
 
 

ELEMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO DA 
VEGETAÇÃO NATIVA EM LARGA ESCALA 

The Conservation-Restoration Workshop 
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Déficit de vegetação 
nativa segundo a Lei 

12.651/2012 

Fonte: SAE, 2013 



Demanda para recuperação 
da vegetação nativa 

 adaptado de SAE, 2013. 
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Onde queremos chegar ? 
• Implementar a lei da Proteção da 

Vegetação Nativa  

• Atingir nosso compromisso com as 
metas de biodiversidades nacionais 
(Resolução CONABIO n. 6)  e com CDB 
(Aichi) => 11, 14 e 15 

• Recuperação baseada em ciência e em 
larga escala  

• Recuperação como negócio e como 
inclusão social  



Como acelerar a adequação ambiental das 
propriedades rurais? 

• Identificar os obstáculos atuais 

• Propor os fatores de sucesso para a recuperação 

• Identificar de áreas prioritárias 

• Facilitar aos proprietários o acesso aos mecanismos de 
assistência técnica e financeira 

• Aumentar a oferta de sementes e mudas 

• Reduzir o custo total por hectare 

• Gerar renda para o pequeno, médio e grande produtor rural 

• Facilitar a recuperação natural 



Conservação & Recuperação:  
Estratégia Espacial para a Mata Atlântica 
 mapas de remanescentes florestais 
 priorização de áreas para proteção da biodiversidade 
  indicação de potencial para incremento da conectividade 

Áreas estratégicas para conservação da biodiversidade Áreas estratégicas para recuperação visando incremento da conectividade 



Os riscos da inação 
 



Resumo dos custos da tragédia e custos da boa gestão de 
APPs (R$ 2011) 

APPs de beira de rio Campo Grande Bonsucesso 

inferior superior inferior superior 

Custos da tragédia 

Custo total estrutural 13.856.306 39.287.270 3.462.599 9.060.467 

Custo total não estrutural 153.836 452.496 51.080 151.073 

Custos totais emergenciais 831.052 3.008.074 647.306 1.478.241 

Externalidades (mortalidade e morbidade) 112.288.276 382.574.044 14.523.776 49.483.527 

Custo total da tragédia 127.129.470 425.321.884 18.684.761 60.173.308 

Custos da boa gestão de APP 

Custo de realocação de assentamentos 6.091.848 17.598.672 5.656.129 16.339.929 

Custo de urbanização de novos assentamentos 1.568.000 3.528.000 1.000.000 2.250.000 

Custo de reflorestamento 39.898 77.103 148.075 286.157 

Custo de oportunidade da agricultura --- --- 376.104 479.203 

Custo total de boa gestão de APP 7.699.746 21.203.775 7.180.308 19.355.289 



Análise da 
base de 
dados 

Quais são os 
custos, receitas, 

benefícios e riscos 
da cadeia da 
restauração 

Qual é a 
demanda por 
restauração 

Qual é a 
infraestrutura 

para 
restauração 

Políticas 
Públicas de 
fomento a 

Restauração, 
com base na 

análise 
econômica 

Formulação 
de  

casos de 
negócio da 
restauração 

  Economia da Restauração Florestal 

*parceria com IPEA e Pacto pela 
Restauração da Mata Atlântica  



WebAmbiente 
Inovação no Ambiente Rural da Agricultura 

Objetivo Geral:  

Disponibilizar na internet informações de soluções 
tecnológicas (produtos, tecnologias, sistemas de produção 
e serviços) para uso, recuperação e restauração de APP e 
RL nas seis regiões biogeográficas nacionais 

 

Biblioteca Digital 
 
 

 

 

SERVIÇOS 
disponíveis para  

Restauração 

TÉCNICAS de 
Restauração 



Atividades típicas dos CRADs: 

• Pesquisa: desenvolver, implantar e monitorar modelos 
de RAD em áreas demonstrativas; 

• Ensino: promoção de cursos para disseminar técnicas de 
RAD (coleta de sementes, produção de mudas, plantio, 
tratos silviculturais, aproveitamento econômico de 
espécies vegetais...) 

