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Ecossistema florestal:Ecossistema florestal:

Qualquer unidade que inclua a totalidade dos Qualquer unidade que inclua a totalidade dos 
organismos (comunidades) de uma organismos (comunidades) de uma áárea rea 
determinada, que atuam em reciprocidade com determinada, que atuam em reciprocidade com 
o meio fo meio fíísico de modo que uma corrente de sico de modo que uma corrente de 
energia conduza a uma estrutura energia conduza a uma estrutura trtróóficafica, a uma , a uma 
diversidade bidiversidade bióótica e a ciclos tica e a ciclos biogeoqubiogeoquíímicosmicos
((OdumOdum, 1977, 1977). ). 





O que   O que   éé um Ecossistema Degradado?um Ecossistema Degradado?

•• Um ecossistema degradado Um ecossistema degradado éé aquele que  perde sua aquele que  perde sua 
capacidade de recuperacapacidade de recuperaçção natural apão natural apóós dists distúúrbios, ou rbios, ou 
seja, perde sua seja, perde sua resiliênciaresiliência..

•• Os fatores essenciais para a manutenOs fatores essenciais para a manutençção da ão da resiliênciaresiliência
são:são:

•• banco de plântulas e de sementes no solo,banco de plântulas e de sementes no solo,
•• capacidade de rebrota das espcapacidade de rebrota das espéécies, cies, 
•• chuva de sementes, dentre outros que podem ser chuva de sementes, dentre outros que podem ser 

perdidos, dificultando o processo de regeneraperdidos, dificultando o processo de regeneraçção natural ão natural 
ou tornandoou tornando--o extremamente lento o extremamente lento 



Porque as florestas são degradas:Porque as florestas são degradas:

•• No mundo, com o aumento da populaNo mundo, com o aumento da populaçção e ão e 
do consumo do consumo per capitaper capita, , 

•• estimaestima--se um consumo de madeira da ordem de se um consumo de madeira da ordem de 
1,6 bilhão de metros c1,6 bilhão de metros cúúbicos/ano, bicos/ano, 

•• havendo projehavendo projeçções para 2050 (FAO) de ões para 2050 (FAO) de 
2 a 3 bilhões 2 a 3 bilhões mm³³/ano, /ano, 

•• com um aumento aproximado com um aumento aproximado 
de 60 milhões de 60 milhões mm³³/ano. /ano. 



•• são produtos de ecossistemas florestais:são produtos de ecossistemas florestais:
(alimentos, madeira, (alimentos, madeira, áágua) gua) 
e normalmente têm uso direto ou valor monete normalmente têm uso direto ou valor monetáário.rio.

•• Brasil Brasil éé o pao paíís mais rico em biodiversidade no s mais rico em biodiversidade no 
mundo; mundo; 

-- estimaestima--se que abrigue cerca de 13,6% de todas se que abrigue cerca de 13,6% de todas 
as espas espéécies de organismos do planeta, cies de organismos do planeta, 

-- uma extraordinuma extraordináária vantagem competitiva no ria vantagem competitiva no 
ssééculo, culo, 

em que os serviem que os serviçços ambientais e a biotecnologia os ambientais e a biotecnologia 
se converterão em meios de gerar enormes se converterão em meios de gerar enormes 
riquezas. riquezas. 



Fatores que provocam 
degradação de áreas:

1) Atividades agropecuárias
2) Mineração
3) Construção de rodovias, ferrovias, dutos, linhas 
elétricas;
4) Grandes empreendimentos: hidroelétricas, represas, 
etc.



RECUPERAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 
FLORESTAIS DEGRADADOS

Charles Aparecido Gonçalves Ferreira
Informe Agropecuário, Belo Horizonte, v. 21, n. 202, p. 127-130, 2000 

1. Fauna
2. Flora
3. Solo
4. Água

Quais são os recursos que 
podem ser degradados?



