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NOTA TÉCNICA N° 01/2021/CRBio-04

(Aprovada na 347ª Reunião Plenária do CRBio-04, de 04/10/2021)

Assunto:  Dispõe sobre processos de recomposição vegetal,  o uso de ecótipos e eventuais

impactos populacionais/genéticos nas unidades de conservação de proteção integral em Minas

Gerais.

Considerando  que  o  CRBio-04  tem  como  objetivos  orientar,  disciplinar  e  fiscalizar  o

exercício  legal  da  profissão  de  Biólogo,  e  também  contribuir  para  a  formação  e  o

aprimoramento dos profissionais que atuam neste ramo das Ciências Biológicas, abrangendo

sua jurisdição.

Considerando a legislação vigente e as habilidades e conhecimentos acumulados na formação

acadêmica, o biólogo é o profissional devidamente habilitado para responder às demandas

relativas à política ambiental do Estado de Minas Gerais, como a fiscalização, orientação,

proposição e realização de estudos, perícia, emissão de laudos e pareceres relativos à gestão,

proteção,  manejo,  conservação,  preservação  e  restauração  do  meio  ambiente  e  da

biodiversidade, conforme Lei 6.684/791, Resoluções CFBio nº 227/2010, 350/2014, 374/2015

e 480/2018 e Nota Técnica/ Nº 01/2012/CRBio-042.

Considerando que o Decreto Estadual nº 47.749, de 11 de novembro de 2019, que dispõe

sobre os processos de autorização para intervenção ambiental e sobre a produção florestal no

âmbito do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, estabelece que o cumprimento da

compensação definida no artigo 5º da Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006,

por intervenção ambiental em Áreas de Preservação Permanente – APP, pode ser executado,

dentre outras formas, por meio de recuperação de área degradada no interior de Unidade de

Conservação de domínio público Federal, Estadual ou Municipal, localizada no Estado.

1 Lei  6.684, 03/09/1979. Regulamenta as profissões de Biólogo e Biomédico, cria o Conselho Federal e os
Conselhos  Regionais  de  Biologia  e  Biomedicina,  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-6684-3-setembro-1979-377756-norma-pl.html
2 Disponível em: https://crbio04.gov.br/portal_transparencia/nota-tecnica-crbio-04-no-01-2012/

SEDE
Avenida Amazonas, 298 – 15º andar | Belo Horizonte - MG | CEP: 30.180-001

(31) 3207-5000 | www.crbio04.gov.br | crbio04@crbio04.gov.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 4ª REGIÃO – CRBio-04 

MG | GO | TO | DF

Considerando a demanda apresentada no âmbito da Comissão Técnica de Meio Ambiente3, a

saber, dispor sobre processos de recomposição vegetal, o uso de ecótipos e eventuais impactos

populacionais/genéticos nas unidades de conservação de proteção integral em Minas Gerais,

foi criado um Grupo de Trabalho4 para elaborar a presente Nota Técnica.

Considerando que a Sociedade Internacional para a Restauração Ecológica (SER) adota os

conceitos  baseados  na  ecologia  básica  e  aplicada,  biologia  da  conservação,  conservação

genética,  ecologia  de  paisagens,  os  termos  “restauração”,  “recuperação”  e  “reabilitação”

seguirão  as  definições  conforme  SER  (20165):  Restauração:  processo  de  auxílio  ao

restabelecimento  de  um  ecossistema  que  foi  degradado,  danificado  ou  destruído;

Recuperação: o processo pelo qual um ecossistema restabelece sua composição, estrutura e

funcionalidade  em relação aos  valores  identificados para o ecossistema de referência.  Na

restauração, a recuperação é facilitada pelas atividades de restauração, e a recuperação pode

ser  descrita  como  parcial  ou  completa.  Reabilitação:  ações  diretas  ou  indiretas  com  o

objetivo de restabelecer certo nível de funcionalidade ecossistêmica sem buscar a restauração

ecológica, mas sim a renovação e continuidade da provisão de serviços ecossistêmicos.

