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RESUMO 

 

A legislação ambiental brasileira é uma das mais restritivas do mundo, contudo, apresenta 

deficiências em alguns dispositivos que permitem a degradação do meio em que vivemos. 

Tal fato exige que os órgãos ambientais e a sociedade hajam com responsabilidade a fim de 

preservar a biodiversidade dos nossos ecossistemas.  O objetivo deste trabalho é gerar um 

documento capaz de traçar um comparativo entre as legislações federal, estadual e municipal 

no âmbito da restauração e supressão de florestas do Bioma Mata Atlântica e apresentar a 

restauração florestal parcial do Morro da Armação, localizado em Niterói, Rio de Janeiro. 

Muitas alterações nas leis foram executadas desde a sanção do primeiro Código Florestal em 

1934, destacando-se a criação das Áreas de Preservação Permanente (APP), Reserva Legal 

(RL) e Cadastro Ambiental Rural (CAR). Atualmente vigente, o Código Florestal 

regulamentado em 2012 necessita do apoio das esferas estadual e municipal para efetivar a 

aplicação dos seus mecanismos. Para tal, é imprescindível o treinamento dos servidores dos 

órgãos ambientais com o intuito de cumprir suas premissas. Por fim, conclui-se que a 

legislação ambiental brasileira sofre com interesses especulativos, mas quando bem 

compreendida colabora para a manutenção da biodiversidade.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Legislação, Restauração, APP. 
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ABSTRACT 

 

Brazilian environmental legislation is one of the most restrictive in the world; however, it 

has deficiencies in some devices that allow the environment’s degradation. Because of this, 

government and society need to act with responsibly in order to preserve the biodiversity of 

our ecosystems. The work’s objective is to do a comparison between the federal, state and 

municipal laws on restoration and suppression of Atlantic Forest’s Biome and to present the 

partial forest restoration of Morro da Armação, at Niterói, Rio de Janeiro. The laws took 

many changes since the first Forest Code’s sanction in 1934, such as the creation of the 

Permanent Preservation Areas (PPA), Legal Reserve (LR) and Rural Environmental 

Registry (RER). In effect, the Forest Code of 2012 needs the support of state’s and 

municipal’s spheres to implement its mechanisms. Therefore, it is essential to train the 

employees of the environmental agencies.Finally, Brazilian environmental legislation 

suffers from speculative interests, but when it is well done, it contributes to the biodiversity’s 

maintenance. 

 

KEY WORDS: Legislation, Restoration, PPA. 

 

  



iii 

 

 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Macrolocalização do Objeto em vermelho. Seta amarela dista o Morro Boa 

Vista. ............................................................................................................................... 26 

Figura 2 - Esquema de plantio. Sequência correta e preenchimento da cova. ......... 34 

 

 

 

 

  



iv 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Espécies elencadas para uso no projeto................................................. 35 

Tabela 2 - Custo implantação do projeto. .............................................................. 39 

 

 

 

  



v 

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Res. INEA 89/2014, Anexo I - Parâmetros para enquadramento do Fator 

de Reposição Florestal. .................................................................................................... 16 

Quadro 2 - Res. INEA 89/2014, Anexo II - Legenda dos Parâmetros para 

Enquadramento do Fator de Reposição Florestal. ............................................................. 17 

Quadro 3 - Indicadores utilizados para o monitoramento (metodologias DER/DAR).

 ........................................................................................................................................ 18 

Quadro 4 - Distribuição dos parâmetros conforme a fitofisionomia do projeto. ..... 19 

Quadro 5 - Valores de referência para fins de certificação da implantação nas 

fitofisionomias florestais de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semi-decidual 

para o Estado do Rio de Janeiro. ...................................................................................... 19 

Quadro 6 - Valores de referência para fins de quitação nas fitofisionomias florestais 

de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semi-decidual para o Estado do Rio de 

Janeiro. ............................................................................................................................ 20 

Quadro 7 - Parâmetros para definição do valor do mecanismo financeiro. ............. 22 

Quadro 8 - Microlocalização do Objeto, em vermelho. ......................................... 26 

Quadro 9 - Ilustração das banquetas. ..................................................................... 33 

Quadro 10 - Preparo / limpeza da área. A. Execução de roçada semi-mecanizada; B. 

Vista parcial da roçada. .................................................................................................... 36 

Quadro 11 - Aplicação de insumos e plantio: A. Polímero hidrorretentor; B. 

Fertilizante químico; C. Formicida; D. Plantio propriamente dito. .................................... 36 

Quadro 12 - Confecção do aceiro. A. e B. Capina total; C e D. Vistas parciais do 

aceiro finalizado. .............................................................................................................. 37 

Quadro 13 - Vistas parciais pós plantio. ................................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. Introdução................................................................................................................. 1 

2. Objetivos .................................................................................................................. 2 

2.1 Objetivo principal ......................................................................................... 2 

2.2 Objetivos específicos .................................................................................... 2 

3. Fundamentação teórica ............................................................................................. 3 

3.1 Recuperação / Restauração Florestal ............................................................. 3 

3.2 Código Florestal Brasileiro ........................................................................... 5 

3.2.1 Código Florestal de 1934 ........................................................................6 

3.2.2 Código Florestal de 1965 ........................................................................7 

3.2.2.1 Medidas Provisórias de 1986, 1989 e 2001 ..........................................9 

3.2.3 Código Florestal de 2012 ...................................................................... 10 

3.3 Lei da Mata Atlântica - 2006 ....................................................................... 13 

3.4 Restauração Florestal no Rio de Janeiro ...................................................... 14 

3.4.1 Resolução INEA 36/2011 ..................................................................... 14 

3.4.2 Resolução INEA 89/2014 ..................................................................... 15 

3.4.3 Resolução INEA 143/2017 ................................................................... 17 

3.5 Mecanismo financeiro ................................................................................. 21 

3.6 Restauração Florestal em Niterói ................................................................ 22 

4. Material e Métodos ................................................................................................. 24 

4.1 Caracterização da área .................................................................................... 24 

4.1.1 Diagnóstico Regional ........................................................................... 24 

4.1.2 Diagnóstico do Objeto .......................................................................... 25 

5. Revisão de Literatura .............................................................................................. 27 

6. Resultados e Discussão ........................................................................................... 28 

6.1 Pesquisa das políticas públicas ........................................................................ 28 



vii 

 

 

6.2 Restauração Florestal no Morro da Armação................................................... 30 

6.2.1 Implantação da Restauração Florestal no Morro da Armação................ 31 

6.2.2 Monitoramento da Restauração Florestal no Morro da Armação ........... 38 

6.2.3 Custos de implantação do projeto ......................................................... 39 

7. Conclusão ............................................................................................................... 40 

8. Referências bibliográficas ....................................................................................... 41 

 

 

 

 

 



1 

 

 

1. Introdução 

 

 O estabelecimento de um meio ambiente conservado é fundamental para a continuidade 

e qualidade de vida. O regime constitucional brasileiro impõe que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito humano fundamental, por ser considerado bem de uso 

comum do povo e essencial à qualidade de vida. Sendo dever do Poder Público e da sociedade 

defender e preservar para usufruto das gerações futuras. 

 

O processo mal planejado de expansão das cidades, justificado pela incorporação de 

novos espaços para edificações, por si só alteram o uso do solo, o tornando impermeável. 

Caracterizando assim, um meio cada vez mais urbano com a redução de áreas verdes. 

 

Para Bezerra et al. (2006), o surgimento de áreas degradadas no Brasil tem aumentado 

ao longo dos anos, ocasionando inúmeros prejuízos ao meio ambiente, estando na maioria das 

vezes relacionado às atividades antrópicas sem planejamento. A degradação se caracteriza pela 

remoção do horizonte superficial do solo ocorrendo à perda de propriedades edáficas, 

favorecendo a atuação de processos erosivos, principal causa de degradação dos solos (MARX 

et al. 1995). 

 

 Caso a degradação ambiental continue avançando sem controle, dentro de algumas 

décadas a natureza não conseguirá oferecer em quantidade regular os recursos naturais 

essenciais à população humana. Supressões arbóreas, exploração desenfreada dos recursos, 

poluição, bem como a introdução de espécies exóticas interferem na estabilidade do ambiente. 

 

Com o aumento das áreas degradadas devido às atividades antrópicas desenvolvidas de 

forma desordenada, houve uma demanda de conhecimento gerada pela sociedade para reversão 

dos problemas, sendo criadas técnicas e estratégias de recuperação de áreas degradadas 

(VALCARCEL & SILVA, 1997). 

 

A Constituição Federal de 1988 delibera ao poder público a competência de proteção ao 

meio ambiente e a preservação das florestas:  
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios: ... VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em 
qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora. 

(BRASIL, 1988) 

 

Com isso, cabe aos municípios, através das Secretarias de Meio Ambiente, em conjunto 

com os órgãos ambientais estaduais e federais, promover a criação de Leis, bem como atuar 

arduamente na fiscalização, reduzindo assim, o avanço da degradação descontrolada. 

 

A experimentação científica em conjunto com a compreensão prática tem concedido ao 

poder público e iniciativa privada importantes resultados, através de distintas metodologias, na 

restauração de áreas degradadas. Com isso, é de fundamental importância o diálogo entre a 

iniciativa privada, instituições de ensino e órgãos públicos competentes.  

