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1. INTRODUÇÃO

O Projeto de Recuperação de Matas Ciliares objeto desta avaliação foi elaborado pela Secretaria do
Meio Ambiente do Estado de São Paulo com o objetivo de reverter a tendência de degradação dos
ecossistemas ciliares no Estado de São Paulo. A degradação das áreas ciliares e a insuficiência de
ações para sua recuperação têm representado um risco à integridade da mata atlântica e do cerrado,
biomas de importância global presentes em São Paulo. 

O Projeto  de  Recuperação  de Matas  Ciliares  no Estado  de São Paulo  teve sua Nota  Conceitual
aprovada pelo Global Environmental Facility – GEF em novembro de 2003. O detalhamento das
propostas previstas na Nota Conceitual foi realizado pela SMA, por meio de um Grupo de Trabalho
integrado  por  representantes  das  diferentes  unidades  do  Sistema  de  Meio  Ambiente,  além  da
Coordenadoria  de  Assistência  Técnica  Integral  e  Instituto  de  Economia  Agrícola,  ambos  da
Secretaria da Agricultura. O projeto foi aprovado pela SEAIN (Secretaria de Assuntos Internacionais
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão),  que é o ponto focal  do GEF no Brasil,  e,
apresentado ao Secretariado do GEF em julho, encontrando-se em curso os procedimentos de análise
e aprovação. 

O  principal  objetivo  do  projeto  é  o  desenvolvimento  de  instrumentos  para  o  embasamento  e
viabilização de um futuro programa de recuperação de matas ciliares de abrangência estadual e de
longo prazo.  Por  esta  razão,  parte  significativa  dos  recursos  será  utilizada  para  a  realização  de
estudos e para custear  atividades de capacitação, educação ambiental e treinamento. Os impactos
ambientais  das  ações  de  educação  ambiental  e  capacitação  são  indubitavelmente  positivos.  Os
impactos  potenciais  dos  estudos,  por  sua  vez,  estarão  associados  à  futura  implementação  de
instrumentos  deles  decorrentes,  o  que  será  avaliado  no  momento  oportuno.  Assim,  na  presente
avaliação  de  impactos  ambientais  foram  considerados  em  especial  os  impactos  associados  às
intervenções  previstas  nos  componentes  voltados  à  implantação  de projetos  demonstrativos  e  ao
fomento da produção de sementes e mudas. 

Cabe  mencionar  que  parte  das  intervenções  diretas  previstas  no  projeto  ocorrerá  por  meio  da
implantação de ações desenvolvidas no âmbito do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas
– PEMH. Os impactos sócio-ambientais decorrentes de tais atividades foram avaliados no âmbito
daquele programa e por esta razão não foram objeto de avaliação neste relatório.

Ressalta-se que o projeto não irá gerar impactos ambientais significativos, nos termos definidos na
legislação nacional, não sendo exigível, portanto, a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental -
EIA e respectivo relatório – RIMA. A presente avaliação foi efetuada com o objetivo de atender às
políticas de salvaguarda do Banco Mundial, que classificou o projeto na categoria B (para qual se
exige a elaboração de Plano de Gestão Ambiental), e para identificar, prevenir e mitigar eventuais
impactos  ambientais  negativos,  mesmo  que  não  sejam  considerados  significativos.  A  avaliação
permitirá, também, a identificação de medidas para maximizar os impactos positivos do projeto.
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2. DESCRIÇAÕ DO PROJETO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE
ABRANGÊNCIA

2.1 - Descrição do Projeto

2.1.1 - Contexto e Justificativas

De acordo com recente levantamento da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SMA, no estado
de São Paulo há 3,398 milhões de hectares cobertos por vegetação nativa que representam 13,7% de
sua área total. A vegetação remanescente distribui-se de forma heterogênea e se concentra nas áreas
de maior declividade,  na Serra do Mar  e nas unidades de conservação administradas  pelo poder
público. Vastas áreas se acham praticamente desprovidas de vegetação nativa.

Dentro desse quadro, é preocupante a situação das matas ciliares. Alguns estudos estimam em mais
de  um milhão  de  hectares  as  áreas  marginais  dos  cursos  d’água  sem vegetação  ciliar.  Embora
preliminar, essa avaliação revela a ordem de grandeza do problema. Somente para recuperar as matas
ciliares paulistas seria necessário produzir, plantar e manter, mais de dois bilhões de mudas. 

A  degradação  das  terras,  o  desmatamento  e  o  isolamento  de  remanescentes  florestais  têm  se
constituído em ameaças concretas à estrutura, funções e estabilidade da Mata Atlântica e do Cerrado,
biomas de importância global presentes no Estado de São Paulo. A degradação e a perda de solo
contribuem, ainda, de forma significativa para o agravamento da pobreza no meio rural. 

Apesar dos esforços desenvolvidos para a recuperação de áreas degradadas, em especial em zonas
ciliares, algumas questões têm representado obstáculos ao desenvolvimento de programas e projetos
com este objetivo. Verifica-se que, na situação atual, não existem condições financeiras, políticas e
institucionais  para  a  implementação  de  um programa de  recuperação  de  matas  ciliares  de  larga
escala. 

Os fatores que têm dificultado (ou impedido) a recuperação de áreas degradadas, em especial em
zonas  ciliares,  foram  identificados  pelo  Governo  do  Estado  com  a  participação  de  vários
stakeholders e podem ser sistematizados em seis grupos, conforme segue:

 dificuldade de engajamento de proprietários rurais que, de maneira geral, entendem a obrigação
de  preservar  matas  ciliares  como  uma  expropriação  velada  de  áreas  produtivas  da  sua
propriedade; 

 insuficiente disponibilidade de recursos para a recuperação de matas ciliares e ineficiência no
uso dos recursos disponíveis; 

 déficit regional (qualitativo e quantitativo) na oferta de sementes e mudas de espécies nativas
para atender a demanda a ser gerada por um programa de recuperação de matas ciliares; 

 dificuldade  de  implantação  de  modelos  de  recuperação  de  áreas  degradadas  adequados  às
diferentes situações; 

 falta  de  instrumentos  para  planejamento  e  monitoramento  integrado  de  programas  de
recuperação de áreas degradadas; 

 falta de reconhecimento, pela sociedade, da importância das matas ciliares e dificuldades para a
implementação de programas em larga escala para mobilização, capacitação e treinamento dos
agentes envolvidos.

Ressalte-se  que  a  proposição  e  implementação  de  um projeto  de  recuperação  de  matas  ciliares
deverão ocorrer sem prejuízo das ações de fiscalização decorrentes das atribuições legais da SMA.
Pelo contrário, espera-se que a maior presença do poder público apoiando a recuperação de áreas
degradadas e o monitoramento dos projetos que serão implantados, além da integração pretendida
com os diversos setores da sociedade, contribuam para o controle das áreas legalmente protegidas. A
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implementação do projeto deverá,  ainda, auxiliar nas ações de controle,  na medida em que serão
desenvolvidas atividades voltadas à educação ambiental, mobilização e capacitação que abordarão,
inclusive, a importância da preservação da mata ciliar remanescente e da eliminação ou controle dos
fatores que contribuem para sua degradação. 

2.1.2 - Objetivos

O presente  projeto  foi  concebido  com o  objetivo  de  desenvolver  instrumentos,  metodologias  e
estratégias de modo a tornar viável um Programa de Recuperação de Matas Ciliares de longo prazo e
de abrangência estadual, visando:

 Apoiar  a  conservação  da  biodiversidade  nos  biomas  existentes  no  território  paulista  (mata
atlântica e cerrado) através da formação de corredores de mata ciliar, revertendo a fragmentação
e insularização de remanescentes de vegetação nativa;

 Reduzir  os  processos  de  erosão  e  assoreamento  dos  corpos  hídricos,  levando  à  melhoria  da
qualidade e quantidade de água;

 Reduzir a perda de solo e apoiar o uso sustentável dos recursos naturais;
 Contribuir para a redução da pobreza na zona rural,  através da criação de mecanismos para a

remuneração  pelos  serviços  ambientais  fornecidos  pelas  matas  ciliares,  pela  capacitação  e
geração  de  trabalho  e  renda  associada  ao  reflorestamento  e  pela  criação  de  alternativas  de
exploração sustentada de florestas nativas.

2.1.3 - Descrição Geral 

O Projeto de Recuperação de Matas Ciliares será desenvolvido de forma integrada com o Programa
Estadual  de  Microbacias  Hidrográficas  da  Secretaria  da  Agricultura  e  Abastecimento/CATI
(Coordenadoria de Assistência Técnica Integral). As ações previstas neste projeto irão somar-se às
ações desenvolvidas pelo PEMH, reforçando sua dimensão ambiental. Com isto, será assegurada a
maximização dos benefícios ambientais proporcionados por aquele programa, especialmente no que
se refere à conservação da biodiversidade e recuperação das áreas degradadas nos biomas da Mata
Atlântica  e do Cerrado.  Por outro lado,  a  conservação dos solos e a reorientação das atividades
produtivas executadas pelo PEMH são reconhecidamente condições indispensáveis para o efetivo
sucesso de projetos de restauração de matas ciliares. Verifica-se, portanto, que as ações previstas no
Projeto  de Recuperação  de Matas  Ciliares  e no PEMH são complementares,  o  que justifica  sua
integração como forma de otimizar benefícios. Outro aspecto relevante diz respeito à otimização da
gestão desses dois programas como resultado da utilização, pelos dois projetos, dos mesmos canais
de  mobilização  e  engajamento  de  produtores  rurais,  além  de  sistemas  de  acompanhamento  e
monitoramento integrados.

Considerando a importância das matas ciliares para a conservação da água, foram alocados recursos
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos para financiar o desenvolvimento de ações preparatórias,
notadamente relativas à capacitação de técnicos, mobilização da sociedade e realização de estudos
preliminares para identificação do potencial de seqüestro de carbono por florestas ciliares. As ações
iniciadas com recursos do FEHIDRO terão continuidade na fase de implementação.
 
O  projeto  proposto  relaciona-se,  ainda,  com  diversos  projetos  e  programas  já  em  andamento,
cabendo mencionar o Projeto de Políticas Públicas, desenvolvido pelo Instituto de Botânica com o
apoio da FAPESP, o Projeto de Preservação da Mata Atlântica – PPMA, desenvolvido pelo Instituto
Florestal e Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais, o Projeto Rede de Sementes
Florestais Rio-SP, desenvolvido pela Fundação Florestal e Instituto Florestal com o apoio do FNMA,
além dos programas regulares de pesquisa em recuperação de áreas degradadas, educação ambiental,
monitoramento e fiscalização de recursos naturais e reposição florestal executados pela SMA. Na
formulação do projeto as iniciativas em andamento foram consideradas com o objetivo de assegurar
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que  na  implementação  haja  sinergia  entre  as  ações  correlatas.  Foram  consideradas,  ainda,  as
propostas contidas no Projeto GEF Proteção da Mata Atlântica no Interior de São Paulo, em fase de
preparação  pelo  Instituto  de Pesquisas  Ecológicas  (IPÊ),  que executará  ações  de reflorestamento
visando à formação de corredor regional de biodiversidade, atuando complementarmente na região
do Pontal do Paranapanema, não inserida entre as cinco bacias prioritárias, e o Programa Águas e
Florestas coordenado pela Reserva Nacional da Biosfera da Mata Atlântica e pelo CEIVAP.

Estão previstas parcerias, visando à integração e à articulação de órgãos da administração pública
estadual  e  municipal,  universidades,  organizações  ambientalistas,  entidades  representativas  de
produtores  rurais  e  demais  setores  da sociedade.  Isto porque  a  amplitude do problema demanda
decisões  e  ações  de  longo  prazo,  que  só  serão  viabilizadas  se  houver  o  comprometimento  da
sociedade com objetivos e metas comuns. 

Assim,  várias  das  atividades  propostas  visando  à  realização  de  estudos,  o  desenvolvimento  e
disseminação de tecnologia serão desenvolvidas em conjunto com universidades e instituições de
ensino  e  pesquisa,  destacando-se  a  ESALQ/USP,  Universidade  do  Vale  do  Paraíba  -  UNIVAP,
Instituto Agronômico (SAA), UNESP, UNICAMP, UFSCAR/Araras, Centro Nacional de Referência
em Biomassa – CENBIO e Fundação Paula Souza. Já estão definidas parcerias com as prefeituras de
Sumaré,  São  Bernardo  do  Campo,  Mogi  Guaçu  e  Ilha  Comprida,  além de  haver  a  previsão  de
formalização  de  novas  parcerias  durante  a  fase  de  implantação  dos  projetos  demonstrativos.  As
organizações  não  governamentais  de  cunho  ambientalista  e  as  associações  representativas  de
produtores  rurais  serão  envolvidas,  tanto  em  atividades  específicas  como  aquelas  voltadas  à
capacitação, mobilização, realização de estudos e monitoramento, como no acompanhamento geral
do  projeto.  Os resultados  do  projeto  deverão  propiciar  a  formulação  de  um programa que  será
implementado em todo o Estado de São Paulo, que possui cerca de 250 mil Km² e população de 39
milhões de habitantes. 

Nesta etapa optou-se por eleger bacias prioritárias, onde serão desenvolvidos estudos e implantados
projetos  demonstrativos,  visando  facilitar  a  operacionalização  das  ações  e  concentrar  os
investimentos  diretos  em  recuperação  e  reflorestamento  em  regiões  onde  os  benefícios  sócio-
ambientais sejam maximizados. 

Para  que  os  objetivos  do  projeto  sejam alcançados  é  necessário  que  as  bacias  indicadas  como
prioritárias  atendam  simultaneamente  a  duas  condições:  contemplem  as  diferentes  situações
existentes em São Paulo, incluindo áreas representativas do conjunto de fatores identificados como
dificuldades  (ou  impedimentos)  para  a  recuperação  de  matas  ciliares  e,  ainda,  abriguem  áreas
indicadas como prioritárias para a conservação da biodiversidade. 

As  questões  do  meio  físico,  em  especial  aquelas  ligadas  à  geomorfologia  e  aos  fatores  de
potencialidade  e susceptibilidade à  erosão,  associadas  à intensidade  de cobertura  vegetal  natural
(privilegiando as áreas prioritárias para conservação do Cerrado e da Mata Atlântica), ao uso do solo
e características agropecuárias, além daquelas relativas aos níveis de pobreza, nortearam a escolha
das  bacias  prioritárias  para  implantação  de  projetos  demonstrativos,  quais  sejam:  Bacias
Hidrográficas do Paraíba do Sul, Piracicaba-Capivari-Jundiaí, Mogi-Guaçu, Tietê-Jacaré e Aguapeí.
As cinco bacias prioritárias, em conjunto, perfazem 113 mil Km² com população de 9,3 milhões de
habitantes.

