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Instrumentos

• Legais 

• Técnicos 

• Mas a maneira como são elaborados é mais importante do que o resultado em si.

• Mas mais importante que os instrumentos é saber onde queremos chegar

Onde queremos chegar ?



Tipo Esfera Numero Ano Categoria Ementa
Relação com as necessidade de 

restauração

Lei Estadual 13.798 2009 Clima Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC

Traz a obrigação de ser 
criar instrumentos 
econômicos. Prevê a 
criação do Programa de 
remanescentes florestais 

Decreto Federal 55.947 2010 Clima
Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, 
que dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças 
Climáticas

Programa 
Remanescentes. 
Apresenta vários 
incentivos econômicos. 
Traz avanços no sentido 
do manejo florestal de 
uso múltiplo

Decreto Federal 58.930 2013 Clima
Institui o "Projeto Integra SP - Lavoura, Pecuária e 
Floresta" e dá providências correlatas

Apresenta meta de 
recuperação de 20% das 
pastagens do ESP

Resolução Conjunta Estadual (SMA/SSRH) 1 2014
Instrumentos 

Econômicos

Define as áreas de intervenção do Programa de Incentivos 
à Recuperação de Matas Ciliares e à Recomposição de 
Vegetação nas Bacias Formadoras de Mananciais de Água 
- Programa Mata Ciliar, de que trata o Decreto 60.521, de 
5 de junho de 2014.

Estabelece que parte da 
Bacia do Paraíba do Sul é 
prioritária para a 
Restauração Florestal e 
para receber incentivos 
econômicos 

Lei Federal 12.651 2012 Lei Florestal

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as 
Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de 
dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 
revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 
7.754, de 14 de abril de 1989, e 

Obrigatoriedade de 
recuperar APP e Reserva 
Legal. Prevê uso de SAF, 
plantios mistos (nativas e 
que podem ou não ter 
exóticas) para a 
recuperação de APP e 
Reserva Legal  com regras 
que variam de acordo 
com o tamanho do imóvel 
rural 



Floresta Nativa 

Primária Alterado Com manejo 

Mais nativas No de espécies Mais exóticas

Menor Intensidade de manejo Maior

Pouco uso de insumos Muito

Mais amplo base genética Mais reduzido 

maior uso da regeneração natural Menor 

Seletivo aproveitamento Total ( corte raso) 

Produzir Madeira; Fibras e combustíveis;

Produzir Produtos Florestais Madeireiros e Não Madeireiros;Florestais 

Conservar a Biodiversidade;

Regular o regime Hídrico

Conservar o solo

Prevenir desertificação 

Estabilizar Dunas 

Sequestrar Carbono

Servir como sumidouro de Carbono

Servir para recreação , preservar valores culturais 

Restaurar Paisagens

Fortalecer Resiliência da População Rural 

Funções e Valores

Floresta estabelecida por meio de plantação , de semeadura ou condução 

de rebotas  onde as árvores plantadas representam pelo menos 50%   do 

volume  no momento do manejo.( Rodal Maduro )

Plantações Florestais 

Florestas Plantadas <<<    <<  < ..........>    >>   >>> Plantios  de árvores

Floresta de espécies Nativas onde 

não existem indicaçoes visíveis 

claras de atividades humanas e os 

processos ecológicos não foram 

alterados de forma significativa 

Floresta nativa em via 

de regeneração 

natural e onde 

existem sinais visíveis 

de atividade humana

Florestas sob manejo 

silvicultural intensiv que 

pode incluir regeneração 

natural assistida , roçadas, 

adubações , desbastes , 

podas , corte seletivo entre 

outras atividades.

Florestas Plantadas 
Multifuncionais

Adaptado e modificado de FAO, 2017
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LOCAL ONDE É APLICADA  A  TECNICA 

TECNICAS

APP Reserva Legal
Área Não 

Protegida 

Plantios só com árvores de

espécies nativas

Recomposição de APP por meio 

de plantio 

Recomposição de RL por meio 

de plantio

Reflorestamento com 

nativas 

Plantios só com árvores

exóticas

Reflorestamento (= 

florestas plantadas = 

plantio de árvores) 

Plantios de árvores de

espécies nativas regionais

consorciadas com exóticas

Recomposição de APP por meio 

de plantio com espécies Nativas 

regionais consorciadas com 

espécies exóticas 

Recomposição de RL por meio 

de plantio com espécies 

Nativas consorciada com 

espécies exóticas

Reflorestamento com 

espécies Nativas 

consorciada com 

espécies exóticas

Condução da Regeneração

natural

Recomposição de APP por meio 

da condução natural 

Recomposição de RL por meio 

da condução da regeneração 

atual 

Plantios intercalados em

SAF utilizando espécies

nativas

Recomposição de APP por meio 

de SAF

Recomposição de RL por meio 

de SAF com alta diversidade 

SAF (aqui não há a 

necessidade de ser um 

SAF com alta 

diversidade.

