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PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO 
FLORESTAL

É um instrumento de orientação e planejamento para uma determinada 
intervenção de recuperação em uma área. 



Este deve conter um conjunto sistemático de informações :

1. “Apresentação” contendo dados básicos de identificação: município, MBH, 
Bairro Rural, nome da propriedade (UTM), nome do proprietário, nome do 
responsável pela área, foto ilustrativa (se possível)

2. Principais características da propriedade (tamanho, principais, atividades 
produtiva, presença de fragmentos florestais)

3. Interesse do proprietário (recuperar toda APP ou parte dela, aproveitar as 
entrelinhas do plantio p/a cultivo agrícola)

4. Principais características da área a ser restaurada (tipo de APP, tamanho, 
histórico de uso do solo e uso atual, declividade da área, necessidade ou 
não de isolamento, presença de pontos de erosão)

PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO 
FLORESTAL



5. Situações encontradas na área a ser recuperada e os métodos de 
restauração a serem adotados

6. Ações necessárias para a restauração (atividades operacionais a serem 
implementadas)

5. Cronograma de Implantação e manutenção 

6. Fotos e croqui ilustrativo da área total e métodos de restauração

7. Croqui de acesso à propriedade e a área

PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO 
FLORESTAL



 
 
Município  
Microbacia Hidrográfica  

 

Recuperação de áreas ciliares 
◄ Projeto executivo de propriedade ► 

 

 
 
 
 
1. Propriedade 

 
Código da propriedade i  
   Proprietário  
   Propriedade  
Número do PIP (CATI)  
Localização  (UTM)  
Área  total da propriedade  
Atividades  econômicas  
Remanescentes  florestaisii  
Outras  informações  
Termo de Adesão enviada?iii  

 
 

2. Áreas a serem recuperadas (ou em recuperação iv) 
 
Área total a recuperar (ha)  
Técnica(s) adotada(s) α -  

β -  
γ -  

 

 
 

 
 
 
 

Croqui - ortofoto 
(ver Circular UCPRMC 2) 
(incluir legenda descritiva) 



Técnica α 
 
Técnica de recuperação  
Áreai (ha)  
Considerações gerais  
Uso(s) do solo atual  
Históricoii  
Suscetibilidade à erosão  
Fatores que facilitam RADiii  
Fatores que dificultam RAD  
Proteção (isolamento)iv  
Pré-requisitosv  
Outras informações  

 

vi 
 
Cercamento vii  
Comprimento (m)  Tipo de arame n.º de fios  Espaçamento de 

moirões/ estacas 
    
 
Implantação viii  
Operação Descrição 
  
  
  
  
  
 
Manutenção 
Operação Descrição 
  
  
  
  
  
 

 
Fotos ilustrativas 

(incluir legenda descritiva) 

 

Técnica β 
 
Técnica de recuperação  
Área (ha)  
Considerações gerais  
Uso(s) do solo atual  
Histórico  
Suscetibilidade à erosão  
Fatores que facilitam RAD  
Fatores que dificultam RAD  
Proteção (isolamento)  
Pré-requisitos  
Outras informações  

 

 
Cercamento 
Comprimento (m)  Tipo de arame n.º de fios  Espaçamento de moirões/ 

estacas 
    
 
Implantação 
Operação Descrição 
  
  
  
  
  
 
Manutenção 
Operação Descrição 
  
  
  
  
  

 
Fotos ilustrativas 

(incluir legenda descritiva) 

 



1. Cronograma 1 
 

Operação/ mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 
 
 

Local e Data 
 
 

Responsável técnico



MUNICÍPIO: SOCORRO        MICROBACIA: RIBEIRÃO DO MEIO

PROPRIEDADE: SÍTIO SANTO ANTONIO – Bairro dos Bueno

PROPRIETÁRIO : HENRIQUE DO CARMO PINTO DE MORAES 

Coordenada de referência (UTM): 23 K 347731 / 7494015



INTERESSE DO PROPRIETÁRIO

Não reflorestar  toda a APP da nascente

Cercar parte da área a ser recuperada para evitar a circulação do gado 

Usar mourões próprios para a construção da cerca em sua propriedade.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA PROPRIEDADE :

� Pequena propriedade rural (22,7 ha)

� Propriedade arrendada para criação de gado.



PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA ÁREA A SER  RECUPERADA:

DIMENSÕES  DA  ÁREA:





PROXIMO PASSO: DESCRIÇÃO DAS SITUAÇÕES PRESENTES NA ÁREA  E DIMENSIONAR CADA SITUAÇÃO; 





QUAL MODELO DE RECUPERAÇÃO 
USAR PARA CADA SITUAÇÃO ?



Chave para tomada de decisão Recuperação de Áreas
Degradadas: IBOT ou PACTO















Chave para tomada de decisão Recuperação de Áreas
Degradadas





Chave para tomada de decisão Recuperação de Áreas
Degradadas





Chave para tomada de decisão Recuperação de Áreas
Degradadas









Situações encontradas na área a ser recuperada



Situações encontradas na área a ser recuperada

Situação

Área 
em 
APP 
(ha)

Bambuzal --------

Campo úmido originado por assoreamento com 
regeneração --------

Área abandonada com elevada massa de 
gramíneas 2,46

Cultura anual 2,99

Transição entre Floresta Estacional Semidecidual
e cerrado com necessidade de restauração 0,58

Transição entre Floresta Estacional Semidecidual
e cerrado passível de restauração 0,05

Total 6,08



Situações encontradas na área a ser recuperada e os métodos de restauração a serem adotados

Situação
Área em 
APP (ha)

Método de Restauração
nº de 

mudas

Bambuzal -------- ---------------------------- --------

Campo úmido originado por assoreamento com regeneração -------- ---------------------------- -------

Área abandonada com elevada massa de gramíneas 2,46
Plantio Total
(1.666 ind./ha)

4.098

Cultura anual 2,99
Plantio Total
(1.666 ind./ha)

4.981

Transição entre Floresta Estacional Semidecidual e cerrado com 
necessidade de restauração

0,58
Enriquecimento
(200 ind./ha)

116

Transição entre Floresta Estacional Semidecidual e cerrado 
passível de restauração

0,05
Enriquecimento
(200 ind./ha)

10

Total 6,08 - 9.205



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS NECESSÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO 

DE DETERMINADO MODELO / TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

Atividades prévias às intervenções:

Ø Construção de cerca para isolamento do gado

Cerca de 4 fios de arame farpado com mourão estaca 
(lasca, mourão intermediário) a cada 2 metros e mourão 
esticador (esteio, esticador) a distancias variáveis (cada 10, 
15, 25 metros). 



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

IMPLANTAÇÃO / PLANTIO TOTAL

Limpeza do terreno:

Ø Roçada manual ou 
semi-mecanizada

Rebaixamento de toda a vegetação 
invasora para a altura máxima de 5 
cm, uso de roçadeira costal ou foice 
roçadeira. Operação que deve ser 
realizada antes do preparo do solo e 
do plantio. 

Ø Identificação e combate 
às formigas

Controle químico com disbribuição de 
iscas granuladas (soltas) nos 
olheiros, por volta de  5 à 7 dias antes 
do plantio.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

IMPLANTAÇÃO / PLANTIO TOTAL

Preparo do solo:

Ø Locação das covas
Demarcação do local exato onde deverão ser abertas as covas, 
obedecendo ao espaçamento previamente definido (3m x 2m). 

Ø Coroamento manual das covas

Remoção manual da vegetação invasora existente em um raio de 50 
centímetros ao redor das covas  ou dos locais onde serão abertas as 
covas, a uma profundidade de cerca de 5 centímetros, com uso de 
enxada antes do plantio.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

IMPLANTAÇÃO / PLANTIO TOTAL

Preparo do solo:

Ø Abertura manual de covas
Abertura de covas de dimensões mínimas de 30 cm de 
diâmetro x 40 cm de profundidade, com uso de 
enxadão ou cavadeira.