CAUSAS DA DEGRADAÇÃO

1. Agropecuária
2. Construção Civil
3. Rodovias
4. Usinas hidrelétricas
5. Indústrias
6. Queima de Combustíveis
7. Mineração
8. Exploração Florestal
9. Caça e Pesca
10. Outras



Construção Civil, rio Poti, Teresina - PI



APP e uso do rio Poti, Teresina - PI



OK: Ponte sobre o rio Poti, Teresina - PI

Rodovias



Rodovias

Ponte sobre rio Paraguai (BR262, Corumbá – MS, Brasil-Bolívia) - 2005



Rodovias

Reserva de Sertãozinho
27-12-1997





RECUPERAÇÃO
DEGRADAÇÃO



Restauração de Ecossistema -
Conceito 

• Prática e arte de manejar a recuperação da 
integridade ecológica  dos ecossistemas,  
com a inclusão de um nível mínimo de 
biodiversidade e  variabilidade na estrutura e 
no funcionamento dos processos ecológicos.

• Também  devem ser considerados seus 
valores ecológicos, econômicos e sociais 



Exemplo prático - RESTAURAÇÃO 
ECOLÓGICA DA RESTINGA NO AREAL DO MEIO- RS

Retirar uma camada de areia 
de aproximadamente 10cm de 
profundidade e 1m2 de área. 

Colocar o resíduo de composto 
como substrato. 



Semear as sementes de pioneiras 

Cobrir com mais uma camada 
fina de resíduo de composto 

cobrir com areia no final para 
não ressecar 



Resultados conseguidos num prazo de 12 meses 



Alguns conceitos utilizados na 
restauração ecológica:
• Estabilidade: capacidade de todas as variáveis de um sistema 

retornarem ao equilíbrio inicial após a ocorrência de um distúrbio.

• Resiliência: rapidez com que as variáveis de um sistema  retornam 
ao equilíbrio após um distúrbio.

• Persistência: tempo necessário para que uma variável mude para 
um novo valor.

• Resistência: Grau em que um sistema se mantém constante após 
um distúrbio.

• Variabilidade: Variância de densidade populacional ou medidas 
similares, como desvio padrão ou coeficiente de variação.

• Reabilitação: quando há recuperação de elementos da estrutura ou  
função do ecossistema, sem necessariamente atingir o estado original do 
mesmo.



• Recuperação: Em áreas muito degradadas retornam a 
produtividade, com restauração de um certo grau de estrutura e função; 
entretanto nesses casos a sucessão não progride, por haver ainda
limitações serias no sitio ou biota.

• Restauração Ecológica: recuperar a estabilidade e 
integridade biológica dos ecossistemas naturais. A restauração ecológica 
visa recriar  comunidades ecologicamente viáveis.

• Se o objetivo final é obter um ecossistema parecido com o que era 
originalmente antes da degradação o processo e restauração e envolve 
duas grandes fases:

• 1. Reflorestamento artificial
• 2. Regeneração natural com participação da força da natureza.



ABORDAGENS NA RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

Ecossistema
degradado

Ecossistema 
Recuperado
(biota e 
Produtividade)

Recuperação

Sucessão 
interrompida

Ecossistema 
reabilitado

Necessária a 
intervenção do 
homem 

Não é necessária a 
intervenção do 
homem

Reabilitação

Restauração

Substituição

Floresta 
secundária

Ecossistema original 
(Floresta madura)

Sucessão Normal



SUCESSO DA RESTAURAÇÃO 
ECOLÓGICA

• Clareza dos objetivos da restauração 
(ecossistema-alvo)

• Conhecimento do ecossistema  a ser 
restaurado

• Identificação das barreiras ecológicas que 
impedem ou dificultam a regeneração 
natural e diminuem a resiliência do 
ecossistemas

• Integrar restauração ecológica e 
desenvolvimento local.



REFLORESTAMENTO COMPENSATÓRIO 
COM VISTAS À RETENÇÃO DE ÁGUA NO 
SOLO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
CÓRREGO PALMITAL, JABOTICABAL – SP 

MAURÍCIO JOSÉ BORGES
TERESA CRISTINA TARLÉ PISSARRA
SÉRGIO VALIENGO VALERI
EDSON M. OKUMURA.