Os critérios para a seleção das microbacias para a implantação de projetos demonstrativos foram
estabelecidos  em conjunto  com os  respectivos  Comitês  de  Bacia  Hidrográfica  (CBH)  das  cinco
bacias  prioritárias.  As especificidades  de cada bacia  foram consideradas  no processo  de análise,
discussão  e  formulação,  resultando em uma matriz  de  critérios  e pesos  diferente  para  cada  uma
delas. Todo o processo de definição de critérios teve o objetivo de assegurar que sejam selecionadas
áreas  cuja  recuperação,  por  ação  direta  do  projeto,  proporcione  o  máximo de  benefícios  sócio-
ambientais. De maneira geral, é possível sistematizar os critérios de seleção que foram lembrados em
todas  as  bacias  em  quatro  grupos:  a)  importância  da  microbacia  para  a  conservação  da
biodiversidade, considerando a existência de Unidades de Conservação, remanescentes significativos
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de  vegetação  nativa,  possibilidade  de  formação  de  corredores,  diversidade  de  ecossistemas,
intensidade  de  vegetação,  etc.;  b)  importância  da  microbacia  para  a  produção  de  água  para
abastecimento público e para o equilíbrio do ecossistema, considerando a existência de pontos de
captação, classe do corpo d’água, qualidade da água, presença de remanescentes significativos de
vegetação nativa a jusante da microbacia, etc.; c) organização e mobilização da sociedade e outros
fatores de facilitação, considerando a existência de associações e cooperativas de produtores e de
organizações  ambientalistas,  infra-estrutura  regional,  possibilidade  de  integração  com  outros
programas  e  projetos,  etc.;  d)  atividade  econômica  preponderante  e  potencial  de  degradação
ambiental  decorrente  do  uso  atual,  considerando  a  fragilidade  do  solo,  tamanho  e  renda  das
propriedades, restrições legais, tipo de atividade agrícola, etc. 

Os  passos  para  a  seleção  das  microbacias  serão  os  seguintes:  a)  identificação  das  “microbacias
candidatas”, considerando todas aquelas abrangidas pelo PEMH na bacia em questão, além daquelas
que forem sugeridas por instituições governamentais ou não governamentais interessadas (desde que
sejam  fornecidas  as  informações  necessárias  à  análise);  b)  hierarquização  das  microbacias  pela
aplicação  da  matriz  de  critérios  sócio-ambientais  aprovada  pelo  Comitê  de  Bacia  Hidrográfica
(CBH);  c) realização  de eventuais  ajustes  em função da necessidade da inclusão  de microbacias
representativas de “situações problema” específicas apontadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica.

As ações do projeto serão desenvolvidas em três níveis: estadual, regional e local, Nas três esferas
haverá instâncias executivas e consultivas, além da ampla participação de stakeholders. No âmbito
estadual  haverá  a definição  de  diretrizes  gerais,  coordenação  e  estabelecimento  de  uma rede de
relações interinstitucionais, estando previsto um colegiado consultivo (Comissão de Biodiversidade
e Florestas do Conselho Estadual de Meio Ambiente -CONSEMA).  Os estudos e demais atividades
voltadas  à  formulação  de  um futuro  programa de  recuperação  de  matas  ciliares  serão,  também,
desenvolvidos em âmbito estadual. 

As ações  regionais  serão  realizadas  nas  cinco  bacias  prioritárias  e  compreenderão  atividades  de
educação ambiental, capacitação e mobilização, além do fomento à produção de sementes e mudas.
Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) serão os fóruns consultivos regionais. 

As  ações  de  abrangência  local  ocorrerão  nas  microbacias  selecionadas  para  a  implantação  dos
projetos  demonstrativos  e compreenderão um esforço concentrado em mobilização e capacitação
para o uso sustentável dos recursos naturais e o envolvimento direto de associações ou cooperativas
locais para a execução das atividades de implantação e manutenção de florestas ciliares. 

O custo total do projeto é de US$ 18.908,5 mil, dos quais US$ 7.046,5 mil provenientes do GEF,
US$ 3.394,7 mil de contrapartida do governo do Estado, US$ 8.467,3 de co-financiamento do PEMH
(US$ 7.319,7 do Governo do Estado e US$ 1.147,6 dos beneficiários). Os recursos do GEF serão
distribuídos entre os componentes da seguinte forma: 13% para o desenvolvimento de políticas, 13%
para  apoio  à  restauração  sustentável  de  florestas,  30%  para  a  implantação  de  projetos
demonstrativos,  24%  para  capacitação,  educação  ambiental  e  treinamento  e  20%  para
monitoramento, avaliação, coordenação e disseminação de informações. 

O  projeto  será  avaliado  de  forma  permanente  a  partir  de  um  pool de  indicadores  previamente
definidos,  de  modo  que  seja  possível  adotar  medidas  corretivas  sempre  que  necessário.  O
monitoramento  será  feito  com a participação  das  instâncias  executivas  e  consultivas  do projeto,
consultorias especializadas,  stakeholders, beneficiários e comunidade. Para tanto, serão elaborados
um Plano de Monitoramento e Avaliação do Projeto e um Plano de Monitoramento dos Impactos do
Projeto.  As diretrizes para o monitoramento do andamento do projeto e de seus impactos  foram
estabelecidas  com base  nas  informações  coletadas  na  fase  de  elaboração  do  diagnóstico,  marco
lógico,  sugestões  recebidas  de vários  interessados  durante  a  fase  de  preparação  do projeto  e  na
experiência decorrente da implementação de outros projetos e programas, especialmente o Programa
Estadual  de  Microbacias  Hidrográficas  (PEMH),  desenvolvido  pela  Secretaria  da  Agricultura  e
Abastecimento com financiamento do Banco Mundial. 
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2.1.4 - Componentes e Atividades

O Projeto proposto será  implementado em 4 anos,  estruturado em cinco componentes,  conforme
segue:

Componente 1 - Desenvolvimento de Políticas

Este componente tem por objetivo principal avaliar e criar as condições de exeqüibilidade técnica,
econômica e financeira para a implementação de um programa estadual de recuperação sustentada de
matas ciliares.  Os aspectos de oferta de tecnologia, aparatos tributários e legais serão examinados
sob  a  ótica  do  proprietário  rural,  procurando  avaliar  as  interferências  na  tomada  de  decisão  do
administrador  da  unidade  produtiva  onde  ocorrerá  a  recuperação  florestal.  Paralelamente,  será
discutida a vertente macroeconômica das mesmas questões, com o intuito de mensurar a eficácia da
legislação  vigente.  Serão  propostas,  se  necessário,  alterações  nos  atuais  instrumentos  legais  e
sugeridos novos instrumentos, de tal sorte que o seu conjunto possa fomentar a estruturação de um
mercado de serviços ambientais em bases sólidas, com especial destaque para a remuneração pelo
seqüestro de carbono e melhoria da qualidade da água. 

O componente prevê, ainda, a identificação de áreas prioritárias para a preservação de matas ciliares
com vistas à formação de corredores regionais de biodiversidade, a definição de metodologia e o
desenvolvimento de um sistema para monitoramento de matas ciliares.  Ambos os produtos  serão
incorporados à proposta de programa de recuperação de matas ciliares que será elaborada.

Para tanto, serão desenvolvidos dois sub-componentes:

1.1: Desenvolvimento de Sistema para Pagamento por Serviços Ambientais
1.2: Formulação de Programa Estadual de Recuperação de Matas Ciliares

Componente 2 - Apoio à Restauração Sustentável de Florestas Ciliares

O componente  visa  assegurar  o  desenvolvimento  e  a  disseminação  de metodologias,  bem como
incrementar  a  oferta  de  sementes  e  mudas  em  quantidade  e  qualidade  adequadas  às  ações  de
recuperação de matas ciliares em São Paulo.

As ações deste componente serão implementadas principalmente nas cinco bacias prioritárias, mas
seus efeitos serão estendidos para todo o Estado de São Paulo por meio da difusão de informações e
disponibilização de sementes e assistência técnica para a produção de mudas de espécies nativas,
além de prover capacitação para a recuperação de áreas degradadas e restauração florestal. 

As atividades previstas estão estruturadas em dois sub-componentes:

2.1: Desenvolvimento e Validação de Metodologia para Restauração Florestal
2.2: Apoio à Colheita de Sementes e Produção de Mudas de Espécies Nativas

Componente 3 - Investimentos em Práticas de Uso Sustentável do Solo e Restauração Florestal

O componente visa promover e divulgar o uso sustentável dos recursos naturais em áreas produtivas
e  a  recuperação  sustentada  de  matas  ciliares.  Os  trabalhos  serão  desenvolvidos  em microbacias
representativas  das  diferentes  situações  encontradas  no  Estado  de  São  Paulo,  de  modo a  testar,
consolidar e permitir a replicação de instrumentos, técnicas e metodologias propostos pelos demais
componentes do projeto.

As  ações  promovidas  diretamente  pelo  projeto  serão  realizadas  em  cinco  bacias  hidrográficas
prioritárias  (Paraíba  do  Sul,  Piracicaba-Capivari-Jundiaí,  Tietê-Jacaré,  Mogi-Guaçu  e  Aguapeí),
selecionadas por contemplarem as diferentes  situações de meio físico,  biótico e sócio-econômico
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encontradas em São Paulo, conforme descrito no anexo 6. Está previsto, ainda, o acompanhamento
da implantação de projetos e de iniciativas destinadas à incentivar  e promover a recuperação de
matas  ciliares  em  outros  locais,  de  responsabilidade  de  instituições  públicas  e  privadas,
independentemente da aplicação direta de recursos pelo projeto. O componente prevê a realização de
ações no âmbito do Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, desenvolvido pela secretaria
da Agricultura e Abastecimento por meio da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral – CATI.

As atividades propostas estão estruturadas em dois sub-componentes:

3.1: Investimentos em Áreas Produtivas Agrícolas e de Pastagens
3.2: Projetos Demonstrativos de Recuperação de Matas Ciliares

Componente 4 - Capacitação, Educação Ambiental e Treinamento

O Componente  destaca  a  importância  das  variáveis  cultural  e  social  presentes  na  problemática
ambiental, tendo como objetivo geral fundamentar e propiciar a participação das populações locais
no  planejamento  e  nas  ações  de  âmbito  local  e  regional,  com  vistas  a  uma  agenda  de
desenvolvimento  sustentável,  para  garantia  e  manutenção  da  qualidade  de  vida  por  meio  da
preservação e recuperação dos recursos ambientais. 

As ações deste componente  serão implementadas  em diferentes  níveis  em todo o Estado de São
Paulo, considerando diferentes públicos alvo, nas cinco bacias prioritárias e nas microbacias com
projetos demonstrativos, estando organizadas nos seguintes sub-componentes:

4.1: Educação Ambiental no Ensino Formal
4.2: Mobilização e Divulgação (Stakeholders e População Residente nas Bacias Prioritárias)
4.3: Capacitação de Agentes Ambientais (Executores do Projeto)
4.4: Capacitação para a Gestão Sustentável nas Microbacias (Beneficiários do Projeto)

Componente 5 - Gestão, Monitoramento e Avaliação, Disseminação de Informações

Os objetivos do componente são coordenar, gerenciar e monitorar as ações desenvolvidas no âmbito
do projeto, de forma a permitir uma atuação integrada dos diversos componentes, bem como com
outros  projetos  e  programas  correlatos,  além  de  indicar  eventual  necessidade  de  alterações  no
desenvolvimento  do  projeto  e  de  difundir  os  resultados  regional,  estadual  e  nacionalmente.  Na
gestão  do  projeto  deverá  ser  utilizado  o  Sistema  de  Acompanhamento  Físico-Financeiro
desenvolvido  pela  CATI  no  projeto  de  microbacias.  Para  o  monitoramento  e  avaliação  será
desenvolvido um sistema específico, com base em técnicas de sensoriamento remoto, contando com
recursos de consultoria.

As atividades do componente estão estruturadas nos seguintes sub-componentes:

5.1: Gestão e Coordenação
5.2: Monitoramento e Avaliação
5.3: Disseminação de Informações
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2.1.5 - Resultados Esperados

O principal  resultado  do  projeto  será  a  formulação  de  um Programa de  Recuperação  de Matas
Ciliares  abrangente  e de longo prazo, a ser submetido à aprovação das instâncias competentes  e
implementado em todo o estado de maneira sustentável. 

No âmbito global, os resultados esperados do projeto proposto são:

 Expansão  da  capacidade  institucional/legal,  financeira  e  técnica  para  promover  o  manejo
sustentável do solo e dos ecossistemas visando a obtenção de benefícios globais;

 Melhoria  da  preservação  e  restauração  das  funções,  estabilidade  e  serviços  associados  aos
ecossistemas;

 Melhoria da conscientização da sociedade em relação à importância das matas ciliares e de sua
recuperação,  com o  desenvolvimento  de  modelos  representativos  para  reprodução  em zonas
rurais nas áreas de domínio da Mata Atlântica e do Cerrado no Estado de São Paulo, assim como
em outras regiões que apresentem características ecológicas semelhantes.

Os resultados específicos do projeto são os seguintes:

 Instrumentos  econômicos,  fiscais  e  normativos  desenvolvidos  e  propostos,  incluindo
principalmente instrumentos e normas que viabilizem o aporte de recursos através do pagamento
por serviços ambientais, de forma a apoiar a iniciativa de recuperação/preservação das matas
ciliares do Estado de São Paulo;

 Fontes adicionais de recursos financeiros identificadas e viabilizadas, incluindo a possibilidade
de geração de créditos de carbono pela fixação de gases de efeito estufa;

 Alternativas avaliadas para geração de renda decorrente de exploração sustentada de produtos
não madeireiros da mata ciliar;

 Tecnologia de produção de sementes e mudas desenvolvida e disseminada, bem como produção
de mudas com qualidade e diversidade fomentada;

 Projetos demonstrativos implementados e disseminados;
 Sociedade local conscientizada e mobilizada com o objetivo de conservação de matas ciliares;
 Sistema  integrado  para  diagnóstico,  planejamento  e  monitoramento  desenvolvido,  dirigido  à

recuperação de matas ciliares;
 Rede  de  relações  inter-institucionais  estabelecida,  envolvendo  as  três  esferas  de  governo  e

organizações não governamentais. 
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2.2 - Caracterização da Àrea de Abrangência

2.2.1 - Área de Abrangência

São Paulo possui área de 248.809 Km² e população total de 39 milhões de habitantes distribuídos em
645 municípios e três regiões metropolitanas. Existe grande diversidade de situações, tanto no que se
refere  às características  do  meio  físico,  e  conseqüente  suscetibilidade  a  erosão e  perda  de  solo,
quanto com relação à tipologia da atividade agrícola e às condições de vida da população rural.
Quanto à vegetação, estão presentes em São Paulo dois dos quatro biomas existentes no Brasil,  a
Mata Atlântica (composta por várias formações como Floresta Ombrófila, Estacional e Mista) e o
Cerrado (Savana), além das diversas formações de contato. Em decorrência do processo histórico de
desmatamento e das pressões a que os remanescentes dos ecossistemas originais estão submetidos,
observa-se a perda acelerada da biodiversidade destes biomas. Por esta razão, a Mata Atlântica e o
Cerrado  encontram-se  entre  os  25  hotspots considerados  prioritários  para  a  conservação  da
biodiversidade global, de acordo com estudos coordenados pela  Conservation International. Além
de fragmentada, a vegetação remanescente distribui-se de forma muito heterogênea, concentrando-se
na  região  do  Litoral,  Serra  do  Mar  e  Vale  do  Ribeira.  Vastas  áreas  encontram-se  praticamente
desprovidas de vegetação nativa, inclusive nas zonas ciliares. Este fato, aliado a práticas agrícolas
inadequadas, vem acarretando problemas ambientais e sociais significativos. 
As  intervenções  diretas  do  projeto  ocorrerão  em  cinco  bacias  prioritárias  (Paraíba  do  Sul,
Piracicaba/Capivari/Jundiaí,  Mogi-Guaçu,  Tietê/Jacaré  e  Aguapeí),  mas  sua  aplicação  futura
estender-se-á  para  todo  o  território  estadual,  por  meio  da  formulação  do  Programa Estadual  de
Recuperação de Matas Ciliares. Estas bacias foram escolhidas visando facilitar a operacionalização
das  ações,  através  de  projetos  demonstrativos,  concentrando  ações  de  educação  ambiental,
capacitação e mobilização, fomento à produção de sementes e mudas de espécies nativas e estudos
para  novos instrumentos  de  incentivo à recuperação  de áreas  degradadas,  manejo sustentável  de
recursos naturais e preservação de florestas nativas. 

