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RESUMO 

 

A recuperação de áreas degradadas tem como principal objetivo auxiliar um meio que 

teve o seu funcionamento comprometido ao seu restabelecimento, de maneira que 

contenha recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento 

sem auxílio ou subsídios adicionais. O presente trabalho fora realizado no Sítio Barro 

Branco, no Bairro Grama (Juiz de Fora – MG) em assessoria ao empreendimento Japh 

Comércio e Extração de Saibro, que demonstrou a necessidade de se recuperar uma 

região em que se encontrava uma Área de Preservação Permanente - APP. Essa 

necessidade originou-se a partir da imposição determinada pelas condicionantes 

presentes na Licença de Operação do empreendimento, decorrentes de uma degradação 

infringida à área em questão. A degradação fora resultado do desmatamento e 

aterramento com materiais oriundos da cava de extração de saibro no sítio estudado. 

Dessa forma, analisaram-se mecanismos de sucessão ecológica com o objetivo de 

escolher o melhor método a ser implantado na área. Uma vez determinada a melhor 

estratégia de recuperação, elaborou-se um Projeto de Recuperação de Área Degradada - 

PRAD Simplificado baseado no termo de referência determinado pela Instrução 

Normativa IBAMA N°04, de 13/04/2011. Dividiu-se a área degradada em cinco sítios 

segundo similaridades topográficas e implantou-se um Projeto Piloto em Março de 2017 

em um desses sítios, o qual apresentou resultados satisfatórios e serviu como base para 

os projetos das demais áreas. O trabalho foi concluído com êxito visto que o documento 

relativo ao PRAD Simplificado, bem como as propostas de projetos estão de acordo 

com a legislação vigente. A partir do relatório de monitoramento, pode-se observar que 

o Projeto Piloto obteve êxito, visto que de uma maneira geral as espécies de mudas 

implantadas obtiveram bons desenvolvimentos. A elaboração do relatório de 

monitoramento se mostrou extremamente relevante na garantia de sucesso de 

implementação de um projeto de recomposição florestal. Por isso, recomenda-se realizar 

sempre esse procedimento, mesmo que a legislação não requeira este documento para 

projetos simplificados. 

 

Palavras-chave: reflorestamento, mineração, recuperação de áreas degradadas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O solo consiste em um recurso natural de essencial importância ao desenvolvimento dos 

diversos ecossistemas e, consequentemente, à manutenção da vida terrestre. Trata-se de 

um complexo composto de minerais e matéria orgânica decorrente da degradação de 

rochas e da decomposição de biomassa que atua como fonte de matéria prima para 

diversas atividades naturais e antrópicas, incluindo o fornecimento de alimento, bem 

como o armazenamento, escoamento e infiltração dos recursos hídricos. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e a Food and Agriculture 

Organization of United Unions – FAO associam a degradação dos solos com o 

agravamento de enchentes, mudanças climáticas, perda de fertilidade e redução 

significativa de culturas, ressaltando que 30% dos solos do mundo apresentam algum 

nível de degradação e que 56% da biodiversidade do solo na União Europeia se 

encontram comprometidas devido ao uso intenso de fertilizantes químicos, pesticidas e 

herbicidas (Dias, 2016). Já no Brasil, 30 milhões de hectares de áreas de pastagens 

possuem algum grau de degradação, segundo o MAPA – Ministério da Agricultura, 

conforme citado por Martins (2017). 

Com relação à perda de produtividade, o Diretor Geral da FAO, José Graziano da Silva, 

afirma ainda que a perda de solo está ligada a volatilidade dos preços dos alimentos, o 

que potencializa o destino de milhões de pessoas a condições de fome e pobreza. Isso 

ocorre porque a degradação do solo leva a uma redução na produção de alimentos, o 

que, consequentemente, prejudica a segurança alimentar (Santos, 2015). 

Devido a esses fatores, conservar os solos por meio de um manejo adequado e técnicas 

de preservação torna-se imprescindível, visto que corresponde a um recurso de 

formação extremamente lenta, configurando-se como não renovável. De acordo com 

Birkeland (1999), citado por Silva et al. (2015), os minerais que formam o solo 

demandam um tempo para se intemperizarem da ordem de 10
3
 a 10

6
 anos, ou seja, um 

solo considerado jovem apresenta um tempo de formação de no mínimo 10.000 anos. 
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Para a manutenção da fertilidade do solo e proteção contra erosões do mesmo, é 

essencial a manutenção de uma cobertura verde sobre o solo, conforme destaca      

Souza et al. (2013). Dessa maneira, a recuperação das áreas que sofreram algum tipo de 

degradação, bem como o manejo adequado do solo e dos ecossistemas, constitui como 

atividades de alta relevância para se reestabelecer a produtividade desse recurso.   

Há uma preocupação ainda mais incisiva em recuperar as regiões que constituem a Mata 

Atlântica devido ao alto fator antrópico presente nesse bioma, o que acarretou uma 

redução a apenas 22% de seu estado original. Mesmo reduzida e muito fragmentada, 

estima-se que a Mata Atlântica abriga cerca de 20.000 espécies vegetais, incluindo 

diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção, o que torna a Mata Atlântica 

altamente prioritária para a conservação da biodiversidade mundial (Ministério do Meio 

Ambiente, 2012).  

Agrega à preocupação com as espécies oriundas da Mata Atlântica, a necessidade de 

atuar sobre áreas degradadas por práticas de mineração, que corresponde a uma das 

principais formas de degradação do solo por atuar na supressão da vegetação e na 

exposição do solo (Wild, 1993, apud Guerra e Jorge, 2013). 

Nesse sentido, recuperar uma área que teve suas características modificadas devido ao 

depósito de material proveniente de uma extração de saibro e inserida no bioma Mata 

Atlântica, torna-se uma prática extremamente necessária à manutenção desse 

ecossistema. O sentindo de se recuperar esse terreno localizado em Juiz de Fora, 

município da Zona da Mata Mineira, demonstra ainda a sua importância por se tratar de 

uma Área de Preservação Permanente – APP inserida a menos de 50 metros de espaço 

permanentemente brejoso e em área de afloramento de curso d’água.  

Esse corresponde ao caso da propriedade pertencente ao empreendimento Japh 

Comércio e Extração de Saibro Ltda, localizada no Bairro Grama e destinada à extração 

de saibro, que degradou uma área de APP de brejo, construindo uma pista de Motocross 

para atividade de lazer, o que acarretou no descumprimento de um dos termos da 

Licença de Operação. Diante disso, foi adicionada à licença de operação do 

empreendimento uma condicionante referente à recuperação da área degradada com 
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espécies da Mata Atlântica. Dessa forma, recuperar essa área significa contribuir para a 

conservação de um bioma de alta diversidade biológica e que, atualmente, se encontra 

bastante comprometido. 
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2. OBJETIVO 

 

Objetivo geral 

Elaborar um Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD Simplificado 

referente a um sítio degradado em decorrência de atividade de aterro com material 

oriundo de extração de Saibro. 

Objetivo específico 

Como objetivo específico tem-se: 

● Elaborar e implantar um projeto piloto de recuperação de área degradada; 

● Elaborar um relatório de monitoramento do projeto implantado; 

● Elaborar um PRAD para as demais áreas inseridas na área de APP além da 

definida para o projeto piloto, apresentando esse como referência. 

. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Áreas degradadas 

Em Relatório elaborado com a participação da Empresa Brasileira de Pesquisa e 

Agropecuária - EMBRAPA e lançado em dezembro de 2015, a Food and Agriculture 

Organization of United Unions – FAO revela que 33% dos solos do mundo se 

encontram degradados acarretando diversos problemas como o agravamento de 

enchentes, mudanças climáticas, a perda de fertilidade e a redução significativa da 

produtividade de culturas. As estimativas traçadas revelam que 7,6 milhões de toneladas 

de cereais por ano são perdidas devido à erosão, o que se torna preocupante em vista da 

necessidade crescente da produção alimentícia para atender a demanda populacional 

igualmente inflacionada (Santos, 2015). 

A América Latina, por si só, apresenta uma parcela de 50% de seus solos sofrendo 

algum tipo de degradação, sendo que os principais problemas verificados são devidos à 

perda de carbono orgânico, ao desequilíbrio de nutrientes, à salinização, poluição, à 

acidificação e à erosão (Santos, 2015). 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA (2012), o Brasil apresenta um déficit 

de cerca de 43 milhões de hectares de Áreas de Preservação Permanentes – APPs e 42 

milhões de hectares de Reserva Legal, sendo que três milhões de hectares de áreas de 

pastagens se encontram com algum grau de degradação. Olhando em especial para a 

Mata Atlântica, onde se encontra o município de Juiz de Fora, observamos um bioma 

que originalmente se estendia por 1.300.000 km² do território brasileiro, e do qual 

restam apenas 22% de sua cobertura com 8,5% em bom estado de conservação.  

O Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite - 

PMDBBS (2008), afirma que entre os anos de 2002 e 2008 verificou-se uma supressão 

anual de 475 km² nesse período, totalizando em 2008, uma área desmatada de 2.742 

km², com contribuição de 0,38% por Minas Gerais. A Fundação SOS Mata Atlântica 

divulgou o padrão de desmatamento desde 1985, como representado na Figura 1. 
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Figura 1: Taxa de desflorestamento anual sofrido pela Mata Atlântica desde 1985.  

Fonte: SOS Mata Atlântica (2017). 

Segundo Sobreira e Fonseca (2001), o descobrimento de ouro nos primórdios do Século 

XVII trouxe um notável desenvolvimento para a Província de Minas Gerais, devido à 

chegada de aventureiros, grupos organizados e representantes da corte portuguesa no 

Brasil. A partir desse momento, o estado passou por intensos processos de supressão de 

áreas de vegetação nativa devido às formas de uso e ocupação do solo, levando a um 

quadro de áreas degradadas e pouco produtivas verificadas atualmente. Por meio do 

monitoramento de desflorestamento em Minas Gerais, realizado entre 2005 e 2007, 

Carvalho, Scolforo e Cavalcanti (2009) verificaram que a maioria das áreas 

desflorestadas foi convertida em pecuária (48,4%), agricultura (11,4%), reflorestamento 

(21,2%) e solo exposto (12,4%). 

 

Figura 2: Gráfico de Tendência de Ocupação de Áreas Desflorestadas em Minas 

Gerais. 

Fonte: Carvalho, Scolforo e Cavalcanti, 2009. 
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Ainda hoje Minas Gerais configura-se como um dos maiores produtores de minério 

entre os estados do Brasil, mesmo com o déficit no Índice da Produção Mineral – IPM 

de 3,7% no primeiro semestre de 2016 se comparado com igual período em anos 

anteriores pelas estatísticas do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 

2014). A expansão da mineração em Minas Gerais nos períodos de 1980 a 2014 pode 

ser observada pelos mapas apresentados na Figura 3 disponibilizada por Rezende 

(2016). 

 

Figura 3: Expansão da mineração em Minas Gerais de 1980 a 2004.  

Fonte: Rezende (2016). 
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Ainda segundo dados do DNPM (2015), Minas Gerais foi considerado um dos maiores 

produtores de atividade mineral com uma arrecadação mensal de 46,9% (Figura 4) em 

2014 de acordo com valores referentes à Compensação Financeira pela Exploração de 

Recursos Minerais – CFEM.  

 
Figura 4: Participação dos estados na arrecadação da CFEM. 

Fonte: Sumário extraído do DNPM (2015).  

Segundo Tonietto e Silva (2001), as reservas medidas e indicadas no Brasil totalizam 

28,9 bilhões de toneladas de minério, sendo que, destas, 67% se encontram em Minas 

Gerais. O estado em questão, que vinha apresentando queda no nível de desmatamento, 

voltou a liderar com uma perda de floresta equivalente a 7.702 ha de Mata Atlântica. 

Um dos fatores marcantes para a perda de floresta nativa foi decorrente ao rompimento 

da barragem de Mariana em novembro de 2015, levando a um desmatamento de 258 ha 

(Fundação SOS Mata Atlântica, 2016). Entretanto, a região de Jequitinhonha, no 

noroeste do estado, foi a maior responsável pelo desmatamento verificado em MG no 

ano de 2016 com uma área de mata retirada equivalente a 369,75 ha (“Aqui tem Mata?”, 

2015). 

O município de Juiz de Fora compreende 16.053,92 ha de Mata Atlântica, o que 

corresponde a 11,18% da mesma. Desde 2012, o município apresentou redução nas 

taxas de desmatamento como pode ser verificado na Figura 5, obtido do hotsite “Aqui 

tem mata?”. Esse originado de informações obtidas no Atlas dos Remanescentes 

Florestais e Ecossistemas Associados do Bioma Mata Atlântica, desenvolvido pela 

Fundação SOS Mata Atlântica e o INPE. (“Aqui tem Mata?”, 2015). 
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Figura 5: Taxa de desmatamento, evolução anual, no município de Juiz de Fora entre 

2000 e 2015. 

Fonte: hotsite “Aqui tem mata?”. 

As principais causas da degradação do solo, de acordo com Wild (1993), citado por 

Guerra e Jorge (2013), são:  

1. Desmatamento, deixando os solos desprotegidos; 

2. Agricultura e pecuária, sem adoção de práticas conservacionistas;  

3. Cultivo e pecuária em encostas, às vezes superior a 45°, sem adoção de práticas 

conservacionistas;  

4. Trilhas abertas por animais e por homens, compactando os solos, por onde a água 

escoa com facilidade;  

5. Construção de rodovias sem cuidados especiais, o que faz aumentar o escoamento 

superficial, causando ravinas que podem evoluir para voçorocas;  

6. Mineração e outras atividades econômicas, que deixam os solos desprotegidos, sem 

recuperação dessas áreas, durante e após o término dessas atividades. 
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A mineração, pela própria implantação, cria impactos sobre a fauna e a flora, devido à 

supressão vegetal e, consequentemente, à exposição do solo aos processos erosivos. 

Segundo Oldeman (1994), do total de áreas degradas ou em degradação, 1,2% 

corresponde às atividades de indústria e mineração, enquanto que a atividade de 

produção e extrativismo ocupam 98%.  

Dentre os impactos gerados pela atividade minerária, tem-se a modificação do relevo, 

degradação do solo e da biodiversidade, solo remanescente com baixo teor de matéria 

orgânica e, consequentemente, baixa ou nenhuma atividade biológica, impactos esses 

que perduram inclusive após o término da atividade quando não empregadas técnicas 

adequadas de operação e controle. Dessa forma, a Resolução CONAMA n° 237/97 além 

de exigir os Estudos de Impacto Ambiental - EIA, estabelece a formulação de um Plano 

de Recuperação de Áreas Degradadas. 

3.2. Resiliência 

Segundo Veiga (2010) resiliência corresponde à capacidade de um sistema enfrentar 

distúrbios mantendo suas funções e estruturas, ou seja, sua habilidade de absorver 

choques, se adequando a eles, e, inclusive, tirando deles algum benefício, por adaptação 

e reorganização. Dessa forma, um ecossistema, por mais distante que se encontre do 

equilíbrio ideal, pode continuar resiliente caso consiga se sustentar. Em outras palavras, 

um sistema resiliente apresenta flexibilidade para perceber e criar formas para enfrentar 

situações imprevistas e pressões externas, objetivando alcançar uma situação de 

equilíbrio (Marzall, 2007).  

3.3. Recuperação de Áreas Degradadas 

A recuperação de áreas degradadas consiste num conjunto de técnicas aplicadas a um 

terreno que perdeu sua resiliência visando reestabelecer uma condição estável segundo 

questões ambientais e sociais, sem ter como referência o ecossistema original ou suas 

funções. Observa-se, portanto, a regeneração de uma área, preocupando-se com a 

capacidade do sistema se sustentar. No caso de mineração, há uma demanda para a 

reestruturação do substrato à condição do solo com suas funções o mais próximas da 

original (Dias, Franco e Campello; 2007), ou ainda, a reorganização do mesmo em caso 
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de contaminação ou mudança de parâmetros físico-químicos, para que a partir daí, possa 

ser recuperada a atividade ecológica do terreno. 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, em seu art. 2º, define recuperação como sendo 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 

sendo a restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais 

próximo possível da sua condição original para os fins previstos nessa Lei. 

A recuperação de áreas degradadas consiste em práticas exigidas por lei que visam à 

preservação da biota, de espécies ameaçadas e da água, a inserção do terreno no ciclo 

produtivo e redução de passivos ambientais.  

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225° determina que todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para tal, prevê preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas; além da obrigatoriedade de recuperar o meio ambiente degradado para 

aqueles que explorarem recursos minerais.  

Ademais a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, classifica a recuperação de áreas degradadas como um 

princípio para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

3.4. Sucessão Ecológica 

Para conhecer os processos referentes à Recuperação de Áreas Degradadas faz-se 

necessário entender a dinâmica da Sucessão Ecológica, que corresponde ao padrão de 

comportamento adotado por uma comunidade com o intuito de estabelecer novamente 

um equilíbrio. 
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Segundo Peroni e Hernández (2011), existem dois tipos de respostas das comunidades 

às perturbações de acordo com a relação de competitividade entre espécies, sendo elas 

classificadas respectivamente em respostas controladas por fundações ou por 

dominância. 

Se a comunidade é controlada por fundação, todas as espécies são boas colonizadoras e 

possuem a mesma capacidade competitiva, portanto dentro de uma mancha aberta por 

uma perturbação espera-se que ocorra uma loteria competitiva, e não uma sucessão 

previsível. Cada vez que um organismo morre, a clareira é reaberta e todas as 

substituições são possíveis. Por esse motivo, a riqueza de espécies será mantida em um 

nível alto. As comunidades controladas por dominância são aquelas em que algumas 

espécies são competitivamente superiores a outras, de modo que um colonizador inicial 

de uma clareira pode não necessariamente se manter nela. Nesses casos, as perturbações 

podem levar a sequências previsíveis de espécies que têm diferentes estratégias de 

exploração de recursos: espécies iniciais são boas colonizadoras e crescem rapidamente, 

enquanto espécies tardias podem não tolerar níveis baixos de recursos e crescem 

somente na presença de espécies iniciais, excluindo-as posteriormente por exclusão 

competitiva (Peroni e Hernández, 2011). 

Nas comunidades controladas por dominância observa-se, inicialmente, a atuação de 

espécies oportunistas, usualmente denominadas pioneiras, que colonizam áreas sem 

influência de outros organismos e modificam direta ou indiretamente o ambiente, 

levando à formação do solo a partir do substrato e criando características necessárias 

para sucessões mais avançadas e comunidades de maior diversidade, a essa resposta 

inicial, classifica-se como Sucessão Primária. 

Em seguida, observa-se a Sucessão Secundária, que, de acordo com Martins (2017) 

inicia-se em áreas já habitadas, após ocorrência de perturbação, e é influenciada pelo 

tipo de comunidade preexistente. Dessa forma, a Sucessão Ecológica é marcada por um 

ambiente cuja vegetação tenha sido parcialmente ou totalmente removida, mas em que 

se encontram solos bem desenvolvidos com sementes e esporos. 
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Observa-se, portanto uma dinâmica de sucessão implicada em conduzir a vegetação de 

uma situação de maior instabilidade para uma de maior estabilidade, ou seja, em direção 

à Comunidade Clímax, no qual se verifica a predominância de espécies com maior 

longevidade.  

Para induzir um meio ao seu estado ecologicamente mais estável, serão apresentas 

algumas técnicas com o intuito de catalisar a restituição da população silvestre seja para 

condições próximas da original ou não. Entre essas técnicas se encontram as descritas a 

seguir: 

3.4.1 Regeneração Natural 

Quando uma floresta sofre algum tipo de distúrbio seja natural ou antrópico, sem que 

esse provoque a perda de sua resiliência, a vegetação do próprio lugar é capaz de 

promover espontaneamente a colonização do meio em que ocorreu o distúrbio até que 

este se estruture ecologicamente de maneira estável. 

Quando o próprio meio é capaz de fornecer os fatores estimulantes para as sucessões 

secundárias e a adoção de outras práticas de recuperação torna-se insustentável em 

tempo viável, seja por questões técnicas, seja por econômicas, usualmente adota-se a 

Regeneração Natural. Essa prática consiste em isolar a área de fatores de degradação, 

como através da construção de cercas e aceiros, evitando respectivamente o pisoteio de 

animais e incêndios. Nesse sentido, promove-se também o isolamento da área contra 

perturbações antrópicas, o controle de processos erosivos, o combate a espécies exóticas 

dominantes e exclui-se qualquer atividade de cultivo e pastoreio. A biota presente na 

região é, portanto, capaz de realizar a sucessão ecológica habitando a área em direção à 

comunidade clímax. 

O cercamento é feito utilizando cercas de vários fios de arame, cercas elétricas e/ou 

cercas vivas, objetivando isolar a área a ser restaurada do pastejo e pisoteio pelo gado. 

