GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Licenciamento VI
Termo de Referência SEI-GDF - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA INVENTÁRIO FLORESTAL
(SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA RURAL OU URBANA)

O Inventário Florestal tem o obje vo de produzir informações sobre a cobertura vegetal
apresentando as suas caracterís cas qualita vas e quan ta vas. Para requerimentos de supressão de
vegetação, o Inventário Florestal é fundamental para indicar as caracterís cas da vegetação que
poderá sofrer intervenção ou ser eliminada e subsidiar o analista a se posicionar favoravelmente ou
contrário à emissão da autorização. Além disso, o Inventário Florestal deve ser u lizado para embasar
o cálculo da Compensação Florestal e es ma va de volume para o seu devido controle de origem. O
Inventário Florestal deverá ser apresentado conforme os itens abaixo, com base no Decreto Distrital n°
39.469/2018 e Lei nº 12.651/2012, Instrução Normativa IBRAM nº 174/2013.
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, EMPREENDEDOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO
2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA ALVO DE SUPRESSÃO
3. LIMITES DE INCLUSÃO PARA O INVENTÁRIO
3.1. O limite mínimo de inclusão dos indivíduos arbóreo-arbus vos para as ﬁtoﬁsionomias
campestres e savânicas será de 05 cm (cinco cen metros) de diâmetro, a trinta cen metros do
solo (DAB ≥ 05cm) ou de porte superior a 2,50 m (dois metros e cinquenta centímetros).
3.2. O limite mínimo de inclusão dos indivíduos arbóreo-arbus vos para as ﬁtoﬁsionomias
ﬂorestais será de 05 cm (cinco cen metros) de diâmetro, a 1,30m (um metro e trinta cen metros
do solo) (DAP ≥ 05cm) ou de porte superior a 2,50 (dois metro e cinquenta centímetros).
4. METODOLOGIA
4.1. Descrição e justificativas do processo de coleta de dados utilizado (censo ou amostragem).
4.2. Se a coleta de dados for por censo deverão ser apresentadas as seguintes informações:
4.2.1. Análise estrutural da ﬂoresta contendo: distribuição diamétrica, dados de densidade,
dominância e índice de valor de cobertura. As espécies deverão ser listadas pelo seu nome
cien ﬁco e popular, indicando as espécies tombadas e/ou protegidas, além daquelas inseridas
na lista oﬁcial da ﬂora ameaçada de ex nção publicada pelos órgãos federal ou distrital do
Sisnama.
4.2.2. Estimativa do número de indivíduos por hectare.
4.2.3. Estimativa da média volumétrica (m³/ha e st/ha).
4.2.4. Estimativa do volume total da população por produto e por espécie (m³ e st).
4.2.5. Outros dados pertinentes.
4.3. Se a coleta de dados for por amostragem deverão ser apresentadas as seguintes
informações:
4.3.1. Descrição e justificativas do processo de amostragem utilizado.
4.3.2. Deverá ser indicado o tamanho e a forma das parcelas amostrais utilizadas.
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4.3.3. Análise estrutural da ﬂoresta contendo: distribuição diamétrica, dados de
densidade,dominância, frequência e índice de valor de importância. As espécies deverão ser
listadas pelo seu nome cien ﬁco e popular, indicando as espécies tombadas ou especialmente
protegidas, além daquelas inseridas na lista oﬁcial da ﬂora ameaçada de ex nção publicada
pelos órgãos federal ou distrital do SISNAMA.
4.3.4. Variância (densidade e volume).
4.3.5. Desvio-padrão (densidade e volume).
4.3.6. Volume médio das parcelas.
4.3.7. Valor de “t” de student a 95% de probabilidade.
4.3.8. Curva espécie-área (não serve para indicar a suficiência amostral).
4.3.9. Erro-padrão da média (densidade e volume).
4.3.10. Coeficiente de variação (densidade e volume).
4.3.11. Erro calculado de amostragem a 95% de probabilidade (densidade e volume). Será
admitido erro máximo de 20%, ao nível de 95% de probabilidade para densidade.
4.3.12. Estimativa de densidade por hectare (ind./ha) e para toda área de supressão requerida.
4.3.13. Estimativa da média volumétrica (m³/ha e st/ha).
4.3.14. Estimativa do volume total por produto e por espécie (m³ e st).
4.3.15. Intervalos de confiança (densidade e volume).
4.3.16. Outros dados pertinentes.
5. DADOS NECESSÁRIOS À VISTORIA DE CAMPO
6. PLANO DE SUPRESSÃO VEGETAL
6.1. Descrever o método de supressão
6.2. Destinação da matéria prima florestal
6.3. Cronograma de execução
7.4. Localização do pátio de estocagem
Documento assinado eletronicamente por JULIANA DE CASTRO FREITAS - Matr.0264645-5,
Diretor(a) de Licenciamento VI, em 27/09/2019, às 18:31, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 25948640 código CRC= F07A613D.
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NOTA TÉCNICA 01/2018
COFLO/SUGAP/IBRAM
INDICADORES ECOLÓGICOS PARA A RECOMPOSIÇÃO DA
VEGETAÇÃO NATIVA NO DISTRITO FEDERAL
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Introdução
A utilização de indicadores ecológicos para avaliar os resultados da recomposição da
vegetação nativa de áreas alteradas e degradadas foi adotada no Distrito Federal por meio da
Instrução IBRAM 723 de 22 de Novembro de 2017, visando alcançar resultados efetivos nas
ações de recuperação ambiental.
A definição dos indicadores ecológicos, seus respectivos valores de referência e métodos
de aferição são resultantes de trabalho colaborativo no âmbito da Aliança Cerrado1 que
envolveu pesquisadores especialistas em restauração ecológica no bioma Cerrado, agentes
públicos, profissionais técnicos, produtores rurais, empreendedores entre outros representantes
da sociedade civil por meio de oficinas, reuniões técnicas consultivas, coleta de dados e teste de
métodos em campo que subsidiaram os trabalhos da equipe técnica deste IBRAM.
Esta Nota Técnica tem como objetivo estabelecer os indicadores ecológicos, seus valores
de referência e os métodos de aferição a serem utilizados na avaliação da recomposição de
vegetação nativa no Distrito Federal.