Ø Distribuição de insumos nas covas
Aplicação de calcário e adubo quimico diretamente no 
fundo da cova



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

IMPLANTAÇÃO/PLANTIO TOTAL 

Atividades de plantio:

Ø Plantio manual de mudas em saquinhos
Retirada total da muda do recipiente (saco plástico), colocação e assentamento 
no centro da cova, compactando levemente o solo e sem enterrar o colo da 
planta.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

IMPLANTAÇÃO / ENRIQUECIMENTO 

Ø Locação das covas
Demarcação do local exato onde deverão ser abertas as covas, 
obedecendo ao espaçamento previamente definido (3m x 2m). 

Ø Abertura manual de covas
Abertura de covas de dimensões mínimas de 30 cm de diâmetro x 40 cm 
de profundidade, com uso de enxadão ou cavadeira.

Ø Distribuição de insumos nas covas Aplicação de calcário e adubo quimico diretamente no fundo da cova

Atividades de plantio:

Ø Plantio manual de mudas em saquinhos
Retirada total da muda do recipiente (saco plástico), colocação e 
assentamento no centro da cova, compactando levemente o solo e sem 
enterrar o colo da planta.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

MANUTENÇÃO / PLANTIO TOTAL 

Ø Repasses no combate às formigas

Repasse no controle químico com disbribuição de iscas granuladas 
(soltas) nos olheiros. Operação feita após o plantio, a cada 15 dias, 
nos primeiros 2 meses, e depois a cada 2 meses de forma sistemática 
nas vizinhanças das mudas cortadas e próximo aos olheiros (10 
gramas/olheiro).



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

MANUTENÇÃO

Ø Roçada manual ou semi-mecanizada nas linhas de 
plantio e ruas

Rebaixamento da vegetação invasora existente nas linhas e 
entrelinahs do plantio , com uso de foice ou  roçadeira costal. 

Ø Coroamento das mudas plantadas

Remoção manual da vegetação invasora existente em um 
raio de 30 a 50 centímetros ao redor das mudas a uma 
profundidade de cerca de 5 centímetros, com uso de enxada 
antes do plantio.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

MANUTENÇÃO

Ø Adubação de cobertura

Aplicação de fertilizante NPK 20:05:20: 50 gramas/muda, após o 
plantio e durante a estação das chuvas.Com o auxilio do enxadão, 
incorporar o fertilizante ao solo a uma distância mínima de 20 
centímetros da muda, 30 dias após o plantio e as seguintes com 
intervalos de 1 a 2 meses. 

Ø Replantio
Avaliação da necessidade de realizar o replantio, 30 a 45 dias após 
o plantio. Replantio prevendo falhas geralmente entre 5 a 10%.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

MANUTENÇÃO

Ø Adubação de cobertura

Aplicação de fertilizante NPK 20:05:20: 50 gramas/muda, após o 
plantio e durante a estação das chuvas.Com o auxilio do enxadão, 
incorporar o fertilizante ao solo a uma distância mínima de 20 
centímetros da muda, 30 dias após o plantio e as seguintes com 
intervalos de 1 a 2 meses. 

Ø Replantio
Avaliação da necessidade de realizar o replantio, 30 a 45 dias após 
o plantio. Replantio prevendo falhas geralmente entre 5 a 10%.

GRAU DE DETALHAMENTO DAS 
INFORMAÇÕES SOBRE CADA 

OPERAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E 
MANUTENÇÃO ?



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias 
às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do gado

Cerca de 4 fios de arame farpado com 
mourão estaca (lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 metros e 
mourão esticador (esteio, esticador) a 
distancias variáveis (cada 10, 15, 25 
metros). 

arame farpado, 
mourão esticador, 
mourão lasca, 

grampo

alicate de corte, cavadeira, 
enxada,  enxadão, giz, 
alavanca, linha de nylon, 
machado, esticador de 
arame, martelo, metro ou 
fita métrica, pá, trado e 

trena.

Uniforme completo, perneira, 
botina, chapéu de abas 

largas,  luva de raspa, avental 
de raspa, óculos de 

segurança

OPCIONAL. DEPENDE  DO  MODELO DE PROJETO A SEGUIR E  DO GRAU DE AUTONOMIA QUE SE 
QUER DAR AO EXECUTOR DO PROJETO.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO

IMPLANTAÇÃO / PLANTIO TOTAL

Atividades de plantio:

Ø Transporte das mudas transporte de mudas entre o viveiro ??????  até a propriedade

Ø Transporte das mudas (transporte animal) transporte de mudas da propriedade até a área

Ø Plantio manual de mudas em saquinhos
Retirada total da muda do recipiente (saco plástico), colocação e 
assentamento no centro da cova, compactando levemente o solo e sem 
enterrar o colo da planta.

UM PROJETO DEVE CONTER AS OPERAÇÕES BÁSICAS DE 
IMPLANTAÇÃO E  MANUTENÇÃO.

Muitas operações só aparecerão na composição dos cus tos 
de recuperação da área (Orçamentos)



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

MODELO/ TECNICA: PLANTIO TOTAL 

IMPLANTAÇÃO 

Ø Roçada manual 
ou semi-mecanizada

Rebaixamento de toda a vegetação invasora 
para a altura máxima de 5 cm, uso de 
roçadeira costal ou foice roçadeira. 
Operação que deve ser realizada antes do 
preparo do solo e do plantio. 

roçadeira costal ou foice 
roçadeira

Uniforme completo, 
perneira, botina, luva de 
raspa, chapéu ou touca 

árabe.

Ø Identificação e 
combate às formigas

Controle químico com disbribuição de iscas 
granuladas (soltas) nos olheiros, por volta de  
5 à 7 dias antes do plantio.

isca granuladas à
base de Sulfluramida

ou Fipronil (3,5 
Kg/ha).

Mascara com filtro para 
pesticida; óculos de 

segurança para produtos 
químicos ; macacão de 

mangas compridas 
impermeável; botas de 
borracha; touca árabe

VOLTANDO....



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

MODELO/ TECNICA: PLANTIO TOTAL 

IMPLANTAÇÃO 

Ø Roçada manual ou 
semi-mecanizada

Rebaixamento de toda a vegetação invasora para a 
altura máxima de 5 cm, uso de roçadeira costal ou 
foice roçadeira. Operação que deve ser realizada 
antes do preparo do solo e do plantio. 

roçadeira costal ou foice roçadeira
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Identificação e 
combate às formigas

Controle químico com disbribuição de iscas 
granuladas (soltas) nos olheiros, por volta de  5 à 7 
dias antes do plantio.

isca granuladas à base 
de Sulfluramida ou 
Fipronil (3,5 Kg/ha).

Mascara com filtro para 
pesticida; óculos de segurança 

para produtos químicos ; 
macacão de mangas compridas 

impermeável; botas de 
borracha; touca árabe

Ø Locação das covas
Demarcação do local exato onde deverão ser 
abertas as covas, obedecendo ao espaçamento 
previamente definido (3m x 2m). 

enxadão
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Coroamento manual 
das covas

Remoção manual da vegetação invasora existente 
em um raio de 50 centímetros ao redor das covas  ou 
dos locais onde serão abertas as covas, a uma 
profundidade de cerca de 5 centímetros, com uso de 
enxada antes do plantio.

enxada
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Abertura manual de 
covas

Abertura de covas de dimensões mínimas de 30 cm 
de diâmetro x 40 cm de profundidade, com uso de 
enxadão ou cavadeira.

enxadão, cavadeira
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Distribuição de 
insumos nas covas

Aplicação de calcário e adubo quimico diretamente 
no fundo da cova

calcareo dolomítico
(200 gramas por 

cova); N:P:K 06-30-
06 (200 grams por 

cova)

enxada, enxadão, carriola, 
dosador

Uniforme completo, mascara 
para proteção respiratória, 

perneira, botina, luva de raspa, 
chapéu ou touca árabe.