Plantios intercalados em

SAF utilizando somente

espécies nativas

consorciadas com exóticas

Recomposição de APP por meio 

de SAF consorciando espécies 

nativas e espécies exóticas 

Recomposição de RL por meio 

de SAF consorciado com 

espécies exóticas com alta 

diversidade

Ao longo do tempo houve avanços nas bases científicas ( e na aplicação da)  da  silvicultura , da  ecologia da restauração 
, na agroecologia e assim  foi havendo uma certa “confusão” entre os locais onde se deseja a “volta da floresta” e as 
técnicas possíveis para de forma combinada ou não promover esta “volta”. No quadro abaixo  há a relação entre a 
técnica e o local onde se aplica a técnica  

Eng Florestal Maria Jose Brito Zakia
Adv. Flavio Ojidos
Adv. Denise Yagi



Banco de áreas ( SiCAR) – Instrumento e bom 
uso do instrumento 

Município Área

PARAIBUNA 1473,9

PINDAMONHANGABA 270,2

REDENÇÃO DA SERRA 462,9

SANTA BRANCA 292,5

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1090,4

Total Geral 3589,89

SiCAR
Exemplo : 
Vale do Paraíba 

Mais de 9.000 ha propostos 
como RL mas sem vegetação 
nativa

APP de pequenos – cerca de 
4500 ha
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No quadro abaixo o que pode e o que não pode 

Eng Florestal Maria Jose Brito Zakia
Adv. Flavio Ojidos
Adv. Denise Yagi

Local 

Técnica APP
Reserva 

Legal
Area Não Protegida 

Plantio só com espécies 

exóticas;
Não pode Não pode Pode 

Plantios com espécies exóticas 

e nativas;

Pode , mas com 

regras  específicas 

e só em imóveis 

com até 4 MF

Pode em 

todos os 

imóveis 

mas com 

regras 

especificas 

Pode 

Plantios com espécies nativas;
Pode em todos os 

imóveis 

Pode em 

todos os 

imóveis 

Pode em todos os 

imóveis 

Condução da Regeneração 

Natural

Pode em todos os 

imóveis desde 

que comprove 

que há a 

capacidade de 

regeneração 

Pode em 

todos os 

imóveis 

desde que 

comprove 

que há a 

capacidade 

de 

regeneraçã

o 

Pode ( e é 

importante que se 

trata de área não 

protegida para 

sempre . Ou seja o 

proprietário pode 

desistir da atividade 

e voltar para 

agricultura

Sistema Agroflorestais 

utilizando só espécies exóticas;
Não pode Não pode Pode 

Sistema Agroflorestais 

utilizando espécies nativas;
Pode Pode Pode 

Sistema Agroflorestais

utilizando espécies exóticas e

nativas ;

Pode com regras 

especiais mas só 

imóveis com ate 4 

MF 

Pode mas 

com regras 

especiais 

em todos 

os imóveis 

Pode 
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Eng Florestal Maria Jose Brito Zakia
Adv. Flavio Ojidos
Adv. Denise Yagi

Este guia tem por objetivo apresentar de maneira resumida quais os métodos e valores a serem 
atingidos para que uma restauração seja considerada finalizada 

Os indicadores exigidos para cada uma das vegetações presentes nos 
estado de SP são:

Cobertura do 
solo com 

vegetação nativa 
( projeção das 

copas das 
árvores)

Cobertura do 
solo com 

vegetação nativa 
( área do solo 
coberta com 

qualquer tipo de 
formas de vida ( 

arvores , 
arbustos , 

herbáceas..) 

Densidade 
de 

indivíduos 
nativos 

regenerant
es

Número de 
espécies nativas 

regenerantes

Florestas Ombrófilas 
e Estacionais x x x
Restinga Florestal x x x
Mata Ciliar em região 
de Cerrado x x x
Cerradão ou Cerrado 
stricto sensu x x x
Manguezal x
Formações abertas e 
campestres no bioma 
Mata Atlântica 
(Campos de Altitude; 
Restinga não-
florestal)

x

Formações abertas no
Bioma Cerrado
(Campo Cerrado,
Campo Sujo, Campo
Limpo ou Campo
Úmido)

x
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Eng Florestal Maria Jose Brito Zakia
Adv. Flavio Ojidos
Adv. Denise Yagi

Como monitorar 
Parte 3 

Valores para acompanhar e atestar a recomposição  

Indicador
Cobertura do solo com 

vegetação nativa (%)

Densidade de indivíduos 

nativos regenerantes 
(ind./ha

No. de espécies nativas 

regenerantes (nº ssp.)

crítico mínimo adequado crítico mínimo adequado crítico mínimo adequado

Valores intermediários de 
referência

3 anos 0 a 15 15 a 80 acima 

de 
80

0 a 200 acima 

de 
200

0 a 3 acima 

de 
3

5 anos 0 a 30 30 a 80 acima 

de 
80

0a200 200 a

1000

acima 

de 
1000

0 a 3 3a 10 acima 

de 
10

10 anos 0 a 50 50 a 80 acima 

de 
80

0a1000 1000 a

2000

acima 

de 
2000

0a 10 10 a 20 acima 

de 
20

15 anos 0 a 70 70 a 80 acima 

de 
80

0a2000 2000 a

2500

acima 

de 
2500

0 a 20 20 a 25 acima 

de 
25

Valores utilizados 
para atestar 
recomposição

20 
anos

0 a 
80

acima 
de 
80

0

a3000

acima 
de 

3000

0 

a  

30

acima 
de 
30

Para :
FlorestasOmbrófilas
Florestas Estacionais

Restinga Floresta
Mata Ciliar em região de Cerrado

Legenda:’

crítico Nãoforamatingidosos valoresmínimosesperadosnoprazodeterminado eserá
exigidaareadequaçãodoprojetopormeio deaçõescorretivas.

mínimo

Os valores estão dentro da margem de tolerância para o prazo determinadoe
cumpremasexigênciasmínimas,porémosvaloressão inferiores aoesperado,oque
indicaanecessidadedarealizaçãodeações corretivas paranãocomprometeros
resultadosfuturos.

adequado Foram atingidos os valores esperados para o prazo determinado.





O que plantar?

É Possível organizar em forma de 
Recomendação?



Resumo...
Temos oportunidade , instrumentos e sabemos onde queremos chegar 

•Legais – Há necessidade de aperfeiçoamento , mas a base existe

•Técnicos – Já sabemos muita coisa e e´possível fazer 
recomendações 

Afastar a dicotomia – conservação x exploração ; ruralista  x 
ambientalista 