1. Normas e Políticas Públicas para recomposição da vegetação
nativa no Brasil e Distrito Federal
A Lei de Proteção da Vegetação Nativa - Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 determina os limites de Áreas de Preservação Permanente (APP) e percentuais em áreas de
Reserva Legal (RL) de imóveis rurais que devem ser mantidas com cobertura vegetal
nativa, estabelecendo a obrigatoriedade da recomposição para os casos de déficit de vegetação
nestas áreas protegidas (Brasil, 2012a). A implantação de Programa de Regularização
Ambiental (PRA) de posses e propriedades rurais pela União, Estados e Distrito Federal
prevista pela lei em referência foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 7830, de 17 de
Outubro de 2012 o qual prevê os instrumentos do PRA, métodos e parâmetros para a
recomposição de vegetação em APP e RL (Brasil, 2012b).
A Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa – PROVEG instituída pelo
Decreto nº 8.972, de 23 de janeiro de 2017, tem como objetivo articular, integrar e promover
1

Fórum permanente resultado da integração de esforços de organizações da sociedade civil, parceiros
governamentais, empresas e instituições de pesquisa que totalizam 58 signatários de Acordo de Reciprocidade
Multilateral formalizado pela Portaria nº 82 de 28 de Agosto de 2017 da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito
Federal -SEMA/DF. Disponível em: <http://www.sema.df.gov.br/alianca-cerrado/>
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políticas, programas e ações indutoras da recuperação de florestas e demais formas de vegetação
nativa e impulsionar a regularização ambiental das propriedades rurais brasileiras, nos termos da
Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, em área total de, no mínimo, doze milhões de hectares,
até 31 de dezembro de 2030 (Brasil, 2017a).
O Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa -PLANAVEG2 instituído pela
Portaria Interministerial nº 230 de 14 de Novembro de 2017 constitui o principal instrumento da
PROVEG e visa ampliar e fortalecer as políticas públicas, incentivos financeiros, mercados,
boas práticas agropecuárias e outras medidas necessárias para a recuperação da vegetação
nativa em larga escala no país, principalmente em áreas de preservação permanente (APP) e
reserva legal (RL) de imóveis rurais, e também em áreas degradadas com baixa produtividade
(Brasil, 2017b).
O Programa de Regularização Ambiental de Imóveis Rurais no Distrito Federal- PRA-DF
instituído pelo Decreto Distrital nº 37.931, de 30 de dezembro de 2016, propõe procedimentos e
mecanismos de incentivos à conservação, recomposição e utilização sustentável da vegetação
nativa em APP e RL de imóveis rurais e prevê no artigo 17 parágrafo 3º o estabelecimento de
critérios objetivos em ato próprio pelo Instituto Brasília Ambiental –IBRAM para a aferição da
adequação do processo de recomposição de áreas degradadas e alteradas em APP e RL (Distrito
Federal, 2016).
O Plano Recupera Cerrado3 instituído pela Portaria 109/2017 da Secretaria de Meio
Ambiente do Distrito Federal –SEMA/DF apresenta um conjunto de propostas, estratégias e
instrumentos para a recomposição da vegetação nativa e tem como objetivo identificar as
condições legais, financeiras, institucionais e sociais necessárias para promover a recomposição
das áreas degradadas de forma a transformá-las em ambientes resilientes e capazes de
proporcionar segurança hídrica, econômica e alimentar, salvaguardar a biodiversidade e serviços
ecossistêmicos associados, prover produtos e subprodutos florestais e mitigar as mudanças
climáticas. Por meio de mapeamento de áreas potenciais e prioritárias para restauração foi
estabelecida a Meta de Recomposição para o Distrito Federal de 14 mil hectares até o ano de
2030 (Sema-DF, 2017).
2