Ø Plantio manual de 
mudas em saquinhos

Retirada total da muda do recipiente (saco plástico), 
colocação e assentamento no centro da cova, 
compactando levemente o solo e sem enterrar o colo 
da planta.

mudas enxada, enxadão, carriola
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

MODELO/ TECNICA: PLANTIO TOTAL 

MANUTENÇÃO

Ø Repasses no combate 
às formigas

Repasse no controle químico com disbribuição de iscas 
granuladas (soltas) nos olheiros. Operação feita após o 
plantio, a cada 15 dias, nos primeiros 2 meses, e depois 
a cada 2 meses de forma sistemática nas vizinhanças 
das mudas cortadas e próximo aos olheiros (10 
gramas/olheiro).

isca granuladas à
base de Sulfluramida

ou Fipronil (1,0 
Kg/ha).

Mascara com filtro para pesticida; 
óculos de segurança para 

produtos químicos ; macacão de 
mangas compridas impermeável; 
botas de borracha; touca árabe

Ø Roçada manual ou 
semi-mecanizada nas linhas 
de plantio e ruas

Rebaixamento da vegetação invasora existente nas 
linhas e entrelinahs do plantio , com uso de foice ou  
roçadeira costal. 

foice ou roçadeira costal
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Coroamento das 
mudas plantadas

Remoção manual da vegetação invasora existente em 
um raio de 30 a 50 centímetros ao redor das mudas a 
uma profundidade de cerca de 5 centímetros, com uso 
de enxada antes do plantio.

enxada
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Adubação de cobertura

Aplicação de fertilizante NPK 20:05:20: 50 
gramas/muda, após o plantio e durante a estação das 
chuvas.Com o auxilio do enxadão, incorporar o 
fertilizante ao solo a uma distância mínima de 20 
centímetros da muda, 30 dias após o plantio e as 
seguintes com intervalos de 1 a 2 meses. 

NPK: 20:05:20 (50 
gramas)

enxada, enxadão, carriola, 
dosador

Uniforme completo, mascara para 
proteção respiratória, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Replantios
Avaliação da necessidade de realizar o replantio, 30 a 
45 dias após o plantio. Replantio prevendo falhas 
geralmente entre 5 a 10%.

mudas enxada, enxadão, carriola
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.



CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO
jan fev mar abril maio junho julho agosto set out nov dez

CONSTRUÇÃO DE CERCA

IMPLANTAÇÃO

Ø Roçada manual ou semi-mecanizada

Ø Identificação e combate às formigas

Ø Locação das covas

Ø Coroamento manual das covas

Ø Abertura manual de covas

Ø Distribuição de insumos nas covas

Ø Plantio manual de mudas em saquinhos

MANUTENÇÃO (1º ANO)

Ø Repasses no combate às formigas

Ø Roçada manual ou semi-mecanizada nas linhas de plantio e 
ruas

Ø Coroamento das mudas plantadas

Ø Adubação de cobertura

Ø Replantios

MANUTENÇÃO (2º ANO)

Ø Repasses no combate às formigas

Ø Roçada manual ou semi-mecanizada nas linhas de plantio e 
ruas

Ø Coroamento das mudas plantadas

Ø Adubação de cobertura

Ø Replantios

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO IDENTIFICAND O 
AS OPERAÇÕES BÁSICAS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO A 

SEREM FEITAS AO LONGO DE DOIS (02) ANOS.



INFORMAÇÕES BÁSICAS DE 
ACESSO À PROPRIEDADE E A 

ÁREA



ALÉM DA QUANTIDADE DE MUDAS (PIONEIRAS E 
NÃO PIONEIRAS), NO PROJETO EXECUTIVO DEVE  

CONSTAR A DISPOSIÇÃO DESTAS NA ÁREA.



P

P

P

NP

NP

P

P

NP

NP

LINHAS DE PIONEIRAS E NÃO PIONEIRAS 



P

P

P

D

D

P

P

D

D

LINHAS DE PREENCHIMENTO E DIVERSIDADE 



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

MODELO/ TECNICA: PLANTIO TOTAL 

IMPLANTAÇÃO 

Ø Roçada manual 
ou semi-mecanizada

Rebaixamento de toda a vegetação invasora 
para a altura máxima de 5 cm, uso de 
roçadeira costal ou foice roçadeira. 
Operação que deve ser realizada antes do 
preparo do solo e do plantio. 

roçadeira costal ou foice 
roçadeira

Uniforme completo, 
perneira, botina, luva de 
raspa, chapéu ou touca 

árabe.

Ø Identificação e 
combate às formigas

Controle químico com disbribuição de iscas 
granuladas (soltas) nos olheiros, por volta de  
5 à 7 dias antes do plantio.

isca granuladas à
base de Sulfluramida

ou Fipronil (3,5 
Kg/ha).

Mascara com filtro para 
pesticida; óculos de 

segurança para produtos 
químicos ; macacão de 

mangas compridas 
impermeável; botas de 
borracha; touca árabe

VOLTANDO....



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

MODELO/ TECNICA: PLANTIO TOTAL 

IMPLANTAÇÃO 

Ø Roçada manual ou 
semi-mecanizada

Rebaixamento de toda a vegetação invasora para a 
altura máxima de 5 cm, uso de roçadeira costal ou 
foice roçadeira. Operação que deve ser realizada 
antes do preparo do solo e do plantio. 

roçadeira costal ou foice roçadeira
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Identificação e 
combate às formigas

Controle químico com disbribuição de iscas 
granuladas (soltas) nos olheiros, por volta de  5 à 7 
dias antes do plantio.

isca granuladas à base 
de Sulfluramida ou 
Fipronil (3,5 Kg/ha).

Mascara com filtro para 
pesticida; óculos de segurança 

para produtos químicos ; 
macacão de mangas compridas 

impermeável; botas de 
borracha; touca árabe

Ø Locação das covas
Demarcação do local exato onde deverão ser 
abertas as covas, obedecendo ao espaçamento 
previamente definido (3m x 2m). 

enxadão
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Coroamento manual 
das covas

Remoção manual da vegetação invasora existente 
em um raio de 50 centímetros ao redor das covas  ou 
dos locais onde serão abertas as covas, a uma 
profundidade de cerca de 5 centímetros, com uso de 
enxada antes do plantio.

enxada
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Abertura manual de 
covas

Abertura de covas de dimensões mínimas de 30 cm 
de diâmetro x 40 cm de profundidade, com uso de 
enxadão ou cavadeira.

enxadão, cavadeira
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Distribuição de 
insumos nas covas

Aplicação de calcário e adubo quimico diretamente 
no fundo da cova

calcareo dolomítico
(200 gramas por 

cova); N:P:K 06-30-
06 (200 grams por 

cova)

enxada, enxadão, carriola, 
dosador

Uniforme completo, mascara 
para proteção respiratória, 

perneira, botina, luva de raspa, 
chapéu ou touca árabe.

Ø Plantio manual de 
mudas em saquinhos

Retirada total da muda do recipiente (saco plástico), 
colocação e assentamento no centro da cova, 
compactando levemente o solo e sem enterrar o colo 
da planta.

mudas enxada, enxadão, carriola
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

MODELO/ TECNICA: PLANTIO TOTAL 

MANUTENÇÃO

Ø Repasses no combate 
às formigas

Repasse no controle químico com disbribuição de iscas 
granuladas (soltas) nos olheiros. Operação feita após o 
plantio, a cada 15 dias, nos primeiros 2 meses, e depois 
a cada 2 meses de forma sistemática nas vizinhanças 
das mudas cortadas e próximo aos olheiros (10 
gramas/olheiro).

isca granuladas à
base de Sulfluramida

ou Fipronil (1,0 
Kg/ha).