Dessa forma, a presente Nota Técnica foi estruturada a partir dos itens: 1) Sobre ações de

recomposição/restauração  da  vegetação  previstas  em  planos  de  manejo  de  unidades  de

conservação em Minas Gerais; 2) Sobre o Termo de Referência para elaboração do Projeto

Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF em Minas Gerais; 3) Sobre uso de ecótipos em

ações  de  recomposição/restauração  e  eventuais  impactos  populacionais/genéticos  nas

unidades de conservação de proteção integral.

3 Disponível em: https://crbio04.gov.br/portal_transparencia/portaria-crbio-04-no-191-2020/
4 Disponível em: https://crbio04.gov.br/portal_transparencia/portaria-crbio-04-no-218-2021/
5 SER - Society for Ecological Restoration (Orgs.). McDonald. T. et al. 2016. International standards for the
practice of ecological restoration – including principles and key concepts. Society for Ecological Restoration,
Washington, D.C.
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1) Sobre ações de recomposição/restauração da vegetação previstas em planos de

manejo de unidades de conservação em Minas Gerais

O Plano de Manejo é considerado o principal documento técnico norteador de gestão,

planejamento, zoneamento e manejo dos objetos de conservação, ecossistemas e dos recursos

naturais de uma unidade de conservação (UC) (Brasil, 2000)6. Em 2017 o Ministério do Meio

Ambiente (Brasil, 2017)7 publicou a Instrução Normativa 07/2017, estabelecendo as diretrizes

e  os  procedimentos  para  elaboração  e  revisão  dos  planos.  A referida  norma  ratifica  a

necessidade do planejamento das UC’s e estabelece estratégias com uma abordagem objetiva

e unificada, conforme o princípio do manejo adaptativo.

O conceito de manejo adaptativo é central para toda ação de restauração ecológica em

unidades de conservação. Em Minas Gerais, a partir de 2018, o Instituto Estadual de Florestas

(IEF-MG)  incorporou  o  princípio  do  manejo  adaptativo  para  as  UC’s  estaduais  e  seus

respectivos planos de manejo8. Nesse contexto, boas práticas internacionais (IUCN, 2012)9

estabeleceram alguns requerimentos mínimos para um efetivo manejo adaptativo, a saber: o

estabelecimento de metas com prazo determinado para resultados intermediários e finais; o

monitoramento de medidas de desempenho para avaliar o progresso; e o estabelecimento de

limites  intermediários  para  consideração de sucesso ou a  necessidade de mudar  ações  ou

políticas. 

Para a presente Nota Técnica foram analisados 26 planos de manejo de unidades de

conservação localizadas em Minas Gerais, sendo duas unidades de uso sustentável (Reserva

Particular  do  Patrimônio  Natural  -  RPPN)  e  24  unidades  de  proteção  integral  (parques

6 Lei 9.985, 18/07/2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o
Sistema  Nacional  de  Unidades  de  Conservação  da  Natureza  e  dá  outras  providências.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
7 Instrução  Normativa  GABIN/ICMBIO 07/2017.  Estabelece  diretrizes  e  procedimentos  para  elaboração  e
revisão  de  planos  de  manejo  de  unidades  de  conservação  da  natureza  federais.  Disponível  em:
https://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/portarias/intrucao_normativa_07_2017.pdf
8 Disponível  em:  http://www.ief.mg.gov.br/noticias/3062-parque-estadual-cerca-grande-tem-plano-de-manejo-
aprovado
9 IUCN - International Union for Conservation of Nature. 2012. (Orgs.) Keenleyside, K.A. et al. Ecological
Restoration for Protected Areas: Principles, Guidelines and Best Practices. Gland, Switzerland: IUCN. 120 p.
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estaduais,  parques  nacionais,  estações  ecológicas  e  monumentos  naturais).  A análise  dos

planos  de  manejo  tem  o  objetivo  de  verificar  o  conteúdo  referente  ao  tema

“recomposição/recuperação/restauração”.  Para  isso,  foram utilizados  os  sites  do  IEF10,  do

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)11 e o Cadastro Nacional

de Unidades de Conservação (CNUC)12 para a consulta dos planos de manejo disponíveis.

Considerando que o “Zoneamento” em uma UC representa o ordenamento territorial da área,

pois  estabelece  usos  diferenciados  para  cada  zona  de  manejo  (ICMBio,  2018)13,  foram

identificados  os  objetivos  da  Zona  de  Recuperação  e  as  eventuais  normas  e  projetos

especificados nos respectivos planos de manejo. 