PLANAVEG: Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, instituído pela Portaria Interministerial nº 230 de
14 de Novembro de 2017 Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/images/arquivos/florestas/planaveg_plano_nacional_recuperacao_vegetacao_nativa.pdf>
3

PLANO RECUPERA CERRADO: Uma avaliação das oportunidades de Restauração para o Distrito Federal (SEMA,
2017), instituído pela Portaria 109/2017- SEMA/DF e Disponível em < http://www.sema.df.gov.br/wpconteudo/uploads/2017/09/PLANO_RECUPERA_CERRADO.pdf>
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A revisão dos instrumentos legais para a recomposição da vegetação nativa do Distrito
Federal constitui um dos objetivos do Plano Recupera Cerrado, visando regulamentar os
critérios para implantação, monitoramento e avaliação dos diversos métodos de recomposição
de áreas degradadas (Sema-DF, 2017). Neste contexto, foi elaborada a Instrução IBRAM
723/2017 que identifica as áreas alvos de recomposição de vegetação nativa e determina o uso
de indicadores ecológicos para avaliação dos resultados, cujos procedimentos e critérios seguem
detalhados no capítulo 2 e o processo de construção participativa da norma e suas bases técnicas
são relatados no Apêndice 1.

2. Instrução IBRAM 723/2017
A Instrução IBRAM nº 723 de 22 de novembro de 20174 estabelece as diretrizes e
critérios para a recomposição da vegetação nativa em áreas degradadas e alteradas do Distrito
Federal.
As áreas alvos de recomposição da vegetação nativa são identificadas no artigo 3º:
Art. 3º Deverão ser alvo de recomposição da vegetação nativa as áreas degradadas ou
alteradas:
I - Situadas em Unidades de Conservação de acordo com as diretrizes previstas em seu
respectivo zoneamento ou plano de manejo;
II - Situadas em Áreas de Preservação Permanente, tal como disposto nos artigos 4º e 6º
da Lei Federal nº 12.651/2012, ressalvadas exceções previstas na legislação vigente;
III - Situadas em Reserva Legal, tal como disposto no art.12 da Lei Federal nº 12.651/12,
observando o art.67 da mesma norma e §5º e §6º do art. 5º do Decreto Distrital nº
37.931/2016;
IV - Situadas em áreas sob regime de servidão ambiental, tal como disposto no art.9º da
Lei Federal nº 6.938/81;
V - Decorrentes de processos de licenciamento ou autorização ambiental quando a
recomposição da vegetação nativa for a medida técnica indicada pela autoridade
competente;
VI - Decorrentes de autos de infração quando a recomposição da vegetação nativa for a
medida técnica indicada pela autoridade competente; e
VII – Em cenários excepcionais, desde que abarcados pela legislação vigente.

A obrigação legal de recomposição da vegetação nativa pode ser determinada por diferentes
atos motivadores, os quais são especificados no artigo 4º:
Art. 4º Para fins desta instrução, são considerados atos motivadores:
I – Autorização Ambiental;
II – Termos de Compromisso de Regularização Ambiental – TCRA, previsto pelo Decreto
Distrital nº 37.931/2016;
IV – Termo de Compromisso de Compensação Florestal – TCCF;
IV – Auto de Infração;
4

Publicada no Diário Oficial do Distrito Federal -DODF nº 224 de 23 de Novembro de 2017 Seção I pp 10-12
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IV – Sentença Judicial, Termo de Ajustamento de Conduta e/ou Termo de Suspensão
Condicional de Processo Judicial;
IV – Documento técnico expedido por autoridade competente.

