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IFRJ- CAMPUS NILO PEÇANHA – PINHEIRAL 

http://www.unccd.int/main.php


funções 
Serviços 

ambientais  

Interações 

meio biótico (organismos vegetais, animais e microorganismos) 

abiótico (clima, solo, condições de relevo...) 

Ecossistema em 

equilíbrio 



Breves histórias de degradação 

•Revolução industrial e o  

crescimento econômico a  

qualquer preço“metas de  

mercado apenas” 

 
•Crescimento populacional exponencial 
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 Atual escala de desflorestamento- Mata Atlântica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Atribuição: diversos ciclos econômicos, expansão das 
áreas urbanas e industriais (BARBOSA & MANTOVANI, 2000) 
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O que sobrou da Mata Atlântica  

• Menos de 7,4% e mesmo assim 

ameaçados de extinção. 

• (SOS Mata AtlântIca, 2008)  

REMANESCENTES FLORESTAIS 

MATA ATLÂNTICA 
Fonte : SOS Mata Atlântica/INPE (1993), 

 SOS Mata Atlântica/INPE/ISA (1998), 

 SOS Mata Atlântica/INPE (1999),  

SNE/CI/Biodiversitas/(1993). 

Ciclos econômicos 

70% da população 





Fonte: Reis, 2005 





Efeito na paisagem: aumento de borda, diminuição 

da conectividade, ruptura de fluxos gênicos. 

Fonte: Reis, 2005 



Ritmo do Desmatamento 

97% - Cobertura Florestal Original 

1500 
98% 

MATA ATLÂNTICA 
Estado do Rio de Janeiro 



Ritmo do Desmatamento 

3.476.316 ha desmatados em 485 anos 

Média de 7.167 ha/ano 

MATA ATLÂNTICA 
Estado do Rio de Janeiro 

1500 a 1985 

20,83% - Remanescentes florestais  



Ritmo do Desmatamento 

19% - Remanescentes florestais (IEF, 2007)  

180.062 ha desmatados em 15 anos  

Média de 12.004 ha/ano 

MATA ATLÂNTICA 
Estado do Rio de Janeiro 



  

18% da área do Município de Pinheiral 

correspondem à vegetação secundária e 76% 

é ocupada por pastagens em diferentes 

estágios de perturbação (TCE-RJ, 2004),  



Superpastejo

35%

Outros

7%

Práticas 

inadequadas

28%

Mineração e 

atividades 

industriais

1%

Agricultura

29%

FATORES DE DEGRADAÇÃO 

 

(DIAS E GRIFFTH, 1998) 

PROCESSO DE DEGRADAÇÃO: FORTE RELAÇÃO COM O HOMEM 

(DIAS E GRIFFTH, 2002) 
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Área conservada 

•Maior diversidade de espécies 

•Maior estrutura de fauna e flora 

• Maior número e complexidade das funções 

• Presença de solo, nutrientes 

• Alta capacidade de recuperação natural 
Ecossistema em equilíbrio- maior habilidade 

de reação sobre distúrbios  

Área perturbada 

•Menor diversidade de espécies 

•Menor estrutura da fauna e flora 

• Menor número de funções 

• Processos erosivos 

• Baixíssima ou ausente capacidade de 

regeneração natural 

• Ecossistema perturbado- menor 

habilidade de reação aos distúrbios  



DESAFIOS MODERNOS  



- Entendimento dos processos.. 

- Processos de degradação?? 

- Tipos de degradação?? 

- Como recuperar?? 



Perturbada - Ambientes que 

sofreram distúrbios naturais ou 

antrópicos, mas mantiveram um 

nível mínimo de resiliência (Carvalho, 

2000; CARPANEZZI, 2005). 

POSSUI meios de regeneração 

natural em espaço de tempo da 

vida humana. 

Degradada - sofreu distúrbios 

intensos, por isso NÃO POSSUI 

meios de regeneração natural em 

tempo relacionado à vida humana 
(KAGEYAMA et al., 1992;  

CARPANEZZI et al.  1990; Valcarcel & Silva, 2000)`.  

 

Seropédica- RJ 

Carvão/SP 

https://dbv0tg.bay.livefilestore.com/y1mzrDA1nhKHgEdYdUANHFo596gG8EgwpYboTuOB7_uL7C-NwR0kM92lrs9XWslkOE1jppvB3x9ryuvmhzSFveTkNKEOQAVSs0zZ1yd7yfmZTcZbZ7uFVXA1PTHYB58jnLJtGS09o6FLcB7dxPtxzUwZA/4.bmp


Resiliência 





TENDÊNCIA DE RECUPERAÇÃO 



TENDÊNCIA DE DEGRADAÇÃO 



 55.500Km2 

 180 municípios 
 Cobertura vegetal: 
- pastagem (70%) 
- floresta nativa (11%) 



Bacia do rio Paraíba do Sul 

 

Ecossistema em equilíbrio 



1835 
  

A cafeicultura expandiu-se às custas da destruição das 

florestas em extensas queimadas e de plantios “morro acima” 
(COOPETEC, 2006). 

 

Fadel (2010)  



Fadel (2010)  

Fazenda Morellato, 1881 



Bacia do rio Paraíba do Sul 

 

Entrada das culturas 

cafeicultura 

3,0 unidades animais/ha  



Bacia do rio Paraíba do Sul 

 
Queda da produtividade 

Ecossistema perturbado 

0,1 unidades animais/ha  

Cenário com áreas em 

tendência inercial de 

degradação 









Área perturbada 

Área Degradada 

Área conservada 

< resiliência 

> resiliência 

Imagem do Lmbh 



RECUPERAÇÃO: 

•  Forma – Ecossistema, diversidade 

•  Função – serviços prestados 



NECESSIDADE DE 

RESTAURAÇÃO FLORESTAL 



Sucessão ecológica 

Equilíbrio ecológico, sustentabilidade,  

Funções do ecossistema, riqueza de espécies...  

RESTAURAÇÃO FLORESTAL 



 

 

• Certificação ambiental (pressão do mercado)- 

desenvolvimento sustentável  
Selo de qualidade 

Por que promover  

a restauração  

florestal  

no contexto atual??? 
 



Legislação 



• Código Florestal é o diploma legal mais relevante para a 
análise da utilização racional dos recursos naturais e 
preservação do meio ambiente; 

• Lei Nº 6.938, de 31/08/ 1981- Política Nacional do Meio 
Ambiente; 

• Constituição Federal/1988, a proteção ambiental foi 
reconhecida como direito fundamental do indivíduo (Art. 
225). Em seu § 3º estabelece a obrigatoriedade da 
recuperação dos danos causados ao ambiente; 

• O Decreto Nº 97.632, de 10/04/ 1989, que dispõe sobre Plano 
de recuperação de área degradada pela mineração, 
regulamentando o Artigo 2º, inciso VIII, da Lei Nº 6.938, 
determina: Art. 1º - Estudo de Impacto Ambiental - EIA e 
do Relatório de Impacto Ambiental 

 

Legislação 



http://viver-sustentavel.blogspot.com/ 

A mata ciliar é uma área de preservação 

permanente obrigatória/ Código Florestal  

 

desde a borda da calha do leito regular, 

Varia: Módulos fiscais   



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 restaurar 

ecossistemas  

 

Schaeffe, & Prochnow, 2002.  



O que pode ser feito? 