De acordo com o documento  “Roteiro  metodológico  para  elaboração e  revisão  de

planos  de  manejo  das  unidades  de  conservação  federais”  (ICMBio,  2018)8,  a  Zona  de

Recuperação (ou zona de adequação ambiental) representa a:

zona  que  contém  áreas  consideravelmente  antropizadas  ou

empreendimentos  que  não  são  de  interesse  público,  onde  será

necessária a adoção de ações de manejo para deter a degradação dos

recursos naturais  e  promover a  recuperação do ambiente e onde as

espécies exóticas deverão ser erradicadas ou controladas. 

Verificou-se  que  a  maioria  dos  26  planos  de  manejo  consultados  continha  ações

relativamente genéricas de recuperação/restauração. Além disso, praticamente não continham

parâmetros e diretrizes específicas para os objetos de conservação definidos nos referidos

planos  ou  nos  decretos  de  criação,  por  exemplo,  um  ecossistema  raro  ou  espécie  com

prioridade de manejo. Observou-se que onze (42%) planos de manejo utilizaram a palavra

restauração entre as ações definidas para a Zona de Recuperação. 

10 IEF. Parques de Minas. http://www.ief.mg.gov.br/unidades-de-conservacao/parques-de-minas
11 ICMBio.  Relação  de  UCs  com  plano  de  manejo.
https://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/planos-de-manejo/lista-plano-de-manejo?
view=icmbioplanomanejo
12 https://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs
13 ICMBio.  2018.  Roteiro  metodológico  para  elaboração  e  revisão  de  planos  de  manejo  das  unidades  de
conservação  federais.  (Orgs.)  D'Amico,  A.R.  et  al.  Brasília:  Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da
Biodiversidade: ICMBio – 208 p.
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Dezesseis (62%) dos planos de manejo consultados não especificaram nenhum tipo de

projeto de recuperação; oito citaram o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

ou  similares;  dois  citaram  “Projetos  Técnicos”;  e  nenhum  dos  26  planos  de  manejo

especificou  o  Projeto  Técnico  de  Reconstituição  da  Flora  (PTRF),  ver  Anexo  1.  Esse

panorama é inadequado, uma vez que os objetivos da recomposição/restauração devem se

basear justamente nos propósitos originais de manejo de uma unidade de conservação. As

boas  práticas  internacionais  recomendam que os  gestores  de áreas  protegidas/unidades  de

conservação reflitam sobre a necessidade de dedicação de tempo e esforço gastos nas fases

preparatórias  de  um  projeto  de  recuperação/restauração,  como  um investimento  em  uma

maior probabilidade de sucesso (IUCN, 2012)9. 

Portanto,  os  26  planos  de  manejo  consultados,  especificamente  em  relação  às

informações  da  zona  de  recuperação,  não  demonstraram aderência  com as  boas  práticas

internacionais de recuperação/restauração em unidades de conservação, as quais sugerem um

padrão mínimo de informações que devem nortear a elaboração dos planos de restauração,

conforme exemplos a seguir (adaptado de IUCN, 2012)14: 

Declaração do problema: explicação do que é necessário recuperar/restaurar e por quê, de

preferência com referência a projetos semelhantes realizados em outro lugar, com as

lições aprendidas sendo elaboradas nesta fase.

Descrição do local:  informações sobre contexto, condição, status e importância, incluindo

fotografias e mapas conforme escala apropriada e ecossistemas de referência.

Histórico do local  e distúrbios relacionados:  ambas as mudanças históricas e distúrbios

atuais (o motivo da restauração/recuperação), incluindo explicação de como os fatores

degradantes do passado devem ser controlados.

Escopo, metas e objetivos do projeto: devem ser explícitos, alcançáveis e mensuráveis, com

datas-alvo para realização incluídas no projeto.

Manutenção: detalhes de manutenção de longo prazo são necessários.