• Extensão: mobilizar e sensibilizar os atores da cadeia 
produtiva de RAD (coletores de sementes, viveiristas, 
produtores rurais, extensionistas, associações, ONGs...); 

Centros de Referência em Recuperação 
de Áreas Degradadas - CRADs 



AS VÁRIAS DIMENSÕES DA RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO 
NATIVA 

Regeneração passiva 

Regeneração assistida 

Apenas espécies 
nativas 

Serviços ambientais 

Negócio Produtos madereiros e 
não madereiros 

Algumas espécies 
exóticas 

Cumprindo a lei 



Alguns elementos chaves  

– Lições aprendidas e melhores práticas dos 
grandes projetos de recuperação de vegetação 
nativa ao redor do mundo 

– Diagnóstico formulando baseado em 3 pilares:  

• quais os motivos ? 

• Quais as condições favoráveis ?  

• Como Implementar ?  

– Lacunas e fatores chaves ? 

– Caráter participativo via reuniões e consulta 
pública  

– Colaboração com IUCN, WRI, IIS, USP, Pacto e 
... 

 



Categoria Característica Fator chave de sucesso Mat. Amz Cerr Caat Pam 

1. Motivar a. Benefícios A recuperação proporciona benefícios sociais e ambientais 

A recuperação é viável economicamente 

b. Sensibilização Publicação dos benefícios da recuperação 

Oportunidades para a recuperação são identificadas 

c. Eventos extremos  As ocorrências de crises são transformadas em oportunidades 

d. Mecanismos legais Existência de legislação para recuperação da vegetação nativa 

Legislação para recuperação da vegetação nativa é compreendida e 

aplicada 

e. Cultura Existência de uma ligação cultural com os diferentes tipos de vegetação 

Reconhecimento nacional desejado 

2. Facilitar a. Condições 

ecológicas 

As condições de solo, água, clima e fogo são adequadas à recuperação 

Ausência de plantas e animais que podem impedir a recuperação 

Disponibilidade de sementes, mudas, banco de sementes e propágulos. 

b. Condições de 

mercado 

Redução de demandas concorrentes em áreas degradadas ou alteradas 

Existência de mercados para produtos das áreas recuperadas 

c. Condições políticas Garantia da posse da terra e dos recursos naturais 

Alinhamento e coerência entre as políticas que influenciam a 

recuperação 

Existência de restrições ao desmatamento da vegetação nativa 

Aplicação das restrições e penalidades sobre o desmatamento da 

vegetação  

d. Condições sociais Engajamento e empoderamento da comunidade local para tomada de 

decisões  

População local se beneficia da recuperação da vegetação nativa 

e. Condições 

institucionais 

Clareza na definição dos papeis e responsabilidade pela recuperação 

Existência de arranjo e articulação institucional eficaz 



Categoria Característica Fator chave de sucesso Mat. Amz Cerr Caat Pam 

3. Implementar a. Lideranças Existência de lideranças em nível nacional e/ou local 

Existência de compromisso político de longo prazo 

b. Conhecimento Existência de “know-how” sobre a recuperação de ecossistemas 

Transferência de “know-how” por meio de serviços de assistência técnica e 

extensão rural. 

c. Técnicas  As técnicas e metodologias para recuperação ecológica tem base científica 

d. Financiamento e 

incentivos 

Os incentivos “positivos” e recursos superam os incentivos “negativos” 

Incentivos e recursos financeiros estão prontamente acessíveis 

e. Feedback Existência de um sistema efetivo de monitoramento e avaliação do 

resultado. 

Os bons exemplos são amplamente divulgados e conhecidos pela 

sociedade. 