As cercas vivas (Figura 6) são formadas por árvores ou arbustos plantados em 

espaçamento reduzido formando uma parede vegetal ou árvores plantadas em 

espaçamento maior substituindo os mourões e sustentando os arames. As árvores podem 
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ser plantadas por sementes, mudas ou estacas. As estacas são a melhor opção, pois são 

resistentes à ação do gado e em pouco tempo já servem de cerca. Para a escolha das 

espécies a serem utilizadas como cercas vivas devem ser consideradas aquelas que 

tenham rápido crescimento e facilidade de propagação por estacas. Também são 

desejáveis espécies com boa tolerância à poda e presença de espinhos para dificultar a 

passagem de animais. Deve-se evitar espécies que possam invadir o plantio de espécies 

nativas. Por exemplo, o sansão-do-campo ou sabiá (Mimosa caesalpiniifolia) é muito 

utilizado em cercas vivas e pode se tornar um problema em algumas regiões, pois 

produz muitas sementes que podem colonizar áreas vizinhas e competir com as plantas 

nativas. Além de conter o gado, as cercas vivas podem ter outras funções produtivas e 

ecológicas, como: produção de frutas; quebra-vento; fixação de nitrogênio pelas raízes 

de leguminosas; produção de matéria orgânica; melhoria na infiltração de água; atração 

de fauna; e função de corredor de fauna. Apenas usando cercas-vivas pode-se aumentar 

em 10% a cobertura de árvores em uma propriedade (Sampaio et al. 2015). 

Figura 6: Cerca-viva na Costa Rica onde os mourões de cerca são substituídos por 

árvores plantadas por estacas. 

Fonte: Sampaio et al. (2015). 
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Para proteger a área em restauração contra incêndios, é preciso fazer aceiros, ou seja, 

faixas destituídas de vegetação formadas nos limites da área que queremos proteger. A 

largura do aceiro pode variar entre 5 m e 50 m, dependendo da vegetação circundante, 

do relevo do terreno, fragilidade do solo e custos. A regra para fazer aceiro é que quanto 

mais largo melhor, mas nem sempre isso é possível. Os aceiros podem ser feitos com 

enxada, grade aradora, capina química, fogo (aceiro negro) ou plantios de árvores ou 

arbustos sempre verdes e pouco inflamáveis (aceiro verde). A manutenção deve ser 

efetuada frequentemente antes do início da estação seca, pois a falta de limpeza do 

terreno oferece riscos de incêndio e pode comprometer o processo de restauração. Os 

aceiros negros, com uso do próprio fogo, devem ser feitos sempre em grupos de pessoas 

com experiência e conhecimento sobre o fogo, se possível com o auxílio de brigadas de 

incêndio treinadas. Devem ser feitos no início da seca, logo após o final da estação 

chuvosa, em horários com temperatura mais baixa e umidade mais alta, ou seja, no final 

da tarde ou à noite para evitar o risco de perder o controle do fogo e causar um incêndio 

(Sampaio et al. 2015). 

Araújo et al. (2005) por meio de estudos realizados em Brás Pires, MG observou que a 

existência de fragmentos florestais na região e proximidades com os mesmos atuaram 

como fatores facilitadores para a Regeneração Natural. Outro contribuinte para a 

recomposição de áreas degradadas por mineração, como a de Caulim apresentada no 

estudo, foi a intervenção de espécies pioneiras, uma vez que estas proporcionaram a 

produção de serapilheira, favorecendo a formação de um horizonte “A” do solo, e 

consequentemente, a maior incorporação de matéria orgânica e nutrientes no solo, e 

posterior fornecimento à vegetação que se manteve na camada estéril.  

Em estudos realizados em fragmentos urbanos em Juiz de Fora (Santiago, Fonseca e 

Carvalho. 2014) observou-se a importância de espécies com dispersão zoocórica, ou 

seja, aquelas disseminadas por animais. Foi constatada uma maior frequência de 

dispersão daquelas espécies com consumo de frutas por aves que as demais estudadas. 

Entretanto nesse mesmo estudo verificou-se uma preocupação com relação a espécies 

exóticas. Uma das espécies amostradas, a Syzygium jambos (jambo-rosa) foi 

considerada fator negativo para a regeneração natural por se tratar de uma invasora 
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agressiva com facilidade de dispersão, o que pode inibir o desenvolvimento de espécies 

arbustivo-arbóreas nativas que estejam presentes no banco de sementes do solo, 

recomenda-se, nesses casos, uma intervenção para o controle dessas espécies mais 

agressivas. 

A Regeneração Natural compreende um dos métodos mais simples e barato de 

recuperação de áreas degradadas, entretanto demanda grande período para que ocorra. 

Nesse sentido, fazem-se necessárias técnicas que acelerem a sucessão de espécies caso o 

objetivo seja uma recuperação em curto prazo. 

3.4.2 Semeadura Direta 

Também conhecida como Enriquecimento e Adensamento do banco de sementes, a 

semeadura direta consiste em incorporar sementes de espécies arbóreas ao solo para 

estimular a regeneração florestal em áreas degradadas. Em algumas áreas, o simples 

revolvimento do solo, através de sulcos de pequena profundidade, cerca de 3 a 5 cm, é 

suficiente para estimular a germinação de sementes do banco e desencadear o processo 

de regeneração natural (Martins, 2017). 

Corresponde a um procedimento barato e versátil de reflorestamento que pode ser 

utilizado na maioria das condições de sítios e, principalmente, em situações onde a 

regeneração natural e, ou, o plantio de mudas não podem ser realizados, com resultados 

satisfatórios em áreas degradadas de difícil acesso e grande declividade (Santos et al. 

2012). Mattei (1995) ressalta ainda que é um método de fácil implantação, sendo 

possível aplicá-la inclusive naquelas regiões em que a mão de obra é escassa.  

A semeadura direta pode apresentar vantagens se comparada ao plantio, pois dispensa a 

fase de viveiro, o que evita a distorção do sistema radicular por parte das mudas e 

apresenta custos reduzidos. Dessa forma, as plantas originadas pela semeadura 

apresentam raízes melhor desenvolvidas, entretanto as mudas germinadas a partir desse 

método demandam maiores cuidados, tratos culturais adicionais e supervisão nas fases 

iniciais (Mattei, 1995). 
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O plantio direto de sementes acaba por apresentar germinação extremamente irregular 

com predominância de poucas espécies, sendo na maioria pioneiras. Faz-se necessário, 

portanto, a reposição de mudas naqueles pontos em que foi verificada falhas, ou em que 

a densidade desejada não foi obtida (Ferreira et. al. 2006; Santos et al. 2012). Nesse 

aspecto, para auxiliar no processo germinativo, é interessante aplicar tratamentos para a 

superação da dormência e protetores físicos. 

O tratamento para superação de dormência, explicitado por Ferreira et al. (2006), 

consistiu na imersão das sementes dormentes em ácido sulfúrico, seguido de lavagem e 

imersão em água quente (100°C). Foi verificado que para algumas espécies o tratamento 

não foi eficaz (T. micrantha e S. granuloso-leprosum), entretanto para outras espécies 

de plântulas, como as de S. multijuga e S. macranthera, o método comprovou-se 

eficiente na emergência das sementes (Ferreira et. al. 2006). 

A utilização de protetores físicos tem como objetivo propiciar melhorias nas condições 

para a germinação de sementes e sobrevivência das mudas no campo, tal como criar um 

microambiente para o crescimento e desenvolvimento das plantas jovens (Ferreira et al. 

2007,  Mattei. 1995, e Santos et al. 2012). Na semeadura protegida, Mattei (1995) 

utilizou um copo de plástico sem fundo colocado sobre o ponto semeado, a parte de 

baixo do recipiente ficou voltado para baixo fixado a uma profundidade de 1 cm do 

solo. 

Ainda que nos estudos realizados em São Cristóvão – SE (Santos et al. 2012) e em 

Lavras – MG (Ferreira et al. 2007) o uso de protetores físicos não tenham se mostrado 

relevantes, Mattei (1995) destacou sua importância na proteção contra soterramento e 

contra o ataque de pragas na semeadura de Pinus taeda em Pelotas – RS. Santos et al. 

(2004) também destacam a interferência dos protetores na germinação das espécies em 

estudo devido à defesa contra ataque de formigas  e na manutenção da umidade para as 

condições de desenvolvimento das espécies herbáceas como demonstrado na Figura7. 
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Figura 7: Dados referentes à umidade da camada superficial do solo dentro e fora do 

protetor 

Fonte: Santos et al (2004). 

Mattei (1995) ressalta ainda que o sucesso na semeadura direta está conectado ao 

controle de agentes destruidores de semente como pássaros e formigas, às condições de 

sítio favoráveis, com umidade permanentemente disponível, e ao emprego de técnicas 

adequadas em época viável. Analisando-se os fatores responsáveis pelo estabelecimento 

de uma planta em seus estágios iniciais, verificam-se aqueles relacionados à umidade, 

luz, temperatura, propriedades físicas do solo que permitam o desenvolvimento 

radicular, compactação do solo e competição entre as espécies herbáceas (Santos Júnior, 

Botelho e Davide, 2004). 

Vale ressaltar que os riscos de sobrevivência são mais baixos pra semeadura direta que 

para o plantio de mudas, e que essa técnica é mais indicada quando a regeneração 

florestal já se iniciou (Martins, 2017). Entretanto, esse mecanismo constitui um dos 

mais promissores na recuperação de áreas degradas e de matas ciliares quando o 

objetivo é a redução de custos (Santos et al. 2012). 

3.4.3 Hidrossemeadura: 

Segundo o Manual de Recuperação de Áreas Degradadas (IBAMA, 1990), 

hidrossemear é recobrir, por via aquo-pastosa, uma área descoberta com sementes 

herbáceas e outros materiais que induzem a fixação e crescimento das sementes, e a 

retenção da umidade. É aplicado por maquinário apropriado, consistindo de um tanque 
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com pás agitadoras num eixo horizontal, e moto-bomba para aplicar uma mistura 

constituída de: 

1. Corretivo do pH do solo (calcário/ cal/ gesso agrícola: opcionais); 

2. Adubação química/ orgânica; 

3. Celulose ou papelão picado para conservar a umidade; 

4. Adesivo específico para fixar a semente e celulose; 

5. Sementes de gramíneas e leguminosas, colocadas por último para diminuir sua 

quebra por atrição mecânica. 

A mistura é feita sob agitação moderada e aplicada, por mangueira ou canhão, sobre o 

solo após o preparo do terreno. Para tal é necessário fazer pequenos sulcos ou covas ao 

longo do talude, procedimento indicado principalmente para aqueles taludes que 

recebem uma cobertura de solo fértil como demonstrado na Figura 8. 

 
Figura 8: Realização dos Sulcos demonstrado em Curso sobre erosão e controle de 

sedimentos administrado pela empresa DEFLOR Bioengenhraia, Belo Horizonte. 

Fonte: Acervo Pessoal, 2012. 

Após a abertura dos berços, realiza-se a hidrossemeadura propriamente dita, com 

auxílio de uma mangueira ou canhão (figura 9). 
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Figura 9: Hidrossemeadura demonstrado em Curso sobre erosão e controle de 

sedimentos administrado pela empresa DEFLOR Bioengenhraia (Belo Horizonte). 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 

Usualmente, após a hidrossemeadura, aplica-se uma biomanta sobre o talude, fixada por 

estacas vivas ou pregos de ferro biodegradáveis (Figura 10). 

 
Figura 10: Instalação da Biomanta demonstrado em Curso sobre erosão e controle de 

sedimentos administrado pela empresa DEFLOR Bioengenhraia, Belo Horizonte. 

Fonte: Acervo pessoal, 2012. 
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A biomanta, ou tela vegetal, constitui numa tela fabricada industrialmente a partir de 

fibras de coco, palha vegetal, mistas ou ainda por fibras sintéticas, instaladas após uma 

semeadura manual ou uma hidrossemeadura. 

Segundo Araújo et al. (2013) a biomanta contribuiu para a estabilização do talude, e se 

mostrou eficiente no controle de processos erosivos, além de conservar a umidade na 

camada superficial do solo e apresentar rápida e densa cobertura vegetal em estudo 

realizado em Amparo de São Francisco, Sergipe. O uso da biomanta agrega, ainda, 

como benefícios o aumento da capacidade de troca catiônica do solo e da taxa de 

infiltração, degradação programável e facilita a incorporação de nutrientes e matéria 

orgânica (DEFLOR, 2017).  

Entre os fatores limitantes à hidrossemeadura, segundo Macedo et al. (2003) estão a 

carência de água, uma vez que essa forma de semeadura exige grandes quantidade de 

água, um recurso escasso em muitos locais, o que tornaria antieconômico caso fosse 

necessário obtê-lo à longas distâncias. A necessidade de se aplicar uma cobertura morta 

após o lançamento de sementes, para assegurar o contato direto da semente ao solo, em 

terras áridas e semiáridas; a redução na incidência de germinação devido à bomba 

centrífuga do aparelho utilizado com efeitos causados pela agitação e mistura (Griffith, 

2009). Filho, Santos e Ferreira (2013) ressaltam a importância em se controlar a 

dosagem de adubo e calcário na solução preparada para a hidrossemeadura, uma vez 

que valores acentuados destes podem ter levado à perda da viabilidade das sementes no 

estudo realizado em Coari (AM). 

Ainda assim, a hidrossemeadura constitui em um mecanismo alternativo utilizado 

principalmente em áreas de difícil acesso, como naqueles taludes íngremes em que não 

se propicia boa estabilidade aos trabalhadores e ao uso de maquinário tradicional. 

Corresponde, também, a um procedimento com rapidez econômica, o que permite a 

formação de cobertura vegetal a custos reduzidos, possibilitando a manutenção de 

controle de erosão e que facilita a sucessão vegetal inclusive de espécies nativas. 
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3.4.4 Plantio de Mudas: 

O Plantio de Mudas consiste em cultivar mudas de espécies com um grau adequado de 

desenvolvimento e capacidade de sobrevivência em sulcos ou berços no solo, sendo 

estas anteriormente cultivadas em viveiro com garantia de proteção contra pragas e 

insolação. Capeche et al. (2008) ressaltam a importância em realizar o plantio com 

largura e profundidade do berço suficientes para se promover um adequado contato da 

muda com a terra, procedimento igualmente importante quando aplicado à sementes. 

Corresponde a um dos métodos mais utilizados por fornecer uma boa densidade inicial 

de plantas, ainda que apresente inconvenientes como a não aplicabilidade em áreas de 

declividade acentuada ou topografia irregular (Lacerda e Figueiredo, 2009), e por 

apresentar entraves financeiros relacionados ao custo das mudas. 

Em estudo realizado no município Barra do Corda – MA, Lacerda e Figueiredo (2009) 

realizaram o plantio de mudas adotando o coroamento, ou seja, capina manual ao redor 

dos berços com o objetivo de eliminar as plantas invasoras e evitar competição para as 

plantas (Maciel et. al. 2011). Lacerda e Figueiredo (2009) verificaram, portanto que as 

plântulas sofreram menos com a competição devido ao seu tamanho inicial, sendo que 

as espécies T. surinamensis, A. macrocarpa e Tabebuia sp. apresentaram altas taxas de 

crescimento e sobrevivência, sendo indicadas para essa forma de plantio nas condições 

estudadas. 

Dessa forma, o plantio de mudas é um método bastante utilizado quando se deseja 

reduzir cuidados em campo, ainda que apresente desvantagens como a deformação do 

sistema radicular provocada na formação da muda ou operação do plantio. Constitui em 

um método que assegura a sobrevivência das plantas promovendo a economia de 

sementes, certo que a fase mais sensível da reprodução, a germinação e o primeiro 

crescimento, ocorre no viveiro, com cuidados relacionados à sombra, irrigação e ao 

controle de pragas e doenças. As plântulas apresentam-se, portanto, mais rústicas 

quando vão a campo resistindo melhor a condições adversas (Simões, 1989). 
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3.4.5 Serapilheira: 

A serapilheira corresponde a uma camada orgânica regulada pela quantidade de material 

que cai da parte aérea das plantas e pela taxa de decomposição. Parte dos elementos 

disponibilizados após a decomposição pode ser reabsorvido pelos organismos do solo e 

pelas plantas, enquanto a outra parte é perdida do sistema solo-planta e transferida para 

outros compartimentos como água e ar, conforme apresentado na Figura 11 (Andrade, 

Tavares e Coutinho, 2003).  

 
Figura 11: Mecanismos envolvidos na ciclagem de nutrientes via serapilheira por 

Fonte: Andrade et al. (2003). 

A camada serapilheira contribui, portanto, para a recuperação e a conservação de áreas 

degradadas e para a manutenção da sustentabilidade de sistemas agroecológicos. 

Promove a reativação da ciclagem de nutrientes entre planta e solo, possibilita a 

formação de um novo horizonte pedológico com condições mais adequadas para o 

restabelecimento da vegetação e protege o solo contra agentes erosivos (Andrade, 

Tavares e Coutinho, 2003). 

Souza et al. (2006) afirmam que o sucesso do procedimento depende da capacidade das 

sementes contidas na serapilheira e no banco de germinarem e se estabelecerem em 

áreas impactadas. Para predizer esse comportamento é importante conhecer a 

composição da serapilheira e avaliar como as características fisiológicas de cada espécie 

atuam diante de variadas condições ambientais como clima e solo. 
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A serapilheira é constituída por folhas, galhos, estruturas reprodutivas como flores, 

frutas e sementes, sejam elas viáveis, em estado de dormência, real ou imposta 

(Rodrigues, Martins e Leite, 2010). Sua utilização promove o rápido recobrimento de 

áreas degradadas, correspondendo a um mecanismo bastante interessante, 

principalmente para aqueles sítios em que o subsolo se encontra exposto demandando, 

assim, proteção imediata. 

Dentre as técnicas utilizadas encontra-se a extração de serapilheira de remanescentes 

florestais e posterior colocação sobre o sítio degradado, visando à proteção do solo e 

incorporação de propágulos adormecidos na camada. Esse método apresenta como 

desvantagens os custos envolvidos na retirada e transporte do material, e inconvenientes 

como o empobrecimento do fragmento florestal utilizado como fonte. Outra questão 

também a ser levada em conta consiste na fixação da serapilheira sobre a área 

degradada, o que ficaria comprometido em áreas de inclinação elevada. Dessa forma, 

uma maneira de se estabelecer a camada serapilheira seria através da utilização de 

leguminosas arbóreas noduladas e micorrizadas por se desenvolverem em solos de baixa 

fertilidade e produzirem elevadas quantidades de serapilheira. (Andrade, Tavares e 

Coutinho, 2003). Andrade et al. (2003) também evidência a necessidade de se utilizar o 

maior número de espécies possíveis com o intuito de minimizar a atividade de espécies 

arbóreas dotadas de compostos alelopáticos, que atuariam como inibidores à 

germinação e desenvolvimento de outras espécies. 

3.4.6  Nucleação: 

Segundo Reis et al. (2003), a nucleação consiste em uma técnica utilizada para a 

restauração ecológica baseada na concepção de que a vegetação remanescente, como 

fragmentos florestais ou mesmo árvores isoladas, em uma área degrada atuam na 

dinâmica ecológica atraindo animais que participam da dispersão de sementes e 

contribuem, portanto, com o aumento significativo da fitodiversidade.  

Dessa forma, a nucleação é um modelo de facilitação para a sucessão ecológica, uma 

vez que cria núcleos que permitem a expansão da vegetação por meio da introdução de 
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espécies nas áreas degradas que modificam as condições do meio, possibilitando, assim, 

o estabelecimento de outras espécies (Martins, 2017) como demonstrado na Figura 12. 

 
Figura 12: Processo de Nucleação. 

Fonte: Corbin e Holl (2012). 

Grande parte das áreas rurais no Brasil possui pequenas ilhas de remanescentes naturais 

em meio a um cenário agrícola. De acordo com Reis et al. (2014) essa característica 

confere um alto potencial para a regeneração de muitas fazendas, uma vez que esses 

núcleos servem como fonte de propágulos. Nesse sentido, a nucleação visa criar micro 

hábitats que propiciam a chegada de diversas espécies vegetais e animais e a formação 

de uma rede de interações entre os organismos, bem como estabelecer uma 

conectividade entre o fragmento florestal e a área a ser recuperada.  

Dessa forma a nucleação fundamenta-se em técnicas que são organizadas por meio de 

núcleos, os quais ocupam em torno de 10 a 30% de uma área (Reis et al. 2014), sendo 

os principais mecanismos os a seguir classificados: 



26 

 

 

1. Transposição de Galhada (ou Galharia)  

São pilhas de resíduos florestais (lenha, galhos, folhas e material reprodutivo) que 

podem ser enleirados formando abrigos artificiais que atuam como refúgio e fonte de 

alimento para insetos, anfíbios, répteis, roedores, entre outros pequenos organismos 

(Reis et al. 2003). 

As leiras de galhada (Figura 13) atuam, portanto ativando a cadeia alimentar por meio 

do armazenamento de sementes, e como fonte de nutrientes e matéria orgânica para o 

solo, criando condições favoráveis ao desenvolvimento das plântulas e fornecendo 

húmus o solo, quando se degradam (Martins, 2017). 