 

Cada vez mais evidencia-se a necessidade da recuperação de áreas degradadas de uma 

maneira mais efetiva. Portanto, analisar os termos de referência / instruções técnicas que 

estipulam os parâmetros a serem inseridos nos projetos de recuperação, bem como monitorar 

seus resultados é primordial para o sucesso destes procedimentos. 

 

Desta maneira, este trabalho propõe abordar algumas políticas públicas para a 

preservação, conservação e recuperação ambiental, bem como demonstrar na prática uma ação 

de restauração florestal em uma área localizada em Niterói, região metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo principal 

 

✓ Analisar de forma crítica e aplicada as legislações ambientais que instruem sobre 

a restauração florestal nas diferentes esferas: federal, estadual e municipal, 

utilizando como estudo de caso a restauração florestal de 2,0 hectares no Morro 

da Armação em Niterói. 

 

2.2 Objetivos específicos 
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✓ Pesquisar as políticas públicas que dispõem sobre a preservação de comunidades 

florestais; 

✓ Atuar na identificação, restauração e monitoramento de áreas degradadas; 

✓ Atuar no dimensionamento e execução de um Projeto de Restauração Florestal. 

 

3. Fundamentação teórica 

 

3.1 Recuperação / Restauração Florestal 

 

De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) Nº 

01/1986 

 

Considera-se impacto ambiental é definido por qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por 

qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, 
direta ou indiretamente, afetam: a saúde, segurança e o bem-estar da 

população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas 

e sanitárias do meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais. (BRASIL, 

1986) 

 

Segundo o Art. 3 da Lei Nº 6.938/1981 que dispõe sobre a Política Nacional de Meio 

Ambiente (BRASIL, 1981), a degradação ambiental é a alteração adversa das características do 

meio ambiente; qualificada pela soma de fatores prejudiciais à conservação da fauna e flora. 

Sendo assim, uma área degradada é aquela que, após distúrbios, tem a resiliência eliminada ou 

a recuperação é extremamente lenta, necessitando de ações antrópicas. (CARPANEZZI et al., 

1990). 

 

As ações antrópicas, quando executadas de maneira desordenada possibilitam a redução 

dos recursos naturais, podendo causar danos significativos ao solo, à água e ao ar. Com isso, 

tornou-se necessária a busca por uma nova postura ambiental; implementada através de Leis e 

Decretos que foram sendo aprimorados com o passar dos anos. 

 

A recuperação de áreas degradadas pode ser conceituada como um conjunto de ações - 

idealizadas e executadas por especialistas das mais diferentes áreas do conhecimento humano - 
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que visam proporcionar o restabelecimento de condições de equilíbrio e sustentabilidade 

existentes anteriormente em um sistema natural (DIAS e GRIFFITH, 1998). 

 

Para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) (BRASIL, 1990), a recuperação significa que o sítio degradado será retornado a uma 

forma e utilização de acordo com o plano preestabelecido para o uso do solo. Dias e Griffith 

(1998) ainda complementam que o termo recuperação implica que o sítio degradado terá 

condições mínimas de estabelecer um novo equilíbrio dinâmico, desenvolvendo um novo solo 

e uma nova paisagem. Com o passar do tempo, surgiu o conceito de restauração florestal. 

 

A Lei Nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000), que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), define: recuperação como a restituição de um ecossistema 

ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente 

de sua condição original; e restauração como a restituição de um ecossistema ou de uma 

população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. 

 

Algumas literaturas consideram o termo restauração impróprio, vide Dias e Griffith 

(1998), pois tal conceito refere-se à imposição ao retorno do estado original da área, antes da 

degradação: fauna, flora, solo, hidrologia, dentre outros aspectos, caracterizando um objetivo 

quase que inalcançável. 

 

Já a Resolução do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) Nº 143/2017 (INEA, 2017) 

define restauração florestal como o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema 

que foi degradado, danificado ou destruído, consistindo em atividade intencional que 

desencadeia ou acelera a recuperação da integridade ecológica de um ecossistema, de forma 

natural ou assistida, incluindo um nível mínimo de biodiversidade e de variabilidade na 

estrutura e funcionamento dos processos ecológicos, considerando seus valores ecológicos, 

ambientais e sociais.  

 

Ao longo dos anos, nota-se uma mudança nos conceitos, mas também nas metodologias 

a serem aplicadas para os projetos de recuperação/restauração ambiental. 

 

De acordo com DUBOC (2005), o plantio de mudas, para auxiliar na revegetação inicial 

de uma área degradada, se faz necessário quando a perturbação acontece em tal intensidade, 
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que a regeneração natural esperada ocorre de maneira muito lenta, interrompendo a tendência de 

recomposição natural, após significativa perturbação em uma área nativa.  

 

Já SANTOS (2006) diz que o reflorestamento é apontado como solução por reduzir 

significativamente o processo erosivo, reduzindo o volume de sedimentos carregados pelas 

chuvas e depositados nas ruas adjacentes, nos rios e nos canais de drenagem, por diminuir os 

riscos de deslizamento, inibe a expansão das comunidades carentes em direção a áreas de risco, 

além de permitir uma amenização climática e retorno progressivo da fauna local (especialmente 

aves), melhora a paisagem, trazendo, inclusive espaço de lazer para as comunidades vizinhas 

às áreas reflorestadas. 

 

Com isso, os projetos de recuperação/restauração florestal visam criar condições para 

que a vegetação se reestruture e recupere a cobertura vegetal nativa, que já não é mais capaz de 

se regenerar, frente ao estado de degradação que eliminou a capacidade de resiliência do 

terreno, impedindo o restabelecimento de vegetação nativa. 

 

Por fim, analisar as instruções normativas para o desenvolvimento dos projetos de 

recuperação/restauração e, executá-los de forma rigorosa ao estipulado nos mesmos, é 

imprescindível para o sucesso destes procedimentos. 

 

3.2 Código Florestal Brasileiro 

 

O Código Florestal Brasileiro tem como premissa estabelecer as regras de preservação 

e exploração das diversas formas de flora, visando a manutenção de um meio ambiente 

equilibrado. Entretanto, sua implementação está sujeita à regulamentação nas esferas 

estaduais (cabendo ao INEA no Estado do Rio de Janeiro), e municipais (através das 

Secretarias Municipais de Meio Ambiente), o que dá ensejo à criação de procedimentos 

diferenciados por Estados e municípios, podendo acarretar possíveis dificuldades na 

regularização dos imóveis rurais e preservação do meio ambiente pelos proprietários de 

imóveis. 

 

Sua primeira versão foi elaborada em 1934, e sua principal função era racionalizar o 

uso dos recursos naturais existentes dentro do território brasileiro. Porém, esta versão não 

alcançou seu propósito, entrando em vigor somente em 1965, através da Lei Nº 4.771/1965 
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(BRASIL, 1965), com sua segunda versão. Com a sua atualização, houve o aprimoramento dos 

instrumentos do antigo Código, através de medidas provisórias, entretanto, mantiveram-se seus 

objetivos. Atualmente, está em vigor a terceira versão do Código Florestal Brasileiro, 

sancionado em 2012 (o Código de 1965 foi revogado pela Lei Nº 12.651/2012 e, após alterado 

pela Lei Nº 12.727/2012) (BRASIL, 2012). 

 

3.2.1 Código Florestal de 1934 

 

Por meio do Decreto 23.793, de 23/01/1934 (BRASIL, 1934), foi instituído o Código 

Florestal Brasileiro. Esse código estabeleceu, entre outros pontos, em seu Art. 4º o conceito de 

florestas protetoras, que por sua localização, serviam para conservar o regime das águas. 

Entretanto, não havia especificação para distâncias máximas e mínimas para proteção destas 

áreas. O referido código proibia os proprietários rurais de derrubar áreas de vegetação escassa, 

matas existentes às margens dos cursos d’água e estradas, com o intuito de transformá-las em 

lenha ou carvão, insumo energético de grande importância na época. 

 

Também foi definida, em seu art. 23º a obrigatoriedade de uma espécie de “reserva 

florestal” nas propriedades (BRASIL, 1934). No máximo, 75% da área de vegetação existente 

no imóvel poderiam ser suprimidas, porém, para propriedades isoladas, que estejam próximas 

de florestas ou situadas em zonas urbanas, o artigo não se aplicava (a vegetação preservada 

denominava-se “quarta parte”). Contudo, antes de iniciar a supressão, o proprietário tinha que 

comunicar ao poder público sua intenção, para que este definisse qual a área poderia ser 

suprimida.  