Mapa 1 – Localização das bacias hidrográficas no Estado de São Paulo

Bacias
selecionadas:

1 - Aguapeí
2 - Tietê Jacaré
3 - Mogi Guaçu
4 - Piracicaba /
Capivari /
Jundiaí
5 - Paraíba do
Sul
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2.2.2 - Diagnóstico das Bacias selecionadas 

As tabelas abaixo apresentam dados sintéticos sobre as bacias selecionadas, seguidas d
Quadro 1 - Resumo da situação da cobertura florestal nas bacias selecionadas
(em hectares)

UGRH Aguapeí Mogi Paraíba
Piracicaba
/Capivari/
Jundiaí

Tietê/
Jacaré 

Forma-
ções de
transição

Contato Savana /
Floresta Estacional
Semidecidual

1.990,06 22.386,81 0 8.639,81 24.106,05

Contato Floresta
Ombrófila Densa /
Floresta Ombrófila
Mista

0 0 3.773,46 0 0

Contato Savana /
Floresta Ombrófila 0 0 13.832,59 5.023,25 0

Mata
Atlântica

Floresta Estacional
Semidecidual 63.983,3 48.499,99 17.343,51 28.957,98 27.809,06

Floresta Ombrófila
Densa 0 5.533,29 247.329,97 61.880,19 0

Floresta Ombrófila
Mista 0 0 22.619,51 0 0

Cerrado Savana 2.571,92 19.360,21 1.444,49 901,9 25.148,75

Total com vegetação nativa 68.545,28 95.780,3 306.343,53 105.403,13 77.063,86

Reflorestamento 2.537,75 72.166,35 84.569,02 54.210,07 69.171,12

Área total da bacia 1.320.300 1.102.000 1.521.800 1.439.600 1.153.700
% com vegetação nativa 5,2 8,6 20,1 7,3 6,7

Fonte Instituto Florestal, 2004

Quadro 2 - Caracterização física das bacias

UGRH ÁREA
(km 2 ) GEOMORFOLOGIA AQÜÍFEROS

Aguapeí 13.203 Planalto Ocidental Kb-Bauru 

Mogi-Guaçu 15.218 Depressão Periférica 
Custas basálticas

C-Cristalino  Kjb-Botucatu Pct-
Tubarão Serra Geral 

Paraíba do Sul 14.396 Planalto Atlântico C-Cristalino Cta-Cenozóico 

Piracicaba /
Capivari / Jundiaí 11.020 Depressão  Periférica  e

Província Costeira 
C-Cristalino  Pct-Tubarão  Kjb-
Botucatu 

Tietê/Jacaré 11.537 Depressão Periférica Ksg-Serra Geral Kjb-Botucatu 

Fonte: Relatório da situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, Conselho Estadual de Recursos
Hídricos, 2000. http://www.sigrh.sp.gov.br
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Quadro 3 - Caracterização sócio econômica resumida das bacias

UGRHI
Nº

munic. Classificação
População

Urbana % Rural % Total %
Estado

Aguapeí 32 Agropecuária 295.155 86  48.415 14 343.570 0,93

Mogi-Guaçu 38 Em
industrialização 1.178.493  90 134.502  10 1.312.995 3,55

Paraíba do Sul 34 Industrial 1.631.005  92 139.222  8 1.770.227 4,79

Piracicaba /
Capivari /
Jundiaí

57 Industrial 4.072.625  94 241.617 6 4.314.242 11,67

Tietê/Jacaré 35 Em
industrialização 1.254.100  94 74.118 6 1.328.218 3,59

Fontes: IBGE, 2000.
Relatório  da situação dos  recursos  hídricos  do Estado de São Paulo,  Conselho  Estadual  de

Recursos Hídricos, 2000.

UGRHI Aguapeí

A bacia do Aguapeí está totalmente inserida na Província do Planalto Ocidental. Situa-se essencialmente
sobre rochas areníticas. O relevo mostra-se levemente ondulado com predomínio de colinas amplas e
baixas com topos aplanados. Cerca de 95% de seu território é caracterizado como sendo de alta a muito
alta suscetibilidade a erosão por sulcos, ravinas e voçorocas, esta por vezes, de grande porte. 
Segundo dados da Fundação Florestal/SMA (2000), esta UGRHI possuí 7,11 % de mata nativa do total
da área dos municípios e 0,26 % de reflorestamento.
Esta  região  é  classificada  como  agropecuária,  e  sua  maior  expressividade  está  relacionada  ao
desenvolvimento da agricultura, com o cultivo de culturas temporárias e pastagens destinadas à criação
extensiva de gado (que ocupam 78,88% da área rural). 
Quando se analisa as classes de tipologia agrícola1 presentes na bacia, percebe-se a  predominância das
classes 1 (familiar c/ baixa renda, pequeno e eficiente, baixa modernização, ICV baixo, estagnado) e das
classes 3 e 4 (familiar e patronal, grande, média modernizaçào, ICV baixo). 
O desenvolvimento econômico da região, se comparado com a das outras bacias selecionadas, é menos
expressivo. Localizada no extremo Oeste do Estado de São Paulo, esta Bacia hidrográfica abrange 32
municípios, distribuídos em uma área de 12.011 km², com extensão de 420 km até sua foz no rio Paraná
e população de 343.570 habitantes. As maiores cidades são Tupã com 64 mil habitantes, Garça com
42 mil e Dracena com 39 mil. 
Municípios:  Álvaro  de  Carvalho,  Arco  Íris,  Clementina,  Dracena,  Gabriel  Monteiro,  Garça,
Getulina,  Guaimbé,  Herculândia,  Iacri,  Júlio  Mesquita,  Lucélia,  Luisiânia,  Monte  Castelo,  Nova
Guataporanga,  Nova Independência,  Pacaembu,  Panorama,  Parapuã,  Paulicéia,  Piacatu,  Pompéia,
Queiróz, Quintana, Rinópolis, Salmourão, Santa Mercedes, Santópolis do Aguapeí, São João do Pau
d’Alho, Tupã, Tupi Paulista, Vera Cruz.

1
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Quadro 4 - Usos e demandas (m3/s) Aguapeí

Uso superficial Vazão Lançamento
Doméstico 0,30 0,07
Industrial 0,26 0,01
Irrigação 3,22 -
Rural - -
Total 3,78 0,08
Uso subterrâneo Vazão Nº de poços
Público 0,70 -
Indústria/irrigação/outros 0,70 -
Total 1,40 1.583

Fonte: Relatório da situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, 2000.

Diagnóstico  da  bacia:  não  apresenta  graves  problemas  de  disponibilidade  hídrica  superficial  em
termos globais. Há um município apresenta índice de abastecimento de água abaixo de 80%. Possui
16 municípios com índice de perdas no sistema de abastecimento acima de 30%.

Na área da UGRHI a Hidrovia Tietê-Paraná tem extensão de 60 km entre Panorama e Castilho.

O índice  de  remoção  de  carga orgânica  de  origem doméstica  é  maior  que a  média  estadual  em
virtude  de  alguns  de  seus  maiores  municípios  ainda  não  tratarem  seus  efluentes.  Há  média
suscetibilidade a inundações nos trechos médio e inferior do rio Aguapeí, e alta suscetibilidade às
margens do rio Paraná.

UGRHI Mogi-Guaçu

A bacia  do  rio  Mogi-Guaçu  está  localizada  nas  Províncias  do  Planalto  Atlântico,  da  Depressão
Periférica  e  a  das  Cuestas  Basálticas.  Cerca  de  40%  do  seu  território  é  classificado  como
apresentando grau de suscetibilidade à erosão de muito alta a alta, constatando-se a existência de
uma dinâmica morfogenética ativa representadas por sulcos, ravinas e voçorocas, algumas de alto
porte.  Destaca-se  pela  presença  de  remanescentes  significativos  de  vegetação  de  cerrado  e  por
grande parte da área de recarga do aqüífero Guarani. Segundo dados da Fundação Florestal/SMA
(2000), esta UGRHI possuí apenas 7,12% de mata nativa do total da área dos municípios e 5,36% de
reflorestamento.

É classificada como região em processo de industrialização,  concentrado o mais importante  pólo
sucro-alcoleiro  do  país.  A  maior  parte  da  atividade  agrícola  é dinâmica,  com  altos  níveis  de
modernizaçào e bastante atrelada ao setor industrial.  Com população de 1.312.995 habitantes. Parte
da região é fortemente polarizada por Campinas, sendo expressivo o processo de industrialização. 

Quando se analisa as classes de tipologia agrícola presentes nesta bacia percebe-se que, embora haja
uma diversificação das  classes,  há uma expressiva  predominancia  das classes  que representam a
agricultura dinâmica com altos níveis de modernização e bastante atrelada ao setor industrial.

Municípios:  Aguaí,  Américo  Brasiliense,  Águas  da  Prata,  Itapira,  Águas  de  Lindóia,  Araras,
Engenheiro Coelho,  Barrinha, Pradópolis, Espírito Santo do Pinhal,  Mogi-Mirim, Conchal,  Porto
Ferreira, Descalvado, Dumont, Mogi-Guaçu, Estiva Gerbi, Guariba, Guatapará, Jaboticabal, Rincão,
Leme,  Motuca,  Santa  Cruz  da  Conceição,  Socorro,  Lindóia, Santa  Rita  do  Passa  Quatro,  Luiz
Antônio,  Pirassununga,  Santo  Antônio  do  Jardim,  Sertãozinho,  Pitangueiras,  Santa  Cruz  das
Palmeiras,  São  João  da  Boa  Vista,  Porto  Ferreira,  Pradópolis,  Santa  Lucia,  Mogi  Mirim,
Pitangueiras, Serra Negra, Taquaral.
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Quadro 5 - Usos e demandas (m3/s) Mogi-Guaçu

Uso superficial Vazão Lançamento
Doméstico 4,28 3,01
Industrial 16,0 16,96
Irrigação 18,74 -
Rural 0,63 0,60
Total 39,65 20,57
Uso subterrâneo Vazão Nº de poços
Público 0,50 -
Indústria/irrigação/outros 1,50 -
Total 2,00 465

Fonte: Relatório da situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, 2000.
Diagnóstico  da  bacia:  crítica  em  termos  de  disponibilidade  hídrica  superficial,  com  demandas
elevadas  devido  à  irrigação  e  ao  setor  sucroalcooleiro,  principalmente  no  Alto  Mogi  e  Jaguari-
Mirim. É também crítico quanto ao risco de poluição das águas subterrâneas na área de recarga do
sistema aqüífero Guarani.
Apenas  um  município  apresenta  índice  de  abastecimento  de  água  inferior  a  80%.  Possui  23
municípios com índice de perdas no sistema de abastecimento acima de 30%. Em 1998, 43% dos
municípios  depositavam  resíduos  sólidos  domiciliares  em  instalações  inadequadas,  14%  em
condições controladas e 43% em condições adequadas.
Somente cinco municípios da UGRHI trata integralmente seus esgotos. A UGRHI tem alto potencial
de carga orgânica industrial devido principalmente ao setor sucroalcooleiro. A taxa de mortalidade
infantil  registra  níveis  acima da média do Estado.  Existe  média  suscetibilidade  a inundações  ao
longo do rio Mogi-Guaçu e alta suscetibilidade em alguns de seus afluentes em trechos urbanos.

UGRHI Paraíba do Sul

Localizada  a  Leste  do  estado  de  São  Paulo,  no  chamado  Planalto  Atlântico,  caracteriza-se  por
problemas relacionados à conservação dos solos advindos da sua fragilidade natural associada ao
intenso processo de desmatamento e a praticas agrícolas inadequadas a qual a região foi submetida
quando do início da cultura cafeeira no estado. Segundo dados da Fundação Florestal/SMA (2000),
esta UGRHI possuí 21,68% de mata nativa da área total dos municípios e 5,71% de reflorestamento.

Atualmente pode ser dividida em duas sub-regiões: a primeira, ao longo do rio Paraíba é tipicamente
industrial; a segunda ocupa o restante do território ao longo da Serra da Mantiqueira (ao Norte) e as
Serras  do  Mar  e  da  Bocaina  (ao  Sul),  caracterizada  pelo  relevo  acidentado,  economia  pouco
dinâmica  com  predomínio  de  pastagens  e  propriedades  agrícolas  ineficientes,  compondo  dois
grandes conjuntos serranos recobertos por Mata Atlântica que ainda permanecem preservados. 

Esta bacia, no Estado de São Paulo, abrange 34 municípios distribuídos em uma área de 55.300 km².
Com população de 1.770.227 habitantes a bacia é considerada uma região de alto desenvolvimento
econômico. São José dos Campos com 434 mil habitantes, Taubaté com 240 mil e Jacareí com 170
mil são as maiores cidades. 

Municípios: Aparecida;  Arapeí;  Areias;  Bananal;  Caçapava; Cachoeira Paulista; Canas; Cruzeiro;
Cunha;  Guararema;  Guaratinguetá;  Igaratá;  Jacareí;  Jambeiro;  Lagoinha;  Lavrinhas;  Lorena;
Monteiro  Lobato;  Natividade  da  Serra;  Paraibuna;  Pindamonhangaba;  Piquete;  Potim;  Queluz;
Redenção  da  Serra;  Roseira;  Santa  Branca;  Santa  Isabel;  São  José  do  Barreiro;  São  José  dos
Campos; São Luís do Paraitinga; Silveiras; Taubaté; Tremembé. 

No  setor  industrial  diversificado  predominam  as  indústrias  químicas,  petroquímicas,  mecânicas,
metalúrgicas e a única indústria aeronáutica do país. 
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Em relação  às  classes  de  tipologia  agrícola  presentes  nesta  bacia  percebe-se  uma característica
diferenciada do restante do estado, com a predominância das classes que representam agricultura de
baixa  renda  com estabelecimentos  ineficientes,  baixo  nível  de  modernização  agrícola,  baixo  ou
muito baixo Índice de Condição de Vida, com presença de condições naturais restritivas e conflito
com a  vida  silvestre.  A região  apresenta  problemas  referentes  à  conservação  do  solo,  com alta
suscetibilidade à erosão linear.