 

Figura 13: Restos de vegetação formando leiras. 

Fonte: Reis et al. 2003. 

2. Cobertura viva 

● Plantio de Mudas 

Corresponde ao plantio de espécies rústicas herbácea-arbustivas com predominância 

para aquelas que frutificam e florescem, atraindo, assim, polinizadores (Reis et al. 

2014).  

Segundo Martins (2017) a formação de núcleos ou ilhas de vegetação por meio do 

plantio de espécies arbustivo-arbóreas busca criar pequenas manchas de floresta com 

alta diversidade de espécies numa paisagem degradadas que, com o tempo, irradiarão 

para toda a área (Figura 14). Essas ilhas serviram como poleiros e fonte de alimento 
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para pássaros e morcegos, que por sua vez, atuaram conectando os fragmentos florestais 

e dispersando sementes ao longo da área degradada. 

 
Figura 14: Representação dos núcleos ou ilhas de vegetação que após um tempo 

tendem a se irradiar para as áreas degradadas. 

Fonte: Martins (2017). 
 

Martins (2017) ainda ressalta que, por se tratar de áreas pequenas, é possível utilizar 

espécies de diferentes grupos sucessionais e diferentes formas de vida (espécies arbórea, 

arbustos, epífitas) nos núcleos. 

● Plantio de Arbustos de Sub-bosque 

O plantio de espécies de sub-bosque nos núcleos deve ser realizado no segundo ou 

terceiro ano após o plantio das arbóreas, por se tratarem de espécies de sombra que 

demandam um determinado nível de cobertura do solo já fornecido pelas segundas 

(Martins, 2017).  
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De acordo com Martins (2017), o plantio de espécies arbustivas de sub-bosque visa, não 

só gerar empecilhos à invasão e, ou, a permanência de gramíneas exóticas, como 

também para aumentar a diversidade de espécies com a conservação destas e atração de 

dispersores de seus propágulos.    

● Plantio de árvores nativas em grupos de cinco a nove mudas, altamente adensados, 

mas amplamente espaçados 

Estudos realizados utilizando bromélias terrestres sugeriram que essas espécies teriam 

papel chave na formação de moitas, contribuindo para melhoria das condições 

nutricionais e de umidade do solo a partir da proteção física oferecida por suas rosetas e 

devido à decomposição de suas partes mortas (Zaluar e Scarano, 2000). Elas ainda 

atuam armazenando, e consequentemente disponibilizando para outros animais, água e 

umidade (Cogliatti-Carvalho et al. 2010). Nesse sentindo agem contribuindo para a 

dessedentação da fauna e atraindo animais silvestres, uma vez que possibilitam um 

micro hábitat estável. 

O plantio de mudas em pequenos grupos contribui, portanto, para uma maior conexão 

entre os núcleos e as regiões degradadas possibilitando, assim, uma maior gama de 

interações para uma regeneração mais exitosa.  

3. Transposição de solo e do banco de sementes  

Consiste na retirada da camada superficial do solo e de serapilheira de áreas naturais 

conservadas, a uma profundidade entre cinco (5) cm e dez (10) cm, e disposição desse 

material em faixas ou ilhas sobre a área degradada (Martin, 2017). 

Uma vez depositadas a serapilheira e a camada superficial do solo, espera-se que após 

um tempo a germinação do banco de sementes ocorra, desencadeando a sucessão 

ecológica na área degradada e o desenvolvimento da biota, criando, dessa maneira, 

núcleos de alta diversidade de espécies (Martins, 2017). 

Martins (2017) destaca a necessidade de se conhecer o banco de sementes a ser 

coletado, devido à probabilidade de alta incidência de espécies vegetais agressivas que 

poderiam inibir a sucessão ecológica pretendida. Além desse fator, uma vez coletados, o 
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solo e a serapilheira devem ser prontamente depositadas na área a ser recuperada, já que 

o armazenamento por longo tempo pode resultar na perda da viabilidade das sementes. 

A transposição da camada superficial funciona, ainda, como fonte de matéria orgânica, 

nutrientes, microrganismos, micro e mesofauna que auxiliam na recuperação das 

propriedades físico-quimicas do solo degradado (Reis et al. 2003).  

A transposição de pequenas porções de solo como demonstrado na Figura 15 possibilita, 

portanto, a recolonização de áreas debilitadas com um custo principal baseado no 

transporte do solo e serapilheira até a área em questão. 

 
Figura 15: Camada superficial do solo  

Fonte: Reis et al. (2003). 

4. Transposição de chuva de sementes  

A chuva de sementes corresponde à quantidade de sementes que chega a um 

determinado local via dispersão e se deposita no solo, incorporando o banco de 

sementes do mesmo. Para que a transposição seja realizada, é necessário coletar as 

sementes antes que elas atinjam o chão da floresta, utiliza-se para isso, coletores como 

demonstrado na Figura 16. 

Esses coletores devem ser mantidos a cerca de 30 a 50 cm do solo, como determina 

Martins (2017), para evitar o contato com a umidade da serapilheira através de suportes 

de madeira, metal ou PVC. 
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Figura 16: Coletor instalado em uma floresta. 

Fonte: Antoneli (2011). 

Martins (2017) ressalta a necessidade de se alocar os coletores de maneira a contemplar 

as mais diferentes situações ambientais possíveis e que essa coleta deve ocorrer ao 

longo de todo o ano, já que a dispersão de sementes é sazonal, predominando a chuva de 

sementes de algumas espécies em detrimento de outras ao longo dos diversos períodos 

do ano. 

A transposição da chuva de sementes possibilita, portanto, que uma elevada gama de 

espécies nativas sejam plantada contribuindo, assim, com o aumento da biodiversidade, 

estimulando os processos ecológicos e garantindo a funcionalidade dos ecossistemas 

florestais (Martins, 2017). 

5. Poleiros Artificiais 

São estruturas altas construídas para o pouso de aves e morcegos dispersores de 

sementes (Reis et al. 2014), entre os fragmentos florestais, possibilitando o depósito de 

sementes nas proximidades das estruturas por meio de suas fezes e material regurgitado 

(Martins, 2017). 

Os poleiros podem ser naturais, ou vivos, como árvores remanescentes na área 

degradada. Espécies arbóreas de rápido crescimento com uma arquitetura de copa que 

favoreça o pouso também podem ser empregadas com essa função (Martins, 2017).   

Reis et al. (2003) ainda destacam que esses poleiros atuam como núcleos de 
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regeneração com elevada densidade na sucessão secundária inicial, decorrente não só da 

regurgitação e da defecação, como também da derrubada de frutos e sementes por aves 

e morcegos. 

Outra modalidade de poleiros são aqueles classificados como artificiais (Figura 17), 

confeccionados com varas, bambu gigante, postes de eucalipto, caules de árvores 

mortas, nos quais são fixadas varas finas de madeira (Martins, 2017).                 

Segundo Reis et al. (2003), por se tratar de um técnica pouco onerosa, pode-se 

maximizar sua utilização para que se propicie um ambiente favorável ao depósito e 

germinação de plantas nucleadoras. Nesse sentido, recomenda-se colocar camada de 

alguma palhada com o intuito de manter a umidade e matéria orgânica no solo ao redor 

dos poleiros (Reis et al. 2003).  

 
Figura 17: Poleiros Artificiais demonstrando a Torre de Cipó (A e B), e poleiros de 

cabos múltiplos (C). 

Fonte: Bechara et al. (2007). 



32 

 

 

A torre de cipó é uma forma de poleiro construída com o objetivo de se imitar árvores 

dominadas por cipós em bordas de mata. Reis et al (2003) afirmam que essa estrutura 

atua não só como abrigo para aves e morcegos, como também propicia um microclima 

favorável no interior de sua estrutura para a implantação de espécie esciófitas, que 

requerem sombra. 

Ainda de acordo com Reis et al. (2003) realizar a ligação entre poleiros com cordas ou 

cabos de aço, como redes de transmissão de energia, pode aumentar sua eficiência de 

nucleação (Figura 18). 

 

Figura 18: Interligação entre poleiros com fios de cabo, de aço ou cordas. 

 Fonte: Reis et al. 2003. 

Martins (2017) afirma que a altura ideal de um poleiro para que aves e morcegos tenha 

facilidade de pousar está em torno de 5 a 10 m, e que a atividade da avifauna pode ser 

ampliada se fornecido espaços pra ninhos (Figura 19) através de pequenos furos nos 

colmos das extremidades da vara de bambu, com diâmetros de aproximadamente           

4 a 5 cm.  
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Figura 19: Diferentes tipos de poleiros artificiais, com enfoque para os ninhos 

confeccionados com colmos de bambu. 

Fonte: Martins (2017). 

 

O número e a disposição de poleiros devem ser o mais distribuído possível, de forma a 

conectar os variados fragmentos florestais (Figura 20).  

 

Figura 20: Distribuição dos poleiros e leiras de galhadas para facilitar o deslocamento 

da avifauna entre os fragmentos florestais. 

Fonte: Bechara 2006. 
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Dessa forma, segundo Reis (2014), o conjunto de técnicas de nucleação representa um 

modelo de restauração florestal que prioriza os processos sucessionais de modo que haja 

uma menor alteração no rumo da trajetória da sucessão natural, criando uma base para a 

formação das comunidades vegetacionais ainda que se mostre lento para atingir a 

vegetação arbórea que corresponde ao clima tropical predominante no Brasil.                

A Quadro 1 traz alguns efeitos funcionais de cada uma das técnicas nucleadoras e 

principais atividades de cada uma delas. 

Quadro 1: Relacionamento entre as técnicas de nucleação e seus efeitos funcionais através 

dos processos sucessionais secundários. Adaptado de Reis (2003). 

Efeitos Ecológicos 

Funcionais 

Técnicas de Nucleação 

Plantio de 

Mudas em 

Ilhas 

Semeadura 

Direta/ 

Hidrossemeadura 

Ecológica 

Poleiros 

Artificiais 

Transposição 

de Solos 

Transposição 

de Galharia 

Recomposição do 

banco de sementes e 

plântulas 
 X X X  

Recomposição de micro 

e macro fauna/ flora do 

solo 
   X X 

Recomposição da 

matéria orgânica do 

solo 
X   X X 

Recomposição da 

chuva de sementes  X X   
Colonização da área 

por dispersores de 

sementes (aves e 

morcegos) 

X  X   

Atração de 

polinizadores X X    
Contenção de processos 

erosivos X X    
Abafamento de 

processos de 

contaminação biológica 
X X    
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3.5. LEGISLAÇÕES APLICADAS 

Na Tabela 1 apresentam-se as principais legislações aplicadas à recuperação de áreas degradadas, bem como um panorama de suas abordagens 

visando compreender sua aplicação. 

Tabela 1: Legislações aplicadas à recuperação de áreas degradadas. 

Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, mecanismos de formulação e aplicação, e 

providências. 

Institui o Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. 

Tem como objetivo, a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propicia a 

vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio econômico, aos interesses 

da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana, declarando como princípio para 

atendimento desses objetivos, a recuperação de áreas degradadas. 

Impõe ainda, ao poluidor e ao degradador a obrigação de recuperar e/ou indenizar danos 

causados. 

Resolução CONAMA n°1, de 23 de 

janeiro de 1986. 

Dispõe sobre critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da Avaliação de 

Impacto Ambiental - AIA como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. 
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Tabela 1 (continuação): Legislações aplicadas à recuperação de áreas degradadas. 

Decreto n° 97.632, de 10 de abril de 1989. Dispõe sobre a regulamentação do artigo 2°, inciso VIII, da Lei 6.938/1981 e determina a 

necessidade de se submeter ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada 

para aqueles empreendimentos destinados à exploração de recursos minerais, quando da 

apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. 

Decreto n° 3.420, de 20 de abril de 2000. Dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas - PNF com o objetivo, dentre outros, 

de fomentar as atividades de reflorestamento, notadamente em pequenas propriedades rurais, 

recuperar florestas de preservação permanente, de reserva legal e áreas alteradas, reprimir 

desmatamentos ilegais e a extração predatória, conter queimadas e prevenir incêndios, promover o 

uso sustentável das florestas, bem como estimular a proteção da biodiversidade e dos 

ecossistemas florestais. 
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Tabela 1 (continuação): Legislações aplicadas à recuperação de áreas degradadas. 

Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), estabelece critérios e normas 

para criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Art. 225. Determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defende-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§1°: Fica incumbido ao poder público, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 

promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 

Define as unidades da Federação bem como seus componentes a serem protegidos, condicionando 

as alterações e supressões permitidas apenas perante a lei. Exige estudo prévio de impacto 

ambiental para atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente. 

§2°: Determina que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente. 

Lei n° 10.406, de janeiro de 2002. Art. 1.228.§ 1°: Determina que o direito de propriedade deva ser exercido em consonância com as 

suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados a flora, a fauna, as 

belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 

poluição do ar e das águas. 
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Tabela 1 (continuação): Legislações aplicadas à recuperação de áreas degradadas. 

Deliberação Normativa COPAM n° 74, de 

9 de setembro de 2004 (Minas Gerais). 

Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, de empreendimentos 

e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis de funcionamento ou de licenciamento 

ambiental no nível estadual, visando ainda elaboração de um EIA/RIMA para atividades de 

extração e tratamento de minerais. 

Deliberação Normativa COPAM n° 76, de 

25 de outubro de 2004 (Minas Gerais) 

Dispõe sobre a interferência em áreas consideradas de Preservação Permanente, define o Instituto 

Estadual de Florestas (IEF) como órgão ambiental competente para autorizar a intervenção em 

APP no Estado de Minas Gerais, e apresenta o termo de referência para a elaboração de um PTRF 

apresentando as diretrizes necessárias à constituição do mesmo. 

Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006 

Lei da Mata Atlântica. 

Dispõe sobre a conservação, utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica 

visando o desenvolvimento sustentável. Determina, portanto, a compensação ambiental quando 

realizado corte e supressão da vegetação primária ou secundária em estágios médios ou avançados 

de regeneração, ou ainda, a reposição florestal com espécies nativas em área equivalente à 

desmatada, na mesma bacia hidrográfica e, sempre que possível, na mesma microbacia 

hidrográfica.  
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Tabela 1 (continuação): Legislações aplicadas à recuperação de áreas degradadas. 

Resolução n° 420, de 28 de dezembro de 

2009. 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas 

contaminadas por essas substâncias e decorrência de atividade antrópicas. 

CONAMA n° 429, de 28 de fevereiro de 

2011. 

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

Instrução Normativa IBAMA n° 04, de 13 

de abril de 2011. 

Apresenta como objetivo, estabelecer procedimentos para a elaboração de um Projeto de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD) ou de uma Área Alterada por meio de diretrizes e 

orientações estabelecidas por um dos Termos de Referências presentes nessa norma. 

Lei 12.651, de 25 de maio de 2012 - Novo 

Código Florestal Brasileiro (revoga o 

Código Florestal Brasileiro de 1965). 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa estabelecendo normas gerais sobre a proteção da 

vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal tendo como objetivo o 

desenvolvimento sustentável.  
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Instrução Normativa IBAMA N°04, de 13/04/2011: 

A Instrução Normativa IBAMA N°04, de 13/04/2011 tem como objetivo estabelecer 

procedimentos para a elaboração de um Projeto de Recuperação de Área Degradada - 

PRAD ou de uma Área Alterada por meio de diretrizes e orientações estabelecidas por 

um dos Termos de Referências presentes nessa norma e constantes no Anexo I. Essas 

diretrizes permitem a elaboração de estudos e a avaliação da degradação ou alteração, 

bem como a definição de medidas adequadas à recuperação da área, empregando 

técnicas de acordo com as peculiaridades de cada região.  

Através dessa norma é possível diferenciar as formas de análise técnica a serem 

realizadas conforme o tamanho e o tipo de propriedade rural em que ocorreu a alteração 

no meio. Dessa forma podemos aplicar o PRAD ou PRAD Simplificado, cujo Termo de 

Referência consta no Anexo II, de acordo com as características de cada área, sendo o 

segundo destinado a áreas de tamanho inferior ou igual à Pequena Propriedade Rural ou 

Posse Rural Familiar. 

Por meio do PRAD visa-se assegurar a proteção da área com enfoque para a 

conservação do solo e dos recursos hídricos, utilizando como auxílio, práticas para 

controle de erosão naqueles casos em que haja necessidade.  

O PRAD deve ser protocolado e aprovado pelo IBAMA para que suas atividades 

possam dar-se início conforme o Cronograma de Execução constante no Termo de 

Referência. Este deve ter como base as condições sazonais da região estudada, 

informações do requerente, anotações de responsabilidade técnica, informações 

georreferenciadas dos vértices da área, bem como planilhas com detalhamento de custos 

e atividades previstas. 

A implantação de espécies vegetais deve ocorrer de acordo com as características de 

cada região visando a maior diversidade possível. Para tal, deve-se utilizar espécies 

nativas e espécies ameaçadas de extinção, as quais deverão ser destacadas no projeto, 

listadas e identificadas por família, nome científico e respectivo nome vulgar.  



41 

 

 

Quaisquer intervenções e tratos culturais que forem realizados ao longo do processo de 

recuperação de áreas degradadas deverão ser detalhados no PRAD e no PRAD 

Simplificado. Assim como alterações das atividades técnicas previstas deveram ser 

previamente encaminhadas ao IBAMA para análise. Caso necessário, o controle de 

espécies invasoras, de pragas e de doenças deve ser feito com métodos que causem o 

menor impacto possível.   

Relatórios de Monitoramento (Anexo III) deveram ser elaborados pelo responsável 

técnico do PRAD e apresentados ao IBAMA, salvo pequenos proprietários rurais ou 

legítimos detentores de posse rural familiar, que ficam isentos da apresentação desses 

relatórios. 

Vistorias por amostragens nas áreas bem como para quitação do Termo de 

Compromisso serão realizadas quando necessário. Ao final do PRAD, deverá ser 

apresentado Relatório de Avaliação com indicativos que permitam aferir o grau de 

efetividade da recuperação da área, sendo incorporado aos Relatórios de Monitoramento 

e de Avaliação quaisquer irregularidades e problemas verificados. 

Uma vez apresentado o Relatório de Avaliação, o IBAMA irá se manifestar 

conclusivamente avaliando se os objetivos foram alcançados. Em caso de não se 

considerar efetiva a recuperação da área degradada ou alterada, o projeto será reavaliado 

para a que seja aplicada ações técnicas pertinentes. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

No mês de agosto de 2016 foi exercido o Estágio Obrigatório na Secretária de Meio 

Ambiente da Prefeitura de Juiz de Fora e através das vistorias realizadas pelo 

Departamento de Fiscalização desse mesmo órgão, constatou-se a existência de um sítio 

degradado e a necessidade de cumprimento da condicionante n°11 da Licença de 

Operação (LO) 4004/2004 vinculada à elaboração de um PRAD para a recuperação da 

APP em questão. 

O trabalho foi realizado durante o período compreendido entre dezembro de 2016 e 

novembro de 2017, ao longo do qual foi elaborado um PRAD Simplificado com a 

implantação de um Projeto Piloto em Março de 2017. 

O empreendimento Japh Comércio e Extração de Saibro Ltda - ME, antiga São Geraldo 

Comércio e Extração de Saibro Ltda, localiza-se no Sítio Barro Branco, Bairro Grama, 

na região nordeste de Juiz de Fora – MG com acesso pela Rodovia MG-353 (KM 66), 

nas coordenadas 21,66° Sul e 43,33°Oeste, como pode ser observado na Figura 21. 

 
Figura 21: Imagem do Sítio Barro Branco nas proximidades da MG-353. 

Fonte: Adaptada do Google Earth, 2016. 
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A área total do Sítio Barro Branco é de 53,05 ha e o mesmo é dividido em atividades de 

extração de saibro, plantio de culturas, pastoreio e gado leiteiro, comportando uma área 

de preservação permanente equivalente a 8,26 ha da qual, aproximadamente, 7,7 ha se 

encontram em estado de degradação. 

4.1 Metodologia 

A metodologia para desenvolvimento do projeto foi baseada na a Instrução Normativa 

IBAMA N°04, de 13/04/2011 que propõe em seu Anexo II um termo de referência de 

PRAD Simplificado, baseado em capítulos descritos na Tabela 2. 

Tabela 2: Capítulos inerentes à elaboração de um PRAD Simplificado em consonância 

coma Instrução Normativa IBAMA N°04, de 13/04/2011 seguido de suas principais 

características. 

Capítulo 1 - Caracterização do Imóvel Rural  

● Documentação fundiária (Registro de imóveis; Escritura; ITR; justa 

posse; declaração de posse); 

● Nome do Imóvel Rural: Endereço completo: Município / UF; 

● Área do imóvel rural (ha) com informações georreferenciadas dos 

vértices e par de coordenadas da sede; 

● Área total do dano (APP; RL; outras) em hectare, georreferenciada 

(com GPS portátil ou ferramenta compatível).  
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Tabela 2 (continuação): Capítulos inerentes à elaboração de um PRAD Simplificado em 

consonância coma Instrução Normativa IBAMA N°04, de 13/04/2011 seguido de suas 

principais características. 