A efetividade do plano requer sinergia e 
fortalecimento com as seguintes estratégias: 

A. Implementação da Lei 12.651/2012 (CAR, PRAs, PRADAs); 
 

B. Aumento da produtividade das pastagens e áreas agrícolas fora das áreas 
a serem recuperadas 
 

C. Regularização fundiária 
 

D. Criação de mercados para produtos e serviços oriundos da recuperação 
da vegetação nativa 

 
 

 
 



Visão 

A  recuperação e manutenção da vegetação nativa em Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) ,  Reserva Legal (RL) e em terras degradadas e com baixa 
produtividade no Brasil em pelo menos 21 milhões de hectares trará uma 
ampla gama de benefícios para a sociedade: 
 
• Cumprimento da Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Lei 12.651/2012) 

• Redução da pobreza e desigualdade 

• Criação de novos empregos 

• Desenvolvimento econômico 

• Disponibilidade de água 

• Equilíbrio do clima  

• Conservação da biodiversidade 

• Liderança global em desenvolvimento sustentável 



Objetivo 

Estabelecer e fortalecer as políticas, incentivos, práticas e outras medidas 
necessárias com vistas a alcançar a recuperação e manutenção da vegetação 
nativa em larga escala no Brasil. Para atingir esse objetivo, o plano deve : 
 
• Conter um conjunto de estratégias para motivar, facilitar e implementar a 

recuperação da vegetação nativa 
 

• Envolver  uma ampla gama de atores entre proprietários de terra, 
comunidades, governos, organizações não-governamentais, empresas e 
instituições de pesquisa 
 

• Propiciar a geração de renda para o pequeno, médio e grande produtor 
rural a partir da recuperação da vegetação nativa. 

 
• Conter um cronograma de execução físico-financeiro para os próximos 5 

anos. O Plano terá uma duração de 20 anos e será revisto a cada 5 anos. 



Dez estratégias para recuperação da vegetação nativa em 
larga escala 

Motivar 
1. Realizar campanhas de sensibilização focadas nos produtores rurais 
2. Realizar campanhas de sensibilização focadas na população urbana 
3. Realizar  campanhas de sensibilização focadas nos formadores de opinião 

  
Facilitar 

4. Aumentar a disponibilidade de sementes e mudas nativas 
5. Fomentar e formar mercados de produtos e serviços gerados nas áreas recuperadas 
6. Fortalecer a cooperação institucional e coerência das políticas públicas para a 

recuperação da vegetação nativa  
 
Implementar 

7. Aprimorar os mecanismos financeiros para recuperação da vegetação da nativa 
8. Expandir os serviços de extensão e a capacitação para a recuperação da vegetação 

nativa 
9. Implementar uma plataforma nacional de planejamento e monitoramento espacial 

para a recuperação da vegetação nativa 
10. Promover a pesquisa e desenvolvimento da recuperação da vegetação nativa 



MOTIVAR 



M1.  Campanhas de sensibilização: produtores rurais 

Objetivo 
 
Sensibilizar os proprietários de terras, empresas do setor agrícola, e 
órgãos governamentais de assistência técnica e extensão rural acerca:  
 

-das disposições sobre recuperação da vegetação nativa da Lei 12.651;  
 

-do conceito de recuperação de áreas degradadas ou alteradas e dos seus 
benefícios 
 

-de onde e como é possível receber assistência técnica para sua 
implementação 
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M1.  Campanhas de sensibilização: produtores rurais 

Atividades 
 
• campanhas de sensibilização 

• manual das disposições da Lei 12.651/2012 sobre a recuperação da 
vegetação nativa  

• Programa “Campeões da Recuperação” (homenagem pública anual  de 
líderes, agricultores e empresas do agronegócio que obtiveram sucesso na 
recuperação da vegetação ou fizeram contribuições consideráveis para a 
recuperação da vegetação em larga escala) 



Objetivo 
 
Sensibilizar a população urbana acerca da recuperação da vegetação 
nativa e seus benefícios 
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Atividades 
 
• campanhas de sensibilização 

• programas de voluntariado para a recuperação 

• Programa “Campeões da Recuperação” para municípios, estados, organizações 
não governamentais e instituições de pesquisa 

M2.  Campanhas de sensibilização: população urbana 



M3.  Campanhas de sensibilização: formadores de opinião    

Objetivo 
 
Sensibilizar formadores de opinião, mediadores do engajamento regional 
e local e provedores de informações referentes às peculiaridades regionais 
e locais a serem consideradas nas campanhas.  