 

Desde então, a fiscalização das florestas era compartilhada entre União, Estados e 

Municípios, conforme § 3º do Art. 56 (BRASIL, 1934): 

 

Os governos dos Estados e municipios, organizarão os serviços de fiscalização 
e guarda das florestas dos seus territorios, na conformidade dos dispositivos 

deste codigo e das instrucções geraes das autoridades da União, e cooperação 

com estas no sentido de assegurar a fiel observancia das leis florestaes. (sic) 

 

Conforme Art. 34, a fim de suprimir florestas ou exemplares arbóreos isolados, o 

proprietário deveria solicitar a autoridade florestal uma licença para respectiva execução, 

estando passível de pagamento de taxa para emissão da autorização (BRASIL, 1934): 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1930-1949/D23793.htm
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Nos casos de derrubada de arvores por iniciativa da autoridade florestal ou de 

concessão de licença para o corte de arvores, será sempre que possivel, 

ouvido, previamente, o conselho florestal competente. 
Paragrapho unico. Os regulamentos administrativos poderão criar taxa 

especial de licença para taes casos, revertendo a renda respectiva para o fundo 

florestal. (sic) 

 

 A fim de coibir o desmatamento irregular, o Código de 1934 (BRASIL, 1934) previa as 

Infrações Florestais, caracterizadas como crime e punidas com prisão e/ou multas, a serem 

definidas pelas autoridades florestais. Os valores arrecadados eram destinados, sempre que 

possível, à restauração das mesmas áreas desmatadas: 

 

Art. 76. A importancia paga com a indemnização do damno causado a 

qualquer floresta, será applicado no replantio, ou restauração, da mesma 
floresta, ou, não sendo possivel, de outra proxima, adoptando-se, em cada 

caso, por determinação do juiz do feito, ou do conselho florestal, as medidas 

convenientes, para assegurar a observância desta regra.” (sic) 

 
“Art. 83. Constituem crimes florestaes: 

... 

f) destruição de exemplares da flora, ou da fauna, que, por sua raridade, 
belleza, ou qualquer outro aspecto, tenham merecido protecção especial dos 

poderes publicos; pena: detenção até quatro mezes e multa até 1:000$000; 

g) remoção, destruição, ou suppressão, de marcas ou indicações 
regulamentares, das florestas, ou de arvores isoladas; pena: detenção até tres 

mezes e multa de 1:000$000. (sic) 

 

3.2.2 Código Florestal de 1965 

 

Em 1965, através da Lei Nº 4.771 (BRASIL, 1965), foi sancionado um novo Código 

Florestal, que foi de extrema importância, pois estabeleceu dentre outros pontos, limitações ao 

direito de propriedade no que se refere ao uso e exploração do solo e das florestas, bem como 

das demais formas de vegetação, introduzindo o conceito de APP: 

Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja 

largura mínima será: 
1- de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura: 

2- igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 

(duzentos) metros de distancia entre as margens; 
3- de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 

(duzentos) metros. 

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua 
situação topográfica; 
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d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas; 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais 
ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres. 

Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim 

declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação 
natural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras; 

b) a fixar as dunas; 

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

h) a assegurar condições de bem-estar público. 

 

Contudo, o Código (BRASIL, 1965) previa a supressão total ou parcial de florestas de 

preservação permanente com a devida autorização do órgão ambiental competente, através de 

procedimento administrativo próprio, desde que essenciais aos projetos de utilidade pública ou 

interesse social.  

 

Como forma compensar os impactos causados pelas derrubadas de florestas, o Decreto 

(BRASIL, 1965) estipulava uma compensação, com a reposição das árvores e respectivos tratos 

culturais. Tais ações eram estabelecidas em um Termo de Obrigação; assinado antes do início 

das atividades de supressão. 

 

Quando caracterizado o desmatamento, as punições eram definidas como contravenções 

penais, que acarretariam de 3 meses a 1 ano de prisão e/ou multa de 1 a 100 vezes o valor do 

salário mínimo da época. As punições poderiam ser definidas por juízes e por funcionários de 

repartições florestais e de autarquias, designados para a atividade de fiscalização (BRASIL, 

1965). 

 

Os valores arrecadados com as multas eram atribuídos ao Conselho Monetário Nacional, 

que dentre outros, estabelecia as normas para os financiamentos florestais, com juros e prazos 

compatíveis, relacionados com os projetos aprovados pelo Conselho Florestal Federal. 

 

Era papel do Governo Federal, através do Ministério da Agricultura, ou em convênio 

com Estados e Municípios, fiscalizar a aplicação das normas do referido Código. 
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3.2.2.1 Medidas Provisórias de 1986, 1989 e 2001 

 

As referidas Medidas Provisórias (MP) foram de extrema importância para a prevenção 

e manutenção das APP, uma vez que, dentre outras, aumentaram seus limites: 

 

Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as 
florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto 

em faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela Lei nº 7.803 
de 18.7.1989) 

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 

50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 

18.7.1989) 

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 

18.7.1989) 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 

7.803 de 18.7.1989) 

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura 

superior a 600 (seiscentos) metros; (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", 

qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, 

em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; 
(Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a 

vegetação. (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei nº 6.535, de 

1978) (Vide Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

 

Cabe ressaltar que, a MP de 1986 (BRASIL, 1986), basicamente, aumentou os limites 

das APP definidos no Código de 1934; novamente aumentados na MP de 1989 (BRASIL, 

1989), conforme citado acima. 

 

 No Art. 1º, § 2º, Inciso III, foi introduzido pela MP de 2001 (BRASIL, 2001), o conceito 

de RL: 
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Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos 

recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. 

 

Tal denominação amplia o conceito da “quarta parte”, definido no Código de 1934, que 

determinava que 25% da vegetação existente no imóvel deveria ser preservada. 

 

De acordo com o Art. 16 do Código de 1965 (BRASIL, 1965), as florestas nativas (com 

exceção das APP, as de uso limitado e as de objeto de legislação específica) eram suscetíveis à 

supressão desde que respeitados, no mínimo, os seguintes parâmetros de RL: 

 

Art. 16.  

... 
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada 

na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado 

localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na 
propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde 

que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 

7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras 

formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País; e (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 

IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada 
em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 

2001). 

As áreas de RL não poderiam ser suprimidas, deveriam ser geridas com manejo 

sustentável, exceto sob anuência do órgão ambiental competente. As áreas de RL eram fixadas 

entre o proprietário e órgão ambiental através da assinatura de um Termo de Ajustamento de 

Conduta e deveriam ser averbadas no registro geral de matrícula do imóvel. 

 

3.2.3 Código Florestal de 2012 

 

A Lei Nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012a), posteriormente alterada pela Lei Nº 

12.727/2012 (BRASIL, 2012b), criou o Novo Código Florestal Brasileiro. Esse novo código 

traz novas previsões sobre a regulamentação da preservação ambiental nas propriedades 

rurais, por intermédio da criação de regras para o uso e ocupação do solo. 
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Algumas das principais mudanças da Lei foram a criação do Cadastro Ambiental Rural 

(CAR), bem como a previsão de implantação do Programa de Regularização Ambiental (PRA) 

em todo o território nacional.  

 

O CAR é uma ferramenta eletrônica que permite que os órgãos ambientais conheçam 

não só a localização, uso e ocupação de solo de cada imóvel rural, mas também a situação de 

sua adequação ambiental. Nele poderão ser declaradas as áreas de RL para os imóveis que não 

possuem averbação. Com isso, as áreas de reserva legal não precisarão mais ser averbadas, 

tornando um dos principais mecanismos de gestão dos recursos ambientais do Novo Código. 

 

A inscrição no CAR é obrigatória para propriedades rurais, entretanto, após diversas 

dilações no prazo para tal, através da Lei federal Nº 13.887 de 2019 (BRASIL, 2019), instituiu-

se que o prazo para a inscrição é indeterminado. Tal Lei, não desobriga a inscrição, apena 

flexibiliza o prazo. O proprietário rural que efetivar a inscrição até 31/12/2020 poderá aderir ao 

PRA e garantir os benefícios do Programa. 

 

Já com o PRA será possível que o órgão ambiental oriente e acompanhe os produtores 

rurais na elaboração e implementação das ações necessárias para a recomposição de áreas com 

passivos ambientais em suas propriedades rurais. Com adesão ao PRA o proprietário irá 

regularizar as APP e RL consolidadas ou passíveis de recuperação. 

 

A RL continua variando entre 20% e 80% de mata nativa na propriedade, dependendo 

da região do país. Mas, pela nova Lei (BRASIL, 2012b), o proprietário pode incluir no cálculo 

da Reserva outras áreas obrigatórias de preservação, como as matas às margens de rios, por 

exemplo:  

 

Art. 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação 

nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre 

as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes percentuais 

mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no art. 
68 desta Lei: (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012). 

I - localizado na Amazônia Legal: 

a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 

c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 

II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento) 
... 
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Art. 15. Será admitido o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no 

cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel, desde que: 
I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas 

para o uso alternativo do solo; 

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, 

conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do 
Sisnama; e 

III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no 

Cadastro Ambiental Rural - CAR, nos termos desta Lei. 

 

 Após aderirem aos dispositivos do Novo Código, os proprietários rurais obtêm 

benefícios pelas medidas de conservação adotadas, podendo citar: credito agrícola com taxas 

de juros menores, dedução das áreas de RL e APP do Imposto sobre a Propriedade Territorial 

Rural - ITR, gerando créditos tributários, isenção de impostos para compra de insumos e 

equipamentos, dentre outros. 

 

Outra alteração importante, a fim da delimitação das APP, é que os rios passaram a ser 

medidos a partir do leito regular e não mais a partir do leito maior, o que, na prática, diminui a 

faixa de mata ciliar protegida. 

 

Cabe ressaltar que, não houve mudanças nos limites das faixas marginais de proteção 

dos cursos d’água; apenas a inserção dos limites das APP no entorno de lagos e lagoas naturais, 

que no Código de 1965 não possuíam limites, que passaram a vigorar: 100 metros em zonas 

rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será 

de 50 metros e, 30 metros em zonas urbanas (BRASIL, 2012b). 

Com relação a supressão de vegetação nativa em APP, o novo Código (BRASIL, 2012b) 

estipula somente em casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto 

ambiental previstas no Código. Já a supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas 

e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. 

