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Nossa proposta

O objetivo desta cartilha é contribuir no entendimento das questões ambientais que diretamente estão
ligadas ao dia-a-dia da população rural, que muitas vezes, por não entender os aspectos que estão
associados a elas ﬁndam com prejuízos.
Hoje a humanidade está usando 20% a mais de recursos naturais do que o planeta é capaz de repor.
Com isso, está avançando sobre os estoques naturais da Terra, comprometendo a geração atual e
futura.
A conscientização ambiental em massa só será possível com percepção e entendimento do real valor
do meio ambiente em nossas vidas.
Aumentar o conhecimento do processo de recuperação de áreas degradadas e demais temas voltados
para o meio ambiente da sociedade em geral é a forma que a Ecoporé encontra para contribuir com a
melhoria do uso dos recursos naturais, para que sejam realmente sustentáveis.
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Introdução
Mudanças climáticas, contaminação dos cursos de água, poluição atmosférica, redução de habitats e
perda de biodiversidade é o panorama que vemos hoje. Durante as últimas décadas numerosas
espécies têm sido rapidamente devastadas pela ação humana. Diante da crise ambiental em que
vivemos, vê-se a necessidade urgente de mudança neste quadro.
O desmatamento na Amazônia iniciou nos anos 70 do século passado e em Rondônia mais
intensamente com a abertura da rodovia BR 364, Cuiabá/Porto Velho. Desde 1960 o estado apresenta
crescimento da população maior que a média nacional.
Todo esse crescimento era devido, principalmente, aos movimentos migratórios de colonos de outras
regiões do país em busca de terras para agricultura, incentivados pelo Governo Federal.
Estes movimentos contribuíram para a ocupação desordenada e consequentemente o desmatamento
acelerado na região, afetando diretamente cursos d'água e as áreas de reserva legal, uma vez que
poucas propriedades rurais conseguiram conservar estas áreas.
A Ecoporé, associação fundada em 1988, sempre trabalhou na defesa das matas ciliares e reservas
legais, por entender a importância destas áreas para o desenvolvimento socioambiental, em especial
de pequenos e médios produtores rurais. Seu grande desaﬁo é construir junto com a sociedade uma
forma de aliar a conservação com o uso racional dos recursos naturais oferecidos pelas matas ciliares e
reservas legais.
Nesta cartilha, elaborada no projeto Viveiro Cidadão, patrocinado pela Petrobras, você saberá mais
sobre a importância da conscientização ambiental e em como contribuir para proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.

Boa leitura.
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A Floresta
A importância da ﬂoresta Amazônica deve ser vista de forma global, regional e local.
Por exemplo, hoje em dia sabe-se que tudo está interligado: as queimadas na Amazônia podem
interferir no clima do mundo. Há estudos que indicam que as águas evaporadas pela ﬂoresta
amazônica promovem chuvas em outras regiões da América do Sul, assim como, um medicamento
descoberto a partir de uma planta Amazônica pode curar milhares de pessoas no mundo.
Para se obter melhores resultados econômicos e ambientais é importante que as atividades de
conservação nas propriedades sejam planejadas conjuntamente entre proprietários de uma mesma
microbacia ou região, assim, os benefícios da conservação das águas e do solo serão ampliados.
A maior parte da ﬂoresta amazônica (90%), cresce sobre solos ácidos e pobres em nutrientes, ou
seja, de baixa fertilidade e mesmo nestas condições, a ﬂoresta em geral é vigorosa.
A camada superﬁcial do solo, abaixo da ﬂoresta, é rica em matéria orgânica, que resulta da queda de
folhas, e restos de animais, que vão se decompondo pelos bichinhos da terra e liberando nutrientes
que rapidamente são absorvidos pela rede de raízes da ﬂoresta.
Na região Amazônica as chuvas são intensas e, sem a proteção das ﬂorestas, intensiﬁcam-se os
processos de erosão ou arraste da terra pelas enxurradas, com perda da camada fértil que ﬁca na
superfície da terra e consequente perda da capacidade produtiva.
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Legislação de APP e Reserva Legal
Minha propriedade foi desmatada após o ano de 2008 ou nunca foi desmatada. Quanto preciso conservar de mata ciliar?
Você já deve ter ouvido falar em “Áreas de Preservação Permanentes” ou chamadas simplesmente de APPs. Elas
são áreas deﬁnidas pela Lei n°
12.651/12 (novo código ﬂorestal), cobertas ou não por vegetação nativa, com a
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade,
proteger o solo e assegurar o bem-estar da população humana.
O Código Florestal atual, no seu art. 4º, estabelece como áreas de preservação permanente:
I- as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a
borda da calha do leito regular, em largura mínima de:
APP
50m