Logo, a instrução contempla casos de recomposição de vegetação nativa cuja obrigação legal é
motivada por autuação fiscal, determinações judiciais, licenciamento ambiental e pelo Programa
de Regularização Ambiental de imóveis rurais do Distrito Federal (Decreto Distrital nº
37.931/2016) entre outros acima previstos.
A utilização de indicadores ecológicos para avaliação dos resultados é determinada no
artigo 5º:
Art. 5º A avaliação dos resultados da recomposição da vegetação nativa utilizará dos
indicadores ecológicos a serem estabelecidos pelo IBRAM por meio de nota técnica.

A apresentação do Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas – PRADA
definido no artigo 9º é regulamentada para casos específicos previstos no artigo 10:
Art. 9º O Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada - PRADA consiste em
projeto técnico de planejamento das ações necessárias visando à recomposição da
vegetação nativa, o qual deverá apresentar o diagnóstico ambiental da área degradada
ou alterada, os métodos e técnicas a serem utilizados e prever cronograma de implantação
e monitoramento das ações.
(...)
Art. 10. A apresentação de PRADA será obrigatória para os seguintes casos:
I-Quando provenientes de atos autorizativos emitidos pelo IBRAM;
II-Situados em unidades de conservação, salvo nas Áreas de Proteção Ambiental - APAs e
Áreas de Relevante Interesse Ecológico – ARIEs;
III-Para áreas em processo médio ou avançado de erosão;
IV -Localizados em imóveis rurais com mais de 20 hectares, conforme o §3º do art.16 do
Decreto Distrital nº 37.931/2016; e
V- Outros casos previstos por legislações específicas.

Para os demais casos em que não há exigência do PRADA, a implantação das ações de
recomposição independe de autorização específica e podem ser iniciadas após o cadastramento
da área alvo de recomposição. As etapas de cadastramento e implantação estão descritas na
seção I e II do capítulo 2 da Instrução em referência.
Na etapa de monitoramento, a coleta de dados e aferição dos indicadores ecológicos
deverá utilizar os métodos e procedimentos estabelecidos no Protocolo de Monitoramento
previsto no artigo 15 com apresentação dos relatórios anuais de monitoramento previstos no
artigo 16:
Art. 15. As áreas alvos de recomposição da vegetação nativa devem ser monitoradas pelo
responsável legal ou profissional técnico, etapa que envolve a execução de ações de
manutenção e a avaliação dos resultados ao longo do tempo.
NOTA TÉCNICA
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§1º A avaliação dos resultados da recomposição da vegetação nativa será realizada
segundo métodos e procedimentos para a coleta de dados e aferição dos indicadores
ecológicos a serem especificados em Protocolo de Monitoramento, o qual será
disponibilizado pelo IBRAM através do sítio eletrônico;
§2º A responsabilidade de aferição dos indicadores ecológicos é do responsável legal ou
profissional técnico e tem caráter declaratório.
Art. 16. Durante a etapa de monitoramento deverá ser apresentado com periodicidade
anual o Relatório de Monitoramento até a data limite de 31 de maio, cujas informações
devem atender ao Roteiro de Relatório de Monitoramento a ser disponibilizado pelo
IBRAM em seu sítio eletrônico na internet.
Parágrafo único. O responsável legal deve manter o cumprimento da obrigação anual de
apresentação dos relatórios de monitoramento, os quais independem da manifestação do
IBRAM;

Para a conclusão da obrigação legal da recomposição é estabelecido no artigo 18:
Art. 18. Será considerada concluída a obrigação legal de recomposição da vegetação
nativa quando na totalidade da área alvo de recomposição houver o reestabelecimento de
vegetação que atenda ao conjunto de parâmetros e valores de referência previstos para os
indicadores ecológicos especificados em nota técnica.
§1º Caso algum dos parâmetros aferidos não atenda aos valores de referência
estabelecidos para os indicadores ecológicos, a recomposição da vegetação nativa não
será considerada concluída, persistindo sua obrigatoriedade de cumprimento.

Esta é a síntese dos procedimentos estabelecidos pela Instrução IBRAM 723/2017, a qual
contextualiza a utilização dos indicadores ecológicos para avaliação dos resultados da
recomposição da vegetação nativa.