 

Em manguezais a intervenção ou a supressão de vegetação em APP poderá ser 

autorizada, excepcionalmente, em locais onde a função ecológica esteja comprometida, para 

execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização 

fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa 

renda. 
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 Em propriedades rurais, a supressão de vegetação para uso alternativo do solo 

(atividades agropecuárias, industriais, mineração, dentre outros) dependerá do cadastramento 

do imóvel no CAR e de prévia autorização do órgão estadual competente. 

 

Para os casos acima citados, a supressão só é autorizada através da análise de 

procedimento administrativo no órgão ambiental competente que faz parte do Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA). 

 

3.3 Lei da Mata Atlântica - 2006 

 

A Constituição Federal instituída em 1988 (BRASIL, 1988), em seu Art. 225, 

reconheceu a Mata Atlântica como Patrimônio Nacional. Contudo, apenas 18 anos depois, em 

2006, foi aprovada a Lei de proteção deste Bioma. 

 

A Lei federal Nº 11.428/2006 (BRASIL, 2006) regulamenta a proteção e uso da 

biodiversidade e seus respectivos recursos. A referida Lei prevê a supressão dos distintos 

estágios sucessionais da floresta, bem como as respectivas formas de compensação. 

 

A supressão de vegetação em primária e secundária em estágio avançado poderá ser 

concedida apenas em caso de utilidade pública e pesquisas científicas. O corte de vegetação em 

estágio médio poderá ser autorizado em casos de utilidade pública, pesquisas científicas e 

interesse social, sempre em procedimentos administrativos próprios no órgão ambiental 

competente e, quando couber, com anuência dos órgãos ambientais estaduais e federais. Já para 

supressão de vegetação em estágio inicial não restrições, desde que autorizada pelo órgão 

competente (BRASIL, 2006). 

 

Nas áreas urbanas definidas até o início de vigência desta Lei, poderá ser autorizado o 

corte de vegetação em estágio secundário avançado, para fins de loteamento ou edificação, 

desde que preservados no mínimo 50% da área total coberta por esta vegetação. A premissa 

para o estágio secundário médio também é válida, respeitando a preservação de 30% da área 

total coberta por esta vegetação. Para tais fins é proibido o corte de vegetação primária 

(BRASIL, 2006). 
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Nas áreas urbanas definidas após o início de vigência desta Lei é proibido o corte de 

vegetação em estágio avançado. Já para florestas em estágio médio é possível suprimir desde 

que preservados no mínimo 50% da área total coberta por esta vegetação. 

 

Os municípios poderão emitir as respectivas autorizações desde que possuam Conselho 

de Meio Ambiente, obedecendo o Plano Diretor do município, sempre com anuência do órgão 

estadual competente. 

 

Já com relação a compensação ambiental pela supressão, a Lei da Mata Atlântica define 

(BRASIL, 2006): 

 

Art. 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos 
estágios médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, 

autorizados por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na 

forma da destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com 

as mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre 
que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos 

arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou 

região metropolitana. 
§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação 

ambiental prevista no caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, 

com espécies nativas, em área equivalente à desmatada, na mesma bacia 
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica. 

 

 

 

 

3.4 Restauração Florestal no Rio de Janeiro 

 

Desde a criação do INEA, através da Lei Estadual Nº 5101/2007 (RIO DE JANEIRO, 

2007), as resoluções que estabelecem as orientações, diretrizes e critérios sobre a elaboração, 

execução e monitoramento dos Projetos de Restauração Florestal estão em constate evolução. 

 

3.4.1 Resolução INEA 36/2011 

 

Após 4 anos da criação do INEA, institui-se a Resolução INEA Nº 36/2011 (INEA, 

2011), a primeira legislação que trata sobre as orientações e procedimentos para recuperação 

de áreas degradadas. A Resolução INEA Nº 36 aprova o Termo de Referência a ser aplicado 
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aos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas. No termo de referência devem ser listados 

os itens que deveriam compor o projeto: Enquadramento, Caracterização da Área, Método, 

Especificações Técnicas, Cronogramas, Bibliografia Consultada, Equipe Técnica e Anexos. 

 

Na Resolução INEA Nº 36/2011 (INEA, 2011) foi definido o porte mínimo das mudas 

a serem plantadas, 60cm. Já a manutenção e o monitoramento deveriam ser realizados até o 

estabelecimento total do projeto, com o controle das espécies invasoras e que o processo de 

regeneração natural acontecesse sem intervenção humana. 

 

Para aprovação do Projeto, deveria ser aberto processo administrativo específico, a parte 

do processo de licenciamento do empreendimento. Tal ação facilita os tramites administrativos 

e análise técnica. 

 

3.4.2 Resolução INEA 89/2014 

 

Em 2014, foi publicada a Resolução INEA Nº 89/2014 (INEA, 2014) que dissertava 

sobre as proporções mínimas aplicáveis para os Projetos de Reposição Florestal. Tais 

proporções são definidas através do impacto ambiental e da classe da atividade, bem como pelo 

Fator de Reposição Florestal constante no Anexo I da Resolução e respectiva legenda do Anexo 

II, vide Quadros 1 e 2, respectivamente. O impacto e as classes são localizados nas Resoluções 

INEA Nº 52 e 53. (INEA, 2012). 

 

A fim de cumprir os dispositivos da Resolução INEA Nº 89/2014 (INEA, 2014), de 

acordo com o Art. 4º, antes de executar a reposição florestal, prioritariamente, o requerente 

deveria: 1 - localizar área para conservação, na mesma bacia hidrográfica, com as mesmas 

características ecológicas da área a ser suprimida (analogamente a Lei da Mata Atlântica); 2 - 

Doar ao Poder Público, área, na mesma bacia hidrográfica, no interior de unidade de 

conservação de domínio público pendente de regularização fundiária (INEA, 2014). 

 

Esgotadas as possibilidades de destinação de área para conservação e doação ao Poder 

Público, o empreendedor deveria efetuar a reposição florestal, através da apresentação de 

Projeto. 
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Na Resolução INEA Nº 89/2014 (INEA, 2014) foi definido o prazo mínimo de 

manutenção de 48 meses ou até pleno estabelecimento das características ecológicas, definidas 

pelos seguintes indicadores: mortalidade de mudas, infestação de espécies competidores, 

regeneração natural, índices de cobertura da projeção das copas sobre a superfície do solo, 

indicadores de fauna, redução de processos erosivos, melhora no regime hídrico, dentre outros. 

 

Foi definida também a periodicidade de apresentação nos relatórios de monitoramento 

que, deveriam ser apresentados trimestralmente no primeiro ano e semestralmente até o 

estabelecimento da área (INEA, 2014). 

 

 

Quadro 1 - Res. INEA 89/2014, Anexo I - Parâmetros para enquadramento do Fator de Reposição 

Florestal.  

Fonte: Resolução INEA Nº 89/2014. 
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Quadro 2 - Res. INEA 89/2014, Anexo II - Legenda dos Parâmetros para Enquadramento do Fator de 

Reposição Florestal. 

Fonte: Resolução INEA Nº 89/2014. 

 

3.4.3 Resolução INEA 143/2017 

 

Em 2017, através da Resolução INEA Nº 143/2017 (INEA, 2017), o INEA instituiu o 

Sistema Estadual de Monitoramento e Avaliação da Restauração Florestal (SEMAR). O 

referido Sistema possui a intenção de reparar a fragilidade nos parâmetros e proporções 

estabelecidos nas Resoluções anteriores. 

 

O SEMAR estabelece diretrizes e orientações para a elaboração, execução, 

monitoramento e avaliação dos Projetos de Restauração Florestal (PRF) no Estado do Rio de 

Janeiro, bem como critérios para avaliação dos resultados. 
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Igualmente às Resoluções antecedentes, o requerente deverá solicitar a abertura de um 

processo administrativo específico para a aprovação do PRF: Autorização Ambiental para 

Implantação de Projeto de Restauração Florestal.   

 

Após a obtenção da Autorização Ambiental, o requerente deverá apresentar o Relatório 

de Monitoramento para Certificação da Implantação, que se dará pela metodologia de 

Diagnóstico Ecológico Rápido (DER). Já a metodologia que o órgão ambiental utilizará para 

elaborar os pareceres técnicos é denominada de Diagnóstico Ambiental Rápido (DAR). O início 

do prazo de manutenção, mínimo de 48 meses, se dará a partir da aprovação do Relatório de 

Certificação da Implantação pelo INEA. A metodologia de obtenção dos parâmetros do DER e 

do DAR encontra-se no Quadro 3. 

 

As metodologias DER e DAR foram criadas a fim de regularizar a análise dos projetos, 

visto a subjetividade e falta padrões das Resoluções anteriores. A escolha dos parâmetros de 

ambas as metodologias varia de acordo com a fase do projeto e o tipo de fitofisionomia da 

vegetação em questão, conforme Quadro 4. 

 

 

Quadro 3 - Indicadores utilizados para o monitoramento (metodologias DER/DAR). 

Fonte: Manual de Procedimentos para o Monitoramento de Áreas em Restauração Florestal no Estado do Rio de 

Janeiro. 
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Quadro 4 - Distribuição dos parâmetros conforme a fitofisionomia do projeto. 

Fonte: Manual de Procedimentos para o Monitoramento de Áreas em Restauração Florestal no Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

O Art. 8 da Resolução INEA Nº 143/2017 (INEA, 2017) cita que os indicadores 

ecológicos serão avaliados pelo órgão fiscalizador em três níveis de adequação, com indicação 

de notas, conforme o Quadro 5. 

