
Conservação, Manejo e 
Recuperação Florestal 



CONSERVAÇÃO OU 

PRESERVAÇÃO?? 



Categorias de Unidades de Conservação (SNUC, 200) 

Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=3339 



Fonte: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=3339 



E as APP’s ?? 

Protegidas 
por lei. 
Código 
Florestal 







Reservas Legais (RL)  
Art. 16 da Lei 4771 (Código Florestal de 1965), 

 Mata Atlântica correspondente a 20% da área total do 
imóvel rural, coberta por vegetação nativa ou natural, 
que não pode ser suprimida por meio de corte raso; 

 A vegetação pode ser explorada, desde que o 
proprietário elabore um Plano de Manejo Florestal 
Sustentável. 

 Gonçalves et al., 2008 





Uso e ocupação dos 

solos privados  

Alternativas 

sustentáveis 



PROPRIEDADE SUSTENTÁVEL 
(agregando valores) 

 
 

 
 

  

0,1 unidades animais/ha  SAFs 



Sistemas Agro-Florestais 

Agregando Valor às Propriedades e aos produtos dela 
retirados 

Artesanatos 

Produtos florestais 



Incentivos aos produtos não 
madeireiros 

Capim 
dourado 



Agregação de valor aos produtos 

Cooperativas 



Bracatinga 

Palmito 

Apicultura 

Mimosa scabrella 



Novas tecnologias 

Couro de peixe tingido 

Couro vegetal 

Ecológica é a maior empresa especializada na 
confecção de couro vegetal 



Psicultura 



Consórcio peixe/arroz 

Rizipiscicultura 



Criação de peixes ornamentais 

Acará Apaiari 

Peixe lápis 



Técnicas conservacionistas de uso do solo 

Plantio direto em faixas 
Adubação verde 

Bactérias fixadoras de nitrogênio 



Interações “econômicas” 
Café de Jacu 

Jacu (Penelope sp.) se 
alimentando de frutos de café 

(Coffea arabica) 



PROGRAMA DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS  

 “Harmonizar a relação entre produtor a montante da bacia hidrográfica e usuário a jusante 

Através do reconhecimento econômico destes últimos” 

 Conservar ou recuperar 

ecossistemas  

 
Schaeffe, & Prochnow, 2002.  



http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:FlorestaTijucaRJ.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:AcudeFTRJ.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:CachoeiraFTRJ.jpg


MANEJO FLORESTAL 



Silvicultura 



Projeto Viveiro Familiar- Incentivo a produção, plantio 

e comercialização de mudas de Candeia 

 
 Eremanthus erythropappus 

(madeira)  
e  

Eremanthus incanus (óleo) 

Mais de 2.000.000 de mudas plantadas 

Manejo sustentável de espécies nativas 



Sistemas Agroflorestais 



UC’s como fonte de sementes 
 A atividade de coleta deve estar prevista no  Plano de 

Manejo da UC; 

 Apresentação de projeto técnico ao órgão gestor; 

 O IBAMA concede licença para pesquisa e fins didáticos 
(Medeiros e Nogueira, 2006). 

 Em São Paulo SMA 68/2008 estabelece normas para coletas 
em UC’s do Estado; 

 



RESTAURAÇÃO 

FLORESTAL 

 



Área conservada 

•maior diversidade de espécies 

•maior estrutura vegetal e animal 

•melhor funcionamento- água 

•presença de solo, nutrientes 

•alta capacidade de recuperação natural 

•Condições físico-químicas mantidas 

 

Área degradada 

•menor diversidade de espécies 

•ausência de estrutura vegetal 

•pior funcionamento 

•ausência de solo 

•baixíssima ou ausente capacidade 

de regeneração natural 

•Condições físico-químicas  

•profundamente alteradas 



Motivos para se recuperar... 

 Termos de Ajuste de Conduta; 
 Recomposição de RL e APP; 
 Restauração de parte de UC`s; 
 Projetos voluntários; 
 Neutralização de carbono; 
 Plano de bacias hidrográficas. 

 



Aspectos econômicos associados à 
restauração 

 Buscar a redução de custos; 
 Aproveitamento do potencial ecológico da área; 
 vegetação nativa adaptada; 
 Técnicas de nucleação; 
 Realizar a recuperação em tempo real. 

 
 $ 



A restauração ambiental é uma necessidade 
contemporânea e imposta por lei. 

(Spindola et al., 2005) 



OBRIGADA! 