Capítulo 2 - Identificação do Interessado por meio de: 

● Nome: CPF/ RG / Emissor Endereço completo; 

● Município/ UF / CEP; 

● Endereço eletrônico: Telefone / Fax. 

Capítulo 3 - Origem da degradação ou alteração 

● Identificação da área degradada ou alterada;  

● Causa da degradação ou alteração;  

● Descrição da atividade causadora do impacto; 

●  Efeitos causados ao ambiente; 

● Identificação da área degradada ou alterada; 

● Informar se a área constitui-se em uma Área de Reserva Legal; Área 

de Preservação Permanente; outras; 

● Detalhamento da ação que originou a degradação ou alteração 

ambiental: pecuária; agricultura; mineração; obras civis; queimada; 

etc.; 

● Descrição da atividade causadora do impacto: Informar que tipo de 

degradação ou alteração ambiental foi causado (Exs: desmatamento; 

extração mineral de argila; alteração de curso d'água); 

● Efeitos causados ao ambiente: Efeitos dos danos causados ao 

ambiente (Exs: perda de biodiversidade; alteração dos corpos 

hídricos; processos erosivos; assoreamento; etc.). 

Capítulo 4 - Caracterização da Área a ser Recuperada 

● Descrição da situação atual, após a degradação ou alteração sofrida; 

● Apresentar dados sobre o Solo, Cobertura vegetal e Hidrografia. 
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Tabela 2 (continuação): Capítulos inerentes à elaboração de um PRAD Simplificado em 

consonância coma Instrução Normativa IBAMA N°04, de 13/04/2011 seguido de suas 

principais características. 

Capítulo 5 - Objetivo Geral 

● Informar o resultado final esperado 

Capítulo 6 - Da Implantação  

● Descrição das medidas a serem adotadas com relação à: contenção de 

erosão, ao preparo e recuperação do solo da área inteira e não apenas 

na cova de plantio, à revegetação da área degradada ou alterada 

incluindo espécies rasteiras, arbustivas e arbóreas e medidas de 

manutenção e monitoramento; 

● Estabelecimento do prazo para implantação do projeto;  

● Informar os métodos e técnicas de recuperação da área degradada ou 

alterada que serão utilizados para o alcance do Objetivo Geral; 

● As atividades deverão ser mensuradas e mapeadas, para que também 

possam ser monitoradas posteriormente.  

Capítulo 7 - Da Manutenção (Tratos Culturais e demais intervenções)  

● Deverão ser apresentadas as medidas de manutenção da área objeto 

da recuperação, detalhando-se todos os tratos culturais e as 

intervenções necessárias durante o processo de recuperação.  

● Caso haja necessidade de se efetuar o controle de vegetação 

competidora, de gramíneas invasoras e agressivas, de pragas e de 

doenças, deverão ser utilizados métodos e produtos que causem o 

menor impacto ambiental possível, observando-se critérios técnicos e 

normas em vigor. 

Capítulo 8 - Cronograma Físico e Cronograma Financeiro.  

Capítulo 9  - Interessado ou seu representante legal com Nome, Local, Data e     

Assinatura. 

As informações utilizadas na compilação do PRAD simplificado, tais como, 

caracterização do imóvel e do interessado, a origem de degradação e caracterização da 
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área degradada, foram obtidas por meio de documentos solicitados ao proprietário e a 

partir de dados primários e secundários. 

A caracterização do solo foi feita por meio de coleta e posterior análise das amostras em 

laboratório a fim de determinar o pH, condutividade elétrica, densidade do solo, 

densidade de partícula e porosidade, conforme descrito em EMBRAPA (2011). 

A cobertura vegetal de fragmentos florestais adjacentes foi embasada por dados obtidos 

de estudos realizados nas regiões próximas, bem como por levantamento primário. 

4.2  Base conceitual 

A implantação do projeto foi determinada a partir do tipo de recuperação adaptada às 

características edáficas, hídricas e topográficas de cada sítio delimitado (Figura 26, 

p.53). Foram utilizadas espécies nativas da região em questão, incluindo espécies 

ameaçadas de extinção destacadas no projeto. 

A definição do número de mudas a serem utilizadas e o número de indivíduos por 

hectare foram baseados em trabalhos, pesquisas publicadas, informações técnicas, atos 

normativos disponíveis, respeitando-se as especificidades e particularidades de cada 

região. Objetivou-se para tal, a maior diversidade possível de espécies florestais e 

demais formas de vegetação nativa, buscando-se, com isso, obter maior compatibilidade 

com a fitofisionomia local.  

A escolha dessas espécies deu enfoque para àquelas espécies adaptadas às condições 

locais e àquelas com síndrome de dispersão zoocórica, as quais foram listadas e 

identificadas por família, nome científico e respectivo nome vulgar. 

Quando necessário utilizou-se de mecanismos e produtos destinados ao controle de 

espécies invasoras, de pragas e de doenças, buscando aqueles métodos e produtos que 

causassem o menor impacto possível e observando as técnicas e normas aplicáveis a 

cada caso. 

Para recuperação das Áreas de Preservação Permanente - APP foram observadas as 

restrições previstas na legislação aplicável. Todos os tratos culturais e intervenções 
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necessárias durante o processo de recuperação das áreas degradadas foram detalhados 

no PRAD Simplificado.   

O cronograma físico (Quadro 12, p.85) foi realizado com base nas atividades a serem 

realizadas na implantação e manutenção das mudas conforme descrito em Martins 

(2017) e informações obtidas diretamente com o proprietário da área, tais como: 

utilização de máquinas, número de funcionários envolvidos, etc. O cronograma 

financeiro (Quadro 13, p.86) foi realizado com base no cronograma físico e de acordo 

com os preços praticados no mercado. 

Apesar do PRAD Simplificado não exigir, em termos da Instrução Normativa 04/2011, 

a realização de um monitoramento, o presente trabalho contou com visitas periódicas e a 

elaboração de relatórios de monitoramento. Esse procedimento ocorreu devido a sua 

importância para a análise de desenvolvimento e sucesso do projeto, uma vez que 

proporciona dados para melhor atendimento dos objetivos requisitados.  

O monitoramento foi realizado por meio de visitas a campo e pela análise do 

crescimento das espécies vegetativas pela altura, pelo diâmetro a dois palmos da base e 

pela circunferência à altura do peito. Os dados foram compilados em relatórios, que 

seguem anexados no presente documento relatando quaisquer irregularidades e 

problemas verificados na área. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÕES 

PRAD Simplificado 

5.1 Caracterização do Imóvel Rural 

Denominação da Propriedade: Sítio Barro Branco.  

Endereço: Rodovia MG-353 (KM 66), Bairro Grama. 

Município/UF: Juiz de Fora/ MG. 

Área da Propriedade privada: 53,05 ha 

Situação Fundiária: Propriedade Privada 

Latitude: 21,66° S. 

Longitude: 43,34° O. 

O empreendimento Japh Comércio e Extração de Saibro Ltda - ME, antiga São Geraldo 

Comércio e Extração de Saibro Ltda, localiza-se no Sítio Barro Branco, Bairro Grama, 

na região nordeste de Juiz de Fora – MG com acesso pela Rodovia MG-353 (KM 66), 

nas coordenadas 21,66° Sul e 43,34° Oeste, como pode ser observado na Figura 22. 

 
Figura 22: Localização do Sítio Barro Branco, onde se insere o empreendimento Japh 

Comércio e Extração de Saibro Ltda - ME, nas proximidades da MG-353. 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2016. 
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O Sítio Barro Branco compreende uma extensão de 53,05 ha, onde são desenvolvidas 

atividades de extração de saibro, culturas, pastoreio e gado leiteiro. Esse terreno 

comporta, ainda, uma área de preservação permanente equivalente a 8,26 ha da qual, 

aproximadamente, 7,7 ha se encontram em estado de degradação. 

Um auto de infração foi emitido com o objetivo de se vetar a atividade de Motocross 

que se inicializara na área de APP e foi requisitado pela Secretária de Meio Ambiente 

em aliança ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - COMDEMA a emissão de um 

PRAD e a não intervenção em APP como condicionantes para a revalidação da Licença 

de Operação (LO) 4004/2004 referente à extração de Saibro. 

 

5.2 Identificação do Interessado 

Nome: Jonathas Geraldo Ferreira Malvaccini. 

Endereço: Rodovia MG-353 (KM 66), Bairro Grama. 

Município/UF: Juiz de Fora/ MG. 

 

5.3 Origem da degradação ou alteração 

O sítio degradado em estudo (Figura 23) abriga uma APP de Terreno Permanentemente 

Brejoso com uma extensão de 7,7 ha, a qual foi degradada com o objetivo de se 

construir uma pista destinada a competições de Motocross. Para a execução do referido 

projeto, a área em questão foi desmatada e aterrada com o material oriundo da cava de 

extração de saibro presente no próprio sítio, acarretando em uma perda da função 

ecológica, redução da biodiversidade, agravamento de processos erosivos e 

comprometimento dos recursos hídricos.  
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Figura 23: Croqui da região de APP a ser recuperada, contextualizada com a região em 

que se encontra (a) e em foco no interior da propriedade (b). 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2016.  

 

A perda de biodiversidade está relacionada à retirada das espécies vegetativas pré-

existentes na área, cujo grau de desenvolvimento remontava a estágios sucessionais 

24.a 

24.b 

Sítio Barro Branco 
Área onde fica a APP 

BREJO 
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elevados e, portanto, à existência de uma comunidade estável e adaptada às 

características do local em questão.  

Outro fator que teve como consequência a redução da diversidade biológica foi a 

alteração do solo, tanto pelo próprio desmatamento, quanto pelo aterro da área com 

resíduos provenientes da extração de saibro e compactação do solo. 

A exposição do solo a processos erosivos (Figura 24) configura-se como outro impacto 

observado, visto que a retirada da camada vegetal reduz a proteção do solo contra a ação 

do vento e chuva que atuam no desprendimento e arraste de partículas, potencializando 

os processos erosivos e, consequentemente, aumentam a remoção de nutrientes 

necessários ao desenvolvimento biológico.  

 
Figura 24: Vista da lateral Oeste do Morro a partir do sítio “4”, onde se observa o solo 

exposto com principio de Erosão Laminar e por Sulcos. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

A retirada de espécies vegetativas reduz, também, a infiltração de recursos hídricos, 

uma vez que ao remover a cobertura vegetal, promove-se um aumento da energia 

cinética relacionada ao escoamento da água sobre o solo, o que reduz o tempo de 

contato com o solo e, por conseguinte, a infiltração da mesma. Dessa forma, verifica-se 

que a existência de uma cobertura vegetal está diretamente ligada ao volume de águas 

subterrâneas e superficiais, certo que é por meio da infiltração que a água chega aos 

Solo Exposto  
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horizontes mais profundos do solo e aos lençóis freáticos, abastecendo assim, as raízes 

das plantas e os cursos d’água superficiais em período de seca, respectivamente. 

As condições de degradação foram agravadas, ainda, pelo não isolamento da área, o que 

a deixou desprotegida com relação ao pisoteio do gado criado no sítio, favorecendo 

ainda mais a redução da porosidade e dificultando o desenvolvimento de espécies 

vegetativas pela compactação do solo. Segundo Merotto e Mundstock (1999) esse fator 

está intimamente conectado ao desenvolvimento radicular da planta, uma vez que a 

redução da porosidade e a compactação do solo atuam oferecendo resistência ao 

desenvolvimento das raízes, o que compromete a produtividade das espécies 

vegetativas, bem como reduzem a taxa de infiltração da água no solo, diminuindo a 

disponibilidade hídrica para as mesmas (Filho et al. 2001). 

5.4 Caracterização da Área a ser Recuperada 

A área de projeto se encontra delimitada por um Fragmento Florestal ao Norte, por um 

terreno particular a Oeste e a Leste por uma elevação, que já fora degradado com 

retirada de solo e recomposto com material oriundo da cava de mineração (Figura 25). 

Apesar de ter sido reconstituído com resíduos da saibreira, o relevo descrito apresenta 

baixo desenvolvimento vegetativo e é possível observar elevado grau de erosão e 

intemperismo sobre o solo do mesmo.  

 
Figura 25: Perímetro da região em que se localiza a APP. 

Fonte: Adaptado do Google Earth, 2016. 
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Para a caracterização da área a ser recuperada e de maneira a estabelecer o melhor 

método para estudo e execução do projeto, a área em que a APP se encontra degradada 

foi divida em cinco sítios em razão de apresentarem características topográficas e 

pedológicas distintas. No Figura 26 pode-se observar a localização dos cinco sítios, bem 

como imagens fotografadas no local. 

  

  
Figura 26: Croqui dos sítios onde serão desenvolvidos os projetos para recuperação de 

áreas degradadas. 

Fonte: Imagens à esquerda adaptadas do Google Earth (2016), e à direita, de arquivo 

pessoal (2017). 

 

1.a. 1.b. 

2.a. 2.b. 
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Figura 26 (continuação): Croqui dos sítios onde serão desenvolvidos os projetos para 

recuperação de áreas degradadas. 

Fonte: Imagens à esquerda adaptadas do Google Earth (2016), e à direita, de arquivo 

pessoal (2017). 

2.c. 3.c. 

4.a. 4.b. 

5.a. 5.b. 
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5.4.1 Clima 

O clima de Juiz de Fora, Minas Gerais, apresenta duas estações definidas, uma 

compreendida entre outubro e abril com temperaturas mais elevadas e maiores 

precipitações pluviométricos, e outra entre maio e setembro, mais fria e com menor 

presença de chuvas. Dessa forma, o clima se apresenta como mesotérmico devido à 

predominância de verões quentes marcados pela estação chuvosa (Torres e Martins, 

2005). 

A pluviosidade média anual é próxima a 1.500 mm, com maiores índices no mês de 

Janeiro e a média térmica anual oscila em torno de 18,9°C (Brito e Carvalho, 2014).  

De acordo com Toledo (2009), o clima de Juiz de Fora pode ser definido como Tropical 

de Altitude por apresentar altitudes variando de 670 a 750 m no fundo de vale, e de 

1.000 m nos pontos mais elevados. Nesse sentido, segundo Martins (citado por Torres, 

2006), apesar das temperaturas do município apresentarem características amenas pelos 

fatores altimétricos, a elevada interferência antrópica no perímetro urbano acarreta a 

formação de microclimas diferenciados ao longo do mesmo.  

5.4.2 Hidrologia 

A região de projeto encontra-se inserida na Bacia do Rio Paraíba do Sul, cuja área de 

margem se apresenta com cerca de 55.500 km² distribuídos pelos estados de São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais. A bacia tem como principais afluentes os rios Piraí, 

Piabanha e Dois Rios, à direita, e os rios Jaguari, Pomba, Muriaé e Paraibuna, à 

esquerda, sendo que esse último apresenta extensão de 170 km e configura-se como um 

dos principais recursos hídricos de Juiz de Fora, percorrendo praticamente toda a malha 

urbana (Agência Nacional das Águas - ANA). 

Nesse sentido, segundo Silva (2011), o município de Juiz de Fora fica inserido na Bacia 

do Médio Paraibuna e apresenta uma rica rede de drenagem com várias artérias de 

pequena extensão. Os principais rios afluentes à Bacia do Paraibuna são os rios Kágado 

e Peixe, de maneira que o Rio Paraibuna segue no sentido noroeste – sul sudoeste, 

recebendo pequenos afluentes. 



56 

 

 

Pertencente à Bacia do Rio Paraibuna apresenta-se a Sub Bacia Hidrográfica do ribeirão 

das Rosas (SBHRR), compreendida entre duas Regiões de Planejamento, Represa e 

Grama (Figura 27), onde fica inserido o Sítio Barro Branco, em que se realizou o PRAD 

Simplificado. O Ribeirão das Rosas sofre grande interferência antrópica do bairro 

Grama devido ao lançamento de esgotos, lixo e entulhos nos córregos, o que leva ao 

assoreamento dos cursos d’água, impacto agravado ainda pelo carreamento de materiais 

das saibreiras e pelas grandes movimentações de terra para implantação de loteamentos, 

o que culmina no transbordamento do ribeirão em questão (Silva, 2011). 

 
Figura 27: Sub bacias encontradas no Município de Juiz de Fora 

Fonte: Adaptado de Silva (2011). 

O sítio Barro Branco apresenta um lago artificial demonstrado na Figura 28, com 

aproximadamente 7.500 m², formado a partir das águas escoadas de uma das nascentes 

Sítio Barro Branco 
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presentes no Fragmento Florestal, e afloramento de água na região brejosa que constitui 

a área a ser recuperado do projeto. 

 
Figura 28: Imagens do lago artificial formado a partir da água canalizada do fragmento 

florestal. 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

5.4.3 Solo 

A região em que se localiza o sítio Barro Branco fica situado no Sudeste de Minas 

Gerais, apresentando, segundo Leal et al. (2015) predominância de Latossolos 

Amarelos. Trata-se de solos profundos e bem drenados com textura argilosa e boas 

condições de permeabilidade e para retenção de umidade. Possuem elevado grau de 

coesão, apresentando-se duros ou muito duros quando secos (AGEITEC- EMBRAPA). 
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O sítio degradado se encontra em região de Mata Atlântica e apresenta um solo bastante 

alterado, apresentando o substrato exposto, uma vez que o terreno foi aterrado com 

resíduo de saibro e contendo vários pontos com escassez ou mesmo ausência de 

horizontes “A” e “O” húmico. Dessa forma, observam-se regiões com carência de 

cobertura vegetal e formação de processos erosivos. 

Em cada um dos cinco sítios delimitados para o projeto, foram coletadas amostras de 

solo a fim de determinar o pH, condutividade elétrica, densidade do solo, densidade de 

partícula e porosidade. As análises foram realizadas no Laboratório de Qualidade 

Ambiental - LAQUA da Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF, de acordo com 

os métodos apresentados no manual de análises de Solos da EMBRAPA (EMBRAPA 

2011). Os resultados dos parâmetros selecionados podem ser observados no Quadro 2, 

onde verifica-se valores para os solos dos sítios 1, 3, 4 e 5, tal como foram encontrados 

após a degradação. Já no sítio “2”, o solo analisado foi aquele obtido dos berços que 

receberam tratamento e calagem para a implantação do projeto piloto. 

Quadro 2: Características físicas e químicas do solo determinadas para cada um dos 

sítios estudados: ρs – densidade do solo/ ρp – densidade de partícula P – porosidade/ Ce - 

condutividade elétrica 

Área ρp(g/mL) ρs(g/cm³) P % Ce (µS/cm) pH  água pHKCl 

1 2,649 1,080 59,24 202,00 5,28 4,67 

Berço 2 2,640 1,020 61,36 154,30 6,88 6,67 

3 2,44 1,000 58,88 123,00 5,07 4,67 

4 2,750 1,253 54,44 66,55 4,78 4,43 

5 2,564 1,124 56,19 103,00 4,26 5,00 

 

Pode-se observar, pela diferença entre o pH em solução de KCl e pH em água, que a 

região apresenta solos eletronegativos, o que já era esperado devido ao elevado grau de 

intemperismo verificado de maneira geral nos solos brasileiros.  

O pH reduzido pode ser decorrente de processos que favoreçam a remoção de elementos 

básicos como K, Na, Ca, Mg, entre outros (Lopes et al. 1991). Como verifica-se por 

meio da Figura 29, o decréscimo de pH está associado a uma menor disponibilidade de 
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nutrientes para as plantas, de maneira que a faixa ideal desse parâmetro para o 

desenvolvimento da flora se encontra entre seis e sete. 

 

 

Figura 29: Relação entre o pH e a disponibilidade dos elementos no solo 

Fonte: Malavolta (1979) apud Alcarde et al. (1998). 

Um pH baixo, está relacionado também ao aumento da solubilidade de elementos 

tóxicos como metais pesados, manganês e o alumínio, compostos que atuam como fator 

restritivo ao crescimento da planta, diminuindo a capacidade da planta para obter água e 

nutrientes do subsolo. Segundo Ferreira et al. (2006), o alumínio está ligado tanto à 

redução da captação de nutrientes pela planta devido ao enraizamento superficial, o que 

a torna menos produtiva e mais susceptível à seca, quanto ao decréscimo do crescimento 

radicular de plantas sensíveis, uma vez que seus efeitos tóxicos afetam o alongamento e 

a divisão celular. 

5.4.4 Flora  

A área de estudo se encontra no município de Juiz de Fora, mesorregião da Zona da 

Mata de Minas Gerais e apresenta originalmente, flora condizente com o bioma Mata 

Atlântica. 

Sabe-se, por meio do Zoneamento Econômico e Ecológico - ZEE de Minas Gerais 

(2017), que a região se apresenta bastante alterada com integridade da flora e grau de 

conservação da vegetação muito baixos. Dados que condizem com o nível de atuação 

antrópica no bioma em que se enquadra a área de questão. 
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Em estudo visando realizar o levantamento florístico do Jardim Botânico de Juiz de 

Fora, região que dista aproximadamente 10 Km do Bairro Grama – JF (Neto, 2014) 

observou-se a incidência das espécies arbóreas representadas no Quadro 3. 