Bacia hidrográfica do Córrego Palmital em Jaboticabal, SP. Campo sujo = pastagem 
com regeneração de espécies herbáceas e arbóreas. Campo limpo = pastagem.



CONCLUSÃO

O reflorestamento compensatório para 
reter 12,21 milhões de m3/ano de perda 
de água na bacia do Córrego Palmital 
deve contemplar uma área de 942,73 ha, 
ou seja, 8,87 % da área da bacia. Esse 
reflorestamento pode ser feito 
prioritariamente em área de preservação 
permanente ou em área para compor 
parte da reserva legal. 



MINERAÇÃO (POÇOS DE CALDAS – MG)

Extração de bauxita: escavação até 12 m de profundidade – Alcoa - 28/11/05



MINERAÇÃO

Extração de bauxita – Alcoa - 28/11/05



MINERAÇÃO

Extração de bauxita: REMOLDAGEM – Alcoa - 28/11/05



Extração de bauxita: 
Área reflorestada
– Alcoa - 28/11/05



LAGOAS DE DRENAGEM DE RESÍDUOS DA FÁBRICA DE ALUMÍNIO 
(SODA): – Alcoa, Poços de Caldas – MG, 28/11/05



REVEGETAÇÃO DAS LAGOAS DE DRENAGEM DE RESÍDUOS DA 
FÁBRICA DE ALUMÍNIO: – Alcoa, Poços de Caldas – MG, 28/11/05



O EXEMPLO DO CERRADO

• Dificuldade de reflorestar o cerrado.
• Favorecer a regeneração: dos fundo de 

vale, onde há área de preservação 
permanente para as cotas mais elevadas do 
terreno compondo a reserva legal, ou seja, 
de baixo para cima.



Microbacia – APP e Reserva Legal- Cara Preta – VCP, 14/06/06



Microbacia – APP e Reserva Legal- Cara Preta – VCP, 14/06/06



MANEJO DA PAISAGEM PARA A MANEJO DA PAISAGEM PARA A 

CONSERVACONSERVAÇÇÃO DA VIDA SILVESTREÃO DA VIDA SILVESTRE

NortonNorton HaydHayd RêgoRêgo
Eng. AgrônomoEng. Agrônomo

UUniversidade Estadual de Mato Grosso do Sulniversidade Estadual de Mato Grosso do Sul



ELEMENTOS DA PAISAGEM:ELEMENTOS DA PAISAGEM:
refere-se aos elementos básicos constituintes da 

paisagem.

MATRIZMATRIZ::
é o elemento predominante da paisagem e que 

permeia todos os demais elementos existentes.

Matriz originalMatriz original:  :  mata atlântica; campos sulinos; 
cerrado.

Matriz Matriz antrantróópicapica: : plantações de soja , canaviais.



1.2 - Matriz original



1.3 - Matriz antrópica





1.9 - Estrutura da paisagem

ESTRUTURA DA PAISAGEM:ESTRUTURA DA PAISAGEM:
é definida pela área, configuração espacial e forma

das diferentes unidades de hábitat que a constituem.

ÁÁREAREA::
está relacionada com a capacidade da unidade de 

hábitat manter espécies.
CONFIGURACONFIGURAÇÇÃO ESPACIALÃO ESPACIAL::

está relacionada com a capacidade da unidade de 
hábitat de receber imigrantes.

FORMAFORMA::
está relacionada com a capacidade da unidade de 

hábitat de evitar o efeito de borda.



PROPRIEDADES DA PAISAGEMPROPRIEDADES DA PAISAGEM::
refere-se aos atributos básicos da paisagem que 

interferem no deslocamento dos animais silvestres.

CONECTIVIDADECONECTIVIDADE::
é a capacidade da paisagem de apresentar uma 

estrutura que permite o deslocamento dos animais 
silvestres entre as diferentes unidades de hábitat.

