
FLORESTAS: 
RETORNO ECONÔMICO? 



Quais os serviços ambientais que a 
floresta e espécies da floresta 

podem fornecer? 

PODEMOS CONCILIAR RECUPERAÇÃO 
COM RETORNO ECONÔMICO? 





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 



Criação de Unidades de Conservação 

Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) 

Reserva Extrativista (RESEX) 



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) 



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; 

 



Projeto Viveiro Familiar- Incentivo a produção, plantio 

e comercialização de mudas 

 
 Eremanthus erythropappus 

(madeira)  
e  

Eremanthus incanus (óleo) 

Mais de 2.000.000 de mudas plantadas 



Projeto Viveiro Familiar- Incentivo a produção, plantio e 

comercialização de mudas 

• Fornecem a estrutura do viveiro, incluindo as sementes; 

• Compram a produção de mudas para reflorestamentos na 
região; 

• Fornecem apoio técnico para manejo das candeias; 

• Fazem o intermédio entre produtor e comprador 
(madeira/óleo/alfabisabolol) 

 produtor 

consumidor 

Apoio técnico Apoio: 
IEF, TNC, 

BNDES, UFLA, 
FunBio  



Manejo sustentável da candeia 

• R$ 35,00 a 55,00 / 12 moirões; 

• R$ 50,00 e 90,00 pelo metro estéreo de madeira (p/óleo); 

• US$ 27.00 a 60.00 por quilo de óleo bruto e alfabisabolol 
respectivamente (Scolforo et al.,). 



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




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

(Spindola et al., 2005) 



Legislação ambiental 

 Politica Nacional de Meio Ambiente Lei 6938/81 
 Lei de Crimes Ambientais; 
 Resolução INEA No 36/2011 - Termo de Referência 

PRAD; 
 Lei de estágios sucessionais da MA do RJ; 
 Lei da Mata Atlântica; 
 Lei de 10.771/03 – Fica o MAPA autorizado a 

regulamentar a produção e comércio de sementes 
florestais, nativas ou exóticas de interesse ambiental ou 
medicinal 

 Lei no 9.985 de 18/07/2000-SNUC 
 
 



Constituição Federal 

• Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente .... 

• § 1o Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

• I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 

• II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

• III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa 
a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

• VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 
submetam os animais à crueldade. 

Fonte: Spindola et al., 2005 



Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) 
Lei 6938 / 81 

Art. 2o – A PNMA tem por objetivo a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando  
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento econômico, 
aos interesses  da segurança nacional e à proteção da dignidade 
da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 
 
 
  
 
II – Racionalização do uso do solo, subsolo, da água e do ar; 
III – Planejamento e fiscalização do RN; 
VI – Incentivo ao estudo e pesquisa; 
VII  - Recuperação de áreas Degradadas; 
IX – Proteção de Áreas ameaçadas de degradação; 



Objetivos da PNMA 

•Promover o desenvolvimento econômico social; 

• Definir áreas prioritárias de ação governamental; 

•Estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental; 

•Desenvolvimento de pesquisas e tecnologia; 

•Difusão da tecnologia e manejo do Meio Ambiente; 

•Preservação e restauração; 

•Imposição do poluidor / predador de recuperar. 

 



LEI DE CRIMES AMBIENTAIS – Lei 9605 / 99 
 

Dispõe sobre punições administrativas ligadas à crimes ambientais 
(fauna, flora, em especial aos crimes de poluição) 

SNUC- 9.985/2000  

 Processo de recuperação definido como: Restituição de um 
ecossistema ou de uma população silvestre degradada a 
uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua 
condição original, enquanto o processo de restauração 
consiste na restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada o mais próximo possível da 
sua condição original (Diário Oficial, 19/07/2000). (Spindola 
et al, 2005) 



Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 

Objetivos  

• Estabelecer critérios para a apresentação de 
Projetos de Recuperação de Áreas 
Degradadas para análise pelo INEA; 

• O TR será aplicado em projetos de 
recuperação, recomposição, reabilitação ou 
restauração ecológica de áreas degradadas, 
alteradas, perturbadas ou desflorestadas.  