Quadro 3: Espécies arbóreas amostradas no fragmento florestal no Jardim Botânico da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil (adaptado de Neto, 2014). 

Euterpe edulis Apuleia leiocarpa Inga cylindrical 

Piptadenia gonoacantha Seguieria langsdorffii Hortia brasiliana 

Xylopia sericea Eugenia florida Ficus macbridei 

Annona cacans Vitex sellowiana Protium heptaphyllum 

Syagrus romanzoffiana Myrcia splendens Pseudobombax grandiflorum 

Machaerium nyctitans Croton floribundus Guettarda viburnoides 

Eriobotrya japonica Vernonanthura divaricata Nectandra lanceolata 

Sparattosperma leucanthum Aspidosperma australe Siphoneugenea sp1. 

Coffea arabica Guarea macrophylla Myrtaceae sp1 

Coutarea hexandra Luehea divaricata Myrsine coriácea 

Xylopia brasiliensis Jacaranda macranta Ficus clusiifolia 

Cabralea canjerana Maclura tinctoria Dalbergia villosa 

Piper arboreum Miconia cinnamomifolia Ocotea corymbosa 

Piptocarpha macropoda Cordia glabrata Abarema cochliacarpos 

Dalbergia nigra Myrtaceae sp2 Cassia ferruginea 

Alchornea glandulosa Casearia arborea Morus nigra* 

Nectandra oppositifolia Cedrela fissilis Ocotea aciphylla 

Ocotea diospyrifolia Ocotea odorifera Eugenia cerasiflora 

Maprounea guianensis Ficus adhatodifolia Casearia sylvestris 

Cupania ludowigii Brosimum guianense Guapira opposita 

Syzygium jambos Maytenus salicifolia Amaioua intermedia 

Sorocea guilleminiana Ficus enormis Hortia brasiliana 

Allophylus sericeus Ficus insipida Prunus myrtifolia 

Guapira hirsuta Annona neolaurifolia Protium heptaphyllum 

Siparuna guianensis Casearia sp1 Pseudobombax grandiflorum 

Ocotea puberula Ocotea villosa Guettarda viburnoides 

Cupania oblongifolia Geonoma schottiana Nectandra lanceolata 

Ceiba speciosa Campomanesia laurifolia Siphoneugenea sp1. 

Trichilia elegans Stryphnodendron adstringens Myrtaceae sp1 

Cordia ecalyculata Jacaranda micrantha Casearia oblongifolia 

Lacistema pubescens Sloanea hirsute Zanthoxylum fagara 

Matayba elaeagnoides Citrus sp1* Cheiloclinium serratum 

Machaerium stiptatum Luehea grandiflora Dalbergia frutescens 

Tabernaemontana Solanum leucodendron Lamanonia grandistipularis 

Cecropia glaziovii Schefflera morototoni Trichilia hirta 

Anadenanthera colubrina Solanum pseudoquina Peltophorum dubium 

Alchornea triplinervia Tibouchina granulosa Cybistax antisyphilitica 

Albizia polycephala Guatteria guianensis Platypodium elegans 

Allophylus edulis Rollinia sylvatica Trichilia catiguá 

Aparisthmium cordatum Cassia ferruginea Andira fraxinifolia 

Cupania vernalis Plinia cauliflora Aspidosperma spruceanum 
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Ainda segundo Leal et al. (2015) avaliando a cobertura vegetal presente nesta bacia 

hidrográfica observou-se que: 65,8% da cobertura do solo é composta por pasto e solo 

nu; 25,0% é  constituída por mata e pasto sujo; 7,1% é área urbanizada; 1,8% é área de 

cultivo agrícola e 0,3% é composta por lagos. 

O sítio degradado apresenta predominância de área de brejo e pastagem degradada, de 

maneira que se observou uma região com afloramento de recursos hídricos em região de 

topografia mais baixa, na qual houve o desenvolvimento predominantemente de 

espécies adaptadas a solo alagável como a Typha domingensis (Taboa ou bucha). 

Em locais de solo mais expostos foram identificadas a disseminação de poucas espécies 

oportunistas como a Solanum lycocarpum (Lobeira) (Figura 30) e em demais pontos, foi 

verificado o desenvolvimento de gramíneas mais rústicas como a braquiária.  

 
Figura 30: Solanum lycocarpum (Lobeira). 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

5.4.5 Fauna 

Foi observada a existência de cupinzeiros principalmente nas áreas de solos mais 

expostos e com maiores níveis de alteração (Figura 31), o que comprova, como 

determina Santos et al. (2007), estágios de degradação inicial ou moderado. Entretanto, 

a maioria das espécies de cupim atua como consumidores primários e decompositores, 
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auxiliando na ciclagem de nutrientes, aeração e formação do solo (Bignell & Eggleton 

2000; Holt & Lepage 2000, citados por Cunha e Moraes, 2010). 

 
Figura 31: Cupinzeiros ao longo do sítio em que o terreno foi intensamente alterado  

Fonte: Arquivo Pessoal (2017) 

A região em questão apresenta, também, a influência da criação de Gado Leiteiro com a 

presença de espécies bovinas como observado na Figura 32. 

 
Figura 32: Gado Leiteiro presente na região em que se situa a APP.  

Fonte: Arquivo Pessoal (2017) 

Recomenda-se a elaboração de um estudo mais detalhado com enfoque na fauna local, a 

fim de caracterizar outros grupos existentes na região. 
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5.5 Objetivo Geral 

O Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD Simplificado referente à Área de 

Preservação Permanente - APP existente no Bairro Grama visa atender às 

condicionantes três (3) e onze (11) da Licença de Operação - LO 4004/2004, que 

determinam respectivamente, a não intervenção em APP, e a apresentação de 

revalidação e readequação do PRAD como determinado pelo Conselho Municipal de 

Meio Ambiente - CONDEMA.  

As condicionantes supracitadas são decorrentes de uma degradação promovida sobre 

uma APP de brejo, o que levou ao desmatamento e aterramento do sítio para a 

construção de uma pista de Motocross.  

Dessa forma, para cumprimento da LO em questão e para a revalidação dessa mesma 

Licença, o PRAD tem como objetivo apresentar propostas técnica que visam: 

● Recuperar a área de APP de curso d’água; 

● Adaptar as técnicas de recuperação de áreas degradadas a cada um dos sítios 

delimitados segundo características de solo; 

● Reconstituir a flora considerando as características bióticas e abióticas da área; 

● Proteger o solo; 

● Criar mecanismos para se reestabelecer um ecossistema estável e resiliente; 

● Proteger os recursos hídricos presentes na região. 

5.6 Da Implementação 

Para melhor escolha e implementação do projeto, a área a ser recuperada foi dividida 

em cinco sítios em razão de apresentarem características topográficas e pedológicas 

distintas.  

As espécies das mudas utilizadas foram determinadas utilizando-se como referência 

aquelas recomendadas para recomposição florestal na região do município de Juiz de 

Fora, espécies nativas do bioma (Quadro 3, p.60) e em consonância com aquelas 

desejadas pelo proprietário. Levou-se em consideração a adaptação das espécies com as 

características da área, bem como a proximidade da região com o fragmento florestal 
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existente no sítio (Figura 33), uma vez que esse atuaria criando condições de proteção e 

estímulo ao crescimento das mudas.  

‘

 
Figura 33: Fragmento florestal próximo ao Sítio “2”. 

Fonte: Acervo pessoal (2017). 

5.6.1. Projeto de Implementação do sítio “1” 

Definição da área 

A área referente ao sítio “1” apresenta um solo com maior Condutividade Elétrica se 

comparado aos demais, apresentando, portanto, maiores concentração de sais e 

nutrientes em uma área de 2.211 m². Consiste ainda, numa região que apresenta 

características similares ao sítio “2”, em que se desenvolveu previamente o Projeto 

Piloto. 

Levando em conta essas características e os resultados obtidos nessa experiência prévia, 

adotaram-se as mesmas espécies de mudas utilizadas no plantio, e o mecanismo 

escolhido será o Cultivo Adensado de Mudas, visto que as espécies implantadas no 

Projeto Piloto obtiveram um bom desenvolvimento mediante as características da região 

e visando um maior recobrimento da área. 

Fragmento Florestal 

Sítio “2” 
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Visa-se, assim, o enriquecimento da vegetação local, preservação do curso d’água, 

manutenção da biodiversidade e do ecossistema local, e a conexão entre os fragmentos 

florestais a fim de permitir o fluxo gênico da fauna e flora.  

Na Figura 34 apresenta-se a área a ser recomposta. 

 
Figura 34: Sítio “1” 

Fonte: Adaptada do Google Earth (2016). 

Seleção de espécies 

Quadro 4: Espécies pioneiras nativas a serem utilizadas para a recomposição florestal 

do Sítio “1”. 

Nome Popular Nome Científico Número de Sementes 

Ingá (- ferradura) Ingá sessilis 37 

Aroeira Schinus terebinthifolius 37 

Amoreira, taiúva Maclura tinctoria 37 

Guapuruvu Schizolobium parahyba 36 

Macaúba, macaúva Acrocomia aculeata 37 

Pata de Vaca Bauhinia forficata 37 

Goiabeira Psidium guajava 35 

Quaresmeira Tibouchina granulosa 37 

Jacarandá Jacaranda mimosifolia 37 

Sibipiruna Caesalpinea peltophoroides 37 

 

 

Região de Brejo 
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Quadro 5: Espécies secundárias nativas a serem utilizadas para a recomposição 

florestal do Sítio “1”. 

Nome Popular Nome Científico Número de Sementes 

Cedro Cedrella fissilis 37 

Peito-de-pombo Tapirira marchandii 37 

Jenipapo Genipa americana 37 

Carambola Averrhoa carambola 37 

Conde Annona squamosa 37 

Jambu Vermelho Syzygium malaccense 37 

Ameixa amarela Eriobothrya japonica 37 

Canafístula Pelthophorum dubium 37 

Ipê-branco Tabebuia róseo-alba 37 

Ipê-roxo Tabebuia impetiginosa 37 

As mudas a serem utilizadas na arborização devem ser sadias e vigorosas e na ocasião, 

transportadas em veículos fechados ou lonados para evitar o ressecamento pelo vento. 

Seu transporte deverá ser feito pela manhã ou no final da tarde, nunca em período de 

calor intenso.  

Na definição das espécies a serem plantadas e do esquema de distribuição, algumas 

questões devem ser consideradas, como: espécies a serem utilizados, números de 

indivíduos de cada espécie e arranjo para distribuição. Na ocasião do plantio, é muito 

importante evitar a concentração de uma mesma espécie num mesmo local, para que se 

aproxime da distribuição natural das plantas na área em estudo. 

Preparo da Área  

Deverá inicialmente preceder uma roçada em toda a área a ser recomposta para facilitar 

o controle de formigas, bem como a marcação de covas.  

A roçada deverá ser realizada com foices, assegurando o corte da vegetação a uma 

altura não superior a 20 cm do solo. Nesta operação deverão ser poupados os 

exemplares de espécies arbóreas e arbustivas pela regeneração natural. 

Abertura dos berços e calagem  

O mecanismo de plantio será o Cultivo Adensado, de maneira que a marcação e 

abertura dos berços serão realizados com espaçamento referencial de 2 m x 1,5 m 

(Figura 35), isto é 3 m² por planta, totalizando aproximadamente 737 mudas.  

https://sites.google.com/site/florasbs/rosaceae/ameixa-amarela
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O espaçamento escolhido levou em consideração o estudo de Leles et.al (2011) em que 

se observou que, para espécies não pioneiras, houve um significativo desenvolvimento 

no espaçamento 1,5 m x 1,5 m em relação ao demais estudados (2,0x2,0 e 3,0 x 2,0), 

devido ao maior sombreamento oferecido por esse plantio às mudas. Enquanto que para 

espaçamentos inferiores, como o 1,0 m x 1,0 m, o crescimento foi prejudicado pela 

competição entre plantas devido ao adensamento em demasia.  

O alinhamento deverá obedecer ao nível do terreno. A abertura das covas e a calagem 

poderão ser feitas simultaneamente. Recomenda-se a aplicação de 200g de calcário 

dolomítico por berço.  

 
Figura 35: Espaçamento entre os berços, cada qual recebendo mundas de espécies 

pioneiras “P” ou não pioneiras “NP”. 

Fonte: Adaptado de Martins (2017). 

Adubação de plantio  

Aplicar, 4 litros de esterco bovino curtido ou 1 litro de humos por berço, 100 gramas de 

formulação de adubo formulação NPK 10-28-06. Os adubos deverão ser misturados 

com o volume de terra retirada da abertura do berço, retornando a mistura para o 

mesmo. Esta operação deverá ocorrer momentos antes do plantio.  

Plantio 

A melhor época para realizar o plantio é o período chuvoso, de preferência de outubro a 

março, de maneira a conferir maior chance de sobrevivência às mudas. Nessa época as 

chances das mudas sobreviverem são maiores e o custo operacional menor. O melhor 
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horário para o plantio é pela manhã ou ao entardecer. Nunca em horário de sol muito 

forte, para não prejudicar a muda.  

Os cuidados no plantio serão essenciais para garantir a sobrevivência e o crescimento de 

mudas. Um dos principais aspectos para obter sucesso no plantio será a escolha de 

mudas sadias e de boa qualidade, ou seja, apresentar boas características físicas 

(diâmetro do coleto, altura, relação raiz/parte aérea), para suportar as condições de 

estresse durante e após o plantio. Mudas defeituosas e mal formadas devem ser 

descartadas.  

A muda deverá ser colocada no centro do berço, que será completado com terra, 

evitando-se a exposição do solo ou a existência de terra sobre o caule. A terra ao redor 

da muda deverá ser compactada adequadamente com a finalidade de aumentar o contato 

das raízes com o solo.  

No momento do plantio, retirar com cuidado a embalagem da muda (saco plástico, lata 

ou outro material de difícil decomposição) e cortar as raízes defeituosas.  

Após o plantio, a muda deve ser regada abundantemente até o encharcamento total do 

berço. Colocar uma cobertura morta ao redor, para conservar melhor a umidade. E na 

falta de chuvas, irrigar pelo menos duas vezes por semana.  

Serão utilizadas mudas de espécies nativas da região na proporção de 50% de espécies 

pioneiras e 50% não pioneiras, sendo essas divididas em 35% de secundárias, 15% de 

clímax.  

5.6.2. Projeto de Implementação do sítio “2” 

Definição da área 

A área objeto do Projeto Piloto foi escolhida visando enriquecer a vegetação local, 

preservar o curso d’água, manter a biodiversidade do ecossistema local e interligar os 

fragmentos a fim de permitir o fluxo gênico da fauna e flora.  

Para execução do projeto definiu-se uma área localizada nas proximidades do 

Fragmento Florestal para que o mesmo contribuísse com o desenvolvimento das 

espécies implantadas, fornecendo assim, sombreamento, umidade e dispersão de 
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sementes. A área supracitada se enquadra em um APP e apresenta 4.945 m² e faz 

fronteira com os sítios “1” e “3”, podendo ser observada na Figura 36.  

 
Figura 36: Sítio “2” objeto do Projeto Piloto 

Fonte: Adaptada do Google Earth 

Seleção de espécies 

Quadro 6: Espécies pioneiras nativas a serem utilizadas para a recomposição florestal do 

Sítio “2”. 

Nome Popular Nome Científico Número de Espécies 

Ingá (- ferradura) Ingá sessilis 35 

Aroeira Schinus terebinthifolius 34 

Guapuruvu Schizolobium parahyba 34 

Pata de Vaca Bauhinia forficata 34 

Goiabeira Psidium guajava 35 

Quaresmeira Tibouchina granulosa 35 

Jacarandá Jacaranda mimosifolia 34 

Sibipiruna Caesalpinea peltophoroides 34 

Quadro 7: Espécies secundárias nativas a serem utilizadas para a recomposição florestal 

do Sítio “2”. 

Nome Popular Nome Científico Número de Espécies 

Cedro Cedrella fissilis 28 

Peito-de-pombo Tapirira marchandii 28 

Jenipapo Genipa americana 27 

Carambola Averrhoa carambola 28 

Conde Annona squamosa 28 

Jambu Vermelho Syzygium malaccense 27 

  

Região de Brejo 
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Quadro 7 (continuação): Espécies secundárias nativas a serem utilizadas para a 

recomposição florestal do Sítio “2”. 

Ameixa amarela Eriobothrya japonica 28 

Canafístula Pelthophorum dubium 27 

Ipê-branco Tabebuia róseo-alba 27 

Ipê-roxo Tabebuia impetiginosa 27 

Orientou-se a escolha de mudas sadias e vigorosas para serem utilizadas na arborização, 

e o transporte dessas em veículos fechados ou lonados para evitar o ressecamento pelo 

vento. O transporte fora realizado pela manhã, evitando período de calor intenso. 

Na definição das espécies que foram plantadas e do esquema de distribuição, algumas 

questões foram consideradas, como: espécies a serem utilizados, números de indivíduos 

de cada espécie e arranjo para distribuição. Em relatório, foi destacada a importância de 

se evitar a concentração de uma mesma espécie num mesmo local, para que a 

distribuição das plantas se aproxime da verificada em fragmentos não antropizados.  

Preparo da Área  

Realizou-se uma roçada em toda a área a ser recomposta para facilitar o controle de 

formigas e a marcação de covas.  

A roçada foi realizada com foices, assegurando o corte da vegetação a uma altura não 

superior a 20 cm do solo. Nesta operação foram poupados os exemplares de espécies 

arbóreas e arbustivas pela regeneração natural.  

Abertura dos berços e calagem  

A marcação e a abertura dos berços para o plantio foram planejados com espaçamento 

referencial de 3,0 m x 3,0 m (Figura 37), isto é 9 m² por planta, totalizando 

aproximadamente 550 mudas. O alinhamento obedeceu ao nível do terreno e a abertura 

das covas e a calagem foram realizadas simultaneamente. Recomendou-se, para tal, a 

aplicação de 200g de calcário dolomítico por berço. 

https://sites.google.com/site/florasbs/rosaceae/ameixa-amarela
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Figura 37: Espaçamento entre mudas 

Fonte: Leal et al. (2015) 

Adubação de plantio  

Ficou determinada a aplicação de 10 litros de esterco bovino curtido ou 1 litro de humos 

por berço, 100 gramas de formulação de adubo formulação NPK 10-28-06, de maneira 

que foi orientada a mistura dos adubos com o volume de terra retirado da abertura do 

berço, retornando em seguida, a mistura para o mesmo. Esta operação ocorreu 

momentos antes do plantio.  

Plantio 

A melhor época para realizar o plantio é o período chuvoso, de preferência de outubro a 

março, de maneira a conferir maior chance de sobrevivência às mudas. Devido à 

urgência demonstrada pelo proprietário em se realizar a recuperação de uma parcela da 

propriedade do início de 2017 e em consonância com a necessidade de se compreender 

a resposta da região ao método de recuperação adotado, foi elaborado um projeto piloto 

que foi implantado entre os meses de fevereiro e março. Esse período em questão não 

corresponde ao ideal, por se tratar do final do ano hidrológico. Entretanto, as mudas 

escolhidas já apresentavam um grau de desenvolvimento elevado, o que contribuiu para 

a execução do projeto. Observou-se, ainda, a necessidade de irrigação complementar 

principalmente com a entrada do período de seca. O melhor horário para o plantio é pela 

manhã ou ao entardecer. Nunca em horário de sol muito forte, para não prejudicar a 

muda.  
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Os cuidados no plantio foram essenciais para garantir a sobrevivência e o crescimento 

de mudas. Um dos principais aspectos para obter sucesso no plantio foi a escolha de 

mudas sadias e de boa qualidade, ou seja, apresentar boas características físicas 

(diâmetro do coleto, altura, relação raiz/ parte aérea), para suportar as condições de 

estresse durante e após o plantio. Mudas defeituosas e mal formadas foram descartadas. 

Orientou-se a colocação das mudas no centro do berço, para que esse fosse completado 

com terra posteriormente, evitando-se, assim, a exposição do solo ou a existência de 

terra sobre o caule. Também se aconselhou uma adequada compactação da terra ao 

redor da muda com a finalidade de aumentar o contato das raízes com o solo.  

No momento do plantio, observou-se a necessidade de se retirar com cuidado a 

embalagem da muda (saco plástico, lata ou outro material de difícil decomposição) e 

cortar as raízes defeituosas.  

Após o plantio, a muda foi regada abundantemente até o encharcamento total da cova. 

Colocou-se uma cobertura morta ao redor, para conservar melhor a umidade. E na falta 

de chuvas, ficou determinado procedimentos de irrigação pelo menos duas vezes por 

semana.  

Foram utilizadas mudas de espécies nativas da região na proporção de 50% de espécies 

pioneiras, 35% de secundárias, 15% de clímax. 