PERMEABILIDADEPERMEABILIDADE::
é o grau de resistência da matriz ao deslocamento 

dos animais silvestres entre as diferentes unidades 
de hábitat. 



1.12 - Propriedades da paisagem: permeabilidade

Foto mostrando uma paisagem mais 
permeável e outra menos permeável



Rio Grande: rio de 200 a 600 m, SP/MG 27-09-07



Rio de 50 a 200 m, Uberlândia/Araguarí 27-09-07



i) Vereda (buritizal)

Anhanguera - SP



1.13 - Paisagem: baixa conectividade e baixa permeabilidade

Foto mostrando uma paisagem mais 
permeável e outra menos permeável



5.17 - Propriedades da paisagem: degraus ecológicos

DEGRAUS ECOLDEGRAUS ECOLÓÓGICOSGICOS
são pequenas unidades de hábitat dispostas na 

paisagem. 

∗ constituem locais de repouso, alimentação e 
abrigo para os animais silvestres;

∗ podem ser constituídos por uma única árvore até
fragmentos de vegetação nativa ou antrópica.



5.18 - Propriedades da paisagem: degraus ecológicos

Foto de degraus ecológicos



2 - O uso e ocupação do solo: impactos sobre a paisagem

IMPACTOS DO USO E  OCUPAIMPACTOS DO USO E  OCUPAÇÇÃO DO SOLO ÃO DO SOLO 
SOBRE A PAISAGEMSOBRE A PAISAGEM::

AlteraAlteraçção na matrizão na matriz
FragmentaFragmentaççãoão

IsolamentoIsolamento
AlteraAlteraçção na conectividadeão na conectividade

AlteraAlteraçção na permeabilidadeão na permeabilidade
Efeito de bordaEfeito de borda



ALTERAALTERAÇÇÃO NA MATRIZÃO NA MATRIZ::
é a substituição da matriz vegetativa original por uma 

matriz constituída por diferentes formas de uso e 
ocupação do solo.

FRAGMENTAFRAGMENTAÇÇÃOÃO::
é a divisão das unidades de hábitat constituintes da 

paisagem em unidades bem menores e mais isoladas.

ISOLAMENTOISOLAMENTO::
é a separação das unidades de hábitat em unidades 

isoladas permeadas por uma matriz diferente da original.



4.4 - Estrutura da paisagem: forma

FORMA DOS FRAGMENTOSFORMA DOS FRAGMENTOS

quanto mais próxima do círculo é a forma do fragmento, 

menor o efeito de borda, conforme o modelo:



4.4 - Estrutura da paisagem: forma



5 - Fatores associados às propriedades da paisagem

FATORES ASSOCIADOS FATORES ASSOCIADOS ÀÀS PROPRIEDADES  S PROPRIEDADES  
DA PAISAGEMDA PAISAGEM::

( ∗aumentam a conectividade e a permeabilidade )

Corredores de movimentoCorredores de movimento

FormaFormaçções vegetais ciliaresões vegetais ciliares

Cercas vivas e cinturões de quebraCercas vivas e cinturões de quebra--ventosventos

Degraus ecolDegraus ecolóógicosgicos ((““steppingstepping stonesstones””))



5.1 - Propriedades da paisagem: corredores

CORREDORES DE MOVIMENTOCORREDORES DE MOVIMENTO
são hábitats lineares, que permitem o deslocamento dos 

animais silvestres, entre outras unidades de hábitat 
ecologicamente isoladas dentro da paisagem.

Corredores naturaisCorredores naturais::
formados por eventos naturais: matas ciliares.

Corredores Corredores antrantróópicospicos::
criados pela ação humana: cercas vivas, quebra-ventos.

Corredores remanescentesCorredores remanescentes::
deixados na paisagem após a ocupação humana. 



