
Aproximadamente 120 milhões de pessoas vivem na área da Mata Atlântica, em 3.410 municípios. Por isso, é incontestável a res-
ponsabilidade dos municípios com a conservação e recuperação da vegetação nativa da Mata Atlântica, em prol da qualidade de 
vida da população. 

A Constituição Federal estabelece que compete ao município promover, no que couber, o adequado ordenamento territorial, espe-
cialmente no meio urbano. Complementarmente, a Lei da Mata Atlântica introduz como instrumento de gestão territorial, o Plano 
Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Nesse contexto, cabe à administração municipal um papel importante 
na conservação e recuperação dos recursos naturais e no planejamento da ocupação e uso racional do solo.

Diretamente responsável pela qualidade de vida dos cidadãos, 
o município tem sua responsabilidade com a conservação e re-
cuperação da Mata Atlântica reconhecida pela Lei no 11.428/06, 
que instituiu o Plano Municipal de Conservação e Recuperação 
da Mata Atlântica. Os requisitos mínimos para a elaboração do 
Plano Municipal encontram-se no Decreto n0 6.660/08. 

O Plano deve apontar ações prioritárias e áreas para a conser-
vação e recuperação da vegetação nativa e da biodiversidade da 
Mata Atlântica no município.

Os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata 
Atlântica articulam-se e complementam os instrumentos de 
gestão municipal, como, por exemplo, o Plano Diretor Participa-
tivo e o Plano de Saneamento Básico. Sua elaboração promove a 
municipalização da discussão a respeito da proteção e recupera-
ção da Mata Atlântica, aspecto inovador e de grande importância 
para uma gestão municipal ambientalmente responsável. 

Nos processos de planejamento, merecem atenção especial a con-
servação / recuperação das áreas de Reserva Legal (RL) e de Preser-
vação Permanente (APPs), a criação e implementação de Unidades 
de Conservação (UCs) municipais e outras ações proativas das 
administrações locais, tais como a prevenção de riscos de desliza-
mentos e enchentes e a proteção de mananciais de água. 

Os Planos podem ser elaborados por meio de parcerias que en-
volvam o poder público local, organizações da sociedade civil e 
instituições acadêmicas. Depois de elaborado, o Plano Municipal 
de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica deve ser apro-
vado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente.

As prioridades de conservação e recuperação da vegetação nativa 
e da biodiversidade definidas no Plano têm o objetivo de servir de 
base para a implementação de políticas públicas, programas, pro-
jetos e atividades correlatas sob a responsabilidade do município.

O Plano Municipal deve apontar ações prioritárias e áreas para a 
conservação e recuperação da vegetação nativa e da biodiversida-
de da Mata Atlântica no município. 

Dentre as áreas e ações que o Plano deverá apontar, estão:

Criação de Unidades de Conservação  
públicas e privadas (RPPNs).

Formação de Corredores Ecológicos.

Proteção de áreas frágeis e de risco de enchentes  
e deslizamentos ou desbarrancamentos.

Proteção e recuperação de mananciais e de áreas  
de recarga de aquíferos. 

Indicação de áreas para recuperação (APPs, RL, corredores).

Implantação de atividades de ecoturismo.

Ações de fiscalização.

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica
Plano Municipal
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Os serviços ambientais são prestados pela natureza de forma silenciosa, gratuita e continua. Trazem uma série de benefícios ao ho-
mem, mesmo que a maioria das pessoas sequer note ou saiba disso. Isso acontece porque todo ecossistema (conjunto de organismos 
vivos - animais, plantas e homem – e o ambiente físico onde vivem) é um sistema natural que produz benefícios dos quais o homem se 
apropria (como a água, madeira, alimento) ou consome (como paisagem, regulação climática, purificação do ar).

Principais Serviços Ambientais

Regulação do clima 
As florestas e outras formas de vegetação nativa, além de essen-
ciais para a manutenção da biodiversidade, ajudam a regular 
a temperatura e colaboram para manter o ciclo das chuvas e o 
armazenamento de carbono, um dos gases de efeito estufa, que 
causam as mudanças climáticas. A presença de árvores nas áreas 
urbanas (mesmo as das calçadas e quintais) pode reduzir a tem-
peratura em até 2º C, pelo simples fato que as árvores, principal-
mente as de grande porte, retêm os raios solares. Oceanos e cor-
pos d’água também são fundamentais na regulagem do clima.

