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A palestra da quinta sessão do “Diálogos para a Prática do Desenvolvimento Sustentável”, foi 
ministrada pelo Engenheiro Florestal Carlos Alberto Mesquita, formado pela Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Mestre em Conservação da Biodiversidade pelo CATIE (Costa Rica) e 
doutorando em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Rural do Rio de Janeiro.  
 
O Engenheiro Florestal Carlos Alberto atua há 20 anos em organizações conservacionistas do terceiro 
setor. Atualmente é presidente da Associação Profissional dos Engenheiros Florestais do Estado do 
Rio de Janeiro (APEFERJ), membro do Conselho de Coordenação do Pacto Pela Restauração da Mata 
Atlântica e integrante do Conselho de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro, além de dirigir o 
Programa Mata Atlântica da Conservação Internacional (CI). 
 
A Conservação Internacional, não apenas se trata de uma organização não governamental, mas 
também se destaca por ser uma organização de conservação que possui particularidades, a exemplo 
de uma forte base científica. Sua missão visa como diferencial o bem estar humano, que se relaciona 
diretamente através da visão de um ecossistema saudável. Torna-se nítida a existência de valores 
como a paixão em todos envolvidos em projetos, o que garante empenho máximo e bons resultados 
aos projetos de conservação.  
 
Ao longo do tempo a abordagem da CI vem se aprimorando: em 1989 as atividades se iniciaram com 
enfoque nas espécies exóticas; entre 1993 e 2009 se destacavam as áreas prioritárias; de 1996 a 
2008 o centro de Conservação da Biodiversidade, e de 2009 a 2012 destacam-se os serviços 
ambientais e a economia verde. A atuação da CI atualmente busca identificar modelos locais, que 
possam inspirar modelos globais, atentando para seis temas chaves e que se relacionam: clima, 
serviços culturais, recursos hídricos, segurança alimentar, espécies e saúde.  
 
 O grande impasse da economia convencional e a forma como essa se desenvolve vem gerando a 
degradação dos ecossistemas. No atual modelo econômico, percebe-se que o crescimento da 
economia na maioria dos casos está atrelado à degradação ecossistêmica e de bem estar natural. É 
necessário unir esforços para a construção de uma nova forma de utilização do capital natural aliada 
ao bem estar, partindo para a direção da economia sustentável (para isso faz-se o uso de novos 



modelos de mercado). Nesse contexto destaca-se a importância da academia como geradora de 
inovações. 
 
A Mata Atlântica, uma das fortes áreas de atuação da CI, abriga hoje 60% da população brasileira, e 
concentra cerca de 70% do PIB nacional, sendo uma das regiões do mundo mais complexas quando 
se pensa em definição de cobertura a ser protegida, por conta da sua enorme biodiversidade, 
elevado grau de endemismo e diversidade socioeconômica. O entendimento da história deste bioma, 
o reconhecimento da exploração desenfreada que já resistiu a tantos ciclos econômicos que 
sustentaram a economia nacional como o de cana de açúcar, cacau, café, pastagem e eucaliptos 
quando relacionados às  atividades econômicas locais atuais é uma base importante para que se 
compreenda, por exemplo, a heterogeneidade do IDH dentro da área deste bioma e que seja feita 
uma reflexão sobre novas formas de atuação. 
 
A fragmentação neste bioma de Mata Atlântica se deu de forma heterogênea e a paisagem hoje se 
encontra reduzida a pequenos fragmentos florestais, onde, mais de 80% dos fragmentos possuem 
menos de 50 hectares fortemente dominados por ambientes ocupados pelo homem. Outro fator que 
exerce pressão atualmente sobre a Mata Atlântica e a zona marinha, com destaque para manguezais 
e restinga é o aumento da especulação imobiliária e o avanço dos centros urbanos.   
 
É importante salientar que ainda que a concentração de investimentos em pesquisa torne a Mata 
Atlântica, em termos relativos, o bioma com o maior conhecimento da sua diversidade biológica e 
com o mais extenso acervo científico, existe um desconhecimento de parte significativa de sua 
biodiversidade. Este esforço é de papel fundamental, visto que estudos desatacam neste bioma sua 
alta capacidade de regeneração.  
 