Em seu conjunto, a bacia do Paraíba do Sul abrange também os estados de Minas Gerais e do Rio de
Janeiro, e constitui-se em manancial  quase exclusivo de abastecimento de água potável da região
metropolitana do Rio de Janeiro. 

Quadro 6 - Usos e demandas (m3/s) Paraíba do Sul

Uso superficial Vazão Lançamento
Doméstico 3,35 3,54
Industrial 6,50 6,64
Irrigação 10,42 -
Rural - -
Total 20,27 10,18
Uso subterrâneo Vazão Nº de poços
Público 1,70 -
Indústria/irrigação/outros 1,90 -
Total 3,60 1.250

Fonte: Relatório da situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, 2000.

Diagnóstico da  Bacia:  não apresenta  graves  problemas de disponibilidade hídrica  superficial  em
termos globais. Cinco municípios apresentam índice de abastecimento de água abaixo de 80%.

A UGRHI possui 23 municípios com índice de perda no sistema de abastecimento acima de 30%. Há
riscos acentuados de rebaixamento da superfície do lençol subterrâneo na área urbana de São José
dos Campos e uma área crítica com relação ao risco de poluição das águas subterrâneas na região de
São José dos Campos, Taubaté e Pindamonhangaba.

Existe alta suscetibilidade a inundações em alguns afluentes do Paraíba do Sul, nas áreas urbanas, e
média suscetibilidade ao longo do rio Paraíba do Sul.
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UGRHI Piracicaba, Capivari e Jundiaí

A bacia  hidrográfica  dos  rios  Piracicaba,  Capivari  e  Jundiaí  localiza-se  em sua  maior  parte  na
Depressão Periférica e, com relevos mais suavizados. Cerca de 70% do território é classificado como
de muito alta ou alta suscetibilidade à erosão, sendo que em cerca de 40% da área constata-se a
presença de processos erosivos como sulcos, ravinas e voçorocas de grande porte. 

A bacia  conjunta  dos  Rios  Piracicaba,  Capivari  e  Jundiaí,  os últimos afluentes  do Médio  Tietê,
estende-se por 14.042,64 km2, em território paulista, sendo 11.313,31 km2 correspondentes à Bacia
do  Rio  Piracicaba,  1.611,68  km2  correspondentes  à  Bacia  do  Rio  Capivari  e  1.117,65  km2
correspondentes à Bacia do Rio Jundiaí.  As três bacias desenvolvem-se paralelamente no sentido
leste/oeste.

Em relação às fisionomias florestais, destaca-se por sua extensão a Mata Atlântica. As áreas
prioritárias para conservação de Cerrado coincidem com a área de afloramento do aqüífero Guarani.
Segundo dados da Fundação Florestal/SMA (2000), esta UGRHI possuí apenas 7,49% de mata
nativa do total da área dos municípios e 3,85 % de reflorestamento.
É considerada uma região industrializada e importante do ponto de vista agrícola. A atividade
industrial concentra-se, especialmente, ao longo da rodovia Anhanguera. A atividade agrícola
assume grande importância e é bastante diversificada, visto concentrar 11 das 12 classes de tipologia
agrícola. Ressalta-se ainda grandes conflitos pelo uso da água, seja pela transferência de 315 m³/s
para o abastecimento da Região Metropolitana da Grande São Paulo, seja pela disputa do consumo
entre os setores industrial e agropecuário  e o setor público. 
A  Bacia  Hidrográfica  dos  Rios  Piracicaba,  Capivari  e  Jundiaí  é  formada  por  57  municípios
paulistas:  Águas  de  São Pedro;  Americana;  Amparo;  Analândia;  Artur  Nogueira;  Atibaia;  Bom
Jesus  dos  Perdões;  Bragança  Paulista;  Cabreúva;  Campinas;  Campo Limpo  Paulista;  Capivari;
Charqueada;  Cordeirópolis;  Corumbataí;  Cosmópolis;  Elias  Fausto;  Holambra;  Hortolândia;
Indaiatuba; Ipeúna; Iracemápolis; Itatiba; Itupeva; Jaguariúna; Jarinú; Joanópolis; Jundiaí; Limeira;
Louveira;  Mombuca;  Monte  Alegre  do  Sul;  Monte  Mor;  Morungaba;  Nazaré  Paulista;  Nova
Odessa; Paulínia; Pedra Bela; Pedreira; Pinhalzinho; Piracaia; Piracicaba; Rafard; Rio Claro; Rio
das Pedras; Saltinho; Salto; Santa Bárbara D'Oeste; Santa Gertrudes; Santa Maria da Serra; Santo
Antonio de Posse; São Pedro; Sumaré; Tuiuti; Valinhos; Vargem; Várzea Paulista; Vinhedo.

Destacam-se na região as cidades de: Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Limeira, Americana, Sumaré,
Santa Bárbara d’Oeste e Rio Claro. A população das Bacias PCJ e sub-bacias é de 4,22 milhões de
habitantes  (2004)  no Estado de São Paulo  e 50.000 habitantes  no Estado de Minas  Gerais,  com
projeção de chegar aos 5,8 milhões apenas na porção paulista no ano de 2020.

Principais características:
 terceiro pólo industrial do país (depois de RMSP e RJ). 
 agricultura avançada e irrigação das culturas. 
 uso intensivo da água na indústria e na agricultura. 
 demanda supera disponibilidade (Q7,10): conflitos de usos da água e reusos "indiretos" da

água. 
 grandes transferências de água para outras bacias reduzindo os recursos para a própria região

(Sistema Cantareira, por exemplo). 
 elevadas cargas poluidoras industriais (Sucro alcooleiras). 
 tratamento  de esgotos  urbanos é pequeno,  mas a remoção de cargas industriais  é grande

90%. 
 cargas poluidoras potenciais da bacia chegam a 1.500 tDBO/dia: grandes trechos de cursos

d’água principais na classe 4. 
 crescente ocorrência de algas nas captações urbanas ao longo dos rios principais. 
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Quadro 7 - Usos e demandas (m3/s) Piracicaba/Capivari/Jundiaí

Uso superficial Vazão Lançamento
Doméstico 14,68 5,60
Industrial 16,40 9,10
Irrigação 9,90 -
Rural 0,24 0,048
Total 41,52 15,18
Uso subterrâneo Vazão Nº de poços
Público 0,50 -
Indústria/irrigação/outros 3,50 -
Total 4,0 5.000

Fonte: Relatório da situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, 2000.

Diagnóstico  da  Bacia:  critica  em  termos  de  disponibilidade  hídrica  superficial  com  demandas
próximas ao disponível. Aproximadamente 20% da vazão média da UGRHI são exportados para o
Alto Tietê. Doze municípios apresentam índice de abastecimento de água abaixo de 80%. A UGRHI
possui 29 municípios com índice de perda no sistema de abastecimento acima de 30%.

Área crítica com relação ao risco de poluição das águas subterrâneas, nas regiões de Campinas, São
Pedro e arredores. Existe alta suscetibilidade a inundações em trechos urbanos dos rios Piracicaba,
Capivari, Jundiaí e do ribeirão Quilombo, e média e alta suscetibilidade em trechos dos rios Jaquari
e Atibaia.

UGRHI Tietê / Jacaré

Localizada na Província Geomorfológica  das Cuestas  Basálticas.  Cerca  de 75% de seu território
possui níveis de suscetibilidade à erosão alta a muito alta por sulcos, ravinas e voçorocas, estas por
vezes de grande porte, o que é evidenciado através da presença dos processos erosivos em áreas já
degradadas.  A bacia  compreende o trecho do médio Tietê,  caracterizado pela  presença de várias
usinas hidrelétricas e pela Hidrovia Tietê-Paraná.

Segundo  dados  da  Fundação  Florestal/SMA (2000),  esta  UGRHI possuí  apenas  5,29% de  mata
nativa da área total dos municípios e 4,67% de reflorestamento.

É  classificada  como  uma  bacia  em  processo  de  industrialização.  A  agropecuária  é  bastante
significativa, tendo como principais produtos a laranja, cana de açúcar, pastagem e reflorestamento.
As pastagens predominam a Oeste da bacia. 

Quanto à atividade econômica, a agroindústria apresenta-se como uma das atividades predominantes,
sendo representada pela cana de açúcar, laranja, pastagem e reflorestamento. Esta bacia possui 7 das
12  classes  da  tipologia  agrícola,  sendo  predominante  a  agricultura  do  tipo  patronal,  grande  e
eficiente, com alta modernização, muito dinâmica e com índice de condição de vida (ICV) médio. A
bacia  revela  uma  percentagem  (75%)  bem  significativa  de  área  com  problemas  referentes  a
conservação  do  solo,  sendo  50%  correspondem  a  alta  suscetibilidade  e  25%  a  muito  alta
suscetibilidade.

Localizada na porção central do Estado de São Paulo, esta bacia hidrográfica abrange 34 municípios,
distribuídos em uma área de 16504 km², com uma população de 1.399.965 habitantes. Bauru (280
mil habitantes), Araraquara (160 mil) e São Carlos (150 mil) são as principais cidades desta Unidade
Hidrográfica. 
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Municípios: Agudos; Araraquara; Arealva; Areiópolis; Bariri; Barra Bonita; Bauru; Boa Esperança
do  Sul;  Bocaina;  Boracéia;  Brotas;  Dois  Córregos;  Dourado;  Gavião  Peixoto;  Iacanga;  Ibaté;
Ibitinga;  Igaraçu  do Tietê;  Itaju;  Itapuí;  Itirapina;  Jaú;  Lençóis  Paulista;  Macatuba;  Mineiros  do
Tietê; Nova Europa; Pederneiras; Ribeirão Bonito; São Carlos; São Manuel; Tabatinga; Torrinha;
Trabiju. 

Quadro 8 - Usos e demandas (m3/s) Tietê / Jacaré

Uso superficial Vazão Lançamento
Doméstico 1,99 2,42
Industrial 6,81 4,85
Irrigação 12,71 -
Rural 0,26 -
Total 21,77 7,27
Uso subterrâneo Vazão Nº de poços
Público 3,10 -
Indústria/irrigação/outros 2,10 -
Total 5,20 546

Fonte: Relatório da situação dos recursos hídricos do Estado de São Paulo, Conselho Estadual de
Recursos Hídricos, 2000.

Diagnóstico da bacia: crítica em termos de disponibilidade hídrica superficial, a UGRHI apresenta
demandas elevadas devido à irrigação e ao setor sucroalcooleiro, principalmente nas bacias do médio
Jacaré-Guaçu e Ribeirão dos Lençóis.  19 municípios apresentam índice de perdas  no sistema de
abastecimento superior a 30%.
Há riscos de rebaixamento acentuado da superfície do lençol subterrâneo nas áreas urbanas de Bauru
e Araraquara.  Área crítica  em relação ao risco de poluição das águas  subterrâneas  na região de
Bauru, Araraquara, Brotas e região.
Nessa  UGRHI encontra-se  parte  da Hidrovia  Tietê-Paraná,  entre as barragens de Barra Bonita  e
Ibitinga (140 km).
A bacia apresenta baixo índice de tratamento de esgoto doméstico, com lançamento “in natura” nos
corpos d’água. Verifica-se também alto potencial de carga orgânica industrial devido principalmente
ao setor sucroalcooleiro. Apresenta média e alta suscetibilidade a inundações nas sub bacias dos rios
Jacaré-Guaçu e Jacaré-Pepira, com agravamento junto à áreas urbanizadas.
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3. MARCO LEGAL

Os principais aspectos legais relacionados às matas ciliares e sua restauração estão distribuídos em
diversas  normas,  de  nível  federal  e  estadual.  O  assunto  consta  em vários  pontos  da  legislação
ambiental  propriamente  dita,  como  o  Código  Florestal,  a  Lei  de  Crimes  Ambientais,  normas
infralegais sobre licenciamento e projetos de recuperação e também na legislação tributária referente
aos imóveis rurais.  Um ponto fundamental  em iniciativas de restauração ambiental  é a oferta de
sementes e mudas. Além de legislação específica sobre o assunto, também é pertinente a legislação
sobre Unidades de Conservação.

3.1 - As matas ciliares e a legislação florestal

A principal norma brasileira sobre florestas é o Código Florestal (Lei 4771/65, já alterada pela Lei nº
7.803/89 e Medida Provisória nº 2.166-67, de 24/08/01. Nesta constam os seguinte itens aplicáveis
às matas ciliares:

Artigo 2º - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e
demais formas de vegetação natural situadas: 
a)  ao  longo  dos  rios  ou de qualquer  curso  d'água  desde  o seu  nível  mais  alto  em faixa
marginal cuja largura mínima seja: 
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta)
metros de largura; 
3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos)
metros de largura; 
4)  de  200 (duzentos)  metros  para  os  cursos  d'água que  tenham de 200 (duzentos)  a  500
(quinhentos) metros de largura; 
5) de 500 (quinhentos)  metros  para os cursos  d'água que tenham largura superior  a 600
(seiscentos) metros; 
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a
sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; (...)
Parágrafo  único  -  No  caso  de  áreas  urbanas,  assim  entendidas  as  compreendidas  nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações
urbanas,  em todo o território  abrangido,  observar-se-á o disposto  nos respectivos  planos
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.

As matas ciliares são o principal exemplo de Áreas de Preservação Permanente (APP), definidas no
Código Florestal  (Lei  4771/65)  e seu regulamento (em especial  a Resolução CONAMA 303/02).
Além disto, a Constituição Paulista, em seu Artigo 197 define como áreas de proteção permanente as
nascentes, os mananciais e matas ciliares. 

Conforme a legislação federal de meio ambiente as matas ciliares são protegidas do corte, mas sua
recomposição, se não for caracterizada uma infração ambiental, não é obrigatória, exceto no caso das
nascentes (Lei n.º 7.754, de 14/04/89). 

Apesar de constituir uma categoria distinta da Reserva Legal em determinadas situações elas podem
ser sobrepostas, em especial no caso de pequenas propriedades. 

As faixas ciliares, se devidamente cobertas por florestas ou outra vegetação natural são excluídas da
área tributável do imóvel, conforme a legislação específica sobre o Imposto Territorial Rural - ITR
(Lei 9.393/96).
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Apesar destas áreas serem protegidas pelo Código Florestal, a rigor não existe uma determinação
explícita na legislação federal de que essas áreas sejam recuperadas. 
A caracterização dos usos admissíveis também não é clara na Lei, sendo freqüentemente usadas por
analogia os usos caracterizados como utilidade pública e/ou interesse social  para a  supressão de
vegetação (artigos 2º e 3º do Código Florestal).

Assim,  cabe  ser  discutida  melhor  a  regulamentação  para  os  usos  em  áreas  já  degradadas,
considerando as propostas de recuperação de maneira sustentável em termos ecológicos e sociais.
Um exemplo é  o  caso  das  atividades  de  manejo  agroflorestal  sustentável  praticadas  na  pequena
propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem
a função ambiental da área, para cuja implantação é admitida até a supressão de vegetação nativa em
APP.