APP
30m
10m

nascente

50m

APP
500m

APP
200m

APP
100m

APP
50m

200 M

600 M

menos de
10m

as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
as áreas no entorno dos reservatórios d'água artiﬁciais, decorrentes de barramento ou represamento de
cursos d'água naturais, na faixa deﬁnida na licença ambiental do empreendimento;
Área rural

APP
100m

Área urbana

Lago maior que APP

20 Hectares

30m

Área rural

APP
50m

Área urbana

Lago menor que

20 Hectares

APP
30m
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As Reservas Legais e especialmente as Matas Ciliares cumprem a importante função de corredores para a fauna
(animais silvestres), pois permitem o seu deslocamento de uma região para outra, tanto em busca de alimentos
supridos por diferentes tipos de plantas, solos ou localidades na ﬂoresta, como para ﬁns de acasalamento. Estes
animais atuam como importantes polinizadores, dispersores de semente e predadores de pragas que atacam as
lavouras.

Nesta tabela ilustramos a largura mínima de recomposição de Matas Ciliares:

Tamanho da
Tamanho da
Largura do
Largura mínima das
Observação
Propriedade Rural
Área em
Curso D´água
matas ciliares
(módulos fiscais)
Hectares (ha)
Até 1
Até 60 ha
Qualquer
5 metros
De 1 a 2
De 60 a 120 ha
Qualquer
8 metros
De 2 a 4
De 120 – 240 ha
Qualquer
15 metros
De 4 a 10
De 240 a 600 ha Menor do que
Mínimo 20 metros
Largura da faixa marginal
10 metros
em relação à calha do leito
Maior do que
Metade da largura do regular do curso d’água.
10 metros
curso d’água (mínimo
Acima de 10
Maior que 600 ha Qualquer
30 e máximo de 100
metros)
Fonte: Embrapa ‒ DOCUMENTOS 146, ISSN 1518-5277 Novembro, 2012. Variação Geográﬁca do Tamanho dos Módulos Fiscais no Brasil.
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Já a Reserva Legal é uma área dentro da propriedade rural que deve ser preservada pelo proprietário por
abrigar parcela representativa do ambiente natural da região onde está inserida e, que por isso, se torna
necessária à manutenção da biodiversidade local. A Reserva Legal é obrigatória e aparece já no primeiro Código
Florestal em 1934.
O percentual da propriedade que deve ser averbado como Reserva Legal vai variar de acordo com o bioma e a
região em questão, sendo:
80% em propriedades rurais localizadas em área de ﬂoresta na
Amazônia Legal;

Amazônia

35% em propriedades situadas em áreas de cerrado na Amazônia
Legal, sendo no mínimo 20% na propriedade e 15% na forma de
compensação ambiental em outra área, porém na mesma microbacia;
20% na propriedade situada em área de ﬂoresta, outras formas de
vegetação nativa nas demais regiões do país;

80%

20% na propriedade em área de campos gerais em qualquer
região do país;

Cerrado na
Amazônia

Florestas outonais
(regiões do Brasil)

35%
20%

65%

campos gerais
(Em qualquer
região do Brasil)

20%

20%

80%

80%
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Sistemas Agroﬂorestais
Os sistemas agroﬂorestais (SAFs) podem ser deﬁnidos como técnicas alternativas de uso da terra, que
implicam na combinação de espécies ﬂorestais com culturas agrícolas, atividades pecuárias ou ambas.
Trata-se de um sistema dinâmico baseado no manejo de recursos naturais, que diversiﬁca e contribui para
a sustentabilidade da produção, promovendo o aumento signiﬁcativo dos benefícios ambientais
econômicos e sociais para as propriedades rurais (NAIR, 1993).
Ou seja, é a produção simultânea de espécies arbóreas, que podem ser frutíferas ou madeireiras, culturais
anuais ou de ciclo médio e algumas vezes de animais (corte, leite, equinos, ovinos e caprinos), que
propicia ao produtor rural aproveitamento total da área produtiva, diversiﬁcando e aumentando a renda
familiar, uma vez que a intenção é produzir produtos e subprodutos durante todo a ano.
Há quatro tipos de sistemas agroﬂorestais:
1. Sistemas agrossilviculturais - combinam árvores com cultivos agrícolas anuais;
2. Sistemas agrossilvipastoris - combinam árvores com cultivos agrícolas e animais;
3. Sistemas silvipastoris - combinam árvores e pastagens (animais);
4. Sistemas de enriquecimento de capoeiras com espécies de importância econômica.
Os SAFs atuam não só na diversiﬁcação de produtos, como também na proteção e fertilização dos solos,
evitando a erosão e melhorando a ciclagem de nutrientes. Uma das vantagens dos SAFs é,
principalmente, a capacidade de manter bons níveis de produção a longo prazo, de melhorar a
produtividade de forma sustentável e de reduzir os custos dos insumos (KRISHNAMURTHY; 1999).
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3m