 

I - adequado: quando forem atingidos os valores esperados para o prazo 

determinado;  
II - mínimo: quando os valores estiverem dentro da margem de tolerância para 

o prazo determinado e cumprirem as exigências mínimas, porém os valores 

sejam inferiores ao esperado, o que indica a necessidade da realização de 
ações corretivas visando não comprometer os resultados futuros;  

III - crítico: quando não forem atingidos os valores mínimos esperados no 

prazo determinado, caso em que será exigida a readequação do projeto por 

meio da realização de ações corretivas. 

 

 

Quadro 5 - Valores de referência para fins de certificação da implantação nas fitofisionomias florestais de 

Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semi-decidual para o Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Resolução INEA Nº 143/2017. 
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Deverão ser instaladas parcelas amostrais retangulares de 25 x 4m. Em seguida, todos 

os indivíduos com mais de 60cm serão identificados botanicamente. A intensidade amostral 

recomendada é: 𝑰𝑨 = (𝑨𝑷 − 𝟏) + 𝟓 onde 𝑰𝑨 é a intensidade amostral e 𝑨𝑷 é a área do projeto 

em hectares. Projetos com áreas inferiores a 1 hectare deverão ser medidas 5 parcelas ou até 

mesmo pode-se realizar o censo florístico. 

 

O conceito final da implantação do projeto é calculado da seguinte 

forma: ∑ 𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒙 𝟐, 𝟓. Os projetos que obtiverem nota maior do que 8,0 são suficientes. Valores 

abaixo de 8,0 conduzem a revisão das atividades a fim de atingir os parâmetros considerados 

desejáveis para a certificação do plantio. O Quadro 6 apresenta os valores de referência para a 

certificação de implantação da fitofisionomia floresta. 

 

Os relatórios de monitoramento deverão ser apresentados anualmente e deverão seguir 

a metodologia DER. Ao final dos 48 meses o requerente poderá solicitar o Termo de Quitação 

do compromisso de restauração florestal. 

 

 

Quadro 6 - Valores de referência para fins de quitação nas fitofisionomias florestais de Floresta Ombrófila Densa 

e Floresta Estacional Semi-decidual para o Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: Resolução INEA Nº 143/2017. 

 

O conceito final do projeto é calculado da seguinte forma: ∑ 𝒏𝒐𝒕𝒂 𝒙 𝟏, 𝟒𝟐𝟖𝟔. Os 

projetos que obtiverem nota maior do que 8,0 são considerados satisfatórios. Valores abaixo de 
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8,0 conduzem a revisão das ações do projeto com vistas ao atingimento dos parâmetros 

considerados desejáveis para o 4º ano pós plantio. Importante em caso de um parâmetro não 

pontuar, o projeto necessitará de revisão. 

 

3.5 Mecanismo financeiro 

 

Alternativamente à obrigação de restaurar uma área degradada, existe a possibilidade 

do empreendedor depositar um montante financeiro, fixado pelo órgão ambiental competente, 

a fim de cumprir a medida compensatória pela supressão vegetal. (RIO DE JANEIRO, 2013) 

 

Através da implantação do SNUC (Lei Federal Nº 9.985/2000), os empreendimentos 

com elevado impacto ambiental, validados pelo Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), são obrigados a apoiar, destinando 

recursos financeiros, a recuperação de uma área pertencente a uma unidade de conservação. 

Tais recursos devem ser superiores a meio por cento do custo de implantação do 

empreendimento e a definição do valor e da unidade a receber o recurso deverão ser de 

competência do órgão ambiental licenciador. 

 

No Rio de Janeiro, tal alternativa é fundamentada no Art. 3 da Lei Estadual Nº 

6.572/2013 (RIO DE JANEIRO, 2013), em que o INEA possibilita o depósito do recurso 

financeiro e fica responsável por definir o valor. O pagamento integral da quantia efetiva a 

quitação do cumprimento do Termo de Compromisso, firmado entre o empreendedor e o órgão 

estadual. Os recursos oriundos dessa compensação são geridos por entidades conveniadas à 

Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), selecionadas através de licitações. 

 

Atualmente vigente, a Resolução Conjunta SEA/INEA Nº 654/2017 (RIO DE 

JANEIRO, 2017) estipula que os empreendedores que obtiveram as autorizações e ainda não 

cumpriram a compensação ambiental podem optar pela adesão ao mecanismo financeiro. 

Empreendimentos de qualquer grau de impacto ambiental podem adotar ao mecanismo. Para 

isso, será celebrado um Termo de Compromisso de Restauração Florestal (TCRF) com a 

indicação do valor a ser depositado. O valor é definido através do tamanho, em hectares, e da 

fitofisionomia da área que será intervinda, conforme indicado no Quadro 7. 
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Quadro 7 - Parâmetros para definição do valor do mecanismo financeiro. 

Fonte: Resolução Conjunta SEA/INEA Nº 654/2017, Anexo. 

 

O valor atual da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) é de R$ 3,55. Totalizando os 

seguintes valores, por hectare, de fitofisionomia suprimida: Floresta = R$ 82.769,88; Restinga 

= R$ 59.121,34; Manguezal = R$ 47.297,07.  

 

3.6 Restauração Florestal em Niterói 

 

Originalmente a função da gestão ambiental no município era de competência da 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Contudo, em 1996, através da Lei Nº 

1.565 (NITERÓI, 1996), esta secretaria foi desmembrada, visando sua especialização, 

dividindo atribuição entre as novas Secretarias: Urbanismo e Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade (SMARH). 

 

Em 1998, foi sancionada pela Lei municipal Nº 1640 (NITERÓI, 1998), a Política 

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos que estabelecia fundamentos, objetivos e 

diretrizes para a melhoria da qualidade do meio ambiente no município. Já em 2008, através da 

Lei municipal Nº 2602, foi instituído o Código Ambiental de Niterói, que lista os objetivos, 

instrumentos e estrutura para gestão do meio ambiente no município (NITERÓI, 2008). 

 

Neste Código foi criado o Fundo Municipal de Conservação Ambiental (FMCA) que 

tem como finalidade gerenciar os recursos destinados ao desenvolvimento de ações relativas ao 

meio ambiente e captados através de repasses pelo poder público municipal, condenações de 

ações judiciais, bem como pagamento de multas relativas ao meio ambiente. 
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Com relação a florestas, são consideradas bens de interesse comum a todos habitantes e 

para o seu manejo (poda, transplantio ou supressão) é necessária autorização da SMARH, 

podendo ser exigida a reposição dos indivíduos suprimidos  

 

De acordo com o Código Ambiental de Niterói (NITEROI, 2008), a determinação da 

compensatória levará em conta o diâmetro da altura peito (DAP) da árvore e o valor ecológico 

das espécies a serem suprimidas: 

 

Art. 162: 

... 
I - árvores isoladas: para corte de uma árvore exótica ou nativa por motivo de 

construção serão doadas 150 (cento e cinquenta) mudas de Mata Atlântica 

conforme lista estabelecida pela SUMAC, provinda de horto idôneo. 

 
II - fragmentos florestais: caso se faça necessário a supressão de fragmentos 

florestais, deve preceder um censo florístico (identificação e quantificação) de 

indivíduos arbóreos com Diâmetro a Altura do Peito (DAP) igual a 5cm (cinco 
centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros) de reflorestamento 

ecológico em dimensão duplicada da área a ser suprimida em área definida e 

conforme o projeto técnico da SMARH. 

 

Atualmente vigente, a Resolução SMARHS N° 01/2017 (NITERÓI, 2017) dispõe sobre 

os procedimentos adotados para a emissão de autorização de supressão, poda, transplante, bem 

como as formas de compensação. Tal requerimento é executado em procedimento 

administrativo próprio e é vinculado, quando couber, ao Termo de Compromisso Ambiental 

(TCA). Em casos de supressão de fragmentos nativos em estágios inicial e secundário de 

sucessão ecológica, a emissão da autorização pelo município só poderá ser efetivada mediante 

anuência do INEA. 

 

De acordo com a Resolução SMARHS N° 01/2017 (NITERÓI, 2017), não é cobrado o 

cumprimento da medida compensatória para a remoção de árvores nos seguintes casos: mortas 

ou estado fitossanitário ruim, risco de queda, que estejam causando danos a edificações ou 

benfeitorias, espécie exótica invasora e em projetos de recuperação ambiental aprovados pela 

SMARHS. 

 

A Resolução SMARHS N° 01/2017 (NITERÓI, 2017) também cita que o quantitativo 

de árvores a serem plantadas ou doadas aos hortos municipais, a fim de compensar a supressão 

de árvores isoladas, é calculado considerando o DAP e o valor ecológico da espécie a ser 
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suprimida, podendo ser alterado para doação de materiais ou execução de serviços necessários 

à execução de projetos ambientais. As mudas deverão possuir no mínimo 3,0m de altura, 

devendo o plantio ter no mínimo 2 anos, podendo ser alterado conforme necessidade, contudo, 

serão mantidos os valores estimados inicialmente. 

 

Já para a definição da compensatória em fragmentos florestais nativos deve-se 

considerar o enquadramento da Resolução INEA N° 89/2014 (RIO DE JANEIRO, 2014), ou 

outra substitutiva (Resolução INEA N°143/2017) (RIO DE JANEIRO, 2017). Vide para o caso 

de árvores isoladas, a compensatória também pode ser alterada para doação de materiais ou 

execução de serviços necessários à execução de projetos ambientais. 