5.2 - Propriedades da paisagem: corredores

Gravura p. 54 do texto acadêmico



5.3 - Propriedades da paisagem: corredores naturais

Foto de corredores naturais



5.4 - Propriedades da paisagem: corredores remanescentes

Foto de corredores antrópicos



5.6 - Propriedades da paisagem: vantagens dos corredores

VANTAGENS  ECOLVANTAGENS  ECOLÓÓGICAS DOS GICAS DOS 
CORREDORES DE MOVIMENTOCORREDORES DE MOVIMENTO

promovem o aumento do tamanho populacional de algumas 
espécies;

previnem a extinção local devido à entrada de novos 
indivíduos em populações pequenas (efeito resgate);

permitem o restabelecimento de espécies extintas 
localmente;

constituem abrigo contra predadores durante 
deslocamentos entre unidades de hábitat distintas;

promovem o aumento da área efetiva de hábitat.



5.7 - Propriedades da paisagem: desvantagens dos corredores

DESVANTAGENS  ECOLDESVANTAGENS  ECOLÓÓGICAS DOS GICAS DOS 
CORREDORES DE MOVIMENTOCORREDORES DE MOVIMENTO

podem facilitar a propagação de pragas e doenças;

podem facilitar a propagação de incêndios e outros 
distúrbios abióticos;

aumentam a exposição de determinadas espécies de animais 
silvestres a caçadores clandestinos.



5.9 - Propriedades da paisagem: configuração dos corredores

A CONFIGURAA CONFIGURAÇÇÃO DOS CORREDORES DE ÃO DOS CORREDORES DE 
MOVIMENTOMOVIMENTO

Fatores relacionados Fatores relacionados àà espespééciecie--alvoalvo
requerimento de hábitat;

área de vida;

capacidade de deslocamento;

comportamento social.



5.10 - Propriedades da paisagem: configuração dos corredores

A CONFIGURAA CONFIGURAÇÇÃO DOS CORREDORES DE ÃO DOS CORREDORES DE 
MOVIMENTOMOVIMENTO

Fatores relacionados aos corredoresFatores relacionados aos corredores
comprimento;

largura;

oferta de recursos.



5.11 - Propriedades da paisagem: configuração dos corredores

A CONFIGURAA CONFIGURAÇÇÃO DOS CORREDORES DE ÃO DOS CORREDORES DE 
MOVIMENTOMOVIMENTO

Fatores relacionados Fatores relacionados àà localizalocalizaççãoão
localização das unidades de hábitats conectadas pelos 

corredores ;

tipos de vegetação próximas aos corredores;

complexidade da rede de corredores.



5.12 - Propriedades da paisagem: formações ciliares

FORMAFORMAÇÇÕES CILIARESÕES CILIARES
são unidades de hábitats que ocorrem nas margens dos 

pequenos, médios e grandes cursos d’água.

∗ ocupam 2 a 6% da paisagem;

∗ funcionam como uma complexa rede de corredores;

∗ são áreas muito utilizadas pelos  animais silvestres.



1.12 - Propriedades da paisagem: permeabilidade



Pastagem sob remanescentes de árvores de cerrado
Ipameri – GO, 28/05/2007



Pastagem Tradicional
Ipameri – GO, 28/05/2007



Pastagem Preservada x Pastagem Tradicional
Fazenda Cauim - Ipameri – GO, 28/05/2007



Pastagem Preservada x Pastagem Tradicional
Fazenda Cauim - Ipameri – GO, 28/05/2007



Ipameri – GO, 28/05/2007



1.13 - Paisagem: baixa conectividade e baixa permeabilidade

Foto mostrando uma paisagem mais 
permeável e outra menos permeável



Propriedades da paisagem: cercas-vivas e quebra-ventos

Foto de cercas vivas



EFEITO DE BORDAEFEITO DE BORDA::
é a mudança nas condições ou na composição das 

espécies em uma unidade de hábitat, quando esta faz  
fronteira com uma unidade de hábitat diferente.