3m

Nim

Banana

Milho

Mamão

Açaí

Mandioca

Pupunha

Café

Mogno

Copaíba

Andiroba

Abacaxi
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Orientações básicas para recuperação de matas ciliares
Não são apenas os animais que precisam ser preservados. É muito importante que todos cuidem também
da ﬂora, como as ﬂorestas nativas e as matas ciliares. Por isso, é fundamental que o modelo agropecuário
atual seja revisto para garantir a sustentabilidade econômica e social do produtor rural, mas sem agressão
ao meio ambiente. As matas ciliares são ﬂorestas, ou outros tipos de cobertura vegetal nativa, que ﬁcam
às margens de rios, igarapés, lagos, olhos dʼágua e represas. O nome “mata ciliar” vem do fato de serem
tão importantes para a proteção de rios e lagos como são os cílios para nossos olhos.
CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES BÁSICAS NA RECUPERAÇÃO DE MATAS CILIARES:
- Isolamento da área de recuperação;
- Árvores matrizes para a coleta, beneﬁciamento e armazenamento de sementes;
- Plantas atrativas para a fauna;
- Eliminação da gramínea com auxílio de roçadeiras motorizadas;
- Plantio direto de sementes;
- Plantio de mudas de espécies nativas e frutíferas com ocorrência em matas ciliares da região;
- Combinações de espécies pioneiras de rápido crescimento junto com espécies não pioneiras
(secundárias tardias e clímax);
- Tolerância das espécies à umidade do solo, isto é, plantar espécies adaptadas a cada condição
de umidade do solo;
- 20 ou mais espécies nativas para favorecer o propósito de restituição da diversidade
próxima da original e gerar alta diversidade;
- Utilizar mudas vigorosas, sadias e sempre que possível inspecionadas;
- Controle intensivo de formigas das espécies: saúva, quenquém, lava-pé, cupins, etc;
- Adubação diretamente nas covas.
ALGUMAS ESPÉCIES UTILIZADAS PARA RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR

Tamarindo, Ipê Branco, Pau-De-Balsa, Paineira, Ipê Rosa, Samaúma, Olho-De-Cabra, Cerejeira,
Sobrasil, Ipê Roxo, Jatobá, Urucum, Jequitibá, Pata De Vaca, Buriti, Bandarra, Mogno, Jenipapo,
Chichá de Bola, Ingá nativo, Açaí, Cacau, Cupuaçu, Seringueira e outras a critério do proprietário.
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Sementes
É comum as propriedades rurais possuírem graves problemas ambientais como erosões, ausência de matas
ciliares e áreas de reserva legal. Estes danos ao meio ambiente geram prejuízos econômicos ao produtor rural,
especialmente ao pequeno, sem que ele possa perceber. A recuperação destas áreas, além de adequar
ambientalmente a propriedade, melhora os serviços ambientais da mesma.
Muito tem se discutido sobre a necessidade de recomposição das matas ciliares, com objetivo de evitar o
assoreamento dos cursos d'água, regularizar a vazão dos rios, melhorar a qualidade e disponibilidade de água
para o consumo humano e de animais e tantos outros benefícios.
Uma das etapas para a recomposição de áreas degradadas é a coleta de sementes, sem elas é impossível uma
área ser recomposta. Para isso deve-se buscar as sementes de árvores adultas e sempre de boa aparência
(tronco, copa, frutos, etc) evitando a propagação de doenças e acelerando o processo de recuperação.
Também é importante que estas sementes sejam de espécies nativas, que possuem maior resistência ao ataque
de pragas.
Algumas espécies são coletadas do chão, outras das copas das árvores, sempre observando que os frutos
estejam maduros nos casos em que o proprietário não dispor de recursos para a aquisição de mudas e houver
em sua propriedade árvores porta sementes, estas podem ser utilizadas para o plantio direto nas covas.
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Preparo das Sementes
Se o objetivo das sementes for a produção de mudas, após a coleta dos frutos e/ou sementes, estes
devem ser levados até um viveiro para serem preparados. Para se ter mudas de qualidade é importante
serem selecionadas, descartando aquelas que estejam quebradas, brocadas ou deformadas.
Após esta seleção cada espécie precisa passar por um processo chamado de quebra de dormência, a qual
visa acelerar o processo de germinação. Este processo depende da espécie e vai desde o tratamento em
água quente, escariﬁcação, secagem ao sol ou até mesmo fermentação e algumas podem ser plantadas
sem a necessidade de quebra de dormência.
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Se o objetivo for o plantio das sementes direto na área que deverá ser recuperada recomenda-se que as
sementes sejam plantadas diretamente nas covas previamente preparadas e adubadas.
Outra recomendação é que estas estejam previamente germinadas, com isso acelera-se o processo de
crescimento.
As sementes de várias espécies podem ser armazenadas por longos períodos sem tratamento, como muitas
leguminosas pioneiras, mas outras necessitam preparação para o armazenamento e condições ambientais
especiais.
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Uso da água
A disponibilidade hídrica vem se tornando cada vez mais limitada e através do instrumento de outorga, o
ordenamento jurídico brasileiro possibilita que haja um controle sobre as águas, permitindo que todos os
usuários possam dela, fazer uso.
O homem, inconscientemente, utiliza as águas de forma predatória, consumindo-a desvairadamente e
desperdiçando-a sem preocupar-se com as consequências que podem advir de seus atos. Em virtude
disso, surge a necessidade de tentar reverter o estado em que os recursos hídricos se encontram, na
tentativa de garantir a disponibilidade e a qualidade da água não apenas para o agora, mas também, para
o futuro.
A outorga de direito de uso da água representa um instrumento, através do qual o Poder Público
autoriza, concede ou ainda permite ao usuário fazer o uso deste bem público.
A outorga é um dos seis instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelecidos no inciso
III, do art. 5º da Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997.
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A quem deve ser solicitada a outorga?
A Agência Nacional de Águas (ANA) é a responsável pela emissão de outorgas de direito de uso de recursos
hídricos em corpos hídricos de domínio da União, que são os rios, lagos e represas que dividem ou passam
por dois ou mais estados ou, ainda, aqueles que passam pela fronteira entre o Brasil e outro país. É a ANA
quem deve analisar os requerimentos de outorga para uso de recursos hídricos nesse rio.
No caso dos demais rios, ou seja, aqueles de domínio dos estados e do Distrito Federal, a outorga deve ser
requerida ao órgão gestor de recursos hídricos daquele estado.
Conforme está disposto na Lei Federal nº 9.433/1997, dependem de outorga:
- A derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo d'água para consumo ﬁnal;
- A extração de água subterrânea para consumo ﬁnal ou insumo de processo produtivo;
- Lançamento em corpo de água de esgotos com o ﬁm de sua diluição ou disposição ﬁnal;
- Uso de recursos hídricos com ﬁns de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
- Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água.
Que usos não precisam de outorga de direito de uso de recursos hídricos?
De acordo com o §1º do Art. 12 da Lei 9433/97, regulamentado pelo Art. 6º da Resolução 707/2004 da
ANA, não são objeto de outorga de direito de uso de recursos hídricos, mas obrigatoriamente de cadastro:
I- serviços de limpeza e conservação de margens, incluindo dragagem, desde que não alterem o regime, a
quantidade ou qualidade da água existente no corpo de água;
II- obras de travessia de corpos de água que não interferem na quantidade, qualidade ou regime das águas,
cujo cadastramento deve ser acompanhado de atestado da Capitania dos Portos;
III- usos com vazões de captação máximas instantâneas inferiores a 1,0 L/s, quando não houver deliberação
diferente por parte do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).
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Cadastro Ambiental Rural
O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento fundamental para auxiliar no processo de regularização
ambiental de propriedades e posses rurais. Consiste no levantamento de informações georreferenciadas do
imóvel, com delimitação das Áreas de Proteção Permanente (APP), Reserva Legal (RL), remanescentes de
vegetação nativa, área rural consolidada, áreas de interesse social e de utilidade pública, com o objetivo de
traçar um mapa digital a partir do qual são calculados os valores das áreas para diagnóstico ambiental.
É uma ferramenta importante para auxiliar no planejamento do imóvel rural e na recuperação de áreas
degradadas. Ele fomenta a formação de corredores ecológicos e a conservação dos demais recursos naturais,
contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental, sendo atualmente utilizado pelos governos estaduais e
federal instituído na Lei n°12.651/2012.
QUEM DEVE
FAZER A
INSCRIÇÃO DO
IMÓVEL RURAL?
Resposta:

É OBRIGATÓRIA A
INSCRIÇÃO DA PEQUENA
PROPRIEDADE OU POSSE
RURAL FAMILIAR?
Resposta:

A pessoa física ou jurídica ou seu representante
que, em relação ao imóvel rural a ser inscrito seja:
proprietária ou possuidora.

Sim. É obrigatória a inscrição da pequena
propriedade e da posse rural.

PARA A INSCRIÇÃO DA PEQUENA
PROPRIEDADE OU POSSE RURAL
FAMILIAR É OBRIGATÓRIA À
APRESENTAÇÃO DA PLANTA?

Resposta:
Não. A inscrição da pequena propriedade ou posse rural familiar observará procedimento simpliﬁcado sendo
obrigatória a apresentação dos documentos relacionados com a identiﬁcação do proprietário ou possuidor rural,
comprovação da propriedade ou posse e croqui indicando o perímetro do imóvel.
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EXISTEM OUTROS IMÓVEIS QUE OBEDECERÃO
AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO
PARA INSCRIÇÃO?
Resposta:
Sim. As propriedades e posses rurais com até 4 módulos ﬁscais (60 a 240 ha)
que desenvolvam atividades agrossilvopastoris e as áreas tituladas que
fazem uso coletivo do solo.

HÁ CUSTOS PARA O PROPRIETÁRIO EM
REQUERER A INSCRIÇÃO DO IMÓVEL
RURAL NO CAR?
Resposta:
O "Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR" é o documento que comprova o requerimento de inscrição no
CAR por parte do produtor rural. Essa inscrição pode ser realizada diretamente pelo produtor rural. Se o
produtor rural não se enquadrar como agricultor familiar, ele deve contratar um técnico para confeccionar as
plantas e memorial descritivo para requerer a inscrição. Nesse caso o produtor terá o custo com o proﬁssional.

Resposta:

QUAIS INFORMAÇÕES EU
PRECISO PARA A INSCRIÇÃO DA
PROPRIEDADE OU POSSE RURAL
NO CAR?

1. Dados pessoais.
2. Informações sobre o imóvel rural.
3. Situação jurídica do imóvel rural.
4. Peças técnicas do imóvel rural: como plantas e memoriais descritivos.
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Esta cartilha faz parte do plano de atividades da ONG Ecoporé que desenvolve o Projeto “Viveiro Cidadão” e
tem o objetivo de ampliar o acesso a informações ligadas ao Meio Ambiente e orientar sobre a importância de
se adequar ambientalmente as propriedades rurais, através da recuperação de áreas degradadas e matas
ciliares, tão essenciais na manutenção dos recursos hídricos, assegurando o bem estar da comunidade.
O projeto é patrocinado pela Petrobras, através do Programa Petrobras Socioambiental. É desenvolvido desde
Agosto de 2013 e contempla a população dos municípios rondonienses de Castanheiras, Novo Horizonte e
Rolim de Moura com a doação de mudas, cercas, insumos e assistência técnica para as áreas cadastradas, além
de promover diversas atividades nas áreas de Educação Ambiental e Comunicação Social.

Informações e Contato:
ECOPORÉ - Rua Rafael Vaz e Silva, 3335 - Liberdade - Porto Velho/RO - Tel.: 69 3224 7870
VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS - Rodovia RO 010 - KM 5,5 - Saída para Novo Horizonte,
Rolim de Moura/RO - Fone: 69 8482 6599
www.viveirocidadao.org.br
www.ecopore.org.br
e-mail: ecopore@ecopore.org.br
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“Cuidar do planeta é cuidar da vida. Se ﬁzermos isto garantiremos que
as próximas gerações tenham, além de um lugar para viver, a
oportunidade de participar da construção desse mundo em constante
evolução”.

ONG Ecoporé

PARCEIROS:

Administração: um por todos e todos por um
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