Manutenção do ciclo hidrológico 
A provisão de água, imprescindível à vida, é um dos principais 
serviços ambientais prestados pela natureza. No ciclo hidrológi-
co, a água evapora e se condensa na atmosfera até retornar ao 
solo na forma de chuva. A chuva pode infiltrar-se e formar um 
aquífero ou um lençol freático ou pode simplesmente escoar 
superficialmente até chegar a um rio, lago ou oceado, onde o ci-
clo continua. Nesse processo, a água é purificada e redistribuída 
pelo planeta.

Produção de oxigênio 
O oxigênio molecular (O2), do qual todos os organismos terres-
tres vivos (incluindo o ser humano) dependem, é produzido pela 
fotossíntese. A maior parte da produção do oxigênio que respi-
ramos provém de microoganismos marítimos(algas e cianofí-
ceas) e também das florestas tropicais em formação. O processo 
de evapotranspiração (respiração) das florestas, necessário para 
a fotossíntese, é responsável também pela formação de nuvens 
que produzem as chuvas.

Manutenção dos processos ecológicos
A natureza mantém os processos ecológicos que a tecnologia hu-
mana não domina e nem substitui. Além da fotossíntese (essen-
cial para a produção de oxigênio), há outros, como a polinização 
das plantas, incluindo as espécies cultivadas (pelos ventos e por 
animais), e a decomposição de resíduos (por meio dos microor-
ganismos).

Prevenção da erosão do solo 
A manutenção da vegetação natural é a melhor forma de segu-
rar o solo. Por isso é fundamental para protegê-lo da ação das 
intempéries, como chuvas, tempestades e ventos, prevenindo 
desmoronamentos de morros e assoreamento de rios, lagos e re-

presas, assim como a perda de nutrientes do solo. Nas cidades, 
pode evitar problemas causados pelas enchentes ou queda de 
barreiras, além de colaborar para manter o potencial de armaze-
namento dos mananciais de água.

Manutenção das condições dos recursos  
ambientais naturais 

Em especial a biodiversidade e a variabilidade genética, que são 
fundamentais para o desenvolvimento e a subsistência do ser 
humano, por oferecerem elementos essenciais para a melhoria 
e manutenção da agricultura, produção de medicamentos e cos-
méticos, entre outros.

Provisão de espaço para moradia, cultivo,  
recreação e turismo 

O desenho da paisagem, formado em bilhões de anos, garante 
espaços propícios à habitação humana, locais adequados ao cul-
tivo de plantas e criação de animais, além de lugares de beleza 
cênica e propícios ao lazer, todos fundamentais para a sobrevi-
vência e qualidade de vida no campo e nas cidades.

Polinização 
As plantas não podem se locomover em busca de parceiros, de-
pendendo de agentes abióticos e bióticos para alcançarem a 
polinização. Esses agentes, chamados de agentes polinizadores, 
são o vento, a água, e animais como morcegos, aves e insetos. As 
abelhas têm o importante papel de polinizar cerca de 75% das 
espécies vegetais consumidas pelos seres humanos.

Sequestro de Carbono 
Um dos serviços que mais contribue para a mitigação das mu-
danças climáticas é o sequestro de carbono, que pode ser alcan-
çado através da manutenção das florestas nativas e de plantios 
de restauração florestal.

Regulação da composição química dos oceanos 
Essenciais na produção de oxigênio, água (para o ciclo hidroló-
gico) e alimentação, os oceanos são importantes também para 
a captura de carbono e manutenção do clima no planeta. Tudo 
isso é garantido pela composição química quase constante dos 
oceanos, cuja alteração pode ter efeitos em todos os aspectos que 
garantem a vida na Terra.

O que são e como funcionam os Serviços Ambientais
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Um imóvel rural adequado ambientalmente é aquele que cumpre a legislação ambiental e ao mesmo tempo tem alta produtividade 
agropecuária e ótima qualidade de vida para seus moradores. A qualidade e a quantidade de água podem ser o principal motivo para 
que um proprietário rural, seja ele agricultor, fruticultor ou pecuarista, promova a adequação ambiental de seu imóvel. A manuten-
ção da fertilidade do solo é igualmente importante para garantir a produtividade agropecuária no longo prazo.

Mata ciliar nas margens de nascentes, riachos, rios e lagos
As áreas no entorno de nascentes e nas margens de riachos, rios 
e lagos (naturais ou artificiais) são Áreas de Preservação Perma-
nente (APPs), locais onde não é permitida a exploração de madei-
ra. São áreas ideais para a formação de corredores ecológicos para 
plantas e animais nativos e têm a função de garantir a qualidade 
e a quantidade de água necessárias ao abastecimento público e 
também para as atividades agropecuárias.