Atividades 
 
• Criação e lançamento de campanhas de sensibilização voltadas para formadores 
de opinião (órgãos estaduais, associações de classe, sindicatos, ONGs) que 
auxiliarão na divulgação das campanhas voltadas para produtores rurais e 
população urbana.  
 
• As campanhas de sensibilização serão organizadas regionalmente por domínio 
biogeográfico, sendo priorizadas as regiões com maior demanda por recuperação 
de vegetação nativa.  



Projeto Cachoeira, Piracaia 

FACILITAR 



Objetivo 
 
Aumentar a disponibilidade,  qualidade  e acessibilidade dos produtores 
rurais e executores de projetos de recuperação de ecossistemas às sementes 
e mudas de espécies nativas. 
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F1.  Disponibilidade de sementes e mudas nativas  

Atividades 
 
• Revisão de dispositivos legais sobre sobre a coleta de sementes em áreas 

protegidas 

• Aperfeiçoamento da Instrução Normativa nº 56/2011 do MAPA 
(produção, comercialização e utilização de sementes e mudas florestais) 



Atividades 
 
• Ampliação da rede de coletores de sementes e de viveiros de mudas 

nativas 

• Criação de um sistema on-line nacional de rastreamento de sementes e 
mudas 
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F1.  Disponibilidade de sementes e mudas nativas  



Objetivo 
 
Promover uma “economia da recuperação da vegetação nativa” criando bases 
para que os mercados de bens e serviços prosperem, incluindo os CRAs. 
 
 
 

F2.  Mercados para produtos e serviços  

Atividades 
 
• Estímulo à oferta e à demanda de produtos florestais madeireiros e não-

madeireiros provenientes de áreas recuperadas 

• Estímulo à implantação de programas de Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) em mais estados, municípios e bacias hidrográficas; 

• Incentivo ao sistema de Cotas de Reserva Ambiental (CRA) => recuperação 
de vegetação e aumento da conectividade da paisagem 

 



Objetivo 
 
Deixar clara a articulação de funções e responsabilidades pela execução do 
Plano de Recuperação da Vegetação Nativa entre os governos, sociedade 
civil e setor privado, além do alinhamento e fortalecimento das políticas 
públicas que afetam a recuperação da vegetação nativa 
 
Buscar a articulação com os Estados responsáveis pela execução das políticas 
ambientais  nacionais (Lei Complementar  nº 140/2011). 
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Atividades 
 
• Modificação de políticas selecionadas, quando necessário, a fim de garantir 

a coerência 

 

F3. Cooperação institucional e coerência das políticas 
públicas 
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Atividades 
 
• Elaborar padrões mínimos para o PRAD 

• Garantir a incorporação da recuperação da vegetação nativa em outras 
políticas ambientais (REDD+, PSA, Plano Nacional de Adaptação à Mudança 
do Clima e Plano Nacional de Florestas Plantadas) 

• Garantir a incorporação ou alinhamento da recuperação da vegetação 
nativa nas políticas setoriais (ex.: regulamentos, subsídios e incentivos)  

• Definição da legislação para a implementação da recuperação da vegetação 
para cada domínio biogeográfico  conforme o princípio de coordenação  

F3. Cooperação institucional e coerência das políticas 
públicas 



Projeto Cachoeira, Piracaia 

IMPLEMENTAR 



Objetivo 

orar os mecanismos financeiros para a recuperação da vegetação nativa 

Aperfeiçoar a carteira de mecanismos de financiamento de longo prazo (ex.: 

empréstimos, concessões, incentivos fiscais) para a recuperação da vegetação 

nativa 

I1.  Mecanismos financeiros  

Atividades 
 

• Criar ou melhorar linhas de crédito (e.x., BNDES, Banco do Brasil) e de 
financiamento de longo prazo (“títulos florestais”) 