5.6.3. Projeto de Implementação do sítio “3” 

Definição da área 

A área referente ao sítio “3” apresenta constituição mais úmida podendo apresentar 

encharcamento temporário do solo devido à proximidade com a zona de brejo, dessa 

forma, as espécies utilizadas no projeto apresentam adaptação a essas características 

objetivando um melhor êxito no desenvolvimento das mudas. A área em questão 

pertence a uma região de APP degradada, de maneira que a recuperação da mesma está 

vinculada ao enriquecimento da vegetação local, preservação do curso d’água, 

manutenção da biodiversidade e do ecossistema local e conexão dos fragmentos a fim 

de permitir o fluxo gênico da fauna e flora. A área supracitada pertence a uma APP e 

possui 2.056 m². Na Figura 38 apresenta-se a área a ser recomposta. 
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Figura 38: Sítio “3”  

Fonte: Adaptada do Google Earth (2016).  

Seleção de espécies 

Quadro 8: Espécies pioneiras nativas a serem utilizadas para a recomposição florestal do 

Sítio “3”. 

Nome Popular Nome Científico Número de Espécies 

Almecegueiro, amescla, breu-

vermelho 

Protium heptaphyllum 17 

Caixeta Tabebuia cassinoides 17 

Dedal, dedaleiro Lafoensia pacari 17 

Embaúba-do-brejo Cecropia pachystachya 17 

Figueira-do-brejo Ficus insipida 17 

Ingá, Ingá-ferradura Inga sessilis 18 

Ingasinho, ingá-feijão Inga cylindrica 17 

Ipê-do-brejo Handroanthus umbellatus 17 

Pessegueiro-do-mato, 

pessegueiro-bravo 

Prunus myrtifolia 17 

Pinha-do-brejo Talauma ovata 17 

Pombeiro, peito-de-pombo Tapirira guianensis 18 

Pororoca-branca, Rapanea guianensis 17 

Sangra d’água Croton urucurana 17 

Suinã Erythrina falcata 17 

Urucuruna, licuruna, sangue-

de-boi 

Hyeronima alchorneoides 17 

Região de Brejo 
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Quadro 9: Espécies não pioneiras nativas a serem utilizadas para a recomposição 

florestal do Sítio “3”. 

Nome Popular Nome Científico Número de Espécies 

Bico-de-pato, jacarandá-

ferro 

Machaerium nictitans 24 

Bicuíba Virola oleifera 24 

Canela do brejo Endlicheria paniculata 24 

Canjerana Cabralea canjerana 24 

Cedro-do-brejo Cedrela odorata 24 

Genipapo Genipa americana 24 

Guanandi, landi Calophyllum brasiliense 24 

Jatobá Hymenaea courbaril 24 

Marinheiro, carrapeta Guarea guidonia 21 

Marinheiro-do-brejo Guarea macrophylla 20 

Pororoca-branca, 

capororoca-do-brejo 

Rapanea guianensis 24 

As mudas a serem utilizadas na arborização devem ser sadias e vigorosas e na ocasião 

devem ser transportadas em veículos fechados ou lonados para evitar o ressecamento 

pelo vento. Seu transporte deverá ser feito pela manhã ou no final da tarde, nunca em 

período de calor intenso. 

Na definição das espécies a serem plantadas e do esquema de distribuição, algumas 

questões devem ser consideradas, como: espécies a serem utilizados, números de 

indivíduos de cada espécie e arranjo para distribuição. Na ocasião do plantio, é muito 

importante evitar a concentração de uma mesma espécie em um mesmo local, para que 

se aproxime da distribuição natural das plantas na área em estudo.  

Preparo da Área  

Deverá inicialmente preceder uma roçada em toda a área a ser recomposta para facilitar 

o controle de formigas e bem como a marcação de covas.  

A roçada deverá ser realizada com foices, assegurando o corte da vegetação a uma 

altura não superior a 20 cm do solo. Nesta operação deverão ser poupados os 

exemplares de espécies arbóreas e arbustivas pela regeneração natural.  
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Abertura dos berços e calagem  

A marcação e a abertura dos berços para o plantio serão com espaçamento referencial de 

2,0 m x 2,0 m (Figura 39), isto é 4 m² por planta, totalizando aproximadamente 514 

mudas. O alinhamento deverá obedecer ao nível do terreno. A abertura dos berços e a 

calagem poderão ser feitas simultaneamente. Recomenda-se a aplicação de 200g de 

calcário dolomítico por berço.  

 
Figura 39: Espaçamento entre os berços, cada qual recebendo mudas de espécies 

pioneiras “P” ou não pioneiras “NP”. 

Fonte: Adaptado de Martins (2017). 

Adubação de plantio  

Aplicar 4 litros de esterco bovino curtido ou 1 litro de humos por berço, 100 gramas de 

formulação de adubo formulação NPK 10-28-06. Os adubos deverão ser misturados 

com o volume de terra retirada da abertura do berço, retornando a mistura para o 

mesmo. Esta operação deverá ocorrer momentos antes do plantio.  

Plantio  

A melhor época para realizar o plantio é o período chuvoso, de preferência de outubro a 

março, de maneira a conferir maior chance de sobrevivência às mudas. Nessa época as 

chances das mudas sobreviverem são maiores e o custo operacional menor. O melhor 
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horário para o plantio é pela manhã ou ao entardecer. Nunca em horário de sol muito 

forte, para não prejudicar a muda.  

Os cuidados no plantio serão essenciais para garantir a sobrevivência e o crescimento de 

mudas. Um dos principais aspectos para obter sucesso no plantio será a escolha de 

mudas sadias e de boa qualidade, ou seja, apresentar boas características físicas 

(diâmetro do coleto, altura, relação raiz/parte aérea), para suportar as condições de 

estresse durante e após o plantio. Mudas defeituosas e mal formadas devem ser 

descartadas.  

A muda deverá ser colocada no centro da cova, que será completada com terra, 

evitando-se a exposição do solo ou a existência de terra sobre o caule. A terra ao redor 

da muda deverá ser compactada adequadamente com a finalidade de aumentar o contato 

das raízes com o solo.  

No momento do plantio, retirar com cuidado a embalagem da muda (saco plástico, lata 

ou outro material de difícil decomposição) e cortar as raízes defeituosas.  

Após o plantio, a muda deve ser regada abundantemente até o encharcamento total do 

berço. Colocar uma cobertura morta ao redor, para conservar melhor a umidade. E na 

falta de chuvas, irrigar pelo menos duas vezes por semana.  

Serão utilizadas mudas de espécies nativas da região na proporção de 50% de espécies 

pioneiras e 50% não pioneiras, sendo essas divididas em 35% de secundárias, 15% de 

clímax. 

5.6.4. Projeto de Implementação do sítio “4” 

Definição da área 

O sítio “4” constitui uma das áreas mais alteradas do projeto, com o solo bastante 

exposto e formado principalmente a partir de resíduos de saibro. Preconizou-se, para 

recuperação de tal área, a utilização de espécies leguminosas por estabelecerem 

importante simbiose com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico (N2) e com 

fungos micorrízicos, que aumentam a eficiência do uso da água e nutrientes, 

especialmente o fósforo, melhorando o solo através do aporte de matéria orgânica 

(Franco et al. 1995).  
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Nesse sentido, observando que as leguminosas atuam condicionando o substrato, 

facilitando a sucessão ecológica (Chada et al. 2004) e favorecendo a adubação verde 

(Souza et al. 2013), o plantio realizado no sítio “4” foi projetado para consorciar 

espécies leguminosas e arbóreas visando, assim, enriquecer o solo e a vegetação local, 

preservar o curso d’água, manter a biodiversidade do ecossistema local e interligar os 

fragmentos a fim de permitir o fluxo gênico da fauna e flora. A área supracitada 

pertence a uma APP e possui 7.464 m², e pode ser observada através da Figura 40. 

 
Figura 40: Sítio “4”  

Fonte: Adaptada do Google Earth (2016). 

Seleção de espécies 

Quadro 10: Espécies arbóreas nativas a serem utilizadas para a recomposição florestal 

do sítio “4”. 

Nome Popular Nome Científico Número de Espécies 

Acácia mangium Acacia mangium 93 

Adrago, Capixingui Croton floribundis 92 

Amoreira, taiúva Maclura tinctoria 92 

Araribá Centrolobium tomentosum 92 

Aroeira Schinus terebinthifolius 93 

Bico-de-pato Machaerium nictitans 92 

Café-do-mato, marmelada Amaioua guianensis 92 

  

Região de Brejo 
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Quadro 10 (continuação): Espécies arbóreas nativas a serem utilizadas para a 

recomposição florestal do sítio “4”. 

Canela-amarela, canelinha Nectandra megapotamica 92 

Canela sassafras Ocotea odorifera 92 

Cedro Cedrela fissilis 92 

Embaúba-branca Cecropia hololeuca 92 

Jatobá Hymenaea courbaril 92 

Jequitibá-branco Cariniana estrellensis 92 

Macaúba, macaúva Acrocomia aculeata 92 

Mamica-de-porca Zanthoxylum rhoifolium 92 

Pau-jacaré Piptadenia gonoacantha 93 

Pau-de-sapateiro,  

cacho-de-arroz 

Pera obovata 92 

Pau-pólvora Trema micrantha 92 

Quadro 11: Espécies leguminosas a serem utilizadas para a recomposição florestal do 

sítio “4”. 

Nome Popular Nome Científico Número de Espécies 

Cunhã Clitoriatermatea 166 

Crotalária juncea Crotalaria juncea L. 166 

Feijão-de-corda Vigna unguiculata 166 

Feijão-de-porco Canavalia ensiformis (L.) DC 166 

Feijão-guandu Cajanus cajan (L.) Millsp. 166 

Gliricidia Gliricidia sepium 166 

Sabiá, sansão Mimosa caesalpinifolia 166 

Mucuna-anã Mucuna deeringiana 166 

Mucuna-preta Mucuna aferrima 167 

Nabo-forragueiro Raphanussativus (L.) 166 

As mudas a serem utilizadas na arborização devem ser sadias e vigorosas e na ocasião, 

transportadas em veículos fechados ou lonados para evitar o ressecamento pelo vento. 

Seu transporte deverá ser feito pela manhã ou no final da tarde, nunca em período de 

calor intenso. 

Na definição das espécies a serem plantadas e do esquema de distribuição, algumas 

questões devem ser consideradas, como: espécies a serem utilizados, números de 

indivíduos de cada espécie e arranjo para distribuição. Na ocasião do plantio, é muito 

importante evitar a concentração de uma mesma espécie em um mesmo local, para que 

se aproxime da distribuição natural das plantas na área em estudo.  
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Preparo da Área  

Deverá inicialmente preceder uma roçada em toda a área a ser recomposta para facilitar 

o controle de formigas, bem como a marcação dos berços.  

A roçada deverá ser realizada com foices, assegurando o corte da vegetação a uma 

altura não superior a 20 cm do solo. Nesta operação deverão ser poupados os 

exemplares de espécies arbóreas e arbustivas pela regeneração natural.  

Abertura dos berços e calagem  

A marcação e a abertura dos berços para o plantio serão com espaçamento referencial de 

1,5 m x 1,5 m (Figura 41), isto é 2,25 m² por planta, totalizando aproximadamente 3318 

mudas. O alinhamento deverá obedecer ao nível do terreno, sendo o plantio aplicado de 

cima a baixo em linhas paralelas obedecendo à curva de nível. A abertura dos berços e a 

calagem poderão ser feitas simultaneamente com uma profundidade de 40 cm como 

recomendado por Martins (2017). Recomenda-se a aplicação de 200g de calcário 

dolomítico por berço.  

 
Figura 41: Espaçamento entre mudas de espécies Arbóreas “A” e Leguminosas “L”. 

Fonte: Adaptado de Martins (2017). 

Adubação de plantio  

Aplicar 4 litros de esterco bovino curtido ou 1 litro de humos por berço, 100 gramas de 

formulação de adubo formulação NPK 10-28-06. Os adubos deverão ser misturados 

com o volume de terra retirada da abertura do berço, retornando a mistura para o 

mesmo. Esta operação deverá ocorrer momentos antes do plantio.  
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Plantio 

A melhor época para realizar o plantio é o período chuvoso, de preferência de outubro a 

março, de maneira a conferir maior chance de sobrevivência às mudas. Nessa época as 

chances das mudas sobreviverem são maiores e o custo operacional menor. O melhor 

horário para o plantio é pela manhã ou ao entardecer. Nunca em horário de sol muito 

forte, para não prejudicar a muda.  

Os cuidados no plantio serão essenciais para garantir a sobrevivência e o crescimento de 

mudas. Um dos principais aspectos para obter sucesso no plantio será a escolha de 

mudas sadias e de boa qualidade, ou seja, apresentar boas características físicas 

(diâmetro do coleto, altura, relação raiz/parte aérea), para suportar as condições de 

estresse durante e após o plantio. Mudas defeituosas e mal formadas devem ser 

descartadas.  

A muda deverá ser colocada no centro da cova, que será completada com terra, 

evitando-se a exposição do solo ou a existência de terra sobre o caule. A terra ao redor 

da muda deverá ser compactada adequadamente com a finalidade de aumentar o contato 

das raízes com o solo.  

No momento do plantio, retirar com cuidado a embalagem da muda (saco plástico, lata 

ou outro material de difícil decomposição) e cortar as raízes defeituosas.  

Após o plantio, a muda deve ser regada abundantemente até o encharcamento total da 

cova. Colocar uma cobertura morta ao redor, para conservar melhor a umidade. E na 

falta de chuvas, irrigar pelo menos duas vezes por semana.  

Serão utilizadas mudas de espécies nativas da região na proporção de 50% de espécies 

leguminosas e 50% de espécies arbóreas dividas em pioneiras e secundárias. 

Transposição de Serapilheira 

A serapilheira corresponde a uma camada orgânica formada a partir do material que cai 

da parte aérea das plantas, sendo constituída, portanto por folhas, galhos, estruturas 

reprodutivas como flores, frutas e sementes. Após a decomposição, parte desses 

elementos pode ser reabsorvida pelos organismos do solo ou pelas plantas, promovendo 

a ciclagem de nutrientes entre planta e solo, possibilitando a formação de um novo 
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horizonte pedológico com condições mais adequadas para o restabelecimento da 

vegetação e protegendo o solo contra agentes erosivos. 

A camada serapilheira contribui, portanto, para a recuperação e a conservação de áreas 

degradadas, para a manutenção da sustentabilidade de sistemas agroecológicos e 

contribui para a propagação das espécies vegetativas por armazenar sementes que 

posteriormente virão a germinar.  

Trata-se de uma técnica que promove o rápido recobrimento de áreas degradadas, 

correspondendo a um mecanismo bastante interessante, principalmente para aqueles 

sítios em que o subsolo se encontra exposto e demandando proteção imediata. 

Nesse sentido, buscando proteger de forma mais rápida o solo do sítio “4” que se 

encontra altamente exposto e intencionando contribuir para o banco de sementes do solo 

a partir de propágulos existentes na serapilheira do Fragmento Florestal da região, 

adotou-se a técnica da transposição da serapilheira consorciada com o plantio de mudas. 

Para a implantação desta técnica será coletado a serapilheira do Fragmento Florestal 

adjacente ao sítio “4”. Os pontos escolhidos para a coleta devem ser aleatórios e os mais 

espaçados possíveis para não comprometer a biodiversidade da Floresta de origem. 

Dessa forma, a serapilheira coletada corresponderá ao necessário para o recobrimento 

de um quarto (1/4) da área presente no sítio “4”, correspondendo a 1866 m² de 

serapilheira transposta do Fragmento para a região degradada. 

A coleta da camada de serapilheira será realizada com o auxílio de uma pá reta e deverá 

contemplar o material formado sobre o solo e o solo em si a uma profundidade de 5 cm, 

tomando o cuidado de não exceder 10 cm do mesmo.  

O material deverá ser acondicionado em sacos plásticos ou sacos de ráfia, através dos 

quais, a serapilheira será transportada do Fragmento Florestal até o Sítio “4”, onde será 

depositada sobre o solo após o plantio das mudas.  

Uma vez coletados, o solo e a serapilheira devem ser prontamente depositadas na área a 

ser recuperada, já que o armazenamento por longo tempo pode resultar na perda da 

viabilidade das sementes. 
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Para evitar a mortalidade de plântulas por falta de umidade no solo, a transposição deve 

ser realizada preferencialmente no início da estação chuvosa, que na maioria das regiões 

brasileiras, corresponde aos meses de outubro a novembro (Martins, 2017). 

Essa medida tem como objetivo enriquecer a camada superior do solo com matéria 

orgânica, nutrientes, sementes, microrganismos, micro e mesofauna oriundos do 

Fragmento Florestal e conferir proteção ao solo exposto.  

5.6.5. Projeto de Implementação do sítio “5” 

O sítio “5” demonstrado na Figura 42 apresenta área equivalente a 2.090 m² e um solo 

com acidez bastante elevada. Corresponde a uma região bastante alterada pelo depósito 

de resíduos da extração de saibro, impacto agravado por ser uma zona de transição entre 

um solo mais úmido, verificado na região do brejo, e o solo “4”, marcado pela ausência 

de horizonte húmico e elevado grau de erodibilidade. 

Dessa forma, a técnica utilizada para a recuperação dessa região será a Regeneração 

Natural por meio do cercamento da área para proteção contra o pastejo e o pisoteio de 

animais consorciada com a calagem a lanço, em que a acidez do solo será corrigida por 

meio da distribuição de 600 kg de calcário ao longo do terreno (aproximadamente uma 

tonelada de calcário por hectare).   

O mecanismo adotado leva em conta, que ao se recuperar as demais áreas no entorno, 

serão formados núcleos de vegetação que naturalmente irão se expandir para as áreas 

não arborizadas, de maneira que o sítio “5” será colonizado sob efeito da Nucleação. 

 
Figura 42: Sítio “5”  

Fonte: Adaptada do Google Earth (2016) 

Região de Brejo 
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5.7 Da Manutenção 

7.1 Cercamento 

O cercamento é realizado para isolar a área a ser restaurada do pastejo e pisoteio pelo 

gado. Para isso podem ser usadas cercas de vários fios de arame, cercas elétricas e 

cercas vivas. 

7.2 Aceiramento 

Os aceiros são utilizados para proteger a área em recuperação contra incêndios, 

correspondendo, assim, a faixas destituídas de vegetação formadas nos limites da área 

que queremos proteger. A largura do aceiro pode variar entre 5 e 50 metros, dependendo 

da vegetação circundante, o relevo do terreno, fragilidade do solo e custos 

7.3 Tratos Culturais  

Uma programação consistindo de coroamentos a cada quatro meses e controle da 

incidência de formigas e outras pragas será o conjunto de tratos a serem dados ao 

plantio.  

7.4 Coroamento  

Junto com a operação de marcação é feita uma capina no local da cova, ou seja, o 

coroamento, que é a remoção de vegetação em uma área circular, com raio de 80 cm 

(160 cm de diâmetro) e com centro no local da futura muda de árvore. Esta operação 

também deverá ser executada 40 dias após o plantio e sempre que as espécies invasoras 

estiverem competindo com a planta de interesse.  

É interessante ao bom desenvolvimento da muda a ser plantada manter o material 

capinado, após este estar seco, junto à base do caule da muda, para manter a umidade do 

solo neste local e servir de aporte de matéria orgânica, lembrando sempre que as plantas 

de um local guardam em si os nutrientes do solo onde se desenvolveram. 

7.5 Controle de Formigas  

A formiga, principal praga, ocorre após o plantio, na fase inicial do crescimento. Em 

toda a área e adjacências deverá ser feita uma avaliação da presença de formigueiros. O 
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controle deve ser feito antes e, se necessário após o plantio (repasse). Portanto, durante 

a fase inicial de crescimento devem ser realizadas vistorias periódicas.  

Os métodos e produtos utilizados dependem do tipo de formiga, época do ano e custo. 

Recomenda-se utilizar o método da isca-formicida, por tratar-se de um produto eficiente 

e de baixa toxidez para o homem e para os animais. Porém, deverão ser tomadas as 

devidas precauções quando  utilizado tais produtos, obedecendo-se os dispositivos da 

Legislação Federal e Estadual que definem como obrigatório o uso do receituário 

agronômico.  

Caso seja constada a presença de formigas na área de plantio, a dosagem recomendada é 

de 10 g de isca granulada por m
2
 de terra solta do formigueiro. A isca deverá ser 

aplicada em dias sem chuva e com terreno seco, evitando contato com as mãos do 

aplicador.  

7.6 Adubação por Cobertura  

Uma adubação de cobertura no início do período chuvoso seguinte ao plantio também 

deve ser realizada a fim de garantir o bom desenvolvimento do mesmo.  

Esta adubação é realizada 60 dias após o plantio com aplicação de 100 gramas de adubo 

químico NPK (20-00-20) por cova, sendo que após um ano deverá sofrer outra 

adubação:  

- Início do período chuvoso: 100 gramas.  