14 IUCN - International Union for Conservation of Nature. (Orgs.) Keenleyside, K.A. et al. 2012.  Ecological
Restoration for Protected Areas: Principles, Guidelines and Best Practices. Gland, Switzerland: IUCN. 120 p.
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Monitoramento e  gestão adaptativa:  identificação de indicadores  de desempenho,  como

eles  devem  ser  medidos;  com  que  frequência  (incluir  protocolos  detalhados  para

monitoramento  para  garantir  a  continuidade  se  a  equipe  de  monitoramento  mudar);

como as informações coletadas serão gerenciadas e como o projeto pode ser adaptado

para monitorar os resultados.

2) Sobre  o  Termo  de  Referência  para  Elaboração  do  Projeto  Técnico  de

Reconstituição da Flora – PTRF

O Termo de Referência (TR) para Elaboração do Projeto Técnico de Reconstituição da

Flora  (PTRF)  em  Minas  Gerais  está  disponível  no  Portal  Meioambiente.MG  (SEMAD,

2021)15. De forma geral, o PTRF deve ser apresentado pelo empreendedor quando existe a

necessidade  de  uma  intervenção  ambiental,  por  exemplo,  em  Áreas  de  Preservação

Permanente  (APP)  ou  em  remanescentes  de  Mata  Atlântica  e  ecossistemas  associados,

conforme  Decreto  Federal  6660/200816,  o  que  inclui  ecossistemas  não  florestais  como  a

vegetação savânica e os campos rupestres. 

Destaca-se que uma relevante parcela de espécies da flora ameaçadas de extinção,

endêmicas  e  raras  ocorre  em ecossistemas  não  florestais,  como por  exemplo,  os  campos

cerrados, campos limpos e, principalmente, os campos rupestres. O Artigo 214 da constituição

estadual17 estabelece os campos rupestres entre as unidades de relevante interesse ecológico e

constituem patrimônio ambiental do Estado. Dezenas de unidades de conservação de proteção

integral em Minas Gerais abrigam milhares de hectares de ambientes não florestais, incluindo

os campos rupestres. Exemplos dessas unidades de conservação18 são: Parque Estadual da

Serra do Rola Moça; Parque Estadual do Itacolomi; Monumento Natural da Serra da Moeda;

15http://www.ief.mg.gov.br/images/stories/2019/Autorizacao_intervencao_ambiental/
Termo_de_Referencia_PTRF.pdf
16Decreto 6.660, 21/11/2008. Regulamenta dispositivos da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que
dispõe  sobre  a  utilização  e  proteção  da  vegetação  nativa  do  Bioma  Mata  Atlântica.  Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6660.htm
17https://www.almg.gov.br/export/sites/default/consulte/legislacao/Downloads/pdfs/ConstituicaoEstadual.pdf
18 http://www.ief.mg.gov.br/unidades-de-conservacao/protecao-integral
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Parque Estadual da Serra Nova e Talhado; Parque Estadual de Biribiri; Monumento Natural

da Serra da Piedade. 

Os ambientes não florestais  possuem uma estrutura e um funcionamento ecológico

distinto dos florestais, portanto, necessitam de diferentes estratégias de conservação, manejo e

recuperação/restauração, quando comparados com os adotados em florestas (Overbeck et al.,

2015;  Buisson et  al.,  2019;  Hopper  et  al.,  2021)19.  Sob o  aspecto  estrutural,  ou  espectro

biológico, nos ecossistemas florestais predomina a forma de vida arbórea, enquanto que as

formas  de  vida  herbáceo-arbustivas  são  conspícuas  nos  ecossistemas  não  florestais.

Entretanto, verifica-se que o TR para elaboração do PTRF contém termos genéricos e com

viés para a reconstituição de ambientes florestais, conforme os seguintes “parâmetros”: 

2.3. Formas de restituição – reflorestamento; 

3. Espécies indicadas: espécies pioneiras; espécies secundárias; espécies clímax. Nota-

se que tais denominações para as espécies indicadas são relacionadas ao conceito de sucessão

ecológica  em  florestas,  principalmente  as  localizadas  nos  trópicos,  conforme  dados  do

documento “Pacto pela restauração da Mata Atlântica: referencial dos conceitos e ações de

restauração florestal”20.

O TR  para  elaboração  do  PTRF não  contribui  com procedimentos  e/ou  diretrizes

adequadas  para  a  reconstituição  da  flora  de  ecossistemas  não  florestais  em  unidades  de

conservação  de  proteção  integral.  Uma  frase  eloquente  ilustra  a  questão  da

recomposição/restauração nos ambientes savânicos: “Não se plantam árvores onde elas nunca

existiram” (SMA, 2011)21.