3. Categorias Alvo de Recomposição de Vegetação Nativa
As categorias alvos de recomposição foram definidas em função de suas especificidades
em termos de usos permitidos e tipo de proteção ambiental regulamentada, o que refletirá em
diferentes valores de referência definidos para os indicadores ecológicos da recomposição da
vegetação nativa.
3.1 Áreas de Preservação Permanente- APP
A categoria alvo de recomposição “APP’ foi definida levando em consideração sua
função ambiental conceituada no artigo 3º inciso II da Lei Federal nº 12.651/2012:
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;
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A recomposição de vegetação nativa em Áreas de Preservação Permanente-APP está
regulamentada pelo artigo 7º da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012:
Art. 7o A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo
proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado.
§ 1o Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação
Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a
promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta
Lei.
§ 2o A obrigação prevista no § 1o tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso
de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Para imóveis rurais que se enquadram no inciso V do artigo 3º da Lei nº 12.651/2012 que
constituem pequena propriedade ou posse rural familiar, a recomposição de APP está
regulamentada pelo artigo 61-A da Lei Federal nº 12.651/2012 e pelo Decreto nº 7830 de 17 de
Outubro de 2012, o qual prevê no artigo 19 os métodos para a recomposição de vegetação em
APP pelo Programa de Regularização Ambiental-PRA:
Art. 19. A recomposição das Áreas de Preservação Permanente poderá ser feita, isolada
ou conjuntamente, pelos seguintes métodos:
I - condução de regeneração natural de espécies nativas;
II - plantio de espécies nativas;
III- plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural de
espécies nativas; e
IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas com
nativas de ocorrência regional, em até cinquenta por cento da área total a ser recomposta,
no caso dos imóveis a que se refere o inciso V do caput do art. 3º da Lei nº 12.651, de
2012.

Considerando a possibilidade de plantio intercalado de espécies exóticas lenhosas,
perenes ou de ciclo longo permitidas em até cinquenta por cento da área total a ser recomposta,
foi definida a categoria alvo de recomposição “APP com plantio intercalado de exóticas” para
os imóveis rurais que se enquadram no inciso V do artigo 3º da Lei nº 12.651/2012.
3.2 Reserva Legal –RL
A categoria alvo de recomposição “RL’ foi definida levando em consideração seu regime
de proteção estabelecido no artigo 17 e sua função ambiental conceituada no artigo 3º inciso III
da Lei Federal nº 12.651/2012:
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação
dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo
e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
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A recomposição de vegetação em RL está regulamentada no artigo 66 da Lei nº
12.651/2012 e no Decreto nº 7830 de 17 de Outubro de 2012, o qual prevê no artigo 18 os
métodos para a recomposição de vegetação em RL pelo Programa de Regularização AmbientalPRA:
Art. 18. A recomposição das áreas de reserva legal poderá ser realizada mediante o
plantio intercalado de espécies nativas e exóticas, em sistema agroflorestal, observados os
seguintes parâmetros:
I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de
ocorrência regional; e
II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a cinquenta por cento da
área total a ser recuperada.
Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel rural que optar por recompor a
reserva legal com utilização do plantio intercalado de espécies exóticas terá direito a sua
exploração econômica.

Considerando a possibilidade de plantio intercalado de espécies nativas e exóticas em
sistema agroflorestal em até cinquenta por cento da área total a ser recomposta, foi definida a
categoria alvo de recomposição “RL com Sistema Agroflorestal” que se distingue da categoria
“RL” para a qual não haverá o plantio intercalado de exóticas na recomposição.

3.3 Áreas de Servidão Ambiental
As áreas de servidão ambiental são regulamentadas pelo artigo 9º da Lei Federal 6.938 de
31 de Agosto 1981 o qual prevê no parágrafo 3º incluído pela Lei Federal nº 12.727, de 2012:
§3º A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão
ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva Legal.