- Meio do período chuvoso: 100 gramas.  

- Fim do período chuvoso: 50 gramas, do mesmo adubo de cobertura do plantio, ou seja, 

NPK (20-00-20).  
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5.8 Cronograma físico e financeiro 

Nos Quadros “12” e “13” estão apresentados os cronogramas físico e financeiro, 

respectivamente. Observa-se que o valor previsto para o investimento total corresponde 

a cerca de R$ 56.424,00 (R$ 7.327,80 por hectare). Este custo está abaixo daquele 

referenciado por Silva et al. (2017) que estabeleceu R$11.000,00 por hectare 

recuperado. 

 

Quadro 12: Cronograma físico a ser seguindo para a implantação do projeto.  

DESCRIÇÃO 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 24 

Implantação 

das Cercas 
X              

Construção de 

Aceiros 
X              

Coroamento  X    X    X  X X X 

Abertura dos 

Berços 
 X             

Calagem  X             

Carga e 

Descarga das 

Mudas 

 X             

Adubação de 

Plantio 
 X             

Plantio  X             

Transposição 

de Serapilheira 
  X            

Adubação de 

Cobertura 
   X    X    X X X 

Replantio das 

Mudas 
   X           

Combate à 

Formiga 
X X  X  X  X  X  X X X 

Monitoramento     X       X X X 
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Quadro 13: Cronograma financeiro determinado a partir do cronograma físico estipulado para o projeto.  

DESCRIÇÃO 
MESES 

1 2 3 4 6 8 10 12 18 24 Total 

Implantação das 

Cercas 
R$9.189,00          R$9.189,00 

Construção de 

Aceiros 
R$2.374,00          R$2.374,00 

Coroamento  R$840,00   R$840,00  R$840,00 R$840,00 R$840,00 R$840,00 R$5.040,00 

Abertura dos Berços  R$800,00         R$800,00 

Calagem  R$286,00         R$286,00 

Carga e Descarga 

das Mudas 
 R$2.200,00         R$2.200,00 

Adubação de 

Plantio 
 R$360,00         R$360,00 

Plantio  R$23.365,00         R$23.365,00 

Transposição de 

Serapilheira 
  R$210,00        R$210,00 

Adubação de 

cobertura 
   R$840,00  R$840,00  R$840,00 R$840,00 R$840,00 R$4.200,00 

Replantio das 

mudas 
   R$840,00       R$840,00 

Combate à Formiga R$840,00 R$840,00  R$840,00 R$840,00 R$840,00 R$840,00 R$ 840,00 R$840,00 R$840,00 R$7.560,00 

Monitoramento - - - - - - - - - - - 

Total R$12.403,00 R$28.691,00 R$210,00 R$2.520,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$1.680,00 R$2.520,00 R$2.520,00 R$2.520,00 R$56.424,00 
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5.9 Relatório de Monitoramento 

Ao longo da execução do Projeto Piloto foram realizadas quatro visitas compreendidas no 

ano de 2017 na área com o objetivo de monitorar a atividade e verificar possíveis medidas 

corretivas.  

1ª Visita Técnica 

Na primeira, em 19 de Abril, foi constatado um adequado preparo da área com roçada, o 

que contribui ao combate a pragas e espécies vegetativas oportunistas, bem como uma 

correta abertura dos berços (Figura 43). O número de mudas utilizadas foi superior ao 

determinado pelo projeto, verificando, em alguns casos, o uso de duas a três mudas por 

berço (Figura 44), o que futuramente pode prejudicar o cultivo das mesmas pela relação de 

competição estabelecida por elas.  

A área de projeto foi devidamente isolada com cercas de arame farpado, protegendo, 

assim, o cultivo de fatores antrópicos e do pisoteio do gado leiteiro (Figura 45). Entretanto 

foi observada uma grande quantidade de sacos plásticos utilizados no armazenamento das 

mudas em viveiro ao longo do sítio, demonstrando uma disposição incorreta desse resíduo 

sobre o solo (Figura 46). 

Algumas mudas apresentaram manchas na folhagem, o que pode ter ocorrido devido à 

deficiência de potássio (Figura 47), marcas de formigas (Figura 48) e ausência do 

meristema apical, órgão responsável pela produção de hormônios de crescimento nas 

plantas (Figura 49). 

A deficiência de potássio leva à clorose das folhas seguida de necrose das margens e 

pontas (Malavolta, Vitti e Oliveira, 1997). Sua falta está associada a um crescimento lento 

da planta, à falta de firmeza dos frutos e à formação de grãos pequenos. O teor de potássio 

no solo, a taxa de lixiviação, a calagem excessiva ou a presença de altos teores de cálcio, 

magnésio e amônia no solo afetam a disponibilidade de potássio para a planta. A correção 

pode ser feita com a adubação em cobertura de sulfato ou cloreto de potássio, seguida de 

irrigação (Silva et al. 2006). Entretanto é necessária uma análise mais detalhada de solo e 

das folhas em laboratório para verificar se essa deficiência de fato ocorre. 



88 

 

 

Observou-se, ainda, que em alguns berços, o solo não estava compactado o suficiente, o 

que pode acarretar um baixo contato das raízes com o solo prejudicando a obtenção de 

nutrientes e água pela mesma (Figura 50).  

  
Figura 43: Terreno adequadamente preparado 

com roçada. 

Figura 44: Berço com duas mudas. 

  
Figura 45: Cerca de arame farpado para isolar 

a área. 

Figura 46: Resíduos dispostos 

inadequadamente sobre o solo. 
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Figura 47: Folha manchada possivelmente 

pela deficiência de nutrientes 

Figura 48: Folha corroída por formigas. 

  
Figura 49: Meristema Apical removido por 

ação de pragas. 

Figura 50: Muda colocada em berço com baixa 

compactação do solo. 

Fonte: Acervo pessoal (2017). 

2ª Visita Técnica 

Uma segunda visita foi realizada em 03 de Julho quando foi possível observar a colocação 

de aparatos físicos (Figura 51) nos caules das mudas para impedir a chegada de formigas 

às regiões superiores destas, dessa forma visava-se proteger as folhas e os meristemas 

apicais. O controle de pragas também foi realizado com a aplicação de Isca de Formiga 

MIREX-SD ao longo do sítio (Figura 52). 
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Alguns berços demonstraram a aplicação de adubo em suas proximidades             (Figura 

53), entretanto devido ao uso deste ter sido muito próxima ao caule em alguns casos, 

existe a possibilidade de prejuízo ao desenvolvimento da planta devido à queima química 

ocasionada por essa substância. A maneira correta de se aplicar o adubo é sobre a projeção 

da copa acompanhada da incorporação ao solo. 

Verificou-se, novamente, a disposição inadequada de resíduos sobre o solo, sendo que 

esses foram constituídos principalmente dos sacos plásticos provenientes do transporte das 

mudas e os saquinhos que armazenam as Iscas de Formiga (Figura 54). 

De um modo geral, as espécies apresentaram visível crescimento, sendo que apenas 

aquelas plantadas nas proximidades do curso d’água (Figura 55) tiveram seu 

desenvolvimento comprometido, apresentando alturas pequenas e, muitas vezes caule e 

folhas já perecendo. Observou-se, ainda, que algumas mudas apesar de terem sofrido a 

ação de formigas, conseguiram desenvolver meristema apical paralelamente ao caule 

deteriorado (Figura 56).  

Algumas mudas apresentaram folhas marcadas por manchas avermelhadas (Figura 57), 

pontos pretos (Figura 58), ou ainda por manchas marrons com o interior esbranquiçado 

(Figura 59). Essas definições podem caracterizar doenças causadas por bactérias, ácaros, 

fungos, características de clima, umidade, excesso de adubação ou, ainda, deficiência de 

nutrientes.  

Dentre as deficiências relacionadas a nutrientes, podemos presumir uma relação com a 

falta de magnésio, caracterizada pela clorose da folha seguida de cor vermelha, e fósforo, 

que em estágios de desenvolvimento mais tardios, leva as folhas a apresentarem áreas 

roxo-amarronzadas que evoluem para necroses (Malavolta, Vitti e Oliveira, 1997). 

O magnésio consiste em um nutriente intimamente ligado a ativação de enzimas, sendo 

elemento fundamental nos processos de fotossíntese, respiração, síntese de compostos 

iônicos (carboidratos, lipídeos, proteínas), absorção iônica e trabalho mecânico como o 

aprofundamento e expansão da raiz (Malavolta, Vitti e Oliveira, 1997). Solos ácidos, 

arenosos, com alto índice de lixiviação e altos níveis de cálcio, potássio e amônio afetam a 

disponibilidade de magnésio. Previne-se a deficiência com a aplicação adequada de 
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calcário dolomítico ou de sulfato de magnésio (30 kg/ha) no solo, antes do plantio. A 

correção pode ser feita com pulverização foliar de sulfato de magnésio a 1,5%. Sendo que 

a aplicação foliar conjunta de ureia favorece a absorção de magnésio (Silva et al. 2006). 

A deficiência de fósforo é frequentemente observada em solos de baixa fertilidade e 

naqueles que apresentam elevada taxa de adsorção desse nutriente, como os solos de 

cerrados. Dessa forma, a taxa de crescimento das plantas fica reduzida desde os primeiros 

estádios de desenvolvimento e as folhas mais velhas adquirem coloração arroxeada, em 

razão do acúmulo do pigmento antocianina, folhas mais antigas podem vir a apresentar 

coloração roxa-amarronzadas que evoluem para necroses e caem prematuramente, 

verifica-se, ainda que a planta retarda sua frutificação (Silva et al, 2016). 

A pigmentação preta verificada nas folhas pode ser resultado da ação de microrganismos 

como fungos ou ainda do excesso de adubo. Já as manchas marrons e esbranquiçadas pode 

ter se originado pelo excesso de adubo ou outra substância química utilizada. 

Faz-se necessário um estudo mais detalhado com relação à análise de nutrientes presentes 

no solo e nas folhas para verificar um diagnóstico assertivo com o qual será possível 

adotar as medidas cabíveis. 

Vale ressaltar que o plantio não seguiu o modelo determinado pelo projeto, com a 

colocação de linhas de mudas primárias alternando com linhas de mudas secundárias, de 

maneira que foi observado, em determinados pontos, a predominância de algumas espécies 

em detrimento de outras e um plantio totalmente aleatório, sem respeitar modelos padrões 

de sucessão ecológica.    
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Figura 51: Aparato físico no caule para 

proteger contra a ação de formigas. 

Figura 52: Isca de Formiga MIREX-SD 

  
Figura 53: Adubo ministrado muito próximo 

ao caule 

Figura 54: Disposição inadequada de resíduos 

sobre o solo 
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Figura 55: Curso d’água em cuja 

proximidade, as espécies plantadas 

apresentaram baixo desenvolvimento. 

Figura 56: Meristema Apical se 

desenvolvendo paralelamente ao caule original 

que fora deteriorado pela ação de formigas. 

   
Figura 57: Mancha observada na folhagem avermelhada (a), de pigmentação preta (Figura b) e 

manchas marrons com o interior esbranquiçado (c). 

Fonte: Acervo pessoal (2017). 

3ª Visita Técnica 

Em visita realizada no dia 11 de Agosto pode-se observar um elevado desenvolvimento 

das mudas, com algumas chegando a 2,00 m como foi verificado com a espécie 

Schizolobium parahiba (Guapuruvu) (Figura 58). Nesse sentido, as mudas apresentaram 

uma altura média equivalente a 1,32 m e diâmetro médio a dois palmos da base igual a 

4,47 cm. 

A espécie Bauhinia forficata (Pata de Vaca) apresentou desenvolvimento de flores, 

entretanto foi observado grande incidência de formigas sobre elas, de maneira que a 

Barreira Física utilizada não foi o suficiente para impedi-las de ultrapassar (Figura 59).  

Meristema Apical 

Caule  

Original 

b c a 
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Em algumas mudas foi constatada, ainda, a presença de lagartas o que pode prejudicar o 

desenvolvimento e o metabolismo das plantas (Figura 60).  

Algumas mudas apresentaram suas folhas manchadas com pontos amarronzados (Figuras 

61.a) ou folhas amareladas com pontos vermelhos, cujos interiores se apresentam 

necrosados (Figura 61.b). Essas definições podem caracterizar doenças causadas por 

bactérias, ácaros, fungos, características de clima, umidade, excesso de adubação ou, 

ainda, deficiência de nutrientes.  

Dentre as deficiências de nutrientes que se pode presumir para a folha da Figura 61.a 

estão, a falta de molibdênio, caracterizado pela clorose malhada geral, manchas amarelo-

esverdeadas ou laranjas brilhantes em folhas mais velhas, seguida de necrose e a 

deficiência de fosforo, cujas folhas podem se apresentar com manchas pardas e pouco 

brilho (Malavolta, Vitti e Oliveira, 1997). 

A deficiência de molibdênio se expressa em condições de carência de nitrogênio, 

apresentando um amarelecimento das folhas mais velhas e possíveis necroses marginais 

com acúmulo de nitrato. Solos com pH abaixo de 5,0 predispõem a deficiência desse 

nutriente. A correção se faz com a calagem e a aplicação de 1 a 2 kg/ha de molibdato de 

amônio no solo, ou com pulverização foliar a 0,3%. Não se deve fazer mais de uma 

aplicação de molibdato no solo, já que os níveis tóxicos são facilmente atingidos (Silva et 

al. 2016); 

Já a folha da Figura 61.b apresenta características de deficiência de molibdênio, fósforo e 

magnésio, devido à cor avermelhada e por se apresentarem alaranjadas, com pontos 

necrosados. 

Faz-se necessário um estudo mais detalhado com relação à análise de nutrientes presentes 

no solo e das folhas para verificar um diagnóstico assertivo que defina o motivo das 

características apresentadas pelas folhas, com o qual será possível adotar as medidas 

cabíveis. 
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Figura 58: Mudas de Schizolobium parahiba (Guapuruvu) com aproximadamente 1,5 m (a) e 

2,00 m (b). 

  
Figura 59: Bauhinia forficata (Pata de Vaca) 

florescendo, entretanto sofrendo a atuação de 

formigas. 

Figura 60: Lagartas consumindo as folhas, o 

que pode vir a prejudicar o metabolismo da 

muda. 

a b 
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Figura 61: Folhas manchadas com pontos amarronzados (a) ou folhas amareladas com o interior 

avermelhado e apresentando necroses (b). 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

4ª Visita Técnica 

Na visita realizada no dia 01 de Novembro se verificou perdas de algumas mudas devido à 

baixa adaptação dessas com o solo, o que pode ter ocorrido devido ao comprometimento 

do contato entre sistema radicular e o solo, e que por sua vez dificultou a obtenção de 

nutrientes e água. Outro fator que contribuiu para essas perdas foi a elevada incidência de 

formigas, visto que muitas folhas se encontraram deterioradas, bem como parte dos galhos 

e meristema apical (Figura 62). 

A espécie Morus celtidifolia (Amora brasileira) apesar de não ter sido prevista no projeto, 

foi implantada pelo proprietário a apresentou-se em fase de frutificação indicando um bom 

desenvolvimento da espécie à região (Figura 63). 

A partir dessa visita verificou-se também a necessidade de coroamento, com capina 

manual e posterior recobrimento do solo com a cobertura, para reduzir a competição das 

mudas com eventuais espécies invasoras e contribuir com a proteção do solo e ciclagem de 

nutrientes (Figura 64). 

A região delimitada para o Projeto Piloto no Sítio “2” encontrou-se isolada com cercas, 

entretanto os demais Sítios ficaram sujeitos ao pisoteio de gado, de maneira que será 

a b 



97 

 

 

necessário isolar novamente a área para posteriormente seguir com os projetos 

explicitados para cada sítio (Figura 65). Observa-se, ainda, que a atuação antrópica e do 

gado podem comprometer ainda mais a área em que se encontra a APP por reduzir a 

porosidade do solo e degradar as condições ecológicas que se desenvolvem sobre ele.  

Algumas mudas foram encontradas caídas, o que pode ter sido ocasionada por chuvas 

ocorridas no mês de Outubro, exigindo uma reorganização dos tutores para contribuir com 

o crescimento das mesmas (Figura 66). 

Apesar de parte das mudas terem sofrido com as intempéries climáticas e a atuação de 

pragas, verificou-se que outras apresentaram elevado desenvolvimento como a Syzygium 

cumini - Jamelão, (Figura 67) e a Schizolobium parahiba – Guapuruvu (Figura 68), sendo 

que a primeira espécie não fora prevista no projeto, mas apresentou bom desenvolvimento, 

com uma de suas representantes apresentando altura de aproximadamente 3 m. 

  
Figura 62: Atuação de Formigas sobre o caule (a) e folhas (b). 

a b 
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Figura 63: Morus celtidifolia (Amora 

brasileira) frutificando. 

Figura 64: Necessidade de coroamento para 

conter espécies invasoras. 

 
Figura 65: Presença de Gado Leiteiro na região onde se localiza a APP. 

  
Figura 66: Caesalpinea peltophoroides (Sibipiruna) antes (a) e após (b) ajuste do tutor. 

Espécies rasteiras invasoras 

Tutor 

Tutor 
a b 
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Figura 67: Syzygium cumini (Jamelão), com 

aproximadamente 3,00 m. 

Figura 68: Schizolobium parahiba 

(Guapuruvu) com aproximadamente 2,00 m. 

Fonte: Arquivo pessoal (2017). 
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6 CONCLUSÃO 

O trabalho foi concluído com êxito visto que o documento relativo ao PRAD Simplificado, 

bem como as propostas de projeto estão de acordo com a legislação vigente. 

A partir do relatório de monitoramento, pode-se observar que o Projeto Piloto apresentou 

resultados satisfatórios, visto que de uma maneira geral, as espécies de mudas implantadas 

obtiveram bons desenvolvimentos.  

Houve alguns desvios de implantação com relação ao Projeto Piloto original. Dentre eles 

estão o plantio de mudas em modelo distinto do proposto, a colocação de adubo próximo à 

raiz e exposto sobre o solo, a disposição inadequada de resíduos sobre o solo e o plantio de 

duas ou mais mudas por berço. 

Os desvios verificados não foram prejudiciais aos resultados verificados, visto que a 

maioria das mudas apresentou estágio de desenvolvimento elevado com formação de 

flores e frutos, indicando boa adaptação ao meio. 

A elaboração de um relatório de monitoramento se mostrou extremamente relevante para a 

garantia de sucesso na implementação de um projeto de recomposição florestal. Por isso, 

recomenda-se que sempre seja realizado tal procedimento, mesmo que a legislação não 

requeira este documento para projetos simplificados. 

Recomenda-se, ainda, para melhor diagnóstico da área estudada, análises de laboratório 

relativas a nutrientes presentes no solo e nas folhas com o objetivo de verificar possíveis 

deficiências que possam prejudicar o crescimento das mudas. 
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ANEXO I 

Termo de Referência para elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou 

Alterada-TR-PRAD Do TR-PRAD: O presente TR-PRAD somente se aplica aos casos 

em que obrigatoriamente, por lei, cabe a recuperação ambiental. 

"O presente TR-PRAD, baseado em modelo definido e oferecido pela Diretoria de Uso 

Sustentável da Biodiversidade e Florestas (DBFlo)/IBAMA, refere-se à recuperação de 

área degradada ou alterada objeto do Auto de Infração nº …........................... e do 

respectivo Processo IBAMA nº …............................" Identificação do Projeto de 

Recuperação de Área Degradada ou Alterada - PRAD: 

Nome do Interessado: 

Responsável Técnico: 

Numero do Processo no IBAMA:  

Auto de Infração nº 

Termo de Compromisso de execução do PRAD pelo interessado (Anexo ao PRAD): I 

- Caracterização do Imóvel Rural 

Documentação fundiária (Registro de Imóveis; Escritura; CCIR; ITR; justa posse; 

declaração de posse): 

Nome do Imóvel Rural: 

Endereço completo: 

Localidade: 

Município / UF / CEP: 

Mapa ou croqui de acesso: 

Área do imóvel rural (ha): 

Área total do dano (ha): 

Caracterização da área do 

dano (APP; RL; outras) em 

ha, georreferenciada: 

Informações georreferenciadas de todos os vértices do imóvel e coordenadas da sede 

(Latitude; Longitude): 

Informar Longitude e Latitude na forma de Coordenadas Geográficas / referenciadas ao 

DATUM 
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II - Identificação do Interessado 

Nome / Razão Social: 

CPF / CNPJ: 

RG / Emissor: 

Endereço completo: 

Município / UF / CEP: 

Endereço eletrônico: 

Telefone / Fax: 

III - Identificação do Responsável Técnico pela Elaboração do PRAD 

Nome: 

Formação do Responsável Técnico: 

Endereço completo: 

Município / UF / CEP: 

Endereço eletrônico:  

Telefone / Fax: 

CPF: 

RG / Emissor: 

Registro Conselho Regional / UF: 

Número de Registro no CTF (2): 

*Número da ART (3) recolhida: 

Validade da ART: 

IV - Identificação do Responsável Técnico pela Execução do 

PRAD 

Nome: 

Formação do Responsável Técnico: 

Endereço completo: 

Município / UF / CEP: 

Endereço eletrônico:  

Telefone / Fax: 

CPF: 
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RG / Emissor: 

Registro Conselho Regional / UF: 

Número de Registro no CTF (2): 

*Número da ART (3) recolhida: 

Validade da ART: 

2) Cadastro Técnico Federal do IBAMA - CTF: Registro do técnico e registro da pessoa 

jurídica, quando couber. 