19Overbeck, G.E. et al. 2015. Conservation in Brazil needs to include non‐forest ecosystems.  Diversity and
distributions, 21: 1455-1460. 
Buisson E. et al. 2019. Resilience and restoration of tropical and subtropical grasslands, savannas, and grassy
woodlands. Biological Reviews, 94:590–609.
Hopper,  S.D.,  et  al.  2021. OCBIL theory examined: reassessing evolution,  ecology and conservation in  the
world’s ancient, climatically buffered and infertile landscapes.  Biological Journal of the Linnean Society, 133:
266-296.
20Pacto pela restauração da mata atlântica:  referencial  dos conceitos e  ações de restauração florestal  [Org.
Rodrigues,  R.R.  et  al.]  –  São  Paulo:  LERF/ESALQ:  Instituto  BioAtlântica,  2009.  Disponível  em:
https://pactomataatlantica.org.br/wp-content/uploads/2021/05/referencial-teorico.pdf 
21 SMA – Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 2011. Manual para recuperação da vegetação
de cerrado. 3.ed. Disponível em: http://www.ambiente.sp.gov.br/mataciliar
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Para  os  casos  de  reconstituição  da  flora  de  ecossistemas  florestais,  o  referido  TR

apresenta termos genéricos, e não estabelece, por exemplo, diretrizes/especificações para o

monitoramento, apenas se limita a informar sobre o relatório semestral de acompanhamento

do PTRF. 

Para  fins  de  conhecimento,  a  Instrução  Normativa  ICMBio  11/201422 contém

diretrizes/especificações  sobre  como  desenvolver  um  projeto  de  recuperação  de  área

degradada ou perturbada, incluindo o monitoramento, a recomposição, a análise e a aprovação

do projeto.  A referida Instrução Normativa destaca ainda que o projeto deverá apresentar

embasamento teórico que contemple as variáveis ambientais e seu funcionamento similar aos

dos ecossistemas da região e que a aprovação será condicionada às especificações do plano de

manejo da unidade de conservação alvo das ações de recuperação/restauração. 

Tanto o referencial conceitual quanto as boas práticas23 destacam a relevância de um

monitoramento adequado para fins de avaliação de um projeto de restauração/recomposição,

uma vez que (IUCN, 2012)24:

Dados  precisos  de  monitoramento,  coletados  ao  longo  do  tempo,

fornecem informações necessárias para medir o progresso no sentido

de alcançar objetivos e fazer as mudanças necessárias durante a vida

do  projeto.  Dados  de  monitoramento  bem  documentados  também

podem ajudar no planejamento de projetos futuros. (tradução livre)

Portanto,  sugere-se  que  os  órgãos  públicos  responsáveis  pela  conservação,  gestão,

manejo,  fiscalização  e  licenciamento  ambiental  incorporem  critérios/parâmetros  objetivos

22 Instrução Normativa ICMBIO Nº 11/2014. Estabelece procedimentos para elaboração, análise, aprovação e
acompanhamento da execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Perturbada - PRAD, para fins
de  cumprimento  da  legislação  ambiental.  Disponível  em:
https://www.icmbio.gov.br/cepsul/images/stories/legislacao/Instrucao_normativa/2014/
in_icmbio_11_2014_estabelece_procedimentos_prad.pdf
23  Grupos de Trabalho Técnico – Científico e de Economia da Restauração do Pacto pela Restauração da Mata
Atlântica. 2013. Protocolo de monitoramento para programas e projetos de restauração florestal. Disponível em:
https://pactomataatlantica.org.br/wp-content/uploads/2021/05/protocolo-de-monitoramento-pt.pdf
24 IUCN - International Union for Conservation of Nature. (Orgs.) Keenleyside, K.A. et al. 2012. Ecological
Restoration for Protected Areas: Principles, Guidelines and Best Practices. Gland, Switzerland: IUCN. 120 p.
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para  avaliação  e  monitoramento  do  PTRF,  baseados  nas  boas  práticas  de

restauração/recuperação  de  áreas  em unidades  de  conservação  de  proteção  integral.  Se  é

difícil obter dados/parâmetros contundentes de monitoramento, certamente é difícil fiscalizar.