• Criar programas de concessão para a recuperação vegetação nativa (ex.: 
uma “Iniciativa Brasileira de Recuperação de Ecossitemas”) para ajudar a 
financiar os custos iniciais da recuperação 

• Criar ou aprimorar incentivos fiscais 

• Treinar, capacitar e financiar agentes finais 



Objetivo 
 
Criar e implementar programas de capacitação e treinamento e expandir os 
serviços de assistência técnica e extensão rural para ajudar os proprietários 
de terras na implementação da recuperação da vegetação nativa e no 
cumprimento da Lei de Proteção da Vegetação Nativa 
 
Buscar a articulação com os Estados responsáveis pela execução das políticas 
ambientais  nacionais (Lei Complementar  nº 140/2011). 
 

Atividades 
 
• Discutir e aprimorar os Centros de Referência em Recuperação de Áreas 

Degradadas (CRADs)  

I2. Serviços de capacitação e extensão rural 



Atividades 
 
• Criação de um grande programa para “formação de multiplicadores” em 

recuperação da vegetação nativa (ATER, cooperativas, associação de 
produtores, sindicatos, sistema ROTARY/LIONS, SENAR, ONGs, com apoio 
do setor privado) 

• Criar programas de capacitação para produtores de sementes e mudas 
(técnicas de produção e gestão organizacional) 

• Intensificar tecnologias da informação e comunicação (“TICs”) para 
permitir assistência técnica e ensino à distância 

I2. Serviços de capacitação e extensão rural 



Objetivo 
 
Desenvolver e implementar uma plataforma de planejamento e 
monitoramento espacial em nível nacional (“sistema único de 
mapeamento”) para subsidiar o processo de tomada de decisão da 
recuperação de ecossistemas, priorizando a incorporação dos sistemas já 
existentes 

Atividades 
 
• Criação do componente de monitoramento da plataforma 

• Criação do componente de planejamento espacial da plataforma, incluindo a 
definição de áreas prioritárias 

• Concepção da arquitetura on-line da plataforma 

• Identificar e fornecer os recursos necessários para as instituições que irão 
processar, interpretar, analisar e comunicar os resultados do monitoramento 
 

I3. Plataforma de planejamento e monitoramento 
espacial em escala nacional 



Objetivo 
 
Promover programas de pesquisa e desenvolvimento na área de 
recuperação da vegetação nativa, objetivando a redução dos custos, 
aumento dos benefícios e da eficácia, considerando aspectos econômicos 
sociais e ecológicos 

Atividades 
 
• Criação de um “programa de bolsa de pesquisa em recuperação vegetação 

nativa” público-privado 

• Priorização do tema da recuperação da vegetação nativa no âmbito dos 
órgãos de financiamento da pesquisa 

• Elaboração de uma lista dos “temas de pesquisa prioritários para o prazo de 5-
10 anos” para a recuperação da vegetação nativa por região biogeográfica 
 

I4. Pesquisa e desenvolvimento 



Atividades 
 

• Abertura de editais específicos para pesquisas sobre recuperação da 
vegetação nativa 

• Ampliação do número de cursos sobre recuperação da vegetação nativa 
nos programas de graduação e pós-graduação 

• Realização do “Congresso Mundial de Recuperação de Ecossistemas 
Tropicais” (bienal) 

• Aumentar o número de redes de pesquisa (ex.: REBRE, RIACRI) 

I4. Pesquisa e desenvolvimento 
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PARNA Pau Brasil 

(BA) 

Obrigado !  

Carlos Alberto de Mattos Scaramuzza, Dr. em Ecologia 
carlos.scaramuzza@mma.gov.br 

 + 61 2028-2028 

 
 

 

 

 

 