∗ mudanças nas condições de luz e temperatura;

∗ mudanças nas condições de umidade;

∗ aumento da susceptibilidade a ventos e incêndios;

∗ aumento da competição com espécies invasoras;

∗ aumento na densidade de pequenos predadores;

∗ aumento da predação sobre ninhos de aves.



FRAGMENTO
FLORESTAL:

EFEITO DE BORDA



Plantio de árvores em torno de um fragmento 
florestal de 22 ha da FCAV/UNESP, dominado 
por lianas e capim-colonião.



CIPÓS



VÁRZEA DO RIO MOGI-GUAÇU



BAMBU



CAPIM-COLONIÃO



EQUILÍBRIO

(Aceiro?)



EQUILÍBRIO: FAUNA E FLORA

DOSSEL:
árvores clímax

SUB-BOSQUE:
Regeneração

BANCO DE
SEMENTES



FAUNA



Cultura de pupunha em APP. 



APP dominada por capim-colonião e 
remanescentes da cultura da cana-de-açúcar.



91,7

2,0 6,3

% Agricultura
% Fragmento
% APP

Porcentagens médias em relação às áreas 
totais de 21 imóveis.





Solo arenoso: erosão e assoreamento



Pasto em APP de represa



Pasto em APP de córrego



Capim-colonião e cana-de-açúcar em APP de córrego



Fragmento ligado à APP:

1º APP; 2º Frutíferas; 3º Pastagem, 4º Agricultura Intensiva

(Embrapa Ambiental)



CONCLUSÕES: 
•A implantação de sistemas agroflorestais
na fase de implantação das reservas 
legais e na recuperação das APPs é
viável por um período de 3 a 4 anos, até
que as árvores nativas fechem o dossel.

• As culturas que poderiam ser usadas 
nas entrelinhas de plantio das árvores 
seriam o feijão, a soja, o milho e a 
mandioca. 



CONCLUSÕES: 
•As espécies arbóreas devem 
necessariamente ser as nativas típicas da 
região e podem ser frutíferas como 
goiabeiras, jabuticabeiras e pitangueiras, 
que servem tanto para alimentação 
humana como para a fauna silvestre.

•O espaçamento entre as árvores pode 
ser o de 4,00m x 2,0m ou de 3,6 m x 
2,0m de acordo com Fernandes et al. 
(1994). 



CONCLUSÕES:

•Desenvolver projeto de manejo;

•Desenvolver projeto de reflorestamento





Média entre R$39,00 a R$52,00 por crédito de carbono (t) 

US$2,00/t de CO2 seqüestrado



As relações positivas entre as plantações florestais e as mudanças
climáticas são diversas, na medida em que:

• as plantações florestais são recursos naturais renováveis;
• capturam CO2 da atmosfera e liberam O2;
• as plantações de eucalipto armazenam 9,2 t carbono/ha/ano

e as plantações de pinus, 7 t carbono/ha/ano;
• as plantações florestais ainda que não evitem emissões, absorvem
e armazenam CO2 da atmosfera; e
• substituem ou reduzem o uso de combustíveis fósseis.



FCAV FCAV -- UNESP JABOTICABALUNESP JABOTICABAL

Projeto de Reflorestamento e 
Manejo em Áreas de Preservação 

Permanente e Fragmentos 
Florestais (Reserva Legal)

Departamento de Produção 
Vegetal

Área de Silvicultura
Prof. Dr. Sérgio Valiengo Valeri



INTRODUÇÃO

Preservação 

Manutenção (potencial)

Uso sustentável

Recuperação

Restauração

Manejo ambientalManejo ambiental



Avaliação da Situação das APPs e 
Fragmentos Florestais
da Propriedade

Identificação de Espécies arbóreas. 

Grau de infestação de cipós, gramíneas, outras.

Fitossociologia e índice de diversidade de espécies.

Regeneração natural.

Banco de sementes.



Autorização para Uso de APP 
ou RL (Fragmento)

Requerimento (2 vias): identificação do 
proprietário e da propriedade; texto do requerimento 
e finalidade.