 

4. Material e Métodos 

 

4.1 Caracterização da área 

 

4.1.1 Diagnóstico Regional 

 

• Clima 

 

O município do Niterói possui clima tropical, com pluviosidade intensa no verão e 

inverno seco. Segundo Köppen e Geiger a classificação do clima é Aw. A temperatura média 

anual é 23,4ºC e a pluviosidade média anual é 1.204mm. 

 

Fevereiro é o mês mais quente do ano, com temperatura média de 26,4ºC e julho o mês 

mais frio, com média de 20,7ºC, caracterizando uma variação térmica média de 5,7ºC durante 

o ano. 

 

As chuvas de verão são intensas e no inverno há influência das massas de ar frias vindas 

do Oceano Atlântico. As chuvas são concentradas nos meses de dezembro a março, que 

respondem por 48% da precipitação anual média de 1.204mm. Os meses mais secos são junho, 

julho e agosto que correspondem a 12,6% da precipitação média anual. A precipitação de julho 

é 50mm, o mês mais seco, contrapondo-se a março com precipitação média de 147mm. O 

Gráfico 1 apresenta a temperatura e pluviosidade médias em Niterói. 
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Gráfico 1 - Climático do município de Niterói 

Fonte: pt.climate-data.org 

 

• Formação Vegetal predominante 

 

A cobertura vegetal regionalmente é classificada como Floresta Ombrófila Densa 

(IBGE, 1992) em ambiente montano. O Objeto do presente trabalho está inserido na Região 

Hidrográfica V – Baía da Guanabara.  

 

4.1.2 Diagnóstico do Objeto 

 

O Objeto trata-se de parte de uma encosta com orientação de vertente N – S, bem como 

de uma faixa de terra com largura variando entre 30 e 100m e extensão de 330m (L – O) junto 

ao cume da encosta. 

 

O uso do solo é caracterizado como pastagem degradada. Há árvores isoladas das 

espécies nativas Pau jacaré Piptadenia gonoacantha e Embaúba vermelha Cecropia glaziovii, 

dispersas por todo o Objeto. A microlocalização do Objeto encontra-se no Quadro 8. 

 

A fitofisionomia predominante é herbácea, tipificada como pastagem degradada. É 

escassa a flora arbustiva e arbórea, ocorrendo predominantemente o Capim colonião Panicum 

maximum. 
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Quanto à declividade, predomina do eixo N - S sendo equivalente a 42m em 140m de 

deslocamento, com inclinação média de 12%. 

 

Não existem no entorno do Objeto unidades de conservação, tão pouco Corredor 

Ecológico ou Áreas Prioritárias para conservação ou recuperação. O Morro do Boa Vista, 

pertencente ao Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental (SIMAPA) tem seu limite 

NO a cerca de 2.000m do limite S do Objeto, conforme a Figura 1.  

 

  

Quadro 8 - Microlocalização do Objeto, em vermelho. 

 

 

Figura 1 - Macrolocalização do Objeto em vermelho. Seta amarela dista o Morro Boa Vista. 
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5. Revisão de Literatura 

 

O domínio da Mata Atlântica engloba uma área de 1.110.182 km², 13% do território 

nacional, cobrindo total ou parcialmente 15 estados brasileiros. Corresponde a um mosaico de 

ecossistemas florestais e outros ecossistemas associados (restingas, manguezais, etc.) que 

formavam um grande contínuo florestal, à época do descobrimento do Brasil (IBGE, 2004). 

 

No caso analisado neste trabalho, é notório o potencial de restauração do Objeto, visto 

ser uma área montanhosa limítrofe a um fragmento florestal, situada próxima da região central 

da cidade. 

 

 A associação entre as condições climáticas e grandes extensões de maciços 

montanhosos tornam os processos de movimento de massa característicos nas encostas do 

Brasil (FERNANDES & AMARAL, 1996). Embora sejam de origem natural, muitos acidentes 

são induzidos pela ação antrópica, destacando-se a ocorrência de escorregamentos conduzidos 

por cortes no terreno, sejam realizados devido ao processo de favelização, implantação de 

pastagens e por ocorrência de estradas, loteamentos, acúmulo de lixo, pedreiras e pelo próprio 

desmatamento. 

 

Com isso, a recuperação do Objeto reduzirá o potencial risco de escorregamentos, dado 

o melhoramento das condições físicas e de estabilidade do solo através do controle dos 

processos erosivos, ocasionado por meio do desenvolvimento radicular das mudas plantadas, 

da redução do impacto cinético das chuvas, dentre outros. 

 

Segundo KAGEYAMA (1989), o primeiro grande desafio para o estabelecimento de 

um reflorestamento ecológico com sucesso é definir quais espécies a utilizar, além disto, o 

sistema de plantio a ser empregado também suscita discussões. 

 

Após a definição da área a ser recuperada, deve-se estabelecer qual a metodologia de 

restauração deverá ser aplicada. A seguir, as metodologias descritas na Resolução INEA Nº 

143/2017 (INEA, 2017): 

 

• I - Condução da regeneração natural de espécies nativas;  
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• II - Plantio de espécies nativas;  

• III - Plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de 

espécies nativas;  

• IV - Semeadura de espécies nativas;  

• V - Transplantio de espécies nativas;  

• VI - Transposição de serrapilheira;  

• VII - Sistemas Agroflorestais;  

• VIII - Nucleação;  

• IX – Outras técnicas desde que comprovada sua exequibilidade. 

 

 Cabe ressaltar que, de acordo com os fiscais da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (SMARHS) o Objeto já foi alvo de projetos anteriores, 

entretanto, devido a queimadas e não continuidade no manejo, não houve sucesso na 

recuperação. 

 

6. Resultados e Discussão 

 

6.1 Pesquisa das políticas públicas 

 

Em relação à pesquisa das políticas públicas, mais precisamente sobre o Código 

Florestal, nota-se que as três versões sancionadas: 1934, 1965 e 2012, possuem caráter 

regulatório e visam a conservação do meio ambiente. É notória a evolução dos aspectos legais, 

contudo, há questões técnicas a serem debatidas. 

 

O Código Florestal de 1934 se preocupava em limitar o direito de uso de propriedade, 

evitando a exploração descontrolada dos recursos ambientais. O Código de 1965 apresentou 

novos conceitos protecionistas: as APP e RL, que buscavam conciliar o uso dos recursos 

florestais com as atividades financeiras. Para tal, após 20 anos foram projetadas medidas 

provisórias demonstrando a necessidade de criar um novo Código Florestal, que após muitas 

discussões no Legislativo culminou no Código atual, de 2012, que tem como foco em seus 

aspectos legais racionalizar a utilização dos recursos de forma sustentável. 
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Entretanto, o Código atual possui alguns aspectos técnicos discutíveis. Exemplificando, 

para fins do cálculo das APP das margens dos rios, o Código de 1965 previa a medição a partir 

da sua margem no período de cheia; já o atual, prevê a medição a partir do leito regular, uma 

média entre o período seco e de cheia. Regiões aonde a margem do rio é sazonal, como o Pantanal 

e a Amazônia, foram prejudicadas. 

 

 Já na esfera estadual, cabe ressaltar que, a legislação que institui a recuperação de áreas 

degradadas no Estado do Rio de janeiro é recente. A partir de criação do INEA em 2007, apenas 

em 2011 foi produzida uma Resolução específica que aprovava o Termo de Referência a ser 

aplicado nos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas, a Resolução Nº INEA 36/2011 

(INEA, 2011). Esta resolução listava os itens que deveriam compor o projeto: caracterização 

da área, método, especificação técnica, dentre outros; mas não caracterizava, por exemplo, as 

proporções mínimas a serem aplicadas nos Projetos.  

 

Apenas três anos depois surgiu a Resolução INEA Nº 89/2014 (INEA, 2014) que 

estipulava o tamanho da área a ser restaurada, que era definida correlacionando o estágio 

sucessional da vegetação a ser desmatada, o impacto ambiental e classe da atividade a ser 

desenvolvida. Pode-se discutir que, prioritariamente, como forma de compensação, deveria ser 

localizada uma área com as mesmas características ecológicas da área a ser suprimida para ser 

conservada ou, deveria ser doada ao poder público uma área no interior de unidade de 

conservação de domínio público. Esgotadas estas possibilidades, deveria ser efetuada a 

reposição florestal. Ressalta-se que, o plantio seria a última opção de compensar a supressão, 

facilitando assim, o avanço da degradação sem o replantio de novas mudas.  

 

Já a Resolução INEA Nº 143/2017 (INEA, 2017) trouxe novas definições e parâmetros 

para certificação de implantação e quitação dos compromissos de restauração das diversas 

fitofisionomias. Por ser recente, tal resolução está em fase inicial de implementação, com 

poucos projetos em estágio final de monitoramento. Porém, as formas de determinação e análise 

de seus parâmetros são discutíveis.  

 

Dentre as limitações do processo de avaliação do monitoramento da Resolução INEA 

Nº 143/2017 (INEA, 2017), destaca-se a determinação de indicadores chaves. A avaliação de 

diversos indicadores eleva o custo da análise, o que não garante, no entanto, a obtenção de 

dados pertinentes para um bom diagnóstico. Determinar a importância de cada indicador é 
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fundamental para o sucesso da restauração. O uso de indicadores redundantes aumenta o tempo 

de trabalho sem a garantia de benefícios concretos. Avaliar a altura e a cobertura de copa dos 

indivíduos, por exemplo, não se faz necessário porque são indicadores diretamente 

relacionados, sendo que apenas um deles poderia ser avaliado.  