Diante da regulamentação prevista para as áreas de servidão ambiental, seu
enquadramento deve ser feito nas categorias alvo de recomposição de Reserva Legal ou Reserva
Legal com sistema agroflorestal.
3.4 Unidades de Conservação - UC
Para as unidades de conservação-UC situadas no território do Distrito Federal devem ser
observados os seguintes dispositivos legais:
- Lei Federal nº 9.985 de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação-SNUC;
- Lei Distrital Complementar nº 827 de 22 de Julho de 2010 que institui o Sistema
Distrital de Unidades de Conservação-SDUC;
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A recuperação e restauração de ecossistemas degradados em unidades de conservação
constitui um dos objetivos previstos pelo artigo 4º dos Sistemas Nacional (SNUC) e Distrital
(SDUC) de Unidades de Conservação que apresentam os seguintes conceitos (artigo 2º):
VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por
interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais;
IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos
recursos naturais;
X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;
XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e
os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre
degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição
original;
XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada
o mais próximo possível da sua condição original;

De acordo com SNUC e SDUC as unidades de conservação dividem-se em dois grandes
grupos com características específicas e graus diferenciados de restrição e para os quais foram
definidas as categorias alvo de recomposição:
I – UC de Proteção Integral - voltadas à preservação da natureza, admitindo apenas o
uso indireto dos seus recursos naturais com exceção dos casos previstos em Lei; É composto
pelas seguintes categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Parque
Distrital, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. Os dispositivos legais que
regulamentam este grupo são:
-Lei Federal nº 9.985/2000 artigo 7º inciso I parágrafo 1º e artigo 8º;
- Lei Distrital Complementar nº 827/2010 artigo 7º inciso I parágrafo 1º e artigo 8º.
II – UC de Uso Sustentável - objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o
uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. É composto pelas seguintes categorias:
Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse Ecológico; Floresta Nacional,
Floresta Distrital, Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de Desenvolvimento
Sustentável; Reserva Particular do Patrimônio Natural; Os dispositivos legais que regulamentam
este grupo são:
-Lei Federal nº 9.985/2000 2010 artigo 7º inciso II parágrafo 2º e artigo 14;
-Lei Distrital Complementar nº 827/2010 artigo 7º inciso II parágrafo 2º e artigo 14.
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A Instrução IBRAM 723/2017 regulamenta em seu artigo 3º que a recomposição da
vegetação nativa deve observar as diretrizes previstas nos planos de manejo e zoneamento das
UC e a manifestação do órgão gestor para os casos pertinentes.
3.5 Síntese das Categorias Alvo de Recomposição
As categorias alvo de recomposição e seus dispositivos legais de regulamentação estão
sintetizados na Tabela 1. Para casos de não enquadramento nas categorias definidas e para áreas
cuja recomposição de vegetação nativa seja a medida técnica estabelecida, recomenda-se que
tais casos específicos sejam enquadrados na categoria compatível com as funções ambientais
esperadas para a área alvo de recomposição.

Tabela 1: Síntese das categorias alvo de recomposição e dispositivos legais de recomposição
Categorias alvo de
recomposição
APP
APP plantio
intercalado exóticas

Dispositivos Legais
Lei Federal nº 12.651/2012 artigo7º
Lei Federal nº 12.651/2012 artigo 61-A
Decreto nº 7830/2012 artigo 19
Lei Federal nº 12.651/2012 artigo 66

RL

Decreto nº 7830/2012 artigo 18
Lei Federal nº 6.938/1981 artigo 9º parágrafo 3º

RL sistema agroflorestal
UC proteção integral
UC uso sustentável

Lei Federal nº 12.651/2012 artigo 66
Decreto nº 7830/2012 artigo 18
Lei Federal nº 9.985/2000 artigo 7º inciso I § 1º e artigo 8º
Lei Distrital Complementar nº 827/2010 artigo 7º inciso I § 1º e artigo 8º
Lei Federal nº 9.985/2000 2010 artigo 7º inciso II § 2º e artigo 14
Lei Distrital Complementar nº 827/2010 artigo 7º inciso II § 2º e artigo 14