Reserva Legal
Na região da Mata Atlântica, todos os imóveis rurais devem ter uma 
Reserva Legal de 20%, área que pode ser utilizada de forma susten-
tável para obtenção de alguns produtos e subprodutos florestais e 
para apicultura e outros usos, desde que não promovam a supres-
são da vegetação. Na Mata Atlântica, a utilização dos recursos natu-
rais da Reserva Legal deve observar o Decreto no 6.660, de 2008, que 
regulamenta a Lei no 11.428, de 2006 – Lei da Mata Atlântica.

Encostas com mais de 45º e topos de morro e de montanhas
As áreas com mais de 45º de declividade também são Áreas de 
Preservação Permanente e devem permanecer com a vegetação 
nativa preservada, assim como as áreas de topos de morro, mon-
tes e montanhas devem manter a vegetação nativa preservada 
no seu terço superior.

Pecuária
Deve ser praticada fora das áreas da Reserva Legal e APPs. É im-
portante fazer cercas para evitar que os animais entrem nessas 
áreas de vegetação nativa.

Agricultura ou fruticultura
Deve ser praticada fora da Reserva Legal e das APPs.

Silvicultura
Deve ser implantada fora das APPs. Se for feita com espécies nati-
vas pode ser feita para restaurar a Reserva Legal, mas não poderá 
sofrer corte raso no futuro. É importante ocupar apenas um per-
centual da propriedade com essa atividade e não torná-la uma 
atividade única, em especial na pequena propriedade.

Piscicultura
Açudes e tanques de criação de peixes devem ser construídos 
fora dos leitos dos rios e fora das APPs e da Reserva Legal.

Apicultura
A atividade apícola pode ser desenvolvida em toda a área do 
imóvel, inclusive na Reserva Legal, nas APPs e nas RPPNs.

Estradas internas
Devem ser planejadas e construídas de acordo com as curvas de 
nível do terreno.

Ecoturismo Rural 
Preservar as belezas cênicas como cachoeiras, serras, nascentes e 
rios gera oportunidades de lazer e turismo, aumentado a renda 
do produtor rural.

Casas e ranchos
Devem ser construídos fora das APPs e afastados dos rios, para 
evitar prejuízos com enchentes, e das encostas, para evitar preju-
ízos com deslizamentos.

Lixo 
Os restos orgânicos dos alimentos podem ser aproveitados para 
alimentação de animais domésticos ou para a fabricação de com-
posto orgânico. Os restos de vidro, metal, plástico e outros, devem 
ser separados e destinados para a reciclagem. Os materiais con-
taminados ou perigosos (pilhas e baterias, embalagens de agro-
tóxicos etc.) devem ser armazenados em local seguro até serem 
destinados para depósitos ou locais de coleta e destinação final.

Efluentes e dejetos de animais
O sistema de tratamento dos efluentes domésticos deve ser ins-
talado em locais seguros, sem risco de infiltração para o lençol 
freático ou vazamento para os cursos d’água. Os dejetos de ani-
mais (suínos, bovinos, aves etc.), se corretamente armazenados 
e tratados, podem servir para produção de biogás ou para fabri-
cação de composto orgânico para ser utilizado na agricultura ou 
silvicultura.

Sistemas agroflorestais
Na pequena propriedade rural ou posse rural familiar, a adoção 
de sistemas agroflorestais é uma ótima alternativa para auxiliar 
na sustentabilidade do imóvel e pode ainda ser utilizada para 
recuperar APPs e Reserva Legal.

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)
Os proprietários podem solicitar ao ICMBio ou órgãos ambien-
tais estaduais e municipais (quando houver a figura legal) a cria-
ção de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) do 
total ou de parte de suas propriedades, especialmente das áreas 
com vegetação nativa ainda preservadas e que tenham beleza 
cênica ou importância biológica. A RPPN pode incluir parcial ou 
totalmente as áreas de APP e Reserva Legal.

Adequação Ambiental da Propriedade Rural
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As estimativas mostram que no Brasil mais de 80% da população vive em centros urbanos e todos devem concordar que uma cidade 
“legal” é aquela que tem ruas e calçadas largas, estacionamentos amplos e arborizados, espaços de lazer como praças e jardins bem 
arborizados, parques e áreas verdes conservados, transporte coletivo suficiente (trens, metrô e ônibus) e de qualidade, ciclovias, siste-
mas de segurança pública, de educação e de saúde funcionando, saneamento básico, além de moradia digna para todos. Em muitas 
cidades do Brasil, porém, estamos longe de alcançar esse ideal, mas esse é um objetivo que deve ser buscado por todos.

Mata ciliar nas margens de nascentes, riachos,  
rios, lagos e lagoas

As áreas no entorno de nascentes e as margens de riachos, rios e 
lagoas ou lagos (naturais ou artificiais) são Áreas de Preservação 
Permanente (APPs). Nessas margens, é proibido fazer constru-
ções ou edificações (com exceção das obras públicas de infraes-
trutura, tais como estradas, pontes e rede elétrica, quando não 
há alternativa locacional).

O mais importante é manter as construções de casas ou edifica-
ções afastadas das margens de nascentes, riachos, rios e lagos ou 
lagoas, conservando a vegetação nativa nestes locais. Isso evita 
prejuízos econômicos e perdas de vidas humanas nos casos de 
enchentes e enxurradas, além de tornar as cidades mais agradá-
veis, mantendo corredores ecológicos para plantas e animais na-
tivos e espaços de lazer e recreação para as pessoas, aumentando 
a qualidade de vida.

Encostas com mais de 45º e topos de morro e de montanhas
Mesmo nos perímetros urbanos, as áreas com mais de 45º de de-
clividade também são Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
e devem permanecer com a vegetação nativa preservada, assim 
como as áreas de topos de morro, montes e montanhas (reco-
nhecidas paisagens de recarga de aquíferos), as quais devem ser 
mantidas com a vegetação nativa preservada. Ocupar essas áre-
as aumenta o risco de deslizamentos que podem causar prejuí-
zos econômicos e perdas de vidas humanas.

Manguezais, dunas e restingas
As dunas e manguezais, por serem APPs, não devem ser ocupa-
das. As restingas em qualquer localização, quando recobertas 
por vegetação fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues 
e também aquelas situadas na faixa de 300 metros a partir da 
preamar máxima são APPs.

Zonas industriais
Devem ser implantadas fora das zonas residenciais das cidades.

Praças e jardins
São essenciais para garantir espaços de lazer e recreação e para a 
qualidade de vida nas cidades.

Avenidas e ruas
Devem ser amplas e bem sinalizadas, mantendo a necessária 
prioridade para transportes públicos, ciclistas e pedestres.

Áreas verdes e Unidades de Conservação 
Esses espaços são fundamentais para garantir o equilíbrio da 
paisagem urbana e para a manutenção da qualidade do ar. Pro-
porcionam também opções de lazer, recreação e locais para es-
tudos e pesquisas sobre a biodiversidade, pois geralmente estão 
mais próximos das escolas e universidades.

Ciclovias e calçadas
Devem ser amplas e acessíveis a todos os cidadãos e, sempre que 
possível, com calçamento permeável para facilitar a infiltração 
da água.

Locais para prática de esportes
Devem ser diversificados e acessíveis a todos.

Efluentes 
O sistema de tratamento dos efluentes domésticos deve ser ins-
talado em locais seguros, sem risco de infiltração para o lençol 
freático ou vazamento para os cursos d’água.

Coleta de lixo
Todos os municípios devem ter um serviço de coleta e destinação 
final para os diferentes tipos de resíduos urbanos:

• Resíduos domésticos e comerciais devem contar com coleta sele-
tiva e ser encaminhados para reciclagem; o restante deve ser en-
caminhado para um aterro sanitário, que deve seguir normas de 
localização e operacionais específicas. A matéria orgânica limpa 
pode ser encaminhada para compostagem e utilizada como adubo.
 
• Resíduos hospitalares devem ser separados dos resíduos co-
muns e encaminhados para incineração ou aterros adequados.
 
• Resíduos industriais devem ser destinados a aterros industriais 
licenciados para tal.

• Resíduos especiais (pilhas, baterias etc.) devem ser separados 
e devolvidos nos locais de compra ou postos especiais de coleta.

• Entulhos, como restos de obras, devem contar com locais pró-
prios para entrega e reaproveitamento ou deposição final.

• Resíduos públicos: O município deve se responsabilizar pela 
varrição e limpeza das ruas, podas de árvores (somente quando 
estritamente necessário) e recolhimento de entulho das ruas, 
dando o destino correto.

Como é uma  Cidade “Legal”?
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