E nas APP’s ?? 



Restauração em APP  
Resolução CONAMA nº 429/2011  

• Dispõe sobre a metodologia de recuperação das 
Áreas de Preservação Permanente (APPs). 

• Art. 2º define: espécies exóticas; exótica invasora; 
nativas e sistemas agroflorestais. 



Resolução CONAMA 429/2011 
 

• Art. 3º- metodologias-  condução da regeneração, plantio 
de espécies ou a conjugação de ambos; 

• Art. 4º - Regeneração natural– proteção por isolamento 
da área, medidas de controle e erradicação de espécies 
exóticas invasoras, prevenção/combate ao fogo, 
controle de erosão, controle de animais domésticos e 
exóticos, medidas de conservação para atração da fauna 
nativa. 

 



Resolução CONAMA 429/2011 
Restauração de APP’s  

 
• Art. 5º -plantio de espécies nativas- manutenção 

dos indivíduos estabelecidos por no mínimo 2 anos 
(controle ervas daninhas, formigas e adubação); 
 
• O número de espécies e de indivíduos por hectare, 

plantados ou germinados, deverá buscar 
compatibilidade com a fitofisionomia local, visando 

acelerar a cobertura vegetal da área recuperada. 
 



Resolução CONAMA 429/2011 
Restauração de APP’s  

 

• Em alguns casos pode-se plantar espécies 
exóticas de adubação verde (5 anos iniciais) e na 
ausência de horizontes férteis do solo espécies 
que induzam a restauração; 

Mucuna,  
feijão guandu, etc... 



• § 5º Será admitido, como prática de apoio à recuperação, o 
plantio consorciado de espécies nativas perenes produtoras de 
frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, sendo 
permitida sua utilização para extração sustentável não 
madeireira. 

 

Resolução CONAMA 429/2011 
Restauração de APP’s  
 



Resolução CONAMA 429/2011 
Restauração de APP’s  

 

• § 6º No caso de empreendimentos de utilidade pública ou interesse 
social, o órgão ambiental competente poderá, excepcionalmente, 
mediante projeto técnico, autorizar o aproveitamento do banco de 
sementes e de plântulas exclusivamente das áreas de vegetação 
nativa autorizadas para supressão, para fins de utilização, na mesma 
fitofisionomia, dentro da mesma bacia hidrográfica como método 
complementar. 



Resolução CONAMA 429/2011 
Restauração de APP’s  

 
• Art. 6º As atividades de manejo agroflorestal 

sustentável – preparo do solo e controle de erosão, 
manutenção da fisionomia vegetal nativa com permanente 
cobertura do solo, limitação de insumos agroquímicos, não 
controle de espécies ruderais, restrição para pastejo, 
consorciação com espécies agrícolas anuais, espécies perenes 
produtoras de frutos, fibra, sementes, etc... 



Resolução CONAMA 429/2011 
Restauração de APP’s  

 

Art. 7º A recuperação de APP não poderá 
comprometer a estrutura e as funções ambientais:  

 A estabilidade das encostas e margens dos corpos de água; a 
manutenção dos corredores de flora e fauna; da drenagem e dos 
cursos de água; da biota; da vegetação nativa e da qualidade das 
águas. 



Resolução CONAMA 429/2011 
Restauração de APP’s  

 

• Art. 8º A recuperação de APP é elegível para os fins 
de incentivos econômicos relacionados à proteção, à 
conservação e ao uso sustentável da biodiversidade e 
florestas ou de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas. 

ICMS Pagamento por Serviços 
Ambientais 

Bolsas 
verdes 

Incentivos reais ($) para a 
conservação/restauração 



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 



VIDEO DE MANEJO DE RESERVA 
LEGAL 



OBRIGADA! 



Para o PRAD 



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

(Spindola et al., 2005) 



Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 

Objetivos  

• Estabelecer critérios para a apresentação de 
Projetos de Recuperação de Áreas 
Degradadas para análise pelo INEA; 

• O TR será aplicado em projetos de 
recuperação, recomposição, reabilitação ou 
restauração ecológica de áreas degradadas, 
alteradas, perturbadas ou desflorestadas.  