Roteiro de Acesso (2 vias): denominação da 
propriedade, nome do proprietário, localização , 
referências e indicações; croqui.

Planta do Imóvel (4 vias).

ART - Anotação de Responsabilidade Técnica  do 
técnico responsável, junto ao CREA.

Solicitação ao Departamento Estadual
de Proteção dos Recursos Naturais - DEPRN



RESOLUÇÃO SMA 08 DE 07/03/2007

Normas para o reflorestamento heterogêneo de áreas 
degradadas e dá providências correlatas.
Orienta a recuperação florestal em áreas rurais ocupadas 
por ambientes savânicos ou florestais
Exige diversidade compatível com a vegetação nativa 
ocorrente no local: 80 espécies para Floresta Tropical e 
Cerradão.



RESOLUÇÃO SMA 08 DE 07/03/2007

Espécies: 
1. 20% de espécies zoocóricas nativas da vegetação regional
2. 5% de espécies nativas vulneráveis ou em risco de 

extinção
3. 40% para qualquer destes grupos: Grupo 1 (pioneiras e 

secundárias iniciais) e
Grupo 2 (secundárias tardias e climácicas), exceto para 
savana reflorestada (cerradão)

4. Nenhuma espécie pioneira poderá ultrapassar 20% do 
total de indivíduos plantados



Título do Projeto

1. Proprietário 

2. Propriedade

3. Objetivos

4. Planta do Imóvel

5. Memorial Descritivo das Operações de Manejo

6. Memorial descritivo das Operações de 
Reflorestamento



5. Memorial Descritivo das Operações 
de Manejo 

1. Controle do Fogo. 

2. Limpeza: controle de plantas daninhas e espécies 
arbóreas indesejáveis: cipós, capim-colonião, bambu, 
outras espécies (leucena, jambolão).

3. Métodos de Enriquecimento Florestal.



Limpeza



Limpeza



Plantio



Plantio



Plantio



Árvore mãe escolhida:

cedro

angico

aroeira

imbuia

sassafrás



Limpeza



Regeneração



6. Memorial Descritivo das 
Operações de 
Reflorestamento

6.1. Preparo do Terreno
–Remoção de gramíneas invasoras, como 
capim-colonião, capim-braquiária;

–Herbicida, com receituário agronômico;

–Área mecanizável: arado, grade, 
sulcador agrícola do tipo usado na 
cultura da cana-de-açúcar ou de Citrus. 
Cobrir o sulco com grade leve e abrir 
cova com enxadão;



– Área não mecanizável: abrir cova de 
30 x 30 x 30 cm, com enxadão.



• 6.2. Aplicação de Corretivo e 
Adubação

–Amostragem de solo e análise de 
fertilidade;

–Calagem para elevar a V% para 
50%;



Nitrogênio P resina (mg/dm3) K trocável (mmolc/dm3)
N 0 - 5 6 - 12 > 12 0 - 0,7 0,8 - 1,5 > 1,5

 (g/planta) --------- P2O5 (g/planta) ------- --------- K2O (g/planta)  --------
30 48 36 0 36 18 0

Recomendação de adubação para 
reflorestamento misto com espécies nativas 
da Floresta Atlântica1.

1 - Com base em Gonçalves (1995) e Raij et al. (1997), 
considerando o espaçamento entre plantas de 3 x 2 m 
(1666 plantas/ha).



Época e forma de aplicação dos nutrientes 
apresentados na Tabela anterior devem ser da 
seguinte forma:

.Adubação de Plantio: 100% da dose de P2O5
e 50% das doses de N e K2O são aplicadas no 
sulco, ou preferencialmente na cova, por 
ocasião do plantio;

.Adubação de Cobertura: os 50% restantes de 
N e K2O devem ser aplicadas entre 3 a 6 
meses após o plantio, em filetes contínuos ao 
redor da projeção das copas e não menos do 
que a 20 cm de distância dos caules.