Definições legais:

Conforme o Código Florestal tem-se as seguintes definições:

A - Área de Preservação Permanente: área protegida nos termos dos artigos. 2º e 3º desta Lei,
coberta ou não por vegetação nativa, com a funções ambientais;
de preservar os recursos hídricos, 
de preservar a paisagem, 
de preservar a estabilidade geológica, 
de preservar a biodiversidade, 
de preservar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas.
B - Reserva Legal
Área  localizada  no  interior  de  uma  propriedade  ou  posse  rural,  excetuada  a  de  preservação
permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos
processos  ecológicos,  à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora
nativas.
Sua área deve se de, no mínimo, vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta
ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do País (inclusive São Paulo).
As APPs só podem ser incluídas na Reserva Legal se a soma das duas ultrapassar:
50% da área do imóvel ou
25% da área do imóvel em pequenas propriedades.
C - Pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho
pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja
renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do
extrativismo, cuja área não supere trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País
(que não a Amazônia; inclusive São Paulo).
D- Utilidade Pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; 
b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento
e energia; e 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA; 
E - Interesse Social:
a)  as  atividades  imprescindíveis  à  proteção  da  integridade  da  vegetação  nativa,  tais  como:
prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de
plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; 
b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse
rural familiar, que não descaracterizem a cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental
da área; e 
c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA.
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As possibilidades de supressão de vegetação

APPs
A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em
caso  de  utilidade  pública  ou  de  interesse  social,  quando  não  existir  alternativa  técnica  e
locacional e  devendo-se  apresentar  as  medidas  de  compensação  ambiental  que  deverão  ser
adotadas  pelo  empreendedor.  A  supressão  de  vegetação  em  área  de  preservação  permanente
situada em área urbana dependerá de autorização do órgão ambiental competente, desde que: o
município  possua  conselho  de meio  ambiente  com caráter  deliberativo  e  plano  diretor,  e  com
anuência  prévia  do  órgão  ambiental  estadual  competente.  Poderá  ser  autorizada  a  supressão
eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da vegetação em área de
preservação permanente. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e
mangues, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. É permitido o acesso de
pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para obtenção de água, desde que não exija
a supressão e não comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa. 

A Reserva Legal - RLs
A vegetação da Reserva Legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de
manejo  florestal  sustentável,  de  acordo  com  princípios  e  critérios  técnicos  e  científicos
estabelecidos no regulamento.
Para  cumprimento  da  manutenção  ou  compensação  da  área  de  Reserva  Legal  em  pequena
propriedade  ou  posse  rural  familiar (<  30  ha)  podem ser  computados  os  plantios  de  árvores
frutíferas,  ornamentais  ou  industriais,  compostos  por  espécies  exóticas,  cultivadas  em sistema
intercalar ou em consórcio com espécies nativas. 
A localização da Reserva Legal deve ser aprovada  pelo órgão ambiental estadual competente (o
DEPRN em São Paulo). Para esta definição devem ser considerados a função social da propriedade
e  (quando  houver)  o  plano  de  bacia  hidrográfica;  o  plano  diretor  municipal;  o  zoneamento
ecológico-econômico;  outras  categorias  de  zoneamento  ambiental;  e  a  proximidade  com outra
Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente
protegida. 
A área de Reserva Legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel,  no
registro  de  imóveis  competente,  sendo  vedada  a  alteração  de  sua  destinação,  nos  casos  de
transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área,  com as exceções
previstas neste Código. 
A averbação da Reserva Legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo
o Poder Público prestar apoio técnico e jurídico, quando necessário. 
No caso de posse, a Reserva Legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado
pelo possuidor com o órgão ambiental, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a
localização da Reserva Legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão
de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para
a propriedade rural. 
Poderá ser instituída Reserva Legal em regime de condomínio (agrupada em uma ou mais porções)
de mais de uma propriedade, respeitado o percentual legal em relação a cada imóvel, como no caso
de loteamentos rurais.
O proprietário  ou possuidor  de  imóvel  rural  com área  de  floresta  nativa,  natural,  primitiva ou
regenerada ou outra forma de vegetação nativa  em extensão inferior ao estabelecido no Código
Florestal deve adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente, mediante aprovação do
DEPRN: 
I -  recompor a  Reserva  Legal  de sua propriedade mediante  o  plantio, a  cada  três  anos,  de  no
mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas, de acordo com
critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; 
II - conduzir a regeneração natural da Reserva Legal; e 
III  -  compensar  por  outra  área equivalente  em  importância  ecológica  e  extensão,  desde  que
pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia.

24



Caracterização das Áreas de Preservação Permanente

A tabela seguir descreve os enquadramentos referentes à proteção legal de ambientes ripários:

Situações  ou
ambientes

Enquadramento legal

Faixa
marginal  ao
longo  dos
rios ou cursos
d'água

Áreas de Preservação Permanente – Lei 4771/65 Art. 2º
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal
cuja largura mínima seja: 
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros
de largura; 
3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água tenham de 50 (cinqüenta) a 200 (duzentos) metros
de largura; 
4)  de  200  (duzentos)  metros  para  os  cursos  d'água  que  tenham de  200  (duzentos)  a  500
(quinhentos) metros de largura; 
5)  de  500  (quinhentos)  metros  para  os  cursos  d'água  que  tenham  largura  superior  a  600
(seiscentos) metros.
Reiterado pela CONAMA 303/02
Constituição Paulista Art. 197 -  São áreas de proteção permanente
as nascentes, os mananciais e matas ciliares.

Redor  de
lagos  ou
reservatórios
d'água
naturais  ou
artificiais

Áreas de Preservação Permanente – Lei 4771/65 Art. 2º
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
Regulamentada pela CONAMA 303/02, para lagos naturais:
III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de:
a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas;
b)  cem metros,  para  as  que  estejam em áreas  rurais,  exceto os  corpos d'água com até  vinte
hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta metros;
Regulamentada pela CONAMA 302/02, para lagos artificiais:
Constitui Área de Preservação Permanente a área com largura mínima, em projeção horizontal,
no entorno dos reservatórios artificiais, medida a partir do nível máximo normal de:
I - trinta metros para os reservatórios artificiais situados em áreas urbanas consolidadas e cem
metros para áreas rurais;
II - quinze metros, no mínimo, para os reservatórios artificiais de geração de energia elétrica com
até dez hectares, sem prejuízo da compensação ambiental.
III  - quinze metros, no mínimo, para reservatórios artificiais não utilizados em abastecimento
público ou geração de energia elétrica, com até vinte hectares de superfície e localizados em área
rural.

Nascentes Áreas de Preservação Permanente – Lei 4771/65 Art. 2º
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua
situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 
Regulamentada pela CONAMA 303/02
II - ao redor de nascente ou olho d'água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinqüenta
metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte;
Regulamentada pela CONAMA 303/02
IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de cinqüenta
metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado;
Constituição Paulista Art. 197 -  São áreas de proteção permanente
as nascentes, os mananciais e matas ciliares
Reiterado pela Lei n.º 7.754, de 14/04/89
Artigo 1º São consideradas de preservação permanente, na forma da Lei n.º  4.771,  de 15 de
setembro de 1965, as florestas e demais formas de vegetação natural existentes nas nascentes dos
rios.
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3.2 - Outros aspectos da legislação federal

3.2.1 - Penalidades

Ë considerado crime ambiental  destruir  ou danificar  a floresta,  ou cortar árvores,  considerada de
preservação  permanente,  mesmo  que  em formação,  ou  utilizá-la  em desacordo  com as  normas
ambientais.
A pena prevista é de detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas cumulativamente, conforme os
artigos 38 e 39 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/97).
Também pode ser aplicado ao caso o disposto no Artigo 26 (item g) da Lei 4.771/65, que define
como contravenção penal, punível com três meses a um ano de prisão simples ou multa de uma a
cem  vezes  o  salário  mínimo  mensal  do  lugar  e  da  data  de  infração  ou  ambas  as  penas
cumulativamente  no caso do ato  de "impedir  ou dificultar  a regeneração natural  de florestas  e
demais formas de vegetação".
O Artigo 31 da mesma Lei define como circunstância agravante de pena o fato da infração florestal,
de qualquer tipo, ser cometida contra a floresta de preservação permanente ou material dela provido.

3.2.2 - Aspectos tributários das Áreas de Preservação Permanente

A regulamentação do Imposto Territorial Rural (ITR) trata em alguns pontos da questão das matas
ciliares. Basicamente isenta de tributação as APPs :
A Lei n.º 9393, de 19/12/96 (regulamentada pelo Decreto n.º 4.382, de 19/09/02), que dispõe sobre o
Imposto sobre a Propriedade Territorial  Rural - ITR, define como área tributável, a área total do
imóvel, menos as áreas: de preservação permanente (efetivamente protegidas por vegetação nativa) e
de reserva legal, de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na alínea
anterior  e  comprovadamente  imprestáveis  para  qualquer  exploração  agrícola,  pecuária,  granjeira,
aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal
ou estadual (Artigo 10).
É importante observar que a Resolução CONAMA n.º 10, de 01/10/93 define em seu artigo 7º que
"As áreas rurais cobertas por vegetação primária ou nos estágios avançados e médios de regeneração
da Mata Atlântica, que não forem objeto de exploração seletiva, conforme previsto no artigo 2º do
Decreto n.º 750/93, são consideradas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas". 

3.3 - Legislação sobre Sementes e Mudas

3.3.1 - Sementes e Mudas

A Lei nº 10.711, de 05/08/03, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM,
prevê regulamentação da produção e  do comércio de  sementes  de espécies  florestais,  nativas  ou
exóticas, ou de interesse medicinal ou ambiental (artigo 47).
O  capítulo  XII  do  seu  regulamento  (Decreto  nº  5.153,  de  23/07/04)  trata  da  normatização  do
processo  de produção  e  certificação  de sementes  e  de  mudas  das  espécies  florestais,  nativas  ou
exóticas, definindo diversos conceitos, exigências e procedimentos.

3.3.2 - Legislação sobre Unidades de Conservação referente a sementes

A obtenção de sementes e mudas de espécies nativas de forma adequada (considerando fatores como
qualidade,  diversidade  intra  e  inter  específica  e  quantidade)  é  um  ponto  crítico  de  ações  de
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recuperação florestal. Em diversas situações as Unidades de Conservação (UCs) podem representar
uma importante, senão a única, fonte deste material genético. 
No caso de Unidades de Conservação de Uso Sustentável a coleta de sementes é permitida, diferente
das Unidades de Conservação de Proteção Integral. No caso específico dos Parques Estaduais de São
Paulo deve ser observado o Decreto nº 25.341, de 04/06/86 (Regulamento dos Parques Estaduais
Paulistas),  que em seu artigo 10 define:  "É expressamente proibida a coleta de frutos, sementes,
raízes ou outros produtos dentro da área dos Parques Estaduais.
Parágrafo  único  –  A  coleta  de  espécimes  vegetais  só  será  permitida  para  fins  estritamente
científicos, mediante solicitação à administração do Parque.
A Lei 9.985 de 18/07/00, que trata do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC,  por  sua  vez  não  traz  interdição  semelhante,  mas  adianta  algumas  possibilidades  neste
sentido. 
No artigo  7º,  que trata  da  definição  das  categorias  de  UCs,  consta  que  "O objetivo  básico  das
Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos
seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei". Em diversos pontos (artigos 9º-
Estação Ecológica; 10 - Reserva Biológica 11 - Parque Nacional, 27 e 28 - Plano de Manejo; 32 -
Pesquisa  Científica  e  uso  sustentável;  54  -  possibilidade  de  captura  (coleta)  para  fins
conservacionistas/científicos)  trata da execução de ações de pesquisa e de recuperação ambiental,
que poderia incluir a coleta de sementes para projetos de restauração ambiental fora de seus limites.
Entende-se que, para tanto, esta possibilidade deve ser prevista no Plano de Manejo da UC. 

3.4 - Legislação estadual pertinente

3.4.1 - Lei nº 9.989, de 22/05/98

Através desta norma é exigida a recuperação das matas ciliares pelos proprietários rurais  de São
Paulo: 

Artigo 1º - É obrigatória a recomposição florestal, pelos proprietários, nas áreas situadas ao
longo dos rios e demais cursos d'água, ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d'água
naturais e artificiais, bem como nas nascentes e nos chamados "olhos d'água".

Esta Lei determina a elaboração e apresentação de projetos técnicos ao Poder Público, definindo
prazos  para  sua apresentação  análise,  definindo  sanções  para  o  caso  de não atendimento.  O seu
artigo 9º define o prazo de 90 dias para a sua regulamentação, que entretanto ainda não ocorreu. A
não  efetividade  desta  Lei  a  define  como  verdadeira  "letra  morta",  em  função  das  evidentes
resistências para a sua implementação.

3.4.2 - Recuperação de áreas degradadas

A Resolução SMA 47, de 26/11/03, altera e amplia a Resolução SMA n. 21, de 21.11.2001 e fixa
orientação para o reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas e dá providências correlatas
Esta  norma  não  trata  somente  de  APPs,  mas  considera  estas  como  áreas  prioritárias  para  a
recuperação e delimita alguns procedimentos, destacando-se:
- necessidade de elaboração de projeto em áreas de APP, a ser apresentado ao órgão licenciador
(DEPRN), independentemente da necessidade de licenciamento ou aprovação de projeto (artigo 13).
O § único deste artigo define que o DEPRN deverá regulamentar os procedimentos pertinentes.
- possibilidade do plantio de espécies de uso econômico nas entrelinhas dos plantios de nativas por
até  dois  em sistema  "agro-ecológico"  (artigo  8º).  Ressalta-se  que  este  tipo  de  sistema  não  tem
definição legal, cabendo a analogia do termo "agroflorestal", presente no Código Florestal.
- a possibilidade da adoção de diversas técnicas, apoiadas na regeneração natural; associadas ou não
ao plantio de mudas (artigo 5º).
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O Decreto estadual 47.400, de 04/12/02 (com alterações dadas pelo Decreto 48.919, de 02/09/04),
trata da cobrança de preço de análise em processo de licenciamento pelo órgão competente. Neste é
dispensada desta cobrança os empreendimentos, obras ou atividades voltados à averbação de reserva
legal, recomposição de vegetação em áreas de preservação permanente e em áreas degradas, desde
que executados voluntariamente, sem vinculação com processo de licenciamento, nem decorrentes
de  imposição  administrativa  e  obras  para  proteção  de  recursos  hídricos  e  para  desocupação  e
recuperação de áreas degradadas e de áreas de risco (artigo 11). 