Resolução INEA No 36/2011  

Art. 1º-O Termo de Referência (TR) é exigido para:  
  I - projetos que visem à reparação de danos ambientais 

que forem objeto de autuações administrativas de 
desmatamentos, queimadas e infrações similares;  

 II - projetos de recomposição de florestas em área de 
reserva legal;  

 III - projetos de reposição florestal, implantação de 
corredores ecológicos e restauração de áreas de 
preservação permanente, exigidos como condicionantes 
em processos de licenciamento ambiental;  

 IV - projetos de recomposição florestal previstos em Termo 
de Ajustamento Ambiental - TAC ou como condicionantes 
de Autorizações de Supressão de Vegetação - ASV. 



Formulário 
Requerimento 

(disponível em www.inea.gov.rj) 

 

Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 



2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  
 2.1. DIAGNÓSTICO REGIONAL 

• Clima, regime de precipitação, formação vegetal 
predominante (IBGE, 1991), identificação das 
espécies vegetais predominantes na região 
destacando as endêmicas, raras, ou ameaçadas; 

Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 



2.2. DIAGNÓSTICO DO 
SÍTIO  

• coordenadas (UTM) dos vértices das áreas a serem 
recuperadas, orientação geral das encostas, vegetação atual 
predominante, relevo (declividade média), microbacia onde o 
sítio está inserido, cursos d`água, nascentes e drenagens 
naturais, pedologia com análise físico-química do solo, 
principais indicadores de degradação (erosão, gramíneas, fonte 
de propágulo, regeneração, etc...), Inserção da área em UC’s, 
Corredores ecológicos ou áreas prioritárias para conservação.    

 

Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 



2.3. PLANTA DE SITUAÇÃO DA ÁREA  

• Curvas de nível, APP’s, hidrografia, afloramentos 
rochosos, estradas, vias de acesso, remanescentes 
florestais próximos (impresso e em meio digital).  

3. MÉTODO 

 Detalhar as estratégias de restauração (plantio de 
mudas, semeadura direta, nucleação, condução 
regeneração, etc..); 

 Detalhar as medidas físicas (obras) para disciplinamento 
da rede de drenagem, contenção da erosão, 
reconformação topográfica, em etapa anterior ao plantio; 

Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 



3.1. ESPÉCIES VEGETAIS A SEREM EMPREGADAS 
NO PROJETO  

• Tabela com o nome científico e nome vulgar, se fazem 
parte ou não da flora regional, grupo ecológico;  

• Justificativa da escolha de espécies, da diversidade 
proposta, da proporção por grupo ecológico adotada, 
com base nas características físicas, químicas e biológicas 
da área;  

• Procedência e tamanho das mudas e/ou das sementes;  

• Espaçamento, forma de plantio, e se for o caso indicar a 
distribuição espacial de espécies por grupo ecológico.  

Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 



3.2. SETORIZAÇÃO DO REFLORESTAMENTO  

• Área de cada setor (ha); 

• Justificativa da setorização proposta conforme 
características e particularidades físicas e 
ambientais de cada setor;  

Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 

Área de empréstimo 
para construção da 
UHE-Tucuruí, PA. 



4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS 
OPERAÇÕES DE CAMPO.  

 

• Atividades a serem desenvolvidas – cercamento, 
aceiro, limpeza, calagem adubação, preparo de 
propágulos, transporte, controle fitossanitário, 
plantio, semadura, manutençaõ e manejo; 

• Definir técnicas e equipamentos utilizados, 
periodicidade da operação, etc...; 

• Planejamento da manutenção e monitoramento 
até o sombreamento das gramíneas invasoras e 
sustentabilidade do projeto; 

 

Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 



• 5. CRONOGRAMA  
• Apresentar cronograma físico por etapa 

(implantação, manutenção, manejo e 
monitoramento).  

• 6. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA  
• 7. EQUIPE TÉCNICA – responsável técnico pela 

elaboração, execução e acompanhamento, 
formações acadêmicas e titulações; 

Resolução INEA No 36/2011  
Termo de Referência PRAD 