 

Na esfera estadual também é facultada a compensação através do mecanismo financeiro, 

por meio de valores pré-estabelecidos por hectare da fitofisionomia a ser suprimida. Tais 

valores são depositados em um fundo e são geridos por entidades vinculadas à SEA. Estas 

entidades vinculadas à SEA destinam os valores para a contratação de empresas tecnicamente 

habilitadas que irão executar a restauração de áreas pré-determinadas.  

 

A escolha do empreendedor pelo mecanismo financeiro garante que, após o pagamento 

integral do valor estipulado, a compensação à supressão arbórea é dada como quitada, sem a 

necessidade de executar restauração (implantação e manutenção) da área pré-determinada pelo 

INEA. Sendo assim, esta torna-se uma excelente alternativa para o empreendedor.  

 

Contudo, a escolha do mecanismo financeiro pode ser prejudicial ao meio ambiente e à 

sociedade de modo geral, porque a contratação de uma empresa não idônea pode atrapalhar a 

eficácia do projeto. Com isso, é indispensável que a fiscalização pelos órgãos ambientais 

competentes e sociedade civil seja ativa. Desta forma, a probabilidade de sucesso nas 

restaurações aumenta e, por consequência, não há desperdício do dinheiro público investido. 

 

6.2 Restauração Florestal no Morro da Armação 

 

Devido ao Objeto possuir o uso do solo caracterizado como pastagem degradada com a 

presença de indivíduos arbóreos nativos isolados, a metodologia escolhida foi a de plantio direto 

de espécies nativas do bioma Mata Atlântica conjugado com a condução da regeneração das 

espécies remanescentes.  

 

De acordo com a Resolução SMARHS Nº 01/2017 (NITERÓI, 2017), a medida 

compensatória para a supressão de fragmentos florestais nativos (caso que resultou esta 

restauração) deve seguir a normativa vigente no INEA: Resolução INEA Nº 143/2017 (INEA, 

2017). Com isso, o projeto foi dividido em duas etapas: Implantação, com o plantio de 5.000 

(cinco mil) mudas e, Manutenção, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses. 
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A escolha da Resolução INEA Nº 143/2017 (INEA, 2017) para estabelecimento das 

orientações e diretrizes para elaboração, implantação, monitoramento e avaliação da 

restauração se deve à complexidade de análise dos parâmetros. A análise destes parâmetros 

requer elevado conhecimento técnico do responsável pela restauração, bem como do órgão 

fiscalizador, neste caso, a SMARHS. Com isso, é fundamental que o corpo técnico da Secretaria 

possua atribuição e conhecimentos teórico e prático para executar a avaliação correta.    

 

6.2.1 Implantação da Restauração Florestal no Morro da Armação 

 

A restauração florestal parcial do Morro da Armação foi motivada pelo cumprimento 

de uma medida compensatória proveniente de supressão arbórea para implantação de um 

empreendimento comercial no centro do município de Niterói. 

 

Após tramitação de um processo administrativo próprio, a SMARHS emitiu uma 

Autorização Ambiental de Supressão de Vegetação. Vinculada à Autorização foi assinado um 

TCA, conforme estipula a Resolução SMARHS Nº 01/2017 (NITERÓI, 2017), indicando o 

tamanho da área e o local da restauração florestal: 2,0 hectares no Morro da Armação. 

 

A responsabilidade de cumprir do Termo de Compromisso é exclusiva do 

empreendedor, que deve contratar uma empresa idônea para executar os dispositivos do Termo. 

 

Destaca-se a dificuldade de acesso à área a ser restaurada, devido à proximidade do 

cume de uma encosta com altitude de 160 metros. Todo o transporte dos insumos, equipamentos 

e mudas foi realizado manualmente, causando grande desgaste aos colaboradores do projeto e 

por consequência, maior custo devido ao tempo utilizado para o transporte encosta acima. 

 

A Resolução SMARHS Nº 01/2017 (NITERÓI, 2017) determina a área a ser restaurada 

sem a interação com o empreendedor, não sendo facultada por ele a sugestão de áreas que 

possuam algum tipo de facilidade de restauração, seja pela simplicidade de acesso, pelo mínimo 

de intervenção antrópica na restauração, dentre outros. Desta forma, a sociedade e meio 

ambiente são favorecidos.  
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No caso analisado neste trabalho, a execução do plantio foi realizada através das 

seguintes operações: delimitação da área diretamente afetada pelo projeto, roçada manual e 

semi mecanizada, capina de coroamento, combate a formigas, marcação dos pontos de plantio, 

aceiramento, enleiramento do material, preparo de banquetas, abertura das covas, adubação 

química e orgânica, aplicação de polímetro hidrorretentor. Cabe ressaltar que, todo o processo 

foi executado em curvas de nível. 

 

Delimitação do Objeto - Executada com auxílio do GPS Gramin e Trex 20X, com 

estacas de madeira a 1m de altura do solo. Tal ação é preponderante para definição dos limites 

da área de plantio, facilitando a orientação na execução, bem como a mensuração do órgão 

fiscalizador, SMARHS. 

 

Roçada e coroamento - A limpeza do terreno foi efetuada através do uso de roçadeiras 

costais motorizadas, foices e enxadões. Foi realizado o corte mecânico das gramíneas com 

altura média de 10cm da superfície sempre respeitando a regeneração natural existente. Para 

tal, foi executada a capina de coroamento que se caracteriza na remoção manual das espécies 

invasoras que encontram-se em um raio de 1m do regenerante. 

 

Combate a formigas cortadeiras - O combate a formigas foi executado através de 

iscas-formicidas acondicionadas diretamente da embalagem próximo aos olheiros encontrados, 

bem como ao lado dos carreiros com maior movimentação de formigas. 

 

Aceiramento - Executado através da roçada e capina de uma faixa de 5m de largura nas 

faces Norte e Oeste do Objeto. Caso seja necessário, poderão ser executados novos aceiros 

dividindo o Objeto com o intuito de facilitar o combate ao fogo. 

 

Marcação, banqueamento e abertura de covas - Após preparo integral da área foi 

realizada a marcação dos pontos de coveamento, que foram afastados 2m dentro da mesma 

linha de plantio e sempre que possível dentro da mesma curva de nível. A distância entre linhas 

de plantio adjacentes foi de 2m (espaçamento de 2m x 2m).  

 

Usando as marcações dos pontos de coveamento, procedeu-se a confecção de banquetas 

com dimensões 50cm x 50cm x 50cm, as quais possuem inclinação contrária à declividade da 
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encosta, com o intuito de reduzir o escoamento superficial e aumentar a infiltração de água. O 

Quadro 10 ilustra as banquetas confeccionadas: 

 

  

Quadro 9 - Ilustração das banquetas. 

 

No centro das banquetas foram abertas covas com as dimensões de 40cm x 40cm x 

40cm, com seção quadrada, para plantio da muda e acondicionamento dos insumos de maneira 

adequada. 

 

Adubação - No momento do plantio, foram aplicados 1,00kg de adubo 

orgânico/condicionador de solo, 100g de calcário dolomítico e 150g do fertilizante químico 

fórmula 04-14-08, na porção de solo retirado da cova. 

 

Incorporação de polímero hidrorretentor - Dentro de cada cova foi aplicado 1,0 litro 

da solução de polímero previamente hidratado, de modo que permaneça em contato com o 

torrão da muda e ao redor do mesmo. A hidratação prévia do polímero foi executada na dosagem 

de 5g por 0,5 litro de água. 

 

Plantio - Consiste na adequada acomodação do torrão da muda no interior da cova, 

depois de cuidadosa remoção do recipiente. O colo da muda deve permanecer ao nível do solo 

e a muda deve ser mantida ereta. O plantio correto da muda consiste no preenchimento completo 

da cova com o solo anteriormente retirado (já incorporado com adubo orgânico, calcário e 

fertilizante químico), com a muda posicionada no centro da cova e, o polímero em contato com 
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a parte inferior do torrão. Após completo preenchimento da cova, o solo de ser levemente 

compactado mantendo a planta firme. A sequência correta do plantio é ilustrada na Figura 2: 

 

 

Figura 2 - Esquema de plantio. Sequência correta e preenchimento da cova. 

 

Legenda:  

1 - Porção de solo retirado da cova, incorporado com adubo orgânico/condicionador de solo, 

calcário e fertilizante químico.  

2 - Polímero hidrorretentor, já hidratado, colocado sob o torrão da muda.  

3 - Torrão da muda.  

4 - Porção de solo retirado da cova, incorporado com adubo orgânico/condicionador de solo, 

calcário e fertilizante químico, a ser recolocado na cova, finalizando o plantio. 

  

Escolha das Espécies - O plantio seguiu a distribuição com espécies classificadas em 

duas categorias quanto ao grupo funcional: preenchimento e diversidade. O primeiro grupo, 

identificado como de preenchimento, foi constituído por espécies de crescimento vigoroso a 

pleno sol e formação de copa produtora de sombra, proporcionando o rápido fechamento da 

área plantada, fornecendo condições para o estabelecimento do outro grupo de espécies, o de 

diversidade, além de desfavorecer o crescimento de espécies competidoras, como gramíneas 

invasoras. A Tabela 1 apresenta as espécies selecionadas para o projeto. 

 

O segundo grupo, diversidade, engloba as espécies que apresentam crescimento mais 

lento e necessitam de sombreamento para se estabelecerem. São fundamentais para garantir a 

perpetuação da área plantada, pois são as espécies deste grupo que irão gradualmente substituir 
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as do grupo de preenchimento quando essas entrarem em senescência, ocupando 

definitivamente a área restaurada e garantindo sua condução de forma sustentável. 