3) Sobre  uso  de  ecótipos  em  ações  de  recomposição/restauração  e  eventuais

impactos  populacionais/genéticos  nas  unidades  de  conservação  de  proteção

integral

Considerando que muitos padrões e processos dos sistemas ecológicos florestais e dos

não  florestais  são  distintos,  está  claro  que  uma  abordagem  generalista  para  ações  de

recuperação/restauração aplicada para ambos terá elevada probabilidade de fracasso. Nesse

sentido,  o  uso  de  ecótipos  em  ações  de  recuperação/restauração  e  eventuais  impactos

populacionais/genéticos  devem  ser  compreendidos  para  cada  um  daqueles  sistemas

ecológicos.  Ecótipos  são  genótipos  (ou  populações)  distintos  dentro  de  uma  espécie,

resultantes da adaptação às condições ambientais locais; capaz de cruzar com outros ecótipos

da mesma espécie (Hufford & Mazer, 2003)25. Portanto, a questão da diversidade genética

deve ser formalmente inserida nos projetos de restauração/recuperação, uma vez que “o mais

importante não é conservar os indivíduos, mas sim seus genes, pois os indivíduos morrem,

mas seus genes são mantidos na população por meio das sucessivas gerações, mantendo o

processo  da  evolução”26.  Essa  situação  é  particularmente  relevante  quando  as  ações  de

restauração/recuperação são voltadas para as unidades de conservação de proteção integral

(IUCN, 2012).  

Ecossistemas florestais

A  literatura  é  abundante  em  relação  ao  uso  de  ecótipos  nas  ações  de

restauração/recuperação  de  ecossistemas  florestais.  O  chamado  critério  de  restrição  por

regionalidade, em relação à fonte de material biológico (sementes, mudas, estacas) utilizado

25 Hufford,  K.  M.,  &  Mazer,  S.  J.  2003.  Plant  ecotypes:  genetic  differentiation  in  the  age  of  ecological
restoration. Trends in Ecology & Evolution, 18:147-155. 
26 Pacto pela restauração da Mata Atlântica: referencial dos conceitos e ações de restauração florestal [Org.
Rodrigues,  R.R.  et  al.]  –  São  Paulo:  LERF/ESALQ:  Instituto  BioAtlântica,  2009.  Disponível  em:
https://pactomataatlantica.org.br/wp-content/uploads/2021/05/referencial-teorico.pdf
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nas  ações  de  restauração,  está  relativamente  bem estabelecido.  Esse  critério  estabelece  a

necessidade de utilizar material biológico de origem local ou regional27. Algumas situações

devem ser  analisadas  para  a  determinação do material  de  origem,  conforme descrito  por

Durigan et al. (2010)28:

para as espécies nativas de ocorrência regional, especialmente as raras

e ameaçadas, não se podem desprezar os riscos de que esteja sendo

utilizada  baixa  diversidade  genética  nos  plantios,  dadas  as

dificuldades para a obtenção do material biológico. Já nas espécies de

distribuição  geográfica  ampla  pode  estar  ocorrendo  contaminação

genética,  com  o  plantio  de  mudas  obtidas  a  partir  de  sementes

oriundas de regiões ecológicas distintas, trazendo de volta genes que a

seleção natural já teria eliminado ou genes previamente inexistentes

no local.

Para  os  casos  onde  as  ações  de  recuperação/restauração  ocorrerão  em  áreas  com

elevada fragmentação da Mata Atlântica é importante planejar mecanismos para favorecer o

fluxo gênico tanto dos indivíduos da própria área alvo, quanto entre esses indivíduos e os

localizados  nos  remanescentes  de  vegetação  nativa,  para  reduzir/evitar  o  isolamento

reprodutivo.

