
CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – 
CONSEMAC

Aprovada na reunião do CONSEMAC em 12/03/2021
INDICAÇÃO Nº …

Dispõe sobre a criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral na região da Floresta 
de Camboatá, que, ao mesmo tempo, admita a visitação e outros usos não-impactantes por parte da 
população.

O Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro - CONSEMAC, no exercício
de suas funções legais e regimentais, e
CONSIDERANDO que o art. 225 da Constituição Federal do Brasil estabelece ser dever do Poder 
Público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC;

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (“Lei da Mata 
Atlântica”);

CONSIDERANDO os objetivos presentes na Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, em 
especial o artigo 462, inciso III, que estabelece a criação de unidades de conservação como um dos 
instrumentos da execução da política municipal de meio ambiente, e o artigo 292, que preconiza 
que o Município promoverá e incentivará o turismo como fator de desenvolvimento econômico e 
social, bem como de divulgação, valorização e preservação do patrimônio cultural e natural da 
Cidade, assegurando sempre o respeito ao meio ambiente, às paisagens notáveis e à cultura local;

CONSIDERANDO que a paisagem carioca é o maior bem da Cidade, de acordo com o parágrafo 4º
do artigo 2º, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável – Lei Complementar nº 111,
de 1º de fevereiro de 2011;

CONSIDERANDO que o art. 117 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável elenca
o Morro da Estação, onde se encontra o fragmento florestal conhecido como Floresta do Camboatá, 
também conhecida como Floresta de Deodoro, entre os Sítios de Relevante Interesse Ambiental e 
Paisagístico da cidade;

CONSIDERANDO a proposta de implantação de um corredor ecológico entre os maciços da Pedra 
Branca e do Gericinó-Mendanha, constante do projeto “Corredores Verdes”, fruto do Grupo de 
Trabalho instituído através do Decreto nº 34.526, de 03 de outubro de 2011, e da Resolução Smac P 
nº 183, de 7 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do 
Rio de Janeiro estabelece como uma de suas diretrizes a proteção de áreas prioritárias, entre as 
quais as florestas de terras baixas, sob a forma de unidades de conservação;

CONSIDERANDO que a Floresta do Camboatá é um dos últimos remanescentes no município do 
Rio de Janeiro de floresta ombrófila de terras baixas, além de apresentar também espécies de mata 
estacional;

CONSIDERANDO que as áreas no entorno da Floresta do Camboatá encontram-se dentre as mais 



áridas, quentes e poluídas da cidade do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO a mobilização da sociedade civil em defesa da Floresta do Camboatá e em prol 
da criação de uma unidade de conservação municipal de proteção integral que proteja aquele 
fragmento florestal e, ao mesmo tempo, permita usos múltiplos por parte da população local, em 
atividades desenvolvidas em estreita sintonia com os atributos naturais do local;

CONSIDERANDO as manifestações expressas em defesa da criação do Parque Natural Municipal 
do Camboatá apresentadas pela rede de ONGs da Mata Atlântica e pelo Mosaico Carioca de 
Unidades de Conservação, instituído pela Portaria MMA nº 245, de 11 de julho de 2011;

CONSIDERANDO as manifestações expressas favoráveis da Câmara Setorial Permanente de 
Unidades de Conservação Ambiental (CSP-UCA) do CONSEMAC em 2016 e 2021;

CONSIDERANDO que a totalidade da área objeto do presente parecer é de domínio público;

CONSIDERANDO o conteúdo dos seguintes documentos que seguem anexos ao presente Parecer: 
    a) Proposta para Criação do Parque Natural Municipal do Camboatá, elaborado pelo Grupo Ação 
Ecológica, aprovado pela CSP-UCA e submetido por esta ao Plenário do Consemac em 23/02/2016;
    b) Minuta de decreto de criação do Parque Natural Municipal do Camboatá, objeto do mesmo 
Parecer;
    c) Relatório de avaliação da vegetação remanescente florestal do Morro do Camboatá, Centro de 
Instruções do Operações Especiais, bairro de Deodoro, Rio de Janeiro, RJ”, de 04/07/2012, e seu 
complemento, de 20/05/2013, elaborados por pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
(JBRJ);
    d) Parecer Técnico nº 072/2013 do Grupo de Apoio Técnico Especializado (Gate) do Ministério 
Público Estadual do Rio de Janeiro, de 10/04/2013;
    e) Estudo de Impacto Ambiental do projeto do Autódromo Internacional do Rio de Janeiro, de 
novembro de 2019, elaborado pela empresa Terra Nova Escritório de Projetos Sociais e Ambientais 
Ltda., volumes I a VI;
    f) Análise sobre o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental Elaborados 
para o Processo de Licenciamento Ambiental de um Autódromo na Cidade do Rio de Janeiro, de 
março de 2020, elaborado pelo Movimento Coletivo SOS Floresta do Camboatá;
    g) Parecer Técnico nº 001/2020/CBH-BG, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Licenciamento 
do Comitê da bacia da Baía de Guanabara;
    h) Parecer Técnico de Licença Prévia nº 59/2020, referente ao projeto do Autódromo 
Internacional do Rio de Janeiro (Processo E-07/002.9280/2019), elaborado pela Coordenadoria de 
Estudos Ambientais (Ceam) do Inea;
    i) Carta Aberta à Sociedade Civil, ao Conema e à Ceca sobre o Empreendimento Autódromo 
Internacional do Rio de Janeiro, elaborada em 11/08/2020 por um Grupo de Especialistas em Peixes
Rivulídeos;
    j) Diagnóstico Complementar de Ictiofauna, elaborado em março de 2020 pela empresa Terra 
Nova Escritório de Projetos Sociais e Ambientais Ltda.;
    k) Informação Técnica nº 251/2020 do Gate/MPE sobre o Eia-Rima do projeto do Autódromo 
Internacional do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO, sobretudo, compromissos assumidos pelo Sr. Prefeito Municipal, verbalmente 
e por escrito, com a preservação da Floresta do Camboatá, e

CONSIDERANDO, por fim, o que consta do processo nº 14/000.333/2013 e seu apenso,

INDICA ao Exmo. Sr. Prefeito que ele determine à Secretaria do Meio Ambiente da Cidade que 



conclua, com urgência, os competentes estudos técnicos e tome as medidas legais e administrativas 
que se fizerem necessárias à criação, na região da chamada Floresta do Camboatá, de uma 
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL que, ao mesmo tempo, admita a 
visitação e outros usos não-impactantes por parte da população.

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2021.

Eduardo Cavaliere
Presidente do CONSEMAC