Mascara com filtro para pesticida; 
óculos de segurança para 

produtos químicos ; macacão de 
mangas compridas impermeável; 
botas de borracha; touca árabe

Ø Roçada manual ou 
semi-mecanizada nas linhas 
de plantio e ruas

Rebaixamento da vegetação invasora existente nas 
linhas e entrelinahs do plantio , com uso de foice ou  
roçadeira costal. 

foice ou roçadeira costal
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Coroamento das 
mudas plantadas

Remoção manual da vegetação invasora existente em 
um raio de 30 a 50 centímetros ao redor das mudas a 
uma profundidade de cerca de 5 centímetros, com uso 
de enxada antes do plantio.

enxada
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Adubação de cobertura

Aplicação de fertilizante NPK 20:05:20: 50 
gramas/muda, após o plantio e durante a estação das 
chuvas.Com o auxilio do enxadão, incorporar o 
fertilizante ao solo a uma distância mínima de 20 
centímetros da muda, 30 dias após o plantio e as 
seguintes com intervalos de 1 a 2 meses. 

NPK: 20:05:20 (50 
gramas)

enxada, enxadão, carriola, 
dosador

Uniforme completo, mascara para 
proteção respiratória, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.

Ø Replantios
Avaliação da necessidade de realizar o replantio, 30 a 
45 dias após o plantio. Replantio prevendo falhas 
geralmente entre 5 a 10%.

mudas enxada, enxadão, carriola
Uniforme completo, perneira, 

botina, luva de raspa, chapéu ou 
touca árabe.



LEVANTAMENTO DE TODOS OS CUSTOS ASSOCIADOS À REALIZAÇÃO 
DO PROJETO



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias 
às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do gado

Cerca de 4 fios de arame farpado com 
mourão estaca (lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 metros e 
mourão esticador (esteio, esticador) a 
distancias variáveis (cada 10, 15, 25 
metros). 

arame farpado, 
mourão esticador, 
mourão lasca, 

grampo

alicate de corte, cavadeira, 
enxada,  enxadão, giz, 
alavanca, linha de nylon, 
machado, esticador de 
arame, martelo, metro ou 
fita métrica, pá, trado e 

trena.

Uniforme completo, perneira, 
botina, chapéu de abas 

largas,  luva de raspa, avental 
de raspa, óculos de 

segurança



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do 
gado

Cerca de 4 fios de arame 
farpado com mourão estaca 

(lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 

metros e mourão esticador 
(esteio, esticador) a 

distancias variáveis (cada 
10, 15, 25 metros). 

arame farpado, mourão 
esticador, mourão 
lasca, grampo

alicate de corte, 
cavadeira, enxada,  

enxadão, giz, alavanca, 
linha de nylon, 

machado, esticador de 
arame, martelo, metro  e 

trena.

Uniforme completo, 
perneira, botina, chapéu 
de abas largas,  luva de 
raspa, avental de raspa, 
óculos de segurança

Quantos metros de cerca para 
construir?

Quantas pessoas vão construir
a cerca?

Quanto tempo essas pessoas 
vão gastar para construir a 
cerca?

Quanto de cd
insumo eu vou 

usar?

Quantos  
equipamentos eu 

vou usar?

Quantos EPI eu 
vou usar?



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do 
gado

Cerca de 4 fios de arame 
farpado com mourão estaca 

(lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 

metros e mourão esticador 
(esteio, esticador) a 

distancias variáveis (cada 
10, 15, 25 metros). 

arame farpado, mourão 
esticador, mourão 
lasca, grampo

alicate de corte, 
cavadeira, enxada,  

enxadão, giz, alavanca, 
linha de nylon, 

machado, esticador de 
arame, martelo, metro  e 

trena.

Uniforme completo, 
perneira, botina, chapéu 
de abas largas,  luva de 
raspa, avental de raspa, 
óculos de segurança

Quantos metros de cerca para 
construir?    1.200 metros

Quantas pessoas vão construir
a cerca?   02 pessoas

Quanto tempo essas pessoas 
vão gastar para construir a 
cerca?  

20 metros de cerca / dia

Quanto de insumos 
eu vou usar? 

3 rolos de arame 
farpado (rolos de 400 
metros); 600 mourões 
lascas; 80 mourões 
esticadores; 5 caixas 

de grampo

Quanto de 
equipamentos eu 

vou usar?
1 equipamento de 

cada Quanto de EPI 
eu vou usar? 02 
jogos de EPIs –
um para cada 
trabalhador



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do 
gado

Cerca de 4 fios de arame 
farpado com mourão estaca 

(lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 

metros e mourão esticador 
(esteio, esticador) a 

distancias variáveis (cada 
10, 15, 25 metros). 

arame farpado, mourão 
esticador, mourão 
lasca, grampo

alicate de corte, 
cavadeira, enxada,  

enxadão, giz, alavanca, 
linha de nylon, 

machado, esticador de 
arame, martelo, metro  e 

trena.

Uniforme completo, 
perneira, botina, chapéu 
de abas largas,  luva de 
raspa, avental de raspa, 
óculos de segurança

Metros de cerca para construir    
1.200 metros

N• de pessoas que vão construir
a cerca: 02 pessoas

Tempo que as pessoas vão 
gastar para construir a cerca:  
20 metros de cerca/dia

Quanto custa o dia de trabalho 
de cada pessoa que vai trabalhar 
na cerca?

R$ 45,50 é o dia de cada trabalhador. 
Portanto, vou gastar R$ 91,00 por dia 
com mão de obra para a cerca. No 
período total de 60 dias gastarei R$ 
5.460,00



Quanto eu vou gastar para 
transportar essas pessoas até
o local de trabalho?

Meu carro faz 10 km/litro de combustível. A área 
fica 20 km de distancia. 
Gasto de 4 litros/dia (ida e volta, 40 km dia). 
Em 60 dias, vou rodar 2.400 Km. 
Em 60 dias vou gastar  240 litros de combustível. 
R$ 240 litros x $ 2,00 = R$ 600,00

Mas e a  depreciação do carro? Vou adotar R$ 0,30 
km rodado. R$ 12,00 (custo/dia Km rodado).  R$ 
720,00 (custo/60 dias km rodado)

10 Km / litro de combustível

20 Km



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do 
gado

Cerca de 4 fios de arame 
farpado com mourão estaca 

(lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 

metros e mourão esticador 
(esteio, esticador) a 

distancias variáveis (cada 
10, 15, 25 metros). 

arame farpado, mourão 
esticador, mourão 
lasca, grampo

alicate de corte, 
cavadeira, enxada,  

enxadão, giz, alavanca, 
linha de nylon, 

machado, esticador de 
arame, martelo, metro  e 

trena.

Uniforme completo, 
perneira, botina, chapéu 
de abas largas,  luva de 
raspa, avental de raspa, 
óculos de segurança

QUANTIDADE DE INSUMOS: 
• 3 rolos de arame farpado (rolos de 
400 metros); 
• 600 mourões lascas; 
• 80 mourões esticadores; 
• 5 caixas de grampo

Quanto custa esses insumos? 
Quanto eu vou gastar com 

insumos? 

1 rolo de arame farpado: R$ 180,00. R$ 540,00 (custo de 3 rolos); 
1 mourão esticador (20 cm de diâm. e 3m de comprim.): R$ 28,00. 
R$ 2.240,00 (custo de 80 esticadores); 1 mourão lasca (12 cm de 
diâm. e 2,5 de comp.):R$ 5,00. R$ 3.000,00 (custo de 600 lascas). 
1 caixa de grampo: R$ 6,00. R$ 30,00 (custo de 5 caixas de 
grampo). Total de gastos com insumos: R$ 5.810,00



Quanto eu vou gastar para 
transportar esses insumos até
o local de trabalho?

1 dia de trator e carreta. 
R$ 150,00 a diária

DIÁRIA 



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do 
gado

Cerca de 4 fios de arame 
farpado com mourão estaca 

(lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 

metros e mourão esticador 
(esteio, esticador) a 

distancias variáveis (cada 
10, 15, 25 metros). 

arame farpado, mourão 
esticador, mourão 
lasca, grampo

alicate de corte, 
cavadeira, enxada,  

enxadão, giz, alavanca, 
linha de nylon, 

machado, esticador de 
arame, martelo, metro  e 

trena.