A adubação de plantio pode incluir a 
aplicação de micronutrientes, principalmente, 
B e Zn. Estes nutrientes podem ser 
aplicados através de formulações de 
adubos NPK que contenham 0,3% de 
B e 0,5% de Zn, ou aplicar 10 g de FTE 
(“Fritas”) por planta, misturando com 
o solo na cova de plantio, de acordo com 
Gonçalves (1995).



Recomenda-se aplicar 6 litros de 
esterco de curral ou 3 litros de esterco 
de galinha, na proporção de 20% E 10% 
do volume da cova, respectivamente ( 
Barbosa, 2000).



Latossolo = FCAV/UNESP

• 100 g de calcário dolomítico por cova
• 100 g de superfosfato simples por 
cova
• 25 g de sulfato de amônio e 25 g de    

cloreto de potássio por cova

• 2 litros de esterco de curral.





Plantio: outubro de 2000, espaçamento 3 x 1,5 m



Plantio: outubro de 2000



6.6. Plantio:

•Mudas com saias de 
plástico na base do 
caule (formiga).



6.6. Plantio:
•Cobertura com manta orgânica (grama seca, 
palhada, cama de animal).



6.6. Plantio Irrigado:
•Caso seja necessário, irrigação  no plantio e a 
cada 3 dias até o 12° dia: 3 litros/planta





6.6. Plantio em Sulcos:



6.6. Plantio em Covas:



6.6. Plantio:
• Tutoramento, se necessário.



6.6. Replantio: 30 dias após o plantio, para 
garantir pelo menos 95% de plantas 
sobreviventes na área.







• 6.7. Adubação de Manutenção

– 45 dias: 20 g/planta de N

– 360 dias: 20 g de N + 50 g de P2O5
+ 30 g/planta de K2O por 

planta, na forma de sulfato de 
amônio, superfosfato simples e 
cloreto de potássio

– Sempre que necessário, serão feitas 
adubações complementares.



• Cobertura orgânica com esterco bovino ou 
cama.



• 6.8. Tratos Culturais e Limpeza de 
Aceiros

–Controle de gramíneas invasoras, com 
roçadeira nas entrelinhas e capina 
manual na linha de plantio nos dois 
primeiros anos (início do verão e final 
do outono).

–Aceiro de 5 m (no mínimo) ao redor da 
área reflorestada.



• 6.9. Combate à Formiga

–Formicidas granulados ou em pó a base 
de sulfonamida

–Termonebulizador

–Acompanhado de receituário 
agronômico

• 6.10. Cronograma de Execução

• 6.11. Referências Bibliográficas

• Assinaturas do técnico e do 
proprietário





Plantio: 05/09/2000 e 
2002
Foto: 23/04/2003



Plantio: outubro de 2000, Foto: Outubro de 2001 



Corredor EcolCorredor Ecolóógico 2001gico 2001



Corredor EcolCorredor Ecolóógico 2002gico 2002



Plantio: Corredor (26/10/00), Foto: 23/04/03  



UNESP
Jaboticabal
Jatobá
madeirável
(climácica)
Plantio: 1990  
Foto: 
25/07/2008  



Corymbia citriodora (Eucalyptus citriodora) madeirável -SAF
Plantio: 1975  Foto: 15/07/2008  Idade: 33 anos



As APPs e o baixo
impacto

Pecuária
Fora das
APPs

Permanente
Área de Preservação
Regra: Uso indireto

Atividades ou obras comuns a quase
todas as propriedades
Acesso de gado à água, estradas e 
pontes internas, captação de água
para abastecimento da casa e 
para irrigaçao de lavouras, 
trilhas ecológicas, 
pequenos ancoradouros

Ecoturismo,Apicultura
Na RPPN, RL  e APPs

Infra-estrutura
Fora das APPs

Agricultura
Fora das Apps

Piscicultura
Fora das APPs

Reserva Legal 
20%, 35% ou 80% 
Uso econômico
através de Manejo



Obrigado...Obrigado...