3.5 - Licenciamento ambiental de empreendimentos

A exigibilidade de licenciamento ambiental para diversas atividades e empreendimentos é prevista
em diversos na legislação brasileira,  a começar da própria Constituição Federal (artigo 225, § 1º,
inciso IV) e da Lei 6938, de 31/08/1981, que define a Política Nacional de Meio Ambiente. O artigo
10 desta Lei define que a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, ou
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento
de órgão estadual competente.
Dentre a regulamentação deste assunto tem-se a Resolução CONAMA 01, de 23/01/86 que trata dos
critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação da Avaliação de Impacto Ambiental,
traduzida  em instrumentos  como o Estudo  de  Impacto  Ambiental  (EIA)  e  Relatório  de  Impacto
Ambiental (RIMA).
Outro  importante  regulamento  é  a  Resolução  CONAMA  237,  de  19/12/97,  que  normatiza  os
procedimentos e critérios utilizados no licenciamento ambiental.  Esta inclusive possui um Anexo
que lista as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. 
Observando-se este conjunto de regulamentos constata-se que este projeto não se enquadra como
sujeito ao licenciamento ambiental prévio, na medida em que não utiliza recursos naturais, nem pode
ser considerado como poluidor, em caráter efetivo ou potencial. Também não há menção explícita no
Anexo I da CONAMA 237/97, ou outra norma, a projetos deste tipo.
Algumas atividades decorrentes do projeto dependem pontualmente de licenciamento próprio, como
intervenções em APPs, coleta de sementes e produção de até o uso de produtos químicos para a
implantação de projetos demonstrativos. Neste ponto destacam-se os agrotóxicos, cuja utilização é
regida pela Lei 7.802, de 11/07/89 e Decreto 4.074 de 2002, combinados com a Lei estadual 4.002
de 15/01/86 e Decreto estadual 44.038 de 15/06/99.
Estes procedimentos devem portanto ser considerados no âmbito de um Plano de Gestão Ambiental
do projeto.

3.6 - Conclusão e Propostas 

Alguns pontos da legislação devem então ser destacados no desenvolvimento deste projeto: 

Uso de APPs com sistemas agroflorestais 
Este pode ocorrer em duas situações:
- em definitivo no caso de propriedades familiares (conforme o artigo 2º do Código Florestal).
-  temporária  por  até  dois  anos  em todas  as  situações  de  recuperação  (conforme o  artigo  5º  da
Resolução SMA 47/03).
Considerando a importância deste uso como estratégia para se viabilizar projetos de recuperação,
permitindo geração de renda e ganhos ambientais, é importante regulamentar administrativamente o
assunto, para se evitar qualquer dúvida por parte dos agentes envolvidos.
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Aplicação de mecanismos da legislação tributária e florestal no incentivo da recuperação
Através da utilização da incentivos cabíveis nos casos previstos em lei para a sobreposição entre
APPs  e  Reserva  Legal,  especialmente  nas  propriedades  familiares,  pode-se  facilitar  o
desenvolvimento de projetos de recuperação ciliar.

Alteração da Lei 9.989/98
Mesmo  considerada  a  evidente  inexequibilidade  desta  Lei  é  fato  que  ela  está  em vigor.  Cabe
portanto  ao  Poder  Público  regularizar  esta  situação,  evitando a  impropriedade  desta  situação  de
desobediência velada, através da alteração desta. A inadequação deste tipo de comando obrigando a
recuperação ciliar sob pena de multas e outras sanções é evidente, na medida em que desconsidera os
diversos aspectos sociais, econômicos, institucionais e ecológicos envolvidos.

Revisão da proibição de coleta de sementes em Parques Estaduais
Entende-se que deve ser reavaliado o artigo 10 do Regulamento de Parques (Decreto 25.341, de
04/06/86), considerando-se os conceitos presentes no SNUC e a demanda para apoiar e viabilizar
projetos de recuperação ambiental, de forma a remeter esta questão para os Planos de Manejo de
cada Unidade, nas diferentes regiões.

Avaliação da adequação do regulamento do SNSC
O Sistema  Nacional  de  Sementes  e  Mudas  (Lei  10.711,  de  05/08/03  e  o  Decreto  nº  5.153,  de
23/07/04) traz diversas exigências para a produção e comércio de sementes de espécies florestais
nativas, o que deve ser considerado na formulação de projetos de restauração.
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4. IMPACTOS AMBIENTAIS POTENCIAIS

4.1 - Diretrizes para avaliação

Os impactos ambientais  potenciais  da implantação do projeto são majoritariamente  positivos.  As
ações previstas visam criar  os instrumentos necessários à viabilização de um futuro programa de
recuperação de matas ciliares de abrangência estadual. 

As ações voltadas à conscientização da sociedade e à capacitação de agentes públicos e privados
deverão  contribuir  para  incentivar  e  facilitar  a  implantação  de projetos  de  recuperação  de áreas
degradadas,  de  iniciativa  de  instituições  diversas.  Os  instrumentos  econômicos,  normativos  e
institucionais que serão desenvolvidos deverão igualmente contribuir para a viabilização de projetos
de recuperação e proteção de ecossistemas, com reflexos positivos para a conservação dos recursos
hídricos, do solo e da biodiversidade, além do aumento dos estoques de carbono em florestas nativas.

O principal produto deste projeto será uma proposta de Programa de Recuperação de Matas Ciliares
de  abrangência  estadual  e  de  longo  prazo,  que  será  submetida  às  instâncias  competentes  para
aprovação. A avaliação dos impactos ambientais  indiretos decorrentes deste projeto, ou seja,  que
poderão ser gerados pelo futuro programa, será executada oportunamente por meio de Avaliação
Ambiental  Estratégica,  que  deverá  ser  validada  como  condição  para  a  aprovação  e  futura
implementação do programa.

Há previsão da execução de algumas intervenções localizadas, associadas à implantação de projetos
demonstrativos  e desenvolvimento de atividades  experimentais  voltadas  à  geração de renda pela
exploração  sustentada  de  produtos  não  madeireiros  e  sistemas  agro-florestais,  previstos  no  Sub-
componente 3.2, além do fomento à produção de sementes e mudas, previsto no Componente 2. A
avaliação  dos  impactos  ambientais  potenciais  de  tais  intervenções  foi  realizada  conforme
metodologia a seguir descrita.

Ressalta-se  que os  impactos  sócio-ambientais  decorrentes  da  implantação  das  ações  previstas  no
Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas, previstas no Sub-componente 3.1, foram avaliados
no âmbito daquele programa e por esta razão não foram objeto de avaliação neste relatório.

Cabe ressaltar que não foi identificada a possibilidade de geração de impactos ambientais negativos
considerados  significativos,  que demandariam uma avaliação ambiental  nos  termos da legislação
nacional  aplicável  (elaboração  de  Estudo  de  Impacto  Ambiental  –  EIA e  respectivo  relatório  –
RIMA). Não obstante, procurou-se avaliar a importância relativa dos impactos potenciais negativos
com  o  objetivo  de  assegurar  seu  adequado  tratamento  no  Plano  de  Gestão  Ambiental.  A
identificação dos impactos ambientais positivos, por sua vez, permitirá a adoção de medidas visando
sua maximização.
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4.2 - Metodologia

Foi  definida  uma  matriz  para  a  avaliação  da  importância  dos  impactos  ambientais  potenciais
decorrentes das intervenções previstas nos Componentes 2 e 3.2 do projeto. O preenchimento da
matriz e avaliação da importância relativa dos impactos foi feita segundo a seguinte metodologia:

4.2.1  -  Identificação  dos  processos,  atividades,  aspectos  ambientais  e  respectivos  impactos
ambientais potenciais;

4.2.2 - Identificação do regime e da forma de controle. 

Para a definição do regime foram consideradas as seguintes alternativas: 
 Normal (N) atividades consideradas inerentes à implantação dos Componentes 2 e 3;
 Excepcional  (Exc)  atividades  que  podem ou não  ser  executadas,  dependendo  das  condições

locais;
 Experimental (Exp): atividades que serão executadas somente no âmbito de pesquisas.

Para a definição da forma de controle considerou-se como alternativas:
 Controle direto (D): as atividades desenvolvidas sob o controle da equipe do projeto; ou 
 Controle indireto (I): as demais foram consideradas na categoria controle indireto;

4.2.3 - Levantamento de legislação específica acerca de exigibilidade de licenciamento, bem como
sobre medidas de controle da atividade;

4.2.4  -  Análise  dos  impactos,  considerando-se  os  seguintes  fatores:  abrangência,  magnitude,
permanência e freqüência ou probabilidade de ocorrência. Foi atribuída  pontuação aos diferentes
fatores, adotando-se o seguinte critério: 1 ponto para relação fraca, 2 pontos para relação média e 4
pontos para relação forte, conforme tabela abaixo;

FATOR RELAÇÃO
FRACA (1 PONTO) MÉDIA (2 PONTOS) FORTE (4 PONTOS)

Abrangência Local/restrita à propriedade Microbacia Regional

Magnitude Pequena Média Grande

Permanência Temporário ou reversível Permanente, mitigável Permanente ou irreversível

Freqüência ou
Probalidade Eventual Raro Freqüente

4.2.5 - Cálculo da pontuação final relativa a cada impacto identificado: a pontuação final de cada
impacto  foi  calculada  pela  multiplicação  da  pontuação  atribuída  a  cada  fator,  uma  vez  que  se
considera que os mesmos exercem influência entre si, o que potencializa seus efeitos individuais;

4.2.6  -  Definição  dos  impactos  considerados  importantes:  Foram  considerados  importantes  os
impactos que atingiram pontuação superior a 16, para os quais são previstas medidas mitigadoras ou
preventivas específicas no Plano de Gestão Ambiental.  Os impactos que são objeto de legislação
específica, tanto aqueles passíveis de licenciamento, quanto aqueles para os quais a legislação define
condicionantes  ou  medidas  de  controle,  foram  considerados  importantes  independentemente  da
pontuação obtida;

4.2.7 - Indicação do item do PGA relativo aos impactos considerados importantes. Para cada impacto
considerado importante o PGA define o momento em que deve ser feita a avaliação específica dos
impactos  ambientais  potenciais,  o  responsável  por  fazê-lo  e  recomendações  para  a  adoção  de
medidas preventivas e/ou mitigadoras pertinentes. 
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4.3 - Resultados

A tabela  a  seguir  apresenta  os  resultados  da  avaliação  dos  impactos  ambientais  potenciais  das
intervenções previstas nos componentes 2 e 3.2.

Projeto de Recuperação de Matas Ciliares     
Avaliação Ambiental

Conceitos envolvidos:

Reg - Regime: 
(N) Normal, 
(Exc) Excepcional, 
(Exp) Experimental

Con - Controle: 
(D)Direto,
(DI)(I) Indireto

Fatores avaliados:

Abr – Abrangência;
Mag – Magnitude;
Per – Permanência;
Fre - Freqüência / Probalidade

Resultados:

Pon - Pontuação total

Imp - Importância 
Sim (S) 
Não (N)

32



Processo Atividade Aspectos
Ambientais Reg Impactos Ambientais Con Observações Legislação

aplicável Abr Mag Per Fre Pon Imp Item do
PGA

implantação
de projetos
demonstra-

tivos de
restauração

de matas
ciliares

intervenção em
áreas de

preservação
permanente

atendimento aos
requisitos legais N necessidade de regularização

ou licenciamento D licenciar Lei Federal 
4771/65 1 2 4 4 32 S 5.3.2

preparo do solo

movimentação de
solo N assoreamento de cursos

d'água D 1 2 4 2 16 S 5.3.1.1

eliminação de
regeneração natural Exc

redução de biodiversidade,
aumento no custo de

restauração
D 1 2 4 2 16 S 5.3.1.5

abertura de
covas

adubação e correção
do solo N contaminação de cursos

d'água D 1 2 2 4 16 S 5.3.1.4

controle de
formigas

utilização de
inseticida N contaminação do solo e da

água, danos à fauna D Lei Federal 
7802/89 1 4 1 4 16 S 5.3.1.4

5.4.1.1
controle de

plantas
invasoras e

capim

utilização de
herbicidas Exc

contaminação do solo e da
água, danos à fauna e a

plantas
D Lei Federal 

7802/89 1 4 1 2 8 S 5.3.1.4
5.4.1.1

plantio de mudas
escolha de espécies

de ocorrência
regional

N aumento da diversidade D impacto
positivo 1 4 4 4 64 S 5.3.1.5

indução/
condução da
regeneração

natural

identificação do
potencial de

regeneração natural
e manejo da área

N aumento da diversidade D impacto
positivo 1 4 4 4 64 S 5.3.1.5

5.4.1.2
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Processo Atividade Aspectos Ambientais Reg Impactos Ambientais Con Observ. Legislação
aplicável Abr Mag Per Fre Pon Imp

Item
do
PGA

mudança de
uso de áreas

ciliares 

substituição de pastagem e
culturas

eliminação de atividades
produtivas N redução de renda dos

agricultores I 1 4 2 2 16 S 5.3.1.2

relocação de estradas e outros
equipamentos de infra-

estrutura
relocação de atividades produtivas N ocupação de outras áreas de

preservação permanente I 1 4 2 2 16 S 5.3.1.6

conflito com atividades de
lazer e pesca

supressão de áreas de lazer N redução da qualidade de vida D 1 4 2 1 8 N

relocação de atividades de lazer N ocupação de outras áreas de
preservação permanente I 1 4 2 2 16 S 5.3.1.6

recuperação de áreas
degradadas

eliminação de fontes de
sedimentos (áreas sob processos

erosivos intensos)
N redução do aporte de

sedimentos nos cursos d'água D impacto
positivo 2 4 4 1 32 S 5.2.1

ligação de remanescentes de
vegetação nativa e "steping

stones"

formação de corredores de
diversidade N favorecimento do fluxo gênico

(flora e fauna) D impacto
positivo 4 4 4 2 128 S 5.2.1

isolamento de cursos d'água redução de acesso à água N geração de dificuldades para
atividade pecuária e irrigação D 1 4 2 2 16 S 5.3.1.3

comprometi-mento de áreas impedimento de alterações de uso
futuras N alteração no preço de terras I 1 2 4 2 16 S 5.2.2

favorecimento do
desenvolvimento da fauna

aumento de populações e de
diversidade de animais terrestres

N aumento da biodiversidade e
favorecimento do fluxo gênico I impacto

positivo 2 4 4 2 64 S 5.2.1

conflito com moradores e
favorecimento da caça I 2 2 2 1 8 N

desequilíbrio de populações e
prejuízos a culturas em áreas

lindeiras
I 2 2 2 1 8 N

aumento de população e
diversidade da ictiofauna

N melhoria do equilíbrio do
ecossistema I impacto

positivo 2 4 4 1 32 S 5.2.1

favorecimento da pesca I 2 2 2 1 8 N
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Processo Atividade Aspectos
Ambientais Reg Impactos Ambientais Con Observações Legislação

aplicável Abr Mag Per Fre Pon Imp Item do
PGA

produção de
mudas de
espécies
nativas

obtenção de
sementes

colheita de
sementes em

remanescentes
N

redução da capacidade de
sustentação da fauna I 2 4 2 1 16 S 5.6.1

redução da capacidade de
regeneração nos locais de

colheita
I 1 4 2 1 8 N 5.6.1

colheita de
sementes em
Unidades de
Conservação

Exp prejuízos às funções da UC D licenciar
Leis Federais
9985/2000 e
10.711/03

4 4 2 1 32 S 5.6.2

resgate de
plântulas

remoção de
plântulas dos

ambientes naturais
N

redução da capacidade de
regeneração nos locais de

coleta
I 1 4 2 1 8 N

irrigação de
mudas em
viveiros consumo de água N conflito pelo uso da água em

áreas críticas I 1 1 2 4 8 N

controle de
pragas e doenças

em viveiros

utilização de
agroquímicos N contaminação do solo e

água, danos à fauna I Lei Federal 7802/89 1 4 2 2 16 S 5.4.1.1

Produção de
excedentes

comercialização de
excedentes N aumento da renda dos

agricultores I impacto
positivo 1 4 2 1 8
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Processo Atividade Aspectos
Ambientais Reg Impactos Ambientais Con Observações Legislação

aplicável Abr Mag Per Fre Pon Imp Item do
PGA

realização de
pesquisas

sobre
exploração

sustentada de
florestas
ciliares

exploração de
produtos não
madeireiros

corte de folhas,
coleta de sementes,

frutos e flores
Exp

redução da capacidade de
sustentação da fauna,

prejuízos às funções da
floresta

D licenciar Lei Federal 
4771/65 1 2 1 1 2 N 5.5.1

5.5.2

introdução de
espécies de maior

potencial para
exploração

Exp
redução da diversidade,
competição com outras

espécies
D licenciar Lei Federal 

4771/65 1 2 2 1 4 N 5.5.1
5.5.2

processamento de
produtos florestais Exp

geração de emissões e
resíduos, consumo de

energia e água
I 2 1 2 1 4 N

comercialização de
produtos originários

da floresta ciliar Exp aumento da renda dos
agricultores I impacto

positivo 1 4 2 1 8 N

36



Processo Atividade Aspectos Ambientais Reg Impactos Ambientais Con Observações Legislação
aplicável Abr Mag Per Fre Pon Imp Item do