Uniforme completo, 
perneira, botina, chapéu 
de abas largas,  luva de 
raspa, avental de raspa, 
óculos de segurança

Quanto custa esses 
equipamentos? Quanto eu vou 
gastar com equipamentos? 

QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS
01 alicate de corte, 
01 cavadeira, 
01 enxada,  
01 enxadão, 
01 alavanca, 
01 linha de nylon, 
01 machado, 
01 esticador de arame, 
01 martelo, 
01 trena.

Alicate de corte (R$ 16,56): Cavadeira com cabo(R$ 
33,84); Enxada Larga (R$ 18,99); Enxadão (R$ 19,52); 
Esticador de arame (R$ 84,30); Linha de Nylon (R$ 5,45); 
Machado lenhador (R$ 38,00); Martelo tipo unha (R$ 
16,63); Metro Natural Simples (R$ 6,13); Trena (R$ 
29,97);  Alavanca (R$ 16,80). Total de gastos com 
equipamentos: R$ 286,19



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do 
gado

Cerca de 4 fios de arame 
farpado com mourão estaca 

(lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 

metros e mourão esticador 
(esteio, esticador) a 

distancias variáveis (cada 
10, 15, 25 metros). 

arame farpado, mourão 
esticador, mourão 
lasca, grampo

alicate de corte, 
cavadeira, enxada,  

enxadão, giz, alavanca, 
linha de nylon, 

machado, esticador de 
arame, martelo, metro  e 

trena.

Uniforme completo, 
perneira, botina, chapéu 
de abas largas,  luva de 
raspa, avental de raspa, 
óculos de segurança

Quanto custa esses EPIs? 
Quanto eu vou gastar com EPIs? 

QUANTIDADE DE EPIs
02 Avental de raspa; 
02 Botina; 
02 Perneira; 
02 Calça em sarja; 
02 Camisa manga comprida em sarja; 
02 Chapéu de palha de abas largas; 02 
Luva de Raspa; 
02 Óculos de proteção

Avental de raspa (R$ 12,99); Botina (R$ 
33,98); Perneira (R$ 12,11); Calça em sarja 
(R$ 19,47); Camisa manga comprida em 
sarja (R$ 17,90); Chapéu de palha de abas 
largas (R$ 9,58); Luva de Raspa (R$ 4,81); 
Óculos de proteção (R$ 4,44). 
Total de gastos com equipamentos: R$ 
230,52



OPERAÇÕES DESCRIÇÃO INSUMOS EQUIPAMENTOS EPI 

Atividades prévias às intervenções:

Ø Construção de 
cerca para 

isolamento do 
gado

Cerca de 4 fios de arame 
farpado com mourão estaca 

(lasca, mourão 
intermediário) a cada 2 

metros e mourão esticador 
(esteio, esticador) a 

distancias variáveis (cada 
10, 15, 25 metros). 

arame farpado, mourão 
esticador, mourão 
lasca, grampo

alicate de corte, 
cavadeira, enxada,  

enxadão, giz, alavanca, 
linha de nylon, 

machado, esticador de 
arame, martelo, metro  e 

trena.

Uniforme completo, 
perneira, botina, chapéu 
de abas largas,  luva de 
raspa, avental de raspa, 
óculos de segurança

Metros de cerca para construir    
1.200 metros

N• de pessoas que vão construir
a cerca: 02 pessoas

Tempo que as pessoas vão 
gastar para construir a cerca:  
20 metros de cerca/dia

Quanto custa o dia de trabalho 
de cada pessoa que vai trabalhar 
na cerca?

R$ 45,50 é o dia de cada trabalhador. 
Portanto, vou gastar R$ 91,00 por dia 
com mão de obra para a cerca. No 
período total de 60 dias gastarei R$ 
5.460,00



MÃO-DE-OBRA

Salário base mensal + encargos sociais (INSS, FGTS, férias, 13•
salário, etc) + benefícios (cesta básica, seguro saúde)

INSUMOS

EQUIPAMENTOS

EPIs

TRANSPORTE

R$ 5.460,00

R$ 5.810,00

R$ 286,19

R$ 230,56

R$ 1.470,00
R$ 13.256,75

DESPESAS CALCULADAS



MÃO DE OBRA

DESPESAS CALCULADAS que se enquadram em qualquer mode lo de 
orçamento



INSUMOS



EPIs

EQUIPAMENTOS



TRANSPORTE



MÃO-DE-OBRA

Salário base mensal + encargos sociais (INSS, FGTS, férias, 13•
salário, etc) + benefícios (cesta básica, seguro saúde)

INSUMOS

EQUIPAMENTOS

EPIs

TRANSPORTE

R$ 5.460,00

R$ 5.810,00

R$ 286,19

R$ 230,56

R$ 1.470,00

R$ 13.256,75

São custos diretos aqueles relacionados 
diretamente com a produção do produto 
(bem ou serviço), no qual podemos ter uma 
medida fiel do gasto realizado.

CUSTOS DIRETOS



MÃO-DE-OBRA (REDIMENTO OPERACIONAL)

INSUMOS (tipo e quantidade)

EPIs e EPCs (tipo)

REFERÊNCIAS











MÃO-DE-OBRA

Salário base mensal

REFERENCIAS











MÃO-DE-OBRA

REFERENCIAS

Salário base mensal + benefícios (cesta básica, seguro saúde)







MÃO-DE-OBRA

REFERENCIAS

Salário base mensal + encargos sociais (INSS, FGTS, férias, 13• salário, etc)



ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS  
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES 

 
GRUPO A - Obrigações Sociais 
A1 - Previdência Social  20,00% 
A2 - F.G.T.S.  8,50% 
A3 - Salário Educação  2,50% 
A4 - SESI/SESC  1,50% 
A5 - SENAI/SENAC  1,00% 
A6 - INCRA  0,20% 
A7 - Seguro Acidente de Trabalho  3,00% 
A8 - SEBRAE  0,60% 
Total do GRUPO A  37,30% 
 
GRUPO B - Tempo não Trabalhado I 
B1 – Férias  9,20% 
Total do GRUPO B  9,20% 
 
GRUPO B' - Tempo não Trabalhado II 
B2 – Faltas Abonadas  1,40% 
B3 - Licença Paternidade  0,03% 
B4 - Faltas Legais  0,82% 
B5 - Acidente de Trabalho  0,0144% 
B6 - Aviso Prévio Trabalhado  0,01% 
Total do GRUPO B’  2,2656% 
 
GRUPO – B'’ - Tempo não Trabalhado III 
B7 – Complementação da remuneração por acidente de trabalho 0,0040% 
Total do GRUPO B’’ 0,0127% 
 
GRUPO C - Gratificações 
C1 - Adicional 1/3 Férias  3,07% 
C2 - 13º Salário  9,33% 
Total do GRUPO C  12,40% 
 
GRUPO D - Indenizações 
D1 - Aviso Prévio indenizado + 13º, Férias e 1/3 constitucional  0,85% 
D2 - FGTS sobre Aviso Prévio + 13º Indenizado  0,06% 
D3 – Indenização compensatória por demissão s/ justa causa  1,02% 
Total do GRUPO D  1,93% 
 
GRUPO E - Licença Maternidade 
E1 - aprovisionam. Férias s/ licença maternidade  0,018% 
E2 - aprovisionam. 1/3 const. Férias s/ licença maternidade  0,006% 
E3 - Incidência Grupo A s/ Grupo licença maternidade  0,080% 
Total do GRUPO E  0,10% 
 
GRUPO F – Incidência do Grupo A 
Incidência Grupo A x (Grupos B + B' B’’+ C)  8,90% 
Total do GRUPO F  8,90% 
 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 72,1% 

 TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 72,1% 



INSUMOS (PREÇO)

REFERÊNCIAS

MERCADO REGIONAL E LOCAL









EQUIPAMENTOS, EPIs e EPCs (PREÇO)

REFERÊNCIAS

MERCADO REGIONAL E LOCAL



TRANSPORTE,  MÁQUINAS AGRÍCOLAS

REFERÊNCIAS

MERCADO REGIONAL E LOCAL



POUCO APLICÁVEL









PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (NR 
7) E PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (NR 9)  
(despesas associadas à regularidade da contratada e não especificamente à
contratação).