4. Indicadores Ecológicos para recomposição da vegetação
nativa do Distrito Federal
Os indicadores ecológicos são variáveis perfeitamente identificáveis, que podem ser
medidas com facilidade e precisão e que bem representem a condição do ambiente ou as
tendências de mudança nessa condição ao longo tempo, informando sobre atributos ecológicos
como composição, estrutura e funções dos ecossistemas (Dale; Beyeler, 2001).
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Na restauração ecológica, a utilização de indicadores ecológicos permite avaliar o
comportamento dos atributos do ecossistema durante sua trajetória sucessional rumo à condição
não degradada (Ruiz-Jaen; Aide, 2005) e o monitoramento de resultados em projetos de
restauração tem utilizado principalmente indicadores ecológicos de estrutura e composição dos
ecossistemas (Wortley et al. 2013).
Para avaliar a recomposição da vegetação nativa no Distrito Federal foram definidos os
seguintes indicadores ecológicos que se desdobram em parâmetros específicos para as
formações campestres, savânicas e florestais que compõe o bioma Cerrado5:
i) cobertura de copas e do solo;
ii) densidade de regenerantes nativos;
iii) número de espécies nativas;
A definição dos valores de referência para os indicadores ecológicos foi subsidiada por
coleta de dados em campo com teste de métodos de aferição em áreas alvo de recomposição sob
diferentes técnicas e com diferentes idades (Vieira et al 2017). Na definição dos indicadores
foram priorizados variáveis relacionadas à estrutura e à composição de espécies da vegetação,
tendo em vista que a coleta de dados é relativamente fácil e de baixo-custo e em função de sua
capacidade de integrar informações sobre a diversidade biológica e sobre processos ecológicos
como a resiliência do ecossistema em recuperação. A construção das bases técnico-científicas
que fundamentaram a definição dos indicadores ecológicos, seus valores de referência e
métodos para aferição está detalhada no Apêndice 1.
Ao alcançar os valores de referência para o conjunto de indicadores ecológicos assumese que a área alvo de recomposição será capaz de avançar na trajetória de sucessão ecológica
sem necessidade de intervenções ou subsídios adicionais, o que fundamentará a conclusão da
obrigação legal de recomposição, de acordo com os princípios da restauração ecológica (SER,
2004) em que:
Um ecossistema é considerado recuperado – e restaurado – quando contém
recursos bióticos e abióticos suficientes para continuar seu desenvolvimento sem auxílio ou
subsídios adicionais. Tal subsistema será capaz de se manter tanto estruturalmente quanto
funcionalmente. Demonstrará resiliência normal aos limites normais de estresse e
distúrbio ambientais. Interagirá com ecossistemas contíguos em termos de fluxos bióticos e
abióticos e interações culturais.

5

A distinção de tipos de vegetação utiliza como referência a classificação de Ribeiro e Walter (2008)

NOTA TÉCNICA

Nota Técnica 01/2018 INDICADORES ECOLÓGICOS (25948688)

Página 11 de 23

SEI 00391-00006896/2019-66 / pg. 13

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL
Superintendência de Áreas Protegidas - SUGAP
Coordenação de Flora – COFLO

A identificação da formação de vegetação - campestre, savânica e florestal – na área alvo
de recomposição deverá ser feita pelo responsável legal ou profissional técnico levando em
consideração o tipo de vegetação originalmente presente ou remanescente do entorno, as
condições de solos entre outras características ambientais relevantes.

4.1 Formações Florestais
Os indicadores ecológicos e seus valores de referência para as formações florestais estão
descritos na Tabela 2 e para os quais seguem comentários explicativos:
Tabela 2. Indicadores Ecológicos para a Recomposição da Vegetação Nativa de Formações Florestais.
FORMAÇÕES FLORESTAIS
APP

plantio intercalado
exóticas

RL

RL

uso
sustentável

proteção
integral

Cobertura total1
(porcentagem mínima)

80%

80%

80%

Cobertura de espécies exóticas
perenes ou ciclo longo
(porcentagem máxima)

50%

0%

0%

3000

3000

3000

Categorias
Alvo de
Recomposição
Indicadores
Ecológicos

Densidade de regenerantes2
nativos
(indivíduos/hectare)

sistema
agroflorestal

20

áreas ≤ 7ha

Número de espécies nativas3
(valor mínimo)

30

áreas > 7ha

UC

20

áreas ≤ 7ha

30

áreas > 7ha

APP
UC

20

áreas ≤ 7ha

30

áreas > 7ha

Legenda: RL: Reserva Legal; APP: Área de Preservação Permanente; UC: Unidades de Conservação;
1- vegetação nativa ou exótica com altura superior a 2 metros;
2- indivíduos lenhosos (árvores e arbustos perenes) de espécies nativas com altura entre 30 cm e 2 metros;
3- indivíduos lenhosos (árvores e arbustos perenes);
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▪ Cobertura total – se refere à cobertura de copas, a qual deverá ser quantificada para vegetação
nativa ou exótica com altura superior a 2 metros e para o indicador é estabelecido o valor mínimo de 80%
para todas as categorias.
▪ Cobertura de espécies exóticas perenes ou ciclo longo – indicador prevê a porcentagem
máxima de 50% apenas para as categorias “APP com plantio intercalado de exóticas” e “RL com sistema
agroflorestal” em atendimento às normas específicas que regulamentam estas categorias.
▪ Densidade de regenerantes nativos – considera-se regenerantes os indivíduos lenhosos (árvores
e arbustos perenes) de espécies nativas do bioma Cerrado com altura entre 30 cm e 2m e para o indicador
é estabelecido o valor mínimo de 3000 indivíduos por hectare para todas as categorias.
▪ Número de espécies nativas – deve ser contabilizado apenas indivíduos lenhosos (árvores e
arbustos perenes) de espécies nativas do bioma Cerrado e para o indicador é estabelecido o valor mínimo
de 20 espécies para áreas em recomposição de até 7 hectares e 30 espécies para áreas em recomposição
acima de 7 hectares.