(3) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. 

V - Origem da Degradação 

Identificação da área degradada ou alterada: 

Causa da degradação ou alteração: 

Descrição da atividade causadora do impacto: 

Efeitos causados ao ambiente: 

- Identificação da área degradada ou alterada: Informar se Área de Reserva Legal; Área 

de Preservação Permanente; outras. 

- Causa da degradação ou alteração: Informar a ação que deu origem à degradação ou 

alteração ambiental (Exs: pecuária; agricultura; mineração; obras civis; exploração de 

madeira, queimada; etc.). 

- Descrição da atividade causadora do impacto: Informar quetipo de degradação ou 

alteração ambiental foi causado (Exs: desmatamento; extração mineral de argila; 

alteração de curso d'água). 

- Efeitos causados ao ambiente: Efeitos dos danos causados ao ambiente (Exs: perda de 

biodiversidade; alteração dos corpos hídricos; processos erosivos; assoreamento; etc.). 

VI - Caracterização Regional e Local * 

Clima: 

Bioma: 

Fitofisionomia: 

Bacia Hidrográfica: 

* Caracterização possível a partir de dados secundários. 

- Clima: Precipitação (regime pluviométrico); temperatura; etc. 

- Bioma: Ex: Floresta Tropical Atlântica (Mata Atlântica). 
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- Fitofisionomia: Informar Região Fitoecológica: Ex: Floresta Ombrófila Densa; 

Floresta Ombrófila Mista; Floresta Estacional Decidual, Savana (Campos do Planalto 

Meridional); Restinga; Manguezal. 

- Bacia e Microbacia hidrográfica: Informar a Bacia e a Microbacia em que a área do 

PRAD está inserida. Exemplo: Bacia do Paraíba do Sul e Microbacia do Caximbal. 

VII - Caracterização da Área a Ser Recuperada (Situação original imediatamente antes 

da degradação ou alteração, ou ecossistema de referência e a situação atual, após a 

degradação) Situação original Situação atual 

Relevo: …........................................................................... Relevo: 

................................................................................. 

Solo e subsolo: ….............................................................. Solo e  

subsolo: .................................................................... 

Hidrografia: ….................................................................... Hidrografia: 

.......................................................................... 

Cobertura vegetal: …......................................................... Cobertura 

vegetal: ............................................................... 

- Relevo: 

Informar o relevo da área a ser recuperada e as eventuais alterações. 

- Solo e subsolo: 

Informar as condições do solo (presença de processos erosivos; indicadores de 

fertilidade; pedregosidade; estrutura; textura; ausência ou presença de horizontes O, A, B, 

C e R; etc.). 

- Hidrografia: 

Informar sobre a hidrografia da área a ser recuperada, se for o caso, e as alterações que 

porventura tenham ocorrido. 
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- Cobertura vegetal: 

Informações gerais da cobertura vegetal adjacente à área degradada ou alterada. Informar 

a existência e localização (distância) de remanescentes na área degradada ou alterada e 

no entorno, bem como, a presença de regeneração natural naquela. 

- Caso julgue necessário, o IBAMA, com justificação, requererá informações 

complementares de acordo com especificidades verificadas por Bioma e com o Projeto. 

- Deverá ser inserido material fotográfico que contribua para a caracterização da área 

degradada ou alterada, antes da implantação e semestralmente, durante o processo de 

recuperação. 

VIII - Objetivo Geral 

- Informar o resultado final esperado.  

IX - Objetivos Específicos 

- Enumerar e qualificar os objetivos específicos. 

- Exemplos de objetivos específicos: contenção de processos erosivos; desassoreamento 

de corpos d'água; reintrodução da cobertura vegetal do solo e consequente incremento da 

diversidade; revitalização de cursos d'água; recuperação de nascentes; entre outros. 

Atendimento aos dispositivos legais que determinam a recuperação da área degradada ou 

alterada e aquelas relacionadas ao uso futuro da área recuperada. 

X - Da Implantação 

- O projeto deverá objetivar a recuperação da área degradada ou alterada como um todo, 

devendo ser descritas as medidas de contenção de erosão, de preparo e recuperação do 

solo da área inteira e não apenas na cova de plantio, de revegetação da área degradada ou 

alterada incluindo espécies rasteiras, arbustivas e arbóreas e medidas de manutenção e 

monitoramento. Deverá ser informado o prazo para implantação do projeto; 

- Informar os métodos e técnicas de recuperação da área degradada ou alterada que 

serão utilizados para o alcance do Objetivo Geral e de cada um dos Objetivos Específicos 

propostos, sendo que os mesmos deverão ser justificados, detalhando-se a relação com o 

diagnóstico e com o objetivo da recuperação da área degradada ou alterada. Exemplos: 

Regeneração natural induzida; Semeadura direta; Enriquecimento (natural e artificial); 

Plantio em ilhas; Nucleação; etc. 
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- As atividades deverão ser mensuradas e mapeadas, para que também possam ser 

monitoradas posteriormente. Exemplos: Prevenção e contenção de processos erosivos; 

coveamento; quantidade de mudas utilizadas; local de plantio; quantidades de insumos 

químicos e orgânicos; utilização de cobertura morta; irrigação; etc. 

- As espécies vegetais utilizadas deverão ser listadas e identificadas por família, nome 

científico e respectivo nome vulgar. 

XI - Da Manutenção (Tratos Culturais e demais intervenções) 

- Deverão ser apresentadas as medidas de manutenção da área objeto da recuperação, 

detalhando-se todos os tratos culturais eas intervenções necessárias durante o processo de 

recuperação. Exemplos: Controle das formigas cortadeiras; Coroamento das mudas 

(manual; químico); Replantios; Adubações de cobertura; Manutenção de aceiros; etc. 

- Caso haja necessidade de se efetuar o controle de vegetação competidora, de 

gramíneas invasoras e agressivas, de pragas e de doenças, deverão ser utilizados métodos 

e produtos que causem o menor impacto ambiental possível, observando-se critérios 

técnicos e normas em vigor. 

XII - Do Monitoramento da Recuperação 

- Detalhar os métodos que serão utilizados no monitoramento para a avaliação do 

processo de recuperação. Eles devem ser capazes de detectar os sucessos ou insucessos 

das estratégias utilizadas, bem como, os fatos que conduziram aos resultados obtidos. 

- O monitoramento será efetuado por meio dos dados obtidos, de forma amostral, de 

constatações visuais in loco, por fotografias e, caso seja necessário, por intermédio de 

técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento. 

- Exemplos de critérios de avaliação da recuperação: 

- Sobrevivência do plantio oriundo de mudas ou semeadura direta; 

- Percentagem de cobertura do solo pelas espécies de interesse; 

- Contenção ou persistência de processos erosivos; 

- Serapilheira; 

- Abundância e frequência de espécies vegetais; 
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- Quantidade de biomassa (material vegetal em crescimento: folhas, caule, ramos); 

- Regeneração natural (presença - quantitativa e qualitativa - de plântulas); 

- Qualidade e quantidade dos principais animais dispersores de sementes observados no 

local; 

- Recuperação das nascentes, dos cursos e dos corpos d'água (quantidade e qualidade); 

- Medidas de prevenção ao fogo; 

- Desenvolvimento do plantio (altura; DAP); 

- Relação do conjunto de espécies existentes na área em recuperação e sua relação com 

a área de referência; 

- Ameaças potenciais; sinais de disfunção; 

- Suporte de populações de espécies necessárias a estabilidade e desenvolvimento da 

trajetória adequada; 

- Indicadores de resiliência (visitação de fauna; aumento de diversidade vegetal; 

fertilidade do solo); 

- Vazão dos corpos d'água e qualidade da água; 

- Recuperação das funções hidrogeoambientais. 

- Os dados constantes dos Relatórios de Monitoramento de Projeto de Recuperação de 

Área Degradada ou Alterada servirão de base para a elaboração do Relatório de 

Avaliação, ao final do projeto. 

XIII - Cronograma Físico e Cronograma Financeiro 

XIII. 1. Cronograma Físico (cronograma executivo de atividades a serem executadas ao 

longo do projeto). 

- Detalhar as operações ao longo: Do ano; do semestre; do trimestre. 

XIII. 2. Cronograma Financeiro (orçamento e despesas). 

A - Relação de material e de mudas: quantidade e rendimento. 

B - Relação de serviços: tempo de duração e rendimento. 

- Detalhar as operações ao longo: Do ano; do semestre; do trimestre. 
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XIII. 3. Memória de cálculo: deverá ser indicada a formação detalhada do custo do 

projeto. 

- Observação importante: As atividades constantes do Cronograma Físico deverão, 

obrigatoriamente, corresponder àquelas lançadas no Cronograma Financeiro. 

 

 

- Obs.: Aprovado o PRAD pelo IBAMA, o interessado terá até 90 (noventa) dias de 

prazo para dar início às atividades previstas no Cronograma de Execução constante dos 

Termos de Referência do PRAD, observadas as condições sazonais da região. 

ANEXO I-B 

Cronograma Financeiro: 

Unidades de medida: 

H/h-hora/homem; L-litros; Ton-toneladas; Kg-quilos; h/t-hora/trator; VB-valor básico; 

Amoamostra; 

UN- unidade; Custo: R$ 
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XIV - Responsável Técnico pela Elaboração do Projeto 

Nome: 

Local e Data: 

Assinatura: 

XV - Responsável Técnico pela Execução do Projeto 

Nome: 

Local e Data: 

Assinatura: 

DECLARAÇÃO do Responsável Técnico pela Execução do Projeto: 

Declaro, para os devidos fins, que as atividades contempladas no PRAD proposto foram 

desenvolvidas de forma satisfatória, monitoradas no tempo devido e que reúnem 

condições ambientais que me permitem afirmar que a área se encontra em processo 

regular de recuperação. 

XVI - Interessado ou seu representante legal 

Nome: 

Local e Data: 

Assinatura: 

XVII - Referências Bibliográficas 

- Informar toda a bibliografia consultada para a elaboração e execução do 

projeto.  
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ANEXO II 

Termo de Referência para elaboração de Projeto Simplificado de Recuperação de Área 

Degradada ou Alterada de Pequena Propriedade ou Posse Rural Familiar - TR - PRAD 

Simplificado Identificação do Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada 

ou Alterada - PRAD 

Simplificado: 

Nome do Interessado: 

Número do Processo no IBAMA: 

Auto de Infração nº 

Termo de Compromisso de execução do PRAD Simplificado pelo interessado (Anexo ao 

PRAD Simplificado): 

I - Caracterização do Imóvel Rural 

Documentação fundiária (Registro de imóveis; Escritura; ITR; justa posse; declaração de 

posse): 

Nome do Imóvel Rural: 

Endereço completo:  

Município / UF: 

Área do imóvel rural (ha) com informações georreferenciadas dos vértices e par de 

coordenadas da sede: 

Área total do dano (APP; RL; outras) em hectare, georreferenciada (com GPS portátil ou 

ferramenta compatível): 

II - Identificação do Interessado 

Nome: 

CPF: 

RG / Emissor: 

Endereço completo: 

Município/ UF / CEP: 

Endereço eletrônico: 

Telefone / Fax: 
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III - Origem da degradação ou alteração 

Identificação da área degradada ou alterada: 

Causa da degradação ou alteração: 

Descrição da atividade causadora do impacto: 

Efeitos causados ao ambiente: 

- Identificação da área degradada ou alterada: Informar se Área de Reserva 

Legal; Área de Preservação Permanente; outras. 

- Causa da degradação ou alteração: Ação que originou a degradação ou 

alteração ambiental: pecuária; agricultura; mineração; obras civis; queimada; etc. 

- Descrição da atividade causadora do impacto: Informar que tipo de degradação 

ou alteração ambiental foi causado (Exs: desmatamento; extração mineral de 

argila; alteração de curso d'água). 

- Efeitos causados ao ambiente: Efeitos dos danos causados ao ambiente (Exs: 

perda de biodiversidade; alteração dos corpos hídricos; processos erosivos; 

assoreamento; etc.). IV - Caracterização da Área a ser Recuperada - Situação 

Atual (Após a Degradação ou Alteração) 

Solo: 

Cobertura vegetal: 

Hidrografia: 

- Solo: Informar as condições do solo (presença de processos erosivos; 

indicadores de fertilidade; estrutura; etc.). 

- Cobertura vegetal: Informações gerais da cobertura vegetal adjacente à área 

degradada ou alterada. Informar a existência e distância de remanescentes na área 

degradada ou alterada e no entorno, bem como, a presença de regeneração natural 

naquela. 

- Hidrografia: Informar sobre a hidrografia da área a ser recuperada e as 

alterações que porventura tenham ocorrido. 

- Poderão ser incluídos novos itens, bem como, fotografias que contribuam para 
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a caracterização da área degradada ou alterada. 

V - Objetivo Geral 

- Informar o resultado final esperado.  

VI - Da Implantação 

- O projeto deverá objetivar a recuperação da área degradada ou alterada como 

um todo, devendo ser descritas as medidas de contenção de erosão, de preparo e 

recuperação do solo da área inteira e não apenas na cova de plantio, de 

revegetação da área degradada ou alterada incluindo espécies rasteiras, arbustivas 

e arbóreas e medidas de manutenção e monitoramento. Deverá ser informado o 

prazo para implantação do projeto; 

- Informar os métodos e técnicas de recuperação da área degradada ou alterada 

que serão utilizados para o alcance do Objetivo Geral. Exemplos: Regeneração 

natural induzida; Semeadura direta; Enriquecimento (natural e artificial); Plantio 

em ilhas; Nucleação; etc. 

- As atividades deverão ser mensuradas e mapeadas, para que também possam 

ser monitoradas posteriormente. Exemplos: Prevenção e contenção de processos 

erosivos; coveamento; quantidade de mudas utilizadas; local de plantio; 

quantidades de insumos químicos e orgânicos; utilização de cobertura morta; 

irrigação; etc. 

- As espécies vegetais utilizadas deverão ser listadas e identificadas por nome 

vulgar e, se possível, por nome científico. 

VII - Da Manutenção (Tratos Culturais e demais intervenções) 

- Deverão ser apresentadas as medidas de manutenção da área objeto da 

recuperação, detalhando-se todos os tratos culturais e as intervenções necessárias 

durante o processo de recuperação. 

Exemplos: Controle de formigas cortadeiras; Coroamento das mudas (manual; químico); 

Replantios; 

Adubações de cobertura; Manutenção de aceiros; etc. 
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- Caso haja necessidade de se efetuar o controle de vegetação competidora, de 

gramíneas invasoras e agressivas, de pragas e de doenças, deverão ser utilizados 

métodos e produtos que causem o menor impacto ambiental possível, observando-

se critérios técnicos e normas em vigor. 

VIII - Cronograma Físico e Cronograma Financeiro 

VIII. 1. Cronograma Físico (cronograma executivo de atividades a serem executadas ao 

longo do projeto). 

- Detalhar as operações ao longo: Do ano; do semestre. 

VIII. 2. Cronograma Financeiro (orçamento e despesas). 

A - Relação de material e de mudas: quantidade e rendimento. 

B - Relação de serviços: tempo de duração e rendimento. 

- Detalhar as operações ao longo: Do ano. 

- Observação importante: As atividades constantes do Cronograma Físico 

deverão, obrigatoriamente, corresponder àquelas lançadas no Cronograma 

Financeiro. 

ANEXO II-A 

Cronograma Físico: 

Obs.: Aprovado o PRAD Simplificado pelo IBAMA, o interessado terá até 90 (noventa) 

dias de prazo para dar início às atividades previstas no Cronograma de Execução constante 

dos Termos de Referência do PRAD, observadas as condições sazonais da região. 
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ANEXO II-B 

Cronograma Financeiro Simplificado: 

Unidades de medida: 

H/h-hora/homem; L-litros; Ton-toneladas; Kg-quilos; h/t-hora/trator; VB-valor básico; 

Amoamostra; 

UN-unidade; Custo: R$ 

 

IX - Interessado ou seu representante legal 

Nome: 

Local e Data: 

Assinatura: 
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ANEXO III 

Relatório de Monitoramento e de Avaliação de Projeto de 

Recuperação de Área Degradada ou Alterada 

I - Caracterização do Projeto  

Data da Protocolização:  

Unidade da Federação: 

Nº do Protocolo do Projeto:  

Data da Aprovação: 

II - Caracterização do Imóvel Rural 

Nome do imóvel rural: 

Endereço: 

Localidade: 

Município / UF / CEP: 

Mapa ou Croqui de acesso: 

Área do imóvel rural (ha): 

Área total do dano (ha): 

Caracterização da área do dano (APP; RL; outras) em ha, georreferenciada: Informações 

georreferenciadas de todos os vértices do imóvel e coordenadas da sede (Latitude; 

Longitude): 

III - Identificação do Interessado  

Nome / Razão Social: 

CPF / CNPJ: 

RG / Emissor: 

Endereço completo: 

Município / UF / CEP: 

Endereço eletrônico: 

Telefone / Fax: 

IV - Responsável Técnico pela Execução 

Nome: 

Formação do Responsável Técnico: 

Endereço completo:  
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Município/UF/CEP: 

Endereço eletrônico: 

Telefone / Fax: 

CPF: 

RG / Emissor: 

Registro Conselho Regional/UF:  

Numero de Registro CTF (*):  

Número da ART recolhida **: 

Validade da ART: 

* Cadastro Técnico Federal do IBAMA - CTF: Registro do técnico e registro da pessoa 

jurídica, quando couber. 

** Anexar cópia autenticada. 

V - Diagnóstico e Caracterização Geral da Área em Recuperação 

- Solo e subsolo: 

Situação Inicial: Caracterizar as condições do solo no inicio da execução do projeto e nas 

avaliações anteriores a atual (presença de processos erosivos; indicadores de fertilidade; 

pedregosidade; estrutura; textura; ausência ou presença de horizontes O e A). Situação 

Atual: Informar a situação atual do solo na área em recuperação (presença de processos 

erosivos; indicadores de fertilidade; pedregosidade; estrutura; textura; ausência ou 

presença de horizontes O e A). 

- Hidrografia: 

Situação Inicial: Caracterizar a hidrografia da área em recuperação se for o caso, no 

inicio da execução do Projeto e nas avaliações anteriores a atual (nascentes, córregos 

etc.). Situação Atual: Informar a situação atual da hidrografia na área em recuperação 

(ressurgência de nascentes, drenagens natural e artificial). 

- Cobertura vegetal: 

Situação Inicial: Caracterizar a cobertura vegetal existente na área em recuperação no 

inicio da execução do Projeto e nas avaliações anteriores a atual, informando a existência 

e localização (distância) de remanescentes na mesma, banco de sementes e plântulas, 
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presença de plantas invasoras ou espontâneas, espécies indicadoras, mecanismos de 

fornecimento de propágulos; etc. Situação Atual: Informar a situação atual da cobertura 

vegetal na área em recuperação. 

- Fauna: 

Situação Inicial: Caracterizar a fauna existente na área em recuperação no inicio da 

execução do Projeto e nas avaliações anteriores a atual. Situação Atual: Informar a 

situação atual da fauna na área em recuperação. 

Obs.: Os relatórios deverão conter registros fotográficos dos mesmos pontos, antes e ao 

longo da execução do projeto; também deverão conter informações relativas a todas e 

quaisquer atividades programadas e não executadas e atividades extras, justificadas, que 

se fizeram necessárias. Complementarmente, técnicas de sensoriamento remoto e de 

geoprocessamento poderão ser utilizadas. 

VI - Avaliação da Recuperação ** 

- Apresentar os resultados das avaliações propostas no Projeto.  

VII - Avaliação da Eficácia do Projeto para a Recuperação** 

- Com base nas avaliações, verificar a eficácia das estratégias adotadas para a 

recuperação. Apresentar possíveis soluções para os problemas encontrados. 

** Informação necessária apenas ao final da execução do projeto, por ocasião da 

apresentação do Relatório de Avaliação do PRAD. 

VIII- Cronograma de Atividades Executadas 

IX - Responsável Técnico pela Execução do Projeto 

Nome: 

CPF: 

Local e Data: 

Assinatura: 

DECLARAÇÃO do Responsável Técnico pela Execução do Projeto: 

Declaro, para os devidos fins, que as atividades contempladas no PRAD proposto foram 

desenvolvidas de forma satisfatória, monitoradas no tempo devido e que reúnem 

condições ambientais que me permitem afirmar que a área se encontra em processo 
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regular de recuperação. 

X - Interessado ou seu representante legal 

Nome: 

CPF: 

Local e Data: 

Assinatura: 