CONTADOR, SUPERVISOR  E OUTROS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS

ALUGUEL DA SEDE, LUZ, ÁGUA

DESPESAS FISCAIS - impostos e taxas que incidem diretamente no faturamento, 
tais como  PIS/PASEP – Programa de Integração Social e de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público; COFINS; ISSQN (Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza)

E O RESTANTE ?



PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (NR 
7) E PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (NR 9)  
(despesas associadas à regularidade da contratada e não especificamente à
contratação).

CONTADOR, SUPERVISOR  E OUTROS FUNCIONÁRIOS

ALUGUEL DA SEDE, LUZ, ÁGUA

CUSTOS INDIRETOS

DESPESAS ADMIINISTRATIVAS

Custo indireto – É o custo que não podemos determinar com precisão sobre cada produto (bem ou serviço), por isso ele é rateado ou 
alocado com base em algum critério. Por exemplo, não sabemos quanto de energia elétrica cada produto consome ao ser produzido. A 
energia elétrica da fábrica pode, então, ser rateada pelos produtos fabricados, com base nas quantidades produzidas.



CUSTOS INDIRETOS







 

B1. Roçada manual 
UNIDADE RENDIMENTO 

Hectare (Ha) 0,17 ha/homem dia  
 

RESUMO DOS CUSTOS DIRETOS  R$ 303,40   BDI 
Mão-de-obra  R$ 292,86   BDI - %  24,17% 

EPI´s  R$ 9,01   BDI - R$ 73,33 
Insumos  R$ 0,89     

Equipamentos - Depreciação  R$ 0,65   Custo total R$ 376,74 
Equipamentos - Locação  R$ -   por Metro linear 

     
Detalhamento dos custos 

     

MÃO-DE-OBRA UNID. USO R$ UNID. 
USO 

% DE 
ALOCAÇÃO CUSTO - R$ 

Trabalhador rural Diária R$ 44,04   5,8824   R$ 259,08  
Encarregado de campo Diária R$ 57,43   0,5882   R$ 33,78  

OBS: considerado 1 encarregado para cada 10 trabalhadores TOTAL 292,86 
     

UNIFORMES E EPI´s R$ 
Uniforme completo (camisa e calça em sarja, brim ou tecido similar), perneira, botina, luva de raspa, chapéu ou 

touca árabe. 9,0071 

(1) Cálculo de depreciação dos equipamentos necessários para o trabalhador rural e encarregado de 
campo para a unidade de medida do serviço TOTAL  9,0071 

     
INSUMOS 

INSUMO UNID.  QUANT.  R$ P/ UNID.  CUSTO - R$ 
Papel higiênico - folha simples, classe 01, med. 

(30mX10cm) gofrado, picotado Rolo/dia 1,9608 0,0865 0,1696 

Protetor solar; FPS UVA/UVB 30; loção cremosa; com 
repelente de inseto; via tópica 

Gramas 5,8824 0,1224 0,7200 

(1) Quantidade necessária por unidade de medida da atividade com base nas recomendações técnicas 
vigentes. TOTAL 0,8896 

     
EQUIPAMENTOS - DEPRECIAÇÃO R$ 

Foice roçadeira ou alfanje (penado)  0,646 
(1) Valores de depreciação necessários para a unidade de medida da atividade. TOTAL 0,646 
     

EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO UNID.  QUANT.  R$ P/ UNID.  R$ 
Não são necessários equipamentos locados para este serviço - 

(1) Inclui IPI, EPC e custo do operador TOTAL - 

 



IMPLANTAÇÃO 

Nº ATIVIDADE UNID. MED. R$/UNID. 
MED. 

B1 Roçada manual Hectare (Ha)  376,74  
B2 Roçada semi-mecanizada Hectare (Ha)  200,75  
B3 Roçada mecanizada Hectare (Ha)  233,29  
B4 Roçada química manual Hectare (Ha)  268,84  
B5 Roçada manual seletiva Hectare (Ha)  1.067,42  
B6 Roçada semi-mecanizada seletiva Hectare (Ha)  1.159,95  
B7 Roçada química manual seletiva Hectare (Ha)  217,09  

B8 Roçada química mecanizada com trator, tanque e 
mangueiras Hectare (Ha)  398,38  

B9 Roçada química mecanizada com trator, tanque e 
barras de pulverização Hectare (Ha)  209,51  

B10 Preparo de área com grade leve Hectare (Ha)  153,97  
B11 Preparo da área com grade pesada Hectare (Ha)  203,99  
B12 Preparo de área com arado Hectare (Ha)  195,36  
B13 Preparo de área com enxada rotativa Hectare (Ha)  182,12  
B14 Combate às formigas cortadeiras Hectare (Ha)  81,50  
B15 Combate às formigas cortadeiras com iscas granuladas Hectare (Ha)  41,83  

B16 Combate às formigas cortadeiras com pó seco 
(polvilhamento) Hectare (Ha)  207,20  

B17 Combate às formigas cortadeiras com termonebulização Hectare (Ha)  198,10  
B18 Locação das covas Unidade  0,04  
B19 Coroamento manual nas covas Unidade  0,31  
B20 Coroamento químico nas covas Unidade  28,99  
B21 Capina das linhas Hectare (Ha)  1.064,45  
B22 Abertura de linhas com Subsolador Hectare (Ha)  229,53  
B23 Abertura de linhas com Sulcador Hectare (Ha)  146,52  
B24 



Exemplo : O projeto executivo era feito para a área total a ser recuperada. Portanto, o cronograma era também planejado para recuperação 
área total. Na pratica, houve varias situações de divisão do processo de recuperação de uma só área. Por exemplo, na MBH córrego Rico 
(Jaboticabal), uma área de nascente cuja APP abrangia 03 propriedades distintas, foi sendo recuperada parcialmente ao longo de 3 anos.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E   MANUTENÇÃO POUCO FUNCIONAL. 

LACUNAS EXISTENTES NOS PROJETOS EXECUTIVOS e ORÇAMENTOS



OPERAÇÕES PLANEJADAS NEM SEMPRE COINCIDENTES  COM  OPERAÇÕES EXECUTADAS. 

Exemplo : Na MBH Córrego Santo Antonio (Jaú), vários locais caracterizados pelo LERF como “áreas abandonadas cobertas com elevada 
massa de gramíneas”, cuja recomendação era adoção de plantio total (manual ou mecanizado), tratavam-se de áreas encharcadas –
possíveis de serem identificadas somente após a intervenção no local. Em Jaú isto foi percebido somente no momento da roçada da área. 



Exemplo : Na MBH Córrego Rico (Jaboticabal), vários locais também caracterizados pelo LERF como “áreas abandonadas cobertas com 
elevada massa de gramíneas”, cuja recomendação era adoção de plantio total (manual ou mecanizado), tratavam-se de talhões 
abandonados cobertos com gramíneas invasoras (colonião, napier, outras) de mais de 2 metros de altura e com presença de “murunduns”
de terra (antigos terraços, sobras de movimentação de terra de carreadores, etc) com mais de um metro de altura. 





QUANTIDADE DE INSUMOS PLANEJADA NEM SEMPRE COINCIDE  COM A QUANTIDADE DE 
INSUMOS USADA. 

Exemplo: Diferenças na quantidade de mudas (e outros insumos) planejadas e plantadas em campo. Fato 
ocorrido em praticamente todas as MBHs. 



QUANTIDADE DE INSUMOS PLANEJADA NEM SEMPRE COINCIDE  COM A QUANTIDADE DE 
INSUMOS USADA. 