 
 

Tabela 1 - Espécies elencadas para uso no projeto. 

NOME VULGAR  NOME CIENTÍFICO GRUPO FUNCIONAL 

Sabão de Soldado  Sapindus saponaria Preenchimento 

Louro Pardo  Cordia trichotoma Preenchimento 

Garapa  Apuleia leiocarpa Diversidade 

Cedro  Cedrela odorata Diversidade 

Cutieira  Joanesia princeps Diversidade 

Canela  Ocotea porosa Preenchimento 

Angico Branco  Anadenanthera colubrina Preenchimento 

Ipê Roxo  Handroanthus impetiginosus Diversidade 

Ipê Amarelo  Handroanthus serratifolius Preenchimento 

Jequitibá  Cariniana legalis Diversidade 

Sibipiruna  Caesalpinia pluviosa Preenchimento 

Imbiruçu  Pseudobombax grandiflorum Preenchimento 

Araçá Psidium cattleianum Preenchimento 

Caroba  Jacaranda caroba Diversidade 

Ipê Branco  Tabebuia roseo-alba Diversidade 

Pau d'alho  Gallesia integrifolia Diversidade 

Cangerana  Cabralea oblongifolia Diversidade 

Paineira  Ceiba speciosa Preenchimento 

Ipê-cinco-chagas Sparattosperma leucanthum Preenchimento 

Tamboril  Enterolobium contortisiliquum Preenchimento 

Copaíba  Copaifera langsdorffii Diversidade 

Capororoca Myrsine umbellata Preenchimento 

Canafístula  Peltophorum dubium Preenchimento 

Crindiúva  Trema micrantha Preenchimento 

Guanandi  Calophyllum brasiliense Diversidade 

Guapuruvu  Schizolobium parahyba Preenchimento 

Ingá  Inga vera Preenchimento 

Ingá de Metro  Inga edulis Preenchimento 

Pau Pombo  Tapirira guianensis Preenchimento 

Sapucaia  Lecythis pisonis Diversidade 

Vinhático  Plathymenia foliolosa Diversidade 

 

Todas as mudas utilizadas no projeto são procedentes de viveiros cadastrados no 

Registro Nacional de Sementes e Mudas (RENASEM). 
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Quadro 10 - Preparo / limpeza da área. A. Execução de roçada semi-mecanizada; B. Vista parcial da roçada. 

  

 

  

  

Quadro 11 - Aplicação de insumos e plantio: A. Polímero hidrorretentor; B. Fertilizante químico; C. Formicida; 

D. Plantio propriamente dito. 

 

A B 

A B 

C D 
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Quadro 12 - Confecção do aceiro. A. e B. Capina total; C e D. Vistas parciais do aceiro finalizado. 

 

  

  

Quadro 13 - Vistas parciais pós plantio. 

D 

B A 

C 
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6.2.2 Monitoramento da Restauração Florestal no Morro da Armação 

 

Por força do Termo de Compromisso Ambiental firmado com a SMARHS, com base 

legal na Resolução SMARHS 01/2017, o prazo de manutenção é de 48 meses, seguindo os 

critérios da Resolução INEA Nº 143/2017. 

 

As duas primeiras manutenções aconteceram nos meses subsequentes ao plantio, 

finalizado em março de 2020. A partir de então, estão sendo executadas intervenções bimestrais 

até o 24º mês e trimestrais até 48º mês, totalizando 21 intervenções. 

 

Para a execução da manutenção estão sendo realizadas as operações de: roçada manual 

e semi mecanizada, capina de coroamento, combate a formigas, aceiramento, enleiramento do 

material, replantio das mudas mortas e adubação química de cobertura sempre que necessário.  

 

Por questões comerciais, o plantio foi finalizado no final do período histórico de chuvas, 

março de 2020, o que causou a mortalidade de aproximadamente 40% das mudas plantadas. 

Tal fato acarretará na dificuldade de obter ao final dos 48 meses de manutenção os parâmetros 

necessários para obter a certificação de quitação da restauração, conforme estipulado na 

Resolução INEA 143/2017. 

 

As primeiras manutenções não foram focadas no replantio devido à escassez de chuvas, 

mas sim no combate à infestação de gramíneas e formigas, na manutenção do aceiro, bem como 

no controle da regeneração natural. O replantio aconteceu em outubro de 2020 com a reposição 

de 2.500 mudas. Com a intensificação histórica das chuvas entre os meses de outubro e março 

não houve perdas significativas das mudas replantadas, apenas 10% conforme estipulado. 

 

Com o avanço do tempo e continuidade das manutenções, espera-se que os benefícios 

ambientais da restauração executada no Morro da Armação se potencializem. Destaca-se a 

redução do risco de erosões que resultem em escorregamentos de terra, visto que a coberta 

original do solo se recuperará. Com relação a fertilidade do solo, a perspectiva é que o nível 

aumente devido ao desenvolvimento das mudas plantadas e, por consequência, do estágio 

sucessional da vegetação, que será caracterizado dentre ou parâmetros, pela presença de 

serapilheira, sub-bosque, epífitas e trepadeiras. Para tal, deverão ser realizadas coletas de 

amostras de solo para a execução de análises física e química. 
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Além da flora, a fauna também deverá ser monitorada, visto ser um excelente 

bioindicador de qualidade ambiental. A fim de aumentar a riqueza da avifauna, foram plantadas 

mudas com frutos atrativos, assim facilitando a dispersão de sementes pelas aves (zoocoria). 

 

6.2.3 Custos de implantação do projeto 

 

A ação de plantio das 5.000 mudas desenvolvida no Morro da Armação teve um custo 

final de R$ 40.125,00. Foram utilizados valores de mercado para composição da Tabela 2, a 

seguir: 

 

Tabela 2 - Custo implantação do projeto. 

DISCRIMINAÇÃO Unid Quant 
Área 

(ha) 

Valor Unit 

(R$) 

Valor 

Total (R$) 

1. Implantação      40.125,00 

 1.1 Insumos      28.075,00 

   Mudas Mil 2.500 2 5 25.000,00 

   Fertilizante 04-14-08 t 0,38 2 2.400,00 1.800,00 

   Polímero hidrorretentor t 0,01 2 27.000,00 675 

   Calcário dolomítico t 0,25 2 1.000,00 500 

   Isca formicida Kg 5 2 10 100 

 1.2 Serviços      12.050,00 

   Transportes diversos Km 100 2 4 800 

   Roçada combinada com coroamento h/dia 4 2 150 1.200,00 

   Alinhar/marcar/banquear/covear h/dia 7 2 150 2.100,00 

   Construção de aceiro h/dia 5 2 150 1.500,00 

   Aplicação manual de polímero 

hidrorretentor 
h/dia 0,6 2 150 180 

   Aplicação manual de isca formicida h/dia 0,4 2 150 120 

   Aplicação manual de fertilizante 

10.10.10 
h/dia 0,5 2 150 150 

   Plantio manual h/dia 14 2 150 4.200,00 

   Inspeção e Relatório Certificação 

Implantação Engenheiro Agrícola 
1 1 2 900 1.800,00 

 

 O custo da restauração por hectare foi de R$ 20.062,50. O recurso financeiro para a 

execução foi exclusiva do empreendedor, que também é responsável por arcar financeiramente 

com as manutenções e monitoramento até a emissão do Certificado de Quitação da Restauração, 

pela SMARHS. 
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7. Conclusão 

 

Este trabalho apresentou os resultados de uma pesquisa que possuiu como escopo a 

análise da legislação que impõe os parâmetros sobre a conservação e recuperação/restauração 

de áreas degradadas e, mostrou na prática uma restauração florestal. 

 

É notória a evolução dos aspectos da legislação ambiental brasileira ao longo dos anos. 

O Código Florestal, soberano às leis estaduais e municipais, introduziu conceitos importantes 

que impõem à sociedade medidas conservacionistas. Contudo, existem brechas no Código, 

como casos de interesse social, que intensificam o aumento da degradação de áreas 

consideradas de proteção ambiental, principalmente com o avanço de empreendimentos 

pautados na especulação imobiliária. 

 

O desenvolvimento financeiro deve sempre ser aliado à preservação ambiental. O poder 

público tem o dever, sempre que necessário, de atualizar as políticas protecionistas, bem como 

de fiscalizar as ações desenvolvidas em prol do bem estar comum. 

 

Cabe ressaltar que, em centros urbanos, o avanço das construções reduz os espaços com 

potencial ecológico para restauração, por isso, usualmente as áreas indicadas para a 

reestabelecimento florestal estão em locais de difícil acesso e/ou em comunidades. 

 

O dimensionamento correto da restauração florestal, através da metodologia mais 

indicada para determinada área, intensifica o processo de regeneração natural da floresta. Com 

isso, é indispensável que o diagnóstico da área seja realizado por profissional tecnicamente 

habilitado. 

 

Os resultados das ações de restauração de áreas degradadas são morosos. Portanto, 

realizar o monitoramento só ajuda a compreender melhor como se processa a sucessão 

ecológica. 

 

Por fim, não deve-se anular a exploração da natureza, mas executá-la de forma 

consciente. Certos danos podem se tornar irreversíveis, porém com o uso inteligente dos 

recursos, garante-se a sustentabilidade e existência para as gerações futuras. 
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