4.2 Formações Savânicas
Os indicadores ecológicos e seus valores de referência para as formações savânicas estão
descritos na Tabela 3 e para os quais seguem comentários explicativos:
▪ Cobertura total – se refere à cobertura do solo por vegetação nativa ou exótica, sendo
estabelecido para o indicador o valor mínimo de 80% para todas as categorias.
▪ Cobertura de espécies exóticas perenes ou ciclo longo – indicador prevê a porcentagem
máxima de 50% apenas para as categorias “APP com plantio intercalado de exóticas” e “RL com sistema
agroflorestal” em atendimento às normas específicas que regulamentam estas categorias.
▪ Cobertura de gramíneas exóticas – indicador prevê a porcentagem máxima de 40% para todas
as categorias com exceção de Unidades de Conservação de Proteção Integral em que valores específicos
deverão ser determinados pelo órgão gestor da UC.
▪ Cobertura de vegetação lenhosa nativa - indicador se refere à cobertura de árvores e arbustos
perenes de espécies nativas do bioma Cerrado e para o qual é estabelecido o valor mínimo de 30% para
todas as categorias.
▪ Cobertura de gramíneas nativas – indicador estabelece o valor mínimo de 30% para todas as
categorias.
▪ Cobertura de vegetação nativa – indicador se refere à cobertura de árvores, arbustos perenes e
gramíneas de espécies nativas do bioma Cerrado e são estabelecidos valores de porcentagem mínima de
80 % para as categorias de APP, UC integral, RL e UC sustentável e 50% para as categorias de APP com
plantio intercalado de exóticas e RL com sistema agroflorestal.
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Tabela 3. Indicadores Ecológicos da Recomposição da Vegetação Nativa de Formações Savânicas
FORMAÇÕES SAVÂNICAS
APP

plantio intercalado
exóticas

RL

RL

uso
sustentável

proteção
integral

Cobertura total1
(porcentagem mínima)

80%

80%

80%

Cobertura de espécies exóticas
perenes ou ciclo longo
(porcentagem máxima)

50%

0%

0%

Cobertura gramíneas exóticas
(porcentagem máxima)

40%

40%

40% APP
UC*

Cobertura vegetação lenhosa nativa2
(porcentagem mínima)

30%

30%

30%

Cobertura gramíneas nativas
(porcentagem mínima)

30%

30%

30%

Cobertura vegetação nativa3
(porcentagem mínima)

50%

80%

80%

3000

3000

3000

Categorias
Alvo de
Recomposição
Indicadores
Ecológicos

Densidade de regenerantes4
nativos
(indivíduos/hectare)

sistema
agroflorestal

20

áreas ≤ 7ha

Número de espécies nativas5
(valor mínimo)

30

áreas > 7ha

APP

UC

20

áreas ≤ 7ha

30

áreas > 7ha

UC

20

áreas ≤ 7ha

30

áreas > 7ha

Legenda: RL: Reserva Legal; APP: Área de Preservação Permanente; UC: Unidades de Conservação;
1-vegetação nativa e exótica; 2- árvores e arbustos perenes; 3- árvores, arbustos perenes e gramíneas;
4-indivíduos lenhosos (árvores e arbustos perenes) de espécies nativas com altura superior a 30 cm;
5- árvores e arbustos perenes;
* Valor de referência específico a ser determinado pelo órgão gestor da UC;
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▪ Densidade de regenerantes nativos – considera-se regenerantes os indivíduos lenhosos (árvores
e arbustos perenes) de espécies nativas do bioma Cerrado com altura superior a 30 cm e para o indicador
é estabelecido o valor mínimo de 3000 indivíduos por hectare para todas as categorias.
▪ Número de espécies nativas – deve ser contabilizado apenas indivíduos lenhosos (árvores e
arbustos perenes) de espécies nativas do bioