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A Experiência da OSCIP CONNECTA 

no Município de Rio Claro/RJ



Capítulo VI, “do Meio Ambiente”, Art. 225 

da Constituição Federal do Brasil

“Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade

de vida, impondo-se ao Poder Público e à

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações”.



Município de Rio Claro/RJ

• Localizado na mesorregião Sul Fluminense do Estado do Rio de

Janeiro

• Área de 841.390 km2.

• Totalmente inserido nos limites do bioma Mata Atlântica, tendo no seu

entorno o Parque Estadual do Cunhambebe, zona núcleo da Reserva

da Biosfera da Mata Atlântica que possui função de proteção da

biodiversidade.

• População 17.401 habitantes,13.754 em área urbana e 3.647 em

área rural (IBGE, 2010)



Bacias Hidrográficas no Município de Rio Claro



Importância hidrológica das Bacias de Rio Claro

• O município de Rio Claro possui duas bacias: do Rio Pirai e do Ribeirão

das Lages.

• Ao longo dos últimos 50 anos houve intensa alteração hidrogeológica da

bacia do Rio Piraí para viabilizar o aproveitamento do potencial

energético e de captação de água para o consumo da Região

Metropolitana do Rio de Janeiro, através do Sistema Light-Cedae (SLC),

responsável pelo abastecimento de 80% em água (Cedae) e 20% em

energia elétrica (Ligth) da metrópole do RJ, atendendo milhões de

habitantes.

• No município de Rio Claro estão localizadas as nascentes dos principais

formadores do Rio Pirai, responsável por mais de dez por cento da água

consumida na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.



Políticas Públicas como instrumento de desenvolvimento de modelo 

de sucesso para Preservação dos Recursos Hídricos

Condições Precedentes para este Modelo

• Desenvolvimento de Arcabouço Regulatório (abaixo);

• Promulgação da Lei do ICMS Verde;

• Relevância Estratégica Hídrica + Comitê de Bacia Atuante

• Criação do COMDEMA- Conselho Municipal do Desenvolvimento do Meio 

Ambiente (deliberativo, paritário e presidido por Associação da Sociedade Civil);

• Forte Consciência Conservacionista da comunidade 

Arcabouço Regulatório ambiental do Município de Rio Claro: Histórico:    

• 2007 – Lei Estadual do ICMS Verde.

• 2008 – Criação do COMDEMA

– Regimento Interno do COMDEMA

-- Lei do Repasse do ICMS Verde 

-- Criação do FUNDEMA 

• 2009 – Criação do Código de Defesa do Meio Ambiente 

-- Lei das RPPNs Municipais 

• 2010  – Fundação da CONNECTA

• 2011  – Decreto Municipal para regulamentar PSA-

• 2017  -- Critérios Técnicos de Execução de Restauração Ambiental em     

Termos  de Compromisso Ambiental (em andamento )



Pagamentos por Serviços Ambientais em Rio Claro - I

• No ano de 2009, teve início a implementação do PSA - Pagamento por

Serviços Ambientais na Região Hidrográfica do Guandu, denominado

PAF - Produtores de Água e Floresta.

• Este projeto foi implantado de forma piloto na microbacia do Rio das

Pedras, localizada na região do Alto Rio Piraí e em 2011 se expandiu

para todo o município.

• Objetivo: “Contribuir para a adoção de práticas de conservação e

restauração ambiental visando a manutenção da quantidade e qualidade

dos recursos hídricos das bacias sob a gestão do Comitê Guandu”.

O pagamento aos produtores é financiado pelo Comitê da Bacia

Hidrográfica do Guandu, órgão responsável pela “Gestão

Integrada dos Recursos Hídricos”. Os recursos são provenientes

de cobrança dos grandes consumidores pelo uso da água

naquela região.

O Projeto PAF – Guandu, abrange as microbacias do rio Piraí e do

Ribeirão das Lajes, à montante da represa.



Projeto PAF – Guandu

Abrangência:

•Atualmente, o PAF – Guandu possui 76 propriedades contratadas, que

somadas representam um total de 4.133,85ha em conservação e

520,82ha em restauração.

•Até o ano de 2017 o Comitê Guandu investiu R$ 1.644.497,00 (um

milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e

sete reais) no projeto.



Distribuição das propriedades contratadas entre 2010 e 2015.



Pagamentos por Serviços Ambientais em Rio Claro - II

• A partir de 2010, o município de Rio Claro iniciou o repasse de recursos

provenientes do “ICMS Verde” (Lei Estadual nº 5.100/2007 – Lei

Municipal nº 514/2010).

• Ciclo Virtuoso:

• Os Repasses Mensais aos proprietários de RPPNs no município

promovem o aumento do interesse na preservação ambiental

(protetor-recebedor);

• O Governo Municipal incentiva a criação de novas RPPNs, através

de legislação municipal específica;

• O aumento da área protegida em caráter permanente melhora a

posição no ranking estadual e aumenta a arrecadação do

município.



Lei do ICMS Verde – Lei Estadual nº 5.100/2007

Meritocracia Verde

Objetivos:

1. Ressarcir os municípios pela restrição ao uso de seu território,

notadamente no caso de unidades de conservação da natureza e

mananciais de abastecimento;

2. Recompensar os municípios pelos investimentos ambientais

realizados, uma vez que os benefícios são compartilhados por todos os

vizinhos, como no caso do tratamento do esgoto e na correta

destinação de seus resíduos.



Lei do ICMS Verde – Lei Estadual nº 5.100/2007

Meritocracia Verde

Para o município se beneficiar do repasse previsto na Lei, são pré

requisitos:

- Possuir SMMA – Sistema Municipal de Meio Ambiente, contendo:

- Órgão Executor;

- Conselho de Meio Ambiente (COMDEMA);

- Fundo de Meio Ambiente;

- Guarda Ambiental.



Lei do ICMS Verde – Lei Estadual nº 5.100/2007

Meritocracia Verde

Cálculo do ICMS Verde

O Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA), que indica o percentual

do ICMS Verde que cabe a cada município, é composto por seis subíndices

temáticos com pesos diferenciados:

• Tratamento de Esgoto (ITE): 20%

• Destinação de Lixo (IDL): 20%

• Remediação de Vazadouros (IRV): 5%

• Mananciais de Abastecimento (IrMA): 10%

• Áreas Protegidas – todas as Unidades de Conservação – UC (IAP):

36%

• Áreas Protegidas Municipais – apenas as UCs Municipais (IAPM):

9%



Lei do ICMS Verde – Lei Estadual nº 5.100/2007

Meritocracia Verde

O Município de Rio Claro recebeu o mais alto IFCA

(Índice Final de Conservação Ambiental) para o ano

fiscal de 2018, entre todos os municípios fluminenses.

“Diário Oficial RJ, de 22 de agosto de 2017”



COMDEMA- Conselho Municipal do Desenvolvimento do Meio

Ambiente

• Conselho deliberativo e consultivo e propositivo de assuntos relativos 

ao meio ambiente;

• Governança definida no Código Municipal de Defesa do Meio Ambiente;

• Órgão deliberativo em instância final recursos de multas;

• Órgão deliberativo do FUMDEMA;

• Participação Paritária Organizações Civis e Poder Público;

• Presidente eleito entre os Membros representantes das Organizações Civis;

• Reuniões Públicas;

• Palavra Franca.



Relação COMDEMA x SMMAA – Secretaria Municipal 

do Meio Ambiente e Agricultura, conforme o Código 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente

SMMAA COMDEMA

Executora Consultivo

Coordenadora Propositor

Fiscalizadora Julgador de Recursos

Apoia o COMDEMA Assessora a SMMAA



Município de Rio Claro: Sucesso em Políticas Públicas e 

em condições de atrair recursos para projetos ambientais

• Legislação Ambiental Municipal – consolidada;

• Gestão Participativa do Meio Ambiente;

• Cobrança da população e do Ministério Público;

• Programas de PSA Implantados e Funcionando a contento;

• População Amigável ao Meio Ambiente;

• Foco de atração de novos projetos;

• Foco de pesquisadores Nacionais e Internacionais.



CONNECTA

• Connecta é uma organização sem fins lucrativos, constituída em

25/05/2010 com a área de atuação focada no município de Rio Claro.

• Em 18/02/2013 foi qualificada como OSCIP pelo conjunto das ações

desenvolvidas em favor do meio ambiente.

• Desde a sua criação é a única atuante com foco no município de Rio

Claro.

Missão:

Promover a restauração e reconexão florestal no domínio da Mata

Atlântica, formando corredores ecológicos e reintroduzindo animais

silvestres, com o apoio da pesquisa científica, deixando um legado de

biodiversidade e conhecimento para as futuras gerações.



CONNECTA – Atividades Exercidas

• Produção de Mudas e Reflorestamento - Trabalho de restauração

florestal Especializado e verticalizado, possuindo diferencial de baixa

pegada ecológica.



CONNECTA – Atividades Exercidas

• Produção de Mudas e Reflorestamento - Trabalho de restauração

florestal Especializado e verticalizado, possuindo diferencial de baixa

pegada ecológica.



CONNECTA – Atividades Exercidas

• Área de soltura de animais silvestres - Atuação na gestão da primeira

área de soltura e monitoramento aprovada no Rio de Janeiro (Portaria

de número 39/2010 do IBAMA).



CONNECTA – Atividades Exercidas

• Área de soltura de animais silvestres - Atuação na gestão da primeira

área de soltura e monitoramento aprovada no Rio de Janeiro (Portaria

de número 39/2010 do IBAMA).



CONNECTA – Atividades Exercidas

• Pesquisa Científica - Parcerias com universidade, como a UFFRJ e

apoio a pesquisa, estágio nas áreas afins e possibilitando a acadêmicos

desenvolverem suas pesquisas nas RPPNs administradas.

• Instituições Parceiras:

• UFF

• UFRRJ;

• Zoológico de Volta Redonda;

• Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Volta Redonda);

• IBAMA – CETAS;

• Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Rio Claro/RJ;

• Prefeitura de Barra Mansa.



CONNECTA – Atividades Exercidas

• Pesquisa Científica - Parcerias com universidade, como a UFF e apoio

a pesquisa, estágio nas áreas afins e possibilitando a acadêmicos

desenvolverem suas pesquisas nas RPPNs administradas.



CONNECTA – Atividades Exercidas

• Educação Ambiental - Cursos de Educação Ambiental e Agente

Ambiental, com temas como sustentabilidade, produção de mudas,

legislação ambiental, captação e tratamento de água, tratamento de

resíduos domésticos, guia de turismo ecológico, entre outros.
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Modelo de Atuação da Connecta

Institucional

• Participação Ativa no COMDEMA;

• Parceria com o Município em Projetos e Programas;

• Educação Ambiental;

• Ações de apoio a projetos municipais de restauração florestal e

plantio de árvores.

Comercial

• Viabilização de Áreas para Compensações Ambientais e PRADs;

• Restauração Ambiental;

• Venda de Mudas;

• Educação Ambiental;

• Trabalhos de Inventário de biodiversidade (Dendrometria);

• Outros.



CONNECTA – Projetos Implementados

• Área aproximada de 100 hectares em restauração;

• Quantidade de mudas plantadas, aproximadamente 250.000;

• Programas de educação ambiental atingiram 250 crianças e jovens da 

rede municipal de ensino;

• 1.145 animais soltos na natureza. 

• Desde a sua criação em 2010 , total de  15 clientes, sendo os mais 

importantes:

• CSN (indireto)

• CSA (indireto)

• NTS (Indireto) – BR Distribuidora;

• PCH Rio do Braço.



.... com base no modelo de sucesso das Políticas Públicas 

de preservação do município de Rio Claro e a parceria da  

Connecta...... ideias e oportunidades a serem discutidas:....

• Incentivar a criação de Mecanismos e Legislação Municipais que 

criem as condições necessárias ao desenvolvimento do meio 

ambiente em outros municípios 

• Estimular a criação de Conselhos de Meio Ambiente de caráter 

consultivos e deliberativos com participação paritária da Sociedade 

Civil Organizada;

• Fomentar investimentos em municípios com mecanismos de 

proteção do meio ambiente maduros;

• Viabilizar com  o Ministério Público a possibilidade de canalizar 

recursos de TACs para projetos semelhantes e também em para os 

projetos de interesse de Rio Claro, através do FUNDEMA (Possível? 

Como? Condições?)



Obrigado!

Antônio Mello e Souza 

Contato: 21 9 9365 7651

antoniomelloesouza@connecta.org.br