Exemplo: Na MBH Córrego Rico (Jaobitcabal), um dos proprietários locais (Izildo João Gardini), no intuito de auxiliar o PRMC nas 
ações de limpeza de área, eliminou a vegetação invasora (em parte da área que seria restaurada) com uso de trator e lâmina de 
arrasto – “empurrando” os resíduos da vegatação+ solo até às margens de um curso d’água. 

INTERVENÇÕES DO PROPRIETÁRIO ALTERANDO, NA PRÁTICA,  O QUE FOI PLANEJADO



Exemplo: aumento da quantidade de irrigações realizadas em determinado período.

OPERAÇÕES IMPLANTADAS, MAS NÃO REGISTRADAS OU NÃO PREVISTAS 
NOS PROJETOS EXECUTIVOS. 



Exemplo 3: construção de aceiro emergencial. Na MBH Ribeirão Piraí (Cabreúva), ocorreu um incêndio em uma das áreas 
restauradas pelo Projeto (Fazenda Santa Angelina - propriedade do Sr. Maximiano Monteiro). Graças ao fato de que a área em 
questão havia sido recentemente manejada com as operações de manutenção (gramíneas nas linhas e entrelinhas roçadas  e 
mudas coroadas), a taxa de mortalidade das espécies plantadas foi baixa. Para evitar maiores problemas no local, a  entidade 
executora local (Associação Japi) foi orientada a fazer um aceiro para proteger a área restaurada. O aceiro foi feito manualmente 
(com cerca de 2 m de largura) apenas nos locais possíveis[1]. A Polícia Ambiental acionada e a coordenação do PRMC foi 
informada à respeito.

Exemplo 4: Na MBH Córrego Santo Antonio (Jaú), parte das áreas restauradas pelo PRMC foi atingida com o incêndio em 
setembro de 2008, mas nem as brigadas da Usina de cana-de-açúcar atuante na MBH conseguiam conter fogo, que atingiu sete 
(07) ha do plantio feito pelo Projeto e cerca de  100 ha de cana.  Em uma reunião realizada em Piracicaba em Piracicaba, as 
supervisora regional teve a oportunidade de falar à respeito deste assunto com um dos principais Diretores da Usina (COSAN). A 
partir daí foi dado início à várias tratativas e a Usina se comprometeu a replantar a área do PRMC afetada pelo fogo. Com o auxílio 
do agrônomo responsável pela da C.A. de Jaú (CATI), foi possível obter as mudas de nativas pela CATI. A Usina se 
responsabilizou pela mão-de-obra e iniciou os trabalhos que implicava na roçada da área. Entretanto, os trabalhadores da Usina 
interromperam os trabalhos. Com as chuvas, o Napier havia crescido bastante e estes não estavam conseguindo lidar com a 
demanda do serviço. Também não tinham condições  para treinar o pessoal especificamente no uso de roçadeiras costais e 
montar uma equipe maior. Esta informação partiu do Sr. Renato Bibian, Gerente Agrícola da Cosan, em 11/12/08. Em Janeiro de 
2009, o PRMC ainda estava no aguardo de qualquer ação. 



FALTA   DE  INFORMAÇÕES ALERTANDO SOBRE:

Situação que se passa à montante da área restaurada. 



FALTA   DE  INFORMAÇÕES ALERTANDO SOBRE:

Situação que se passa à montante da área restaurada. 



FALTA   DE  INFORMAÇÕES ALERTANDO SOBRE:

Manejo do uso do solo no entorno direto da área  



FALTA   DE  INFORMAÇÕES ALERTANDO SOBRE:

Acesso à área (prevendo o tipo de veículo ou outro para transporte de pessoal e de carga). Exemplo 1: em várias 
áreas da  MBH Rio Paraibuna (Cunho) o acesso de cargas (adubo, mudas) era feito com auxilio de transporte 
animal (burro).

Acesso à água (proximidade de algum corpo d’água para eventual irrigação). Em uma área da MBH Córrego Rico, 
a água para irrigação  era proveniente da propriedade vizinha – que cobrava para tal. 



Muitas das lacunas e dificuldades, certamente continuarão a existir nos projetos executivos, 

independentemente do “modelo”, da “estrutura adotada”. 

Outras poderão ser evitadas ou minimizadas se diagnosticadas previamente. 

Portanto, condição sine qua non para elaboração de um Projeto Executivo: Ida à campo, investigando o 

máximo possível a área a ser restaurada e seu entorno direto.



PROSPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ÁREAS EXPERIMENTAIS DE SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS – material preparado, em maio de 2007, por  técnicos especialistas em SAFs
(Patrícia Vaz e Marcio Armando) para subsidiar as ações do PRMC na MBH Rio Paraibuna – Cunha, 
SP.

Relatórios de consultoria /  produtos do  contrato no 029/2008 – PRMC/GEF/BIRD da Unidade de 
Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares da Secretaria do Meio Ambiente do Estado 
de São Paulo 



SAFs - SISTEMAS AGROFLORESTAIS



Bairro
Nome do 
proprietário

Nome da propriedade

Área total 
recuperada 
(ha) pelo 
PRMC

Parcela de 
agrofloresta
implantada no 
interior da área 
restaurada pelo 
PRMC

implantação

Métodos de 
SAF 
implantado

Situação do SAF

Sítio

Benedito Celestino
(ditinho) 

Sítio Santa Luzia 0,11 0,034 fevereiro/março de 2008
Ilhas de 
revegetação

Implantado e 
ativo

Benedito monteiro 
(diu)

Sítio Angico Torto 0,33 0,11 fevereiro/março de 2008
Ilhas de 
revegetação

Implantado e 
abandonado

Denílson Sampaio / 
Nicinho * * 

Sítio José Estevão 
Sampaio

1,37 0,041 fevereiro/março de 2008 Linha
Implantado e 

ativo

Paraibuna

Associação 
Nova Esperança

- 0,180 0,06 fevereiro/março de 2008 Linha
Implantado e 
abandonado

Oraci e D. Neuza *** Sítio Nossa Senhora 0,61 0,12 fevereiro/março de 2008 Linha
Implantado e 

ativo

Aparição* Djalma 
Não consta a 
denominação

Não se 
enquadra

0,1 Março de 2009
Ilhas de 

revegetação
Implantado e 

ativo

Santa Bárbara Hailton e Rosana
Não consta a 
denominação

Não se 
enquadra

Outubro  de 2009 Linha
Implantado e 

ativo

SAFs na MBH RIO PARAIBUNA



Método SAF EM LINHAS
As mudas de árvores nativas são plantadas em linhas. As frutíferas (exóticas ou nativas, eleitas pelo proprietário da 
área) são distribuídas nas linhas das nativas (entre mudas). As demais espécies (exóticas ou nativas – em 
sementes, mudas ou estacas) são distribuídas nas entrelinhas.

1,5 m

Legenda

Mudas de árvores

Sementes de árvores, 
milho e feijão 

Abacaxi, ou mixirico ou 
inhame 

Mandioca

Feijão-de-porco e outras 
adubações verdes



Método SAF EM ILHAS
As ilhas consistem em círculos de aproximadamente dois metros (02) de diâmetro, distanciados quatro (04) metros entre 
seus centros, nos quais, é plantada uma espécie frutífera e a sua órbita é povoada por espécies nativas e “adubadeiras”
que cumprirão funções básicas, como proteção contra a geada (ex: mamona) e cobertura do solo (ex: abóbora, feijão, 
melancia, caiota), ciclagem de nutrientes, além de produtoras de alimentos, ou outros produtos. As nativas que já existem 
no local são podadas  e conduzidas, a fim de ocuparem sua função natural 

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

B

x

B

Legenda

Muda cercada de sementes de adubação verde.
Maniva de mandioca
Estaca de amora
Banana 



ILHAS DE RECUPERAÇÂO

implantação

fim do 2o ano
fim do 3o ano
fim do 4o ano

LEGENDA

fim do 1o ano

Figura 1. Dinâmica da ampliação das ilhas de recuperação com SAFs. Ao final de cada ano, a ilha 
pode ser ampliada por uma faixa, que foi especialmente trabalhada pelas espécies alocadas na borda. 
O novo plantio pode incluir espécies agrícolas e mais exigentes, concentrando-se ali os esforços e 
recursos necessários à produção, inclusive a biomassa gerada pela roçada em toda a área. Na borda 
são semeadas espécies rústicas e capazes de enfrentar e substituir a vegetação existente entre as 
ilhas. A cada ano, o novo plantio amplia as ilhas, até que estas ocupem toda a área destinada à
recuperação. O revolvimento de solo limita-se à área da implantação e, paulatinamente, às faixas 
implantadas a cada ano.