PGA

realização de
pesquisas sobre

sistemas
agroflorestais

implantação de
SAF experimentais

introdução de espécies
de interesse para

exploração

Exp redução da diversidade e da
densidade da vegetação arbórea D licenciar Lei Federal 

4771/65 1 4 2 1 8 S 5.5.1
5.5.2

Exp
redução da capacidade de

sustentação da fauna, prejuízos às
funções da floresta

D licenciar Lei Federal 
4771/65 2 4 2 1 16 S 5.5.1

5.5.2

comercialização de
produtos agrícolas Exp aumento da renda dos

agricultores I impacto
positivo 1 2 2 1 4 N

envolvimento
sócio-

econômico dos
produtores
rurais das

microbacias e
de seus

familiares

capacitação
específica

treinamento em
condução de viveiros

mudas

N capacitação do produtor D impacto
positivo 1 4 4 2 32

alteração no mercado local de
mão-de-obra I 1 2 2 2 8

fomento ao
associativismo e
cooperativismo

acesso comunitário
aos mercados de

fatores e de produtos
Exp redução de custo de produção e

aumento da receita bruta I impacto
positivo 2 2 2 2 16

criação de novas
alternativas de

renda

inserção dos
produtores em novos

mercados
Exp diversificação da produção e

diminuição de risco I impacto
positivo 1 2 2 2 8

ressarcimento por
serviços ambientais

indução a um mercado
de serviços ambientais

Exp aumento da renda dos
agricultores I impacto

positivo 1 2 2 1 4 N

Exp aumento de encargos para a
sociedade I 2 1 2 1 4

adequação da
legislação vigente Exc reorientação e normatização legal I 2 1 2 1 4
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4.4 - Conclusões e recomendações gerais

Com base na avaliação dos impactos potenciais foram identificados os processos e atividades que
devem ser avaliados e controlados de modo a evitar ou minimizar a ocorrência de impactos negativos
e maximizar os impactos positivos decorrentes do projeto,  relacionando-os aos itens do Plano de
Gestão Ambiental apresentado a seguir. 

Sem prejuízo  das  medidas  preventivas  e  mitigadoras  específicas  previstas  no  Plano  de  Gestão
Ambiental  que  deverá  ser  incorporado  ao  Manual  Operativo  do  Projeto,  é  possível  apresentar
algumas recomendações gerais, a serem observadas conforme segue:

O  Manual  Operativo  do  projeto  deverá  dispor  sobre  a  forma  de  regularização  de  todas  as
intervenções passíveis de licenciamento ou prévia aprovação, seja por unidades da própria SMA,
seja pelo IBAMA.

As intervenções nos projetos demonstrativos deverão visar, em última instância, a restauração dos
processos  ecológicos.  Portanto,  para  a  proposição  de  modelos  experimentais  de  restauração  de
florestas ciliares, assim como para a elaboração de projetos de intervenção, deverá ser considerado o
potencial de regeneração natural das áreas, que deve ser favorecido. A eliminação da regeneração
natural deve ser evitada. Os projetos deverão prever a introdução de espécies de ocorrência natural
nas regiões de estudo/intervenção, com níveis de diversidade adequados. A introdução de espécies
exóticas, de interesse econômico ou com o objetivo de facilitar o processo sucessional, deverá ser
adequadamente monitorada.

O uso de agroquímicos, considerando fertilizantes e defensivos, deverá ser precedido de avaliação
criteriosa da necessidade e de eventual impacto ambiental potencial, especialmente considerando a
proximidade  de  mananciais  de  abastecimento  público.  O  Manual  Operativo  do  Projeto  deverá
contemplar as responsabilidades pela recomendação e pelo monitoramento do uso de defensivos e
fertilizantes.

Deve-se atentar para cuidados visando evitar que a colheita de sementes para a produção de mudas
ou a  exploração  experimental  de  produtos  florestais  não  madeireiros  interfira  na  capacidade  de
regeneração  do  ecossistema  pela  eliminação/redução  de  banco  de  sementes  e  plântulas  ou  pela
redução da capacidade de suporte da fauna.

A  realização  de  pesquisas  sobre  alternativas  de  geração  de  renda  associadas  à  restauração  e
preservação de florestas ciliares, incluindo sistemas agroflorestais,  cultivo intercalar e exploração
sustentada de produtos não madeireiros,  deverá ser precedida de avaliação de impacto ambiental
específica, devendo ser assegurado o monitoramento dos projetos experimentais, além do necessário
licenciamento junto aos órgãos competentes.

O sistema de monitoramento  deve dar especial  atenção a alterações  na renda dos produtores em
decorrência  do  projeto,  uma  vez  que  este  aspecto  pode  acarretar  modificações  (positivas  ou
negativas) na qualidade de vida da população diretamente afetada, além da ocupação irregular de
outras áreas protegidas.
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5. PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL

Os processos e atividades potencialmente geradores de impactos ambientais, identificados na Matriz
de Avaliação de Impactos Ambientais (conforme item 4.3), estão a seguir relacionados. Para cada
atividade foram indicados: a) o momento em que deve ser feita a avaliação dos impactos ambientais
potenciais, b) o responsável por fazê-lo e c) as recomendações pertinentes para a adoção de medidas
preventivas e/ou mitigadoras pertinentes. 

As recomendações a seguir indicadas deverão ser incorporadas ao Manual Operativo do Projeto, sem
prejuízo  do  monitoramento  de  indicadores  adicionais  eventualmente  indicados  no  Plano  de
Monitoramento.

Ao final, é apresentado fluxograma simplificado indicando os momentos em que se deve executar a
avaliação dos impactos ambientais potenciais e os responsáveis por fazê-lo.

5.1 - Seleção das microbacias para implantação de projetos demonstrativos

A seleção das microbacias para a implantação de projetos demonstrativos deverá ser feita de acordo
com os critérios definidos pelos Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH), elaborados com o objetivo
de maximizar os benefícios dos investimentos diretos em ações de restauração de áreas degradadas. 

A responsabilidade  pela  seleção  das  áreas  é  da  Coordenação  do Projeto  em articulação  com os
CBHs, estes podem designar uma ou mais câmaras técnicas para a avaliação das propostas, a seu
critério. 

A  Coordenação  do  Projeto  deverá  assegurar  que  os  critérios  e  a  sistemática  adotada  para  a
apresentação de propostas  sejam amplamente divulgados nas regiões,  de modo a possibilitar  que
todas as instituições interessadas submetam propostas de áreas para avaliação.

5.1.1 - Avaliação da adequação ambiental da seleção de áreas

Uma  vez  selecionadas  as  microbacias  para  a  implantação  dos  projetos  demonstrativos  a
Coordenação do Projeto deverá avaliar  se as áreas escolhidas são coerentes com os objetivos do
Projeto e do Programa Operacional OP#15 do GEF. 

Caso se verifique inconsistência em relação à compatibilidade das áreas aos objetivos do projeto e
do OP#15, a Coordenação do Projeto deverá reportar o fato à Comissão Especial de Biodiversidade e
Florestas do CONSEMA para a avaliação e revisão do procedimento adotado. O Comitê de Bacia
deverá ser cientificado do problema, devendo ser assegurada a possibilidade de que representantes
indicados pelo mesmo participem da revisão dos procedimentos.
 
Para cada uma das bacias hidrográficas deverá ser elaborado um relatório contendo os critérios de
escolha das microbacias, sistemática para recebimento de propostas, procedimento utilizado para a
divulgação dos critérios e da sistemática adotada, relação das áreas apresentadas com indicação dos
respectivos proponentes, microbacias selecionadas e avaliação da compatibilidade com os objetivos
do projeto e do Programa Operacional OP#15.
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5.2 - Diagnóstico da microbacia

Para cada uma das microbacias selecionadas para a implantação dos projetos demonstrativos deverão
ser levantadas previamente as informações necessárias à elaboração das propostas de intervenção, de
modo a assegurar a adequada avaliação e tratamento de eventuais impactos.

O diagnóstico deverá ser realizado com a participação da comunidade. A Coordenação do Projeto e
os Coordenadores dos Componentes 3 (Implantação de Projetos Demonstrativos) e 4 (capacitação,
Educação  Ambiental  e  Treinamento)  deverão  assegurar  a  coordenação  das  ações,  de  modo  a
possibilitar o envolvimento da comunidade local na etapa de diagnóstico. 

Os diagnósticos deverão considerar os parâmetros a seguir relacionados, sem prejuízo da inclusão de
outros específicos cuja pertinência seja verificada:

5.2.1 - Características físicas e bióticas:

 Presença de remanescentes de vegetação nativa;
 Existência de áreas degradadas, sujeitas a processos erosivos intensos;
 Existência de pontos de captação de água para abastecimento público;
 Avaliação do potencial de regeneração natural;
 Relatos e informações sobre a existência de animais da fauna nativa;
 Espécies de ocorrência regional (obtidas por pesquisa em inventários publicados por instituições

de pesquisa);
 Existência de Unidades de Conservação (coincidente com áreas abrangidas pela microbacia ou

em seu entorno);
 Potencial para constituição de corredores ecológicos;
 Existência de fragmentos significativos de vegetação nativa no entorno da microbacia;
 Existência de áreas ciliares degradadas

5.2.2 - Informações sócio-econômicas

 Elaborar  diagnostico  detalhado  das  microbacias  selecionadas,  com tipificações  distintas  das
características das propriedades e dos proprietários, de forma a retratar fielmente a situação “ex-
anti”, incluindo o estudo da importância econômica das atividades relacionadas ao uso atual das
áreas ciliares e a identificação das organizações locais e potenciais parcerias.

5.2.3 - Situação frente ao Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas

 Para as microbacias  já  abrangidas pelo PEMH: identificar  fase de implantação do programa,
resultados  obtidos  e  problemas  observados.  Verificar  se  o  plano  de  microbacia  indica  a
necessidade  de  restauração  de  matas  ciliares  e  o  que  já  foi  realizado.  Definir  forma  de
coordenação local das ações.

 Para  microbacias  não  abrangidas  pelo  PEMH:  definir  com  a  coordenação  do  PEMH
procedimentos para inclusão da microbacia.

5.2.4 - Identificação dos fatores de degradação:

O diagnóstico deverá contemplar a identificação dos fatores de degradação relacionados ao uso atual
e  pretérito  das  áreas  ciliares  que  se  encontram  degradadas.  O  conhecimento  dos  fatores  de
degradação é considerado imprescindível para a definição dos projetos de intervenção.
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5.3 - Elaboração e implantação de projetos

Os  projetos  de  intervenção  deverão  ser  definidos  considerando  as  informações  obtidas  no
diagnóstico das microbacias e os objetivos definidos para os modelos a serem testados. As parcerias
para  a  implantação  do projeto  deverão  ser  previamente  definidas,  envolvendo preferencialmente
organizações locais de produtores. A parceria para a implantação deverá estender-se durante a fase
de manutenção das mudas até o estabelecimento da floresta.

Os projetos deverão prever a eliminação dos fatores de degradação, especialmente o cercamento das
áreas, quando couber.

A  responsabilidade  pela  elaboração  dos  projetos  será  do  Coordenador  do  Componente  3
(Implantação de Projetos Demonstrativos), sendo que a definição dos modelos para desenvolvimento
e teste de metodologias para a restauração florestal nos diferentes projetos demonstrativos será feita
pelo Coordenador do Componente 2 (Apoio à Restauração Sustentável de Florestas Ciliares).

Durante a implantação dos projetos demonstrativos caberá ao técnico local assegurar-se de que as
recomendações contidas no projeto sejam observadas.

5.3.1 - Identificação de impactos ambientais potenciais e indicação de medidas de controle

Assoreamento de corpos d’água:

Os projetos  deverão  definir  a  metodologia  de  implantação  especificando as  recomendações  para
preparo de solo e abertura de covas, que devem considerar o tipo de solo, declividade do terreno e
método de trabalho (manual ou mecanizado) de modo a evitar o carreamento de solo para corpos
d’água. Em áreas com maior potencial de erosão a movimentação de solo deverá ser minimizada. O
técnico local responsável pelo acompanhamento da implantação dos projetos demonstrativos deverá
assegurar que a execução das atividades de preparo do solo e abertura de covas seja feita na forma
definida em projeto. 

Redução de renda dos produtores:

Com base nas informações do diagnóstico deverá ser avaliado o impacto econômico da eliminação
ou redução de atividades produtivas nas áreas que serão reflorestadas. A substituição de atividades
produtivas deverá ser feita mediante prévio entendimento com os envolvidos (proprietários das áreas
e trabalhadores). 

Impedimento ou dificultação do acesso à água

Os responsáveis  pela  elaboração  dos  projetos  deverão  assegurar  o  acesso  à  água,  seja  para  uso
doméstico, para dessedentação de animais ou para irrigação, caso estes usos estejam presentes nas
propriedades  que  serão  abrangidas  pela  restauração  de  matas  ciliares.  A  definição  das  soluções
técnicas  deverá  ser  feita  em conjunto  com o  executor  do  PEMH na  microbacia  e  deverá  estar
prevista nos planos individuais de propriedade elaborados no âmbito daquele programa.

Contaminação ambiental pela utilização de corretivos, fertilizantes e defensivos:

A  aplicação  de  corretivos  e  fertilizantes  deverá  ser  definida  em  projeto  considerando-se  as
características do solo e as recomendações técnicas pertinentes. 

Deverá ser dada preferência a métodos alternativos de controle de pragas e doenças, como o controle
biológico. Nos casos em que o uso de defensivos se fizer imprescindível, deverá ser dada preferência
a produtos de menor toxicidade (Classe IV, conforme definido no Decreto Federal 98.816/90). Os
projetos deverão especificar os produtos e respectivas quantidades, admitindo apenas o emprego de
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produtos regularmente registrados, observando-se rigorosamente a legislação pertinente (lei Federal
7802/89 e decretos regulamentadores). O produto deverá ser aplicado de forma a evitar desperdícios
e sobras. A aplicação de agrotóxicos somente deverá ser feita conforme recomendação da bula, por
pessoa  qualificada,  devidamente  registrada  e  mediante  o  uso  dos  equipamentos  de  proteção
individual  recomendados.  Após  o  uso  de  defensivos,  suas  embalagens  devem receber  a  tríplice
lavagem, conforme previsto na legislação vigente. O descarte das embalagens deve ser feito segundo
a legislação vigente.
A responsabilidade pelo acompanhamento do uso de fertilizantes,  corretivos e defensivos será do
técnico local.

Impedimento da regeneração natural e inadequação de espécies introduzidas

Os projetos deverão prever o aproveitamento do potencial de regeneração natural, adotando métodos
para sua indução/condução e evitando a supressão de indivíduos regenerantes. Para a indicação de
espécies  a  serem  plantadas  deverão  ser  observadas  as  informações  obtidas  no  diagnóstico  e  a
regulamentação pertinente, em especial as Resoluções SMA 21 e 47.
A introdução  de  espécies  exóticas  ou  de  espécies  sem ocorrência  natural  na  região,  visando  a
exploração  experimental  de  produtos  de  interesse  econômico  ou  a  facilitação  do  processo
sucessional, deverá ser precedida de avaliação do impacto ambiental potencial, dos indicadores para
monitoramento e da definição das medidas mitigadoras pertinentes. A identificação e monitoramento
dos impactos,  bem como a avaliação dos resultados  dos  modelos  que serão  testados  caberão  ao
Coordenador do Componente 2. 

Indução da ocupação de outras áreas de preservação permanente

A possibilidade de que a implantação do projeto  induza a ocupação irregular  de outras  áreas de
preservação permanente para o desenvolvimento de atividades produtivas deslocadas das áreas em
restauração  deverá  ser  avaliada  pelo  Coordenador  do  Componente  3  (Implantação  de  Projetos
Demonstrativos),  que  deverá  tomar  como base  as  informações  do  diagnóstico  e  a  observação  e
acompanhamento de campo. O componente 4 (Educação Ambiental,  Mobilização e Capacitação)
deverá prever ações de esclarecimento e capacitação dos produtores para evitar a ocupação de novas
áreas consideradas de preservação permanente. O DEPRN deverá ser informado, caso se observe a
tendência  de  ocupação  de  novas  áreas  protegidas,  de  modo a  assegurar  a  adoção  das  ações  de
fiscalização e controle pertinentes.

5.3.2 - Regularização das intervenções em áreas de preservação permanente

O  Manual  Operativo  do  projeto  deverá  dispor  sobre  a  forma  de  regularização  de  todas  as
intervenções passíveis de licenciamento ou prévia aprovação pelos órgãos competentes. A análise e a
regularização deverão ser  realizadas  considerando a microbacia  como unidade de intervenção.  O
Manual Operativo deverá prever consultas ao IBAMA, nos casos previstos na legislação, e a forma
de monitoramento das intervenções.

5.4 - Manutenção das áreas reflorestadas

A manutenção das áreas reflorestadas deverá ser realizada de modo a evitar que haja perda de mudas
em níveis  acima  do  aceitável,  bem  como  para  assegurar  o  desenvolvimento  das  árvores  até  o
restabelecimento  dos  processos  ecológicos.  Durante  a  manutenção  dos  projetos  demonstrativos
caberá ao técnico local assegurar-se de que as recomendações contidas no projeto sejam observadas.
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5.4.1 - Identificação de impactos ambientais potenciais associados à manutenção e indicação de
medidas de controle
Contaminação ambiental pela utilização de corretivos, fertilizantes e defensivos:
Durante a manutenção deverá ser avaliada criteriosamente a necessidade do uso de defensivos, em
especial  herbicidas  e  formicidas.  Nos casos  em que  a  utilização  seja  recomendada,  deverão  ser
adotados os cuidados pertinentes para orientar o manuseio, aplicação e descarte de embalagens. A
responsabilidade pelo acompanhamento do uso de defensivos será do técnico local.

Impedimento da regeneração natural:
As operações  de manutenção (roçada e coroamento)  devem ser  realizadas  de modo a  evitar  que
acarretem o  impedimento  ou  a  dificultação  da  regeneração  natural.  A eliminação  de  indivíduos
oriundos de processos de regeneração natural deve ser evitada. 
O monitoramento da regeneração natural deverá ser previsto no Plano de Monitoramento.

5.5 - Realização de atividades experimentais em áreas de preservação permanente

O projeto prevê a identificação, estudo e avaliação de alternativas de geração de renda associadas à
restauração  e  à  preservação  de  florestas  ciliares,  como os  sistemas  agro-florestais  em pequenas
propriedades familiares e a exploração sustentada de produtos não madeireiros. O desenvolvimento
de atividades em áreas de preservação permanente deverá ser cuidadosamente monitorado de modo a
evitar que acarretem impactos ambientais negativos.

5.5.1 - Avaliação dos impactos ambientais potenciais e definição de indicadores para
monitoramento e controle

Para  cada  atividade  que  envolva  a  exploração  de  área  de  preservação  permanente  deverá  ser
elaborado  um protocolo  específico,  incluindo  objetivos,  metodologia  de  implantação,  plano  de
monitoramento, impactos ambientais potenciais, medidas de controle e responsável pela condução da
avaliação. 

Caberá  à  Coordenação  do  Projeto  aprovar  os  protocolos,  monitorar  e  avaliar  a  implantação  das
atividades experimentais em áreas de preservação permanente,  com ênfase no monitoramento dos
impactos ambientais potenciais. 

5.5.2 - Regularização e licenciamento de atividades experimentais em áreas de preservação
permanente

Projetos  que  envolvam  experimentação  de  sistemas  agroflorestais,  exploração  sustentada  de
produtos florestais não madeireiros ou qualquer outra forma de exploração em áreas de preservação
permanente devem ser objeto de licenciamento específico pelo IBAMA.

5.6 - Colheita de sementes para a produção de mudas

5.6.1 - Avaliação de impactos ambientais potenciais da colheita de sementes em remanescentes
fora de Unidades de Conservação e indicação de medidas de controle:

A colheita de sementes para a produção de mudas para a implantação dos projetos demonstrativos,
bem  como  para  a  produção  de  mudas  a  ser  fomentada  pelo  projeto  deve  ser  feita  conforme
orientação  a  ser  definida  pela  Coordenação  do  Componente  2.   A  orientação  para  colheita  de
sementes deverá contemplar, no mínimo, a época e procedimento de colheita, forma de registro de
espécie,  local  da  colheita,  número  de  matrizes  e  quantidade  de  sementes.  S  Coordenação  do
Componente 2 deverá avaliar o impacto ambiental  potencial da colheita de sementes e definir as
medidas de controle pertinentes.
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5.6.2 - Avaliação de impactos ambientais potenciais da colheita de sementes em Unidades de
Conservação e elaboração de proposta de regulamentação e monitoramento

A  colheita  de  sementes  em  Unidades  de  Conservação,  realizada  no  âmbito  de  estudos  no
Componente 2, deverá  ser  precedida  da prévia  identificação dos impactos  ambientais  potenciais,
indicadores para seu monitoramento e medidas preventivas e mitigadoras pertinentes. Os estudos que
envolvam a colheita de sementes deverão ser propostos e desenvolvidos mediante integração com a
administração da Unidade de Conservação em que serão desenvolvidos, observando-se seus Planos
de Manejo. Esta ação é prevista explicitamente como atividade no Subcomponente 2.2.
A Comissão Especial de Biodiversidade e Florestas do CONSEMA deverá ser informada sobre a
realização de estudos que contemplem a colheita de sementes em Unidades de Conservação para, a
seu critério, acompanhar seu desenvolvimento.  O Coordenador do Componente 2 será responsável
pela  avaliação  e  monitoramento  dos  impactos  ambientais  potenciais  da  colheita  de  sementes  em
Unidades de Conservação e pela definição das medidas de controle pertinentes.

5.7 - Impactos sócio-econômicos

Os  impactos  decorrentes  da  implementação  do  projeto  podem ser  agrupados  nas  alterações  no
recurso humano e no mercado de trabalho, nas interações do produtor com o mercado de fatores e de
produtos, no aparato legal e nos benefícios sociais. A determinação destes impactos dar-se-á  pelo
monitoramento de indicadores e de variáveis “proxy”. Deverá ser elaborado diagnostico detalhado
das microbacias selecionadas, com tipificações distintas das características das propriedades e dos
proprietários, de forma a retratar fielmente a situação “ex-anti”.  Com avaliações semestrais crê-se
possam ser detectadas as alterações no comportamento e no conhecimento dos envolvidos e de seus
familiares  que definam o sentido  e  o grau das  interferências.  O acompanhamento  dos processos
produtivos  empregados  pelas  unidades,  a  forma  e  o  valor  dos  produtos  nas  interações  com os
mercados,  bem  como  da  consciência  dos  benefícios  sociais  agregados  ao  projeto  podem  ser
resumidamente agrupados em:

Impactos sobre o trabalho e a mão-de-obra
Ao segmento humano envolvido pelo projeto será assegurado uma qualificação adicional com o
treinamento na formação e produção de mudas de espécies indicadas. Concomitantemente deverá ser
explicitado aos participantes seu papel social como produtor de recursos ambientais de forma a
motivá-lo a fazer uso das instituições para negociar com outros segmentos sociais e com o poder
constituído, alternativas para a sociedade assumir uma contrapartida de forma a retribuir o produtor
pelo esforço na restauração e na preservação ambiental.

Impactos sobre a renda
Poderá haver uma diminuição de renda nas propriedades que ainda utilizam as áreas de mata ciliar
em  explorações  econômicas.  A  estimativa  do  custo  de  oportunidade  dessas  áreas  permitirá  ao
proprietário  a  tomada  de  decisão  mais  apropriada,  e  uma  base  para  empreender  uma  possível
negociação sobre ressarcimentos ou pleitear subsídios. Nestes casos a mitigação será buscada através
da  diversificação  das  atividades  das  unidades  produtivas,  bem  como  da  geração  de  excedente
comercializável  nos  viveiros,  que  deverão  resultar  na  recuperação  e  melhoria  da  renda  da
propriedade. Nas microbacias selecionadas haverá estímulo ao emprego da mão-de-obra residente,
resultando em alterações no mercado de trabalho, positivas no sentido de sua melhor ocupação e
valorização.  A adequação  ambiental  da  microbacia  e  respectiva  regularização  no  atendimento  à
legislação  pertinente  deverá  proporcionar  às  unidades  produtivas  uma  valorização  imobiliária,
permitindo inclusive o uso da publicidade de produção ecologicamente correta. 
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Benefícios de caráter social

Em relação  aos  residentes  das  áreas  selecionadas,  a  relevância  maior  do  impacto  das  ações  do
projeto pode ser traduzida no resgate e na elevação do sentido de pertencimento dos valores e do
usufruto dos benefícios do ambiente natural preservado. Ao produtor será enfatizado o papel cívico
da atitude conservacionista. No mesmo sentido, para a comunidade local e para a sociedade como
um todo,  a  discussão  para  melhor  explicitar  os  custos  e  benefícios  da  preservação  ambiental,
determinando  o  quanto  e  quais  segmentos  são  onerados  e/ou  beneficiados,  deverá  promover
mudanças positivas na postura pública e privada com relação à preservação ambiental. Essas ações
deverão suscitar os rudimentos para a estruturação do mercado da  “commodity” serviço ambiental,
com a geração atual compreendendo a necessidade de pagar para preservar e recuperar os desatinos
das gerações passadas. A necessidade de ajustes e regulamentações na legislação, e da criação de
contratos específicos estenderá o debate até as esferas públicas dos poderes legislativo e executivo o
que repercutirá para a ampliação do mesmo e legitimação dos resultados.
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5.8 - Fluxogramas simplificados dos Componentes 2 e 3.2 

Os fluxogramas a seguir  indicam os momentos em que deve ser  efetuada avaliação de impactos
ambientais potenciais e os responsáveis por fazê-lo.

COLHEITA  DE  SEMENTES  EM  REMANESCENTES  FORA  DE  UNIDADES  DE
CONSERVAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS (COMPONENTE 2)

COLHEITA EXPERIMENTAL DE SEMENTES EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Elaboração de critérios para orientar a colheita de sementes em remanescentes
fora de Unidades de Conservação

Avaliar: impacto sobre o potencial de regeneração das áreas
sustentabilidade da fauna
variabilidade genética das mudas que serão produzidas 
potencial de geração de renda para coletores

Responsável: Coordenação do Componente 2

Obtenção de sementes para a produção de mudas para os projetos demonstrativos
em remanescentes fora de UC

Avaliar: adequação da colheita aos critérios de orientação definidos
Responsável: Coordenação do Componente 2

Definição de projetos de pesquisa envolvendo a colheita de sementes em UCs

Avaliar: impacto sobre as funções da UC
impacto sobre o potencial de regeneração das áreas 
sustentabilidade da fauna
Plano de manejo da UC

Elaborar Plano de Monitoramento
Informar a Comissão Especial de Biodiversidade e Florestas do CONSEMA

Responsável: Coordenação do Componente 2
Responsável pela UC

Colheita de sementes em Unidades de Conservação

Monitorar e avaliar impactos ambientais conforme Plano de Monitoramento
Elaborar proposta de regulamentação

Responsável: Coordenação do Componente 2
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IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DEMONSTRATIVOS (COMPONENTE 3.2)

Seleção das microbacias para projetos demonstrativos
(considerar critérios definidos pelos Comitês de Bacia)
Avaliar: compatibilidade com objetivos do projeto e do OP#15
Responsável: Coordenação do Projeto

Elaboração de diagnósticos das microbacias
(prever participação da comunidade)
Avaliar: Características físicas e bióticas

  Levantamento de informações sócio-econômicas
   Situação frente ao PEMH
   Identificação de fatores de degradação

Responsável: Coordenação do Componente 3
Apoio Coordenação do Componente 4

Elaboração/Implantação de Projetos de Restauração de Mata
Ciliar

(considerar informações do diagnóstico, definir objetivos dos modelos de
restauração a serem testados, elaborar projeto para cada microbacia)
Avaliar e definir medidas de controle:

Assoreamento de corpos d’água
Acesso à água
Contaminação ambiental por defensivos e fertilizantes
Impedimento da regeneração natural
Introdução de espécies arbóreas, arbustivas ou herbáceas
Alteração na renda de produtores
Indução da ocupação de outras APPs

Regularizar/Licenciar DEPRN/IBAMA
Responsável: Coordenação do Componente 3

Manutenção das áreas reflorestadas
Avaliar: Contaminação ambiental por defensivos e fertilizantes

Impedimento da regeneração natural
Monitorar conforme plano de monitoramento
Responsável: Técnico Local

Definição de modelos experimentais
(teste de metodologias de restauração
florestal)
Definir objetivos do teste
Definir plano de monitoramento
Responsável: Coordenação do Componente 2 

Definição de Projetos Experimentais em APP
(SAF, Exploração sustentada, cultivo intercalar, etc.)
elaborar Protocolo para cada pesquisa
Avaliar impactos ambientais potenciais
Definir Plano de Monitoramento
Licenciar DEPRN/IBAMA
Responsável: Coordenação do projeto
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