Ecossistemas não florestais

Ao  contrário  da  situação  dos  ambientes  florestais,  a  compreensão  de  como

restaurar/recuperar a biodiversidade de ecossistemas não florestais ainda é limitada. Apesar

dessa situação, a literatura indica que deve-se ter especial atenção quanto ao uso de ecótipos,

quanto  mais  específico  for  o  ambiente  alvo  das  ações  de  restauração/recuperação.  Nesse

contexto, os campos rupestres constituem um ecossistema com condições ambientais muito

27 Martins, S.V. 2013. Restauração ecológica de ecossistemas degradados. Viçosa. Ed. UFV. 293 p.
28 Durigan, G. et al. 2010. Normas jurídicas para a restauração ecológica: uma barreira a mais a dificultar o
êxito das iniciativas? Revista Árvore, 34: 471-485. 
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específicas e com resiliência extremamente baixa a impactos humanos29, o que implica em

uma barreira de difícil superação para ações bem-sucedidas de recuperação/restauração. 

Trabalhos de revisão30 indicam que ambientes com elevado endemismo de espécies

com distribuição  restrita  devem utilizar  material  biológico  (sementes,  estacas,  mudas)  de

origem local para as ações de recuperação/restauração. Entretanto, muito mais estudos devem

ser elaborados para que se desenvolvam técnicas adequadas de restauração em ecossistemas

não florestais, incluindo o monitoramento de longo prazo (>>10 anos), especialmente quando

as ações são voltadas para os campos rupestres.

4) Considerações Finais

A presente Nota Técnica destacou que o Termo de Referência (TR) para elaboração do

Projeto Técnico de Reconstituição da Flora – PTRF, utilizado em Minas Gerais, não contribui

com procedimentos e/ou diretrizes adequadas para a reconstituição da flora de ecossistemas

não florestais em unidades de conservação de proteção integral. Uma frase eloquente ilustra a

questão: “Não se plantam árvores onde elas nunca existiram” (SMA, 2011). Para os casos de

reconstituição da flora em ecossistemas florestais, o referido TR apresenta termos genéricos, e

não estabelece, por exemplo, diretrizes/especificações para o monitoramento, apenas se limita

a informar sobre o relatório semestral de acompanhamento do PTRF. Portanto, sugere-se que

os  órgãos  públicos  responsáveis  pela  conservação,  gestão,  manejo,  fiscalização  e

licenciamento  ambiental  incorporem  critérios/parâmetros  objetivos  para  avaliação  e

monitoramento  do  PTRF  baseados,  por  exemplo,  nas  boas  práticas  internacionais  de

restauração/recuperação de áreas em unidades de conservação.

29 Hopper, S.D., et al. 2021. OCBIL theory examined: reassessing evolution, ecology and conservation in the 
world’s ancient, climatically buffered and infertile landscapes. Biological Journal of the Linnean Society, 133: 
266-296.
30 Buisson E. et al. 2019. Resilience and restoration of tropical and subtropical grasslands, savannas, and grassy
woodlands. Biological Reviews, 94:590–609.
Nerlekar,  A.N.  & Veldman,  J.W.  2020.  High  plant  diversity  and  slow assembly  of  old-growth  grasslands.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 117:18550-18556.
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A presente  Nota  Técnica  verificou  que  a  literatura  é  abundante  acerca  do  uso  de

ecótipos  nas  ações  de  restauração/recuperação  em  ecossistemas  florestais.  O  critério  de

restrição  por  regionalidade,  em  relação  à  fonte  de  material  biológico  (sementes,  mudas,

estacas) utilizado nas ações de restauração, está relativamente bem estabelecido. Esse critério

estabelece  a  necessidade  de  utilizar  material  biológico  de  origem local  ou  regional,  com

atenção para situações específicas em relação à determinação do material de origem.

No caso dos ecossistemas não florestais  a situação é  inversa,  no sentido de que a

compreensão de como restaurar/recuperar a biodiversidade ainda é limitada.  Apesar dessa

situação, a literatura indica que deve-se ter especial atenção quanto ao uso de ecótipos, quanto

mais específico for o ambiente alvo das ações de restauração/recuperação. Nesse contexto, a

exemplo dos campos rupestres, que constituem um ecossistema com condições ambientais

muito específicas e com resiliência extremamente baixa a impactos humanos, o que implica

em uma barreira de difícil superação para ações bem-sucedidas de recuperação/restauração.

 Grupo de Trabalho em Processos de Recomposição Vegetal em Áreas Protegidas

(instituído pela Portaria CRBio-04 nº 218/2021, de 07/04/2021)
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