Espécies chaves para os SAFs (linhas e Ilhas) e suas respectivas densidades de plantio pra as áreas da MBH Rio 
Paraibuna (Cunha) . Espécies implantadas nas áreas de  Benedito Celestino, Benedito monteiro, Denílson Sampaio, 
Associação Nova Esperança e Oraci.  
 

Espécie  Densidade de plantio em há (m²/planta) 

Feijão guandú 25kg de semente/ha (50% da densidade para plantio 
total)  

Mucuna 35kg sementes /ha (50% da densidade para plantio total) 

Feijão de porco 100 a 150kg de sementes/ha (densidade para plantio 
total) 

Mamona 10kg de sementes /ha (densidade para plantio total) 

Mandioca 6600 manivas/ha ( 1,5m²/maniva) 

fava 12kg/ha (valor aproximado para o plantio em covas no 
espaçamento de 1m x 1m). 

feijão 20/kgha (densidade para plantio total) 

Milho 5kg de sementes/ha(20% do utilizado em plantio total) 

Espécies nativas plantadas por mudas 3125 plantas/ha (3,2m²/planta)  

Frutíferas plantadas por mudas 625plantas /ha (16m²/planta) para o modelo de plantio 
em linhas 

494 plantas /ha (20m²/planta) para o modelo de plantio 
em Ilha 

Espécies de bordadura (marmelo) 200 plantas/ha (plantio em linhas nas bordas) 

Espécies complementares (40% Palmito juçara, 
40% Palmeira real e 20% maracujá doce. Serão 
plantadas nas entrelinhas das espécies nativas) 

375 plantas/ha (27 m²/planta)  

 

Espécies nativas plantadas por mudas 3944 plantas/ha (2,25 a 2,5m²/planta) 

Frutíferas plantadas por mudas 625plantas /há (16m²/planta) 

 



Foto 1 Foto 2

Fotos 1 e 2. Aspecto da área do Sr. Djalma antes da implantação de ilhas de recuperação. Trata-se 
de uma vertente para o nordeste, ocupada por diversas espécies de capins e regeneração de 
espécies nativas arbóreas.  



Foto 3 Foto 4

Foto 3. Roçada do capim napier com roçadeira costal. Foto 4. Destoca e separação dos rizomas. 



Foto 5 Foto 6

Foto 5. Rizomas separados para serem utilizados no fundo dos berços. Foto 6. Abertura dos berços. 



Foto 7 Foto8
Foto7. Ilha carpida e com as mudas plantadas.  Foto 8. Ilha depôs de feita a cobertura morta com o  napier roçado. 



Foto 9 Foto10

Foto9. Plantio de sementes de adubação verde 
dentro da ilha. Foto 10. Estacas e sementes na 
borda das ilhas. 











módulo básico 
de 225 m²
(15 m x 15 m)







NUCLEAÇÃO



PRINCIPAIS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS COM  POTENCIAL DE REPLICABILIDADE



03 Relatórios de consultoria /  produtos do  contrato no. 08/2008 – PRMC/GEF/BIRD da Unidade 
de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares da Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo 









NOME PROPOSTO PARA ATIVIDADE DESCRIÇÃO PROPOSTA RENDIMENTO UND. MED. EQUIPAMENTOS INSUMOS EPI 

N1

Alocação e capina para implantação de núcleos de 
transposição de solo e serrapilheira e nucleos de transposição 
de chuvas de sementes (núcleos de 1m² à uma profundidade 

de 10 cm)

marcação dos locais de implantação dos núcleos e capina da área 
total de cada núcleo (1m² x 5 a 10cm). Quantidade de núcleos de 

transposição de solo e serrapilheira por hectare:  30 núcleos de (1m² 
x 10cm) ocupando 30m² 

360 núcleos/Homem dia Nucleo trena, enxada, enxadão não há

Uniforme completo (camisa e 
calça em sarja, brim ou tecido 
similar), perneira, botina, luva 
de raspa, chapéu ou touca 

árabe.

N2
Alocação e capina para  implantação de núcleos de 

transposição de galharia (núcleos de 4m² )

marcação dos locais de implantação dos núcleos e capina da área 
total de cada núcleo (4m²). Quantidade de núcleos de transposição 

de galharia por hectare:  9 núcleos de 4m² ocupando 36m² 
90 núcleos/Homem dia Nucleo trena, enxada, enxadão não há

Uniforme completo (camisa e 
calça em sarja, brim ou tecido 
similar), perneira, botina, luva 
de raspa, chapéu ou touca 

árabe.

N3
Alocação e capina de núcleos de poleiros artificiais vivos ou 

secos (núcleos de 6m²)

marcação dos locais de implantação dos núcleos e capina da área 
total de cada núcleo (6m² ). Quantidade de núcleos de implantação 
de poleiro artificial (vivo ou seco) por hectare:  6 poleiros (3 vivos + 3 

secos) de 6m2 cada ocupando 36m2 

60 núcleos/Homem dia Nucleo trena, enxada, enxadão não há

Uniforme completo (camisa e 
calça em sarja, brim ou tecido 
similar), perneira, botina, luva 
de raspa, chapéu ou touca 

árabe.

N4
Alocação e capina para implantação de núcleos de anderson 
(núcleos de 3,14m²,  contendo cinco mudas de espécies 

nativas)

marcação dos locais de implantação dos núcleos e capina da área 
total de cada núcleo (3,14m² ). Quantidade de núcleos de anderson 
por hectare: 30 grupos (5 mudas) de 3,14m² cada ocupando 94,20m² 

114 núcleos/Homem dia Nucleo trena, enxada, enxadão não há

Uniforme completo (camisa e 
calça em sarja, brim ou tecido 
similar), perneira, botina, luva 
de raspa, chapéu ou touca 

árabe.

N5
Coleta de sementes em fragmentos florestais (chuva de 

sementes)

Instalação de telas coletoras de sementes e colocação destes no 
interior de fragmentos florestais conservados para captar parte da 

chuva de sementes que ocorre nestes ambientes.
50 unidades/Homem dia Unidade sacos plásticos

tela sombrite 
(1m2),  

estacas (ripas) 
de madeiras (1 

metro de 
comprimento) 
e pregos para 
sustentação da 
tela sombrite, 
sacos plásticos

Uniforme completo (camisa e 
calça em sarja, brim ou tecido 
similar), perneira, botina, luva 
de raspa, chapéu ou touca 

árabe.

NOME PROPOSTO PARA ATIVIDADE DESCRIÇÃO PROPOSTA RENDIMENTO

N1

Alocação e capina para implantação de núcleos de 
transposição de solo e serrapilheira e nucleos de transposição 
de chuvas de sementes (núcleos de 1m² à uma profundidade 

de 10 cm)

marcação dos locais de implantação dos núcleos e capina da área 
total de cada núcleo (1m² x 5 a 10cm). Quantidade de núcleos de 

transposição de solo e serrapilheira por hectare:  30 núcleos de (1m² 
x 10cm) ocupando 30m² 

360 núcleos/Homem dia

UND. MED. EQUIPAMENTOS INSUMOS EPI 

Nucleo trena, enxada, enxadão não há

Uniforme completo (camisa e 
calça em sarja, brim ou tecido 
similar), perneira, botina, luva 
de raspa, chapéu ou touca 

árabe.

PROPOSTA   DESCRIÇÃO  OPERAÇÕES  DE  NUCLEAÇÃO