Hoje a CI tem relações diretas com os governos estaduais e federais para exercer as atividades 
(projetos), onde a noção de que a conservação da biodiversidade está interligada à economia, se dá 
de uma forma cada vez mais forte, o que é extremamente importante para a implementação dos 
projetos que agreguem o tripé social econômico e ambiental.  
 
Entre os programas dos quais a CI atua foram abordados o de Corredores de Biodiversidade, Pacto 
pela Restauração da Mata Atlântica, Mosaicos Florestais Sustentáveis, além de iniciativas no 
Corredor Monte Pascoal. 
 
 O projeto de corredores baseia-se no conceito do conjunto de diferentes usos do solo, que 
permitem a permeabilidade dessa paisagem entre seus serviços ecossistêmicos e a redução da 
vulnerabilidade social.  
 
O Pacto pela restauração da Mata Atlântica possui mais de 200 membros que incluem a sociedade 
civil, academia, governos, empresas e proprietários. Destaca se a necessidade de investimentos hoje 
para não ter que gastar esforços 10 a 12 vezes maiores na remediação tardia. Nesse contexto a 
economia da restauração florestal deve ser vista como um indutor de desenvolvimento social.  

 
O Corredor Monte Pascoal – Pau Brasil, onde fica evidente a presença de várias espécies ameaçadas, 
das quais muitas são endêmicas, visa à restauração de uma elevada porcentagem de hectares na 
área. Este é um projeto que conta com a parceria de mais de 20 instituições em conjunto, inclusive 
com a TNC o ICMBIO, grupos e associações comunitárias.  
 
A iniciativa Mosaicos Florestais Sustentáveis (IMFS) desenvolvida pela CI que também reúne 
empresas, organizações da sociedade civil e instituições de pesquisa, sustenta a visão de construir 
resultados em larga escala, impactando assim de maneira positiva uma grande área , o suficiente 
para beneficiar uma ampla gama de espécies e ecossistemas. O IMFS visa também contribuir para a 



sustentabilidade de uma atividade econômica de grande importância para a região e para o país, e 
engajar a sociedade local no escopo dos serviços ambientais e da geração de renda.  
 
 Todos nós sabemos da enorme importância das áreas destinadas à conservação. Hoje são nestas 
áreas que se encontram partes significativas remanescentes da Mata Atlântica – cerca de nove 
milhões de hectares – protegidas por unidades do grupo de uso sustentável na forma de florestas 
nacionais e estaduais, áreas de proteção ambiental, reservas extrativistas e outras categorias. Além 
disso, existem as RPPNS que tem contribuído significativamente para a conservação da 
biodiversidade, complementando os esforços do poder público. Embora pequenas, as RPPN 
constituem uma excelente ferramenta para as estratégias de formação de corredores e proteção de 
zonas de amortecimento. Em nenhum outro bioma o conceito dessas zonas é tão importante quanto 
na Mata Atlântica, visando os tipos de pressão a qual esta está submetida. 
 
Considerando-se ainda as pressões sobre a Mata Atlântica, torna-se importante o planejamento e 
adoção de estratégias de manejo e conservação diferenciadas e muito mais complexas, levando em 
conta fatores e vetores que extrapolam os limites das próprias unidades. Existem hoje extensas áreas 
que ainda necessitam ser restauradas e destinadas à conservação, assim como áreas com 
significativos déficits de Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente que deveriam, pelo 
Código Florestal brasileiro, ter sua cobertura vegetal respeitada.   
 
Como vimos, a participação dos diversos setores é condição básica para o sucesso das estratégias de 
conservação, restauração e desenvolvimento. Atividades industriais, agropecuárias, florestais, 
mineradoras e de serviços dominam o cenário econômico e a paisagem do bioma.  
 
Existe interesse crescente do setor privado em se adequar ambientalmente e implantar restrições 
que vão além da legislação ambiental, tanto por imposição dos processos de licenciamento e 
operação quanto por pressão de mercado e da sociedade em geral que, cada vez mais, cobra 
mecanismos de produção e desenvolvimento mais limpos e menos impactantes. Portanto, a 
importância do terceiro setor na conservação merece destaque, considerando-se a carência ainda 
existente de ações governamentais que visem a conservação da biodiversidade. 
 
Já foram identificadas muitas ações prioritárias para conservar a Mata Atlântica. A tarefa agora é 
traduzir essas prioridades em uma linguagem que atinja e mobilize todos os setores da 
sociedade para sua efetiva conservação. 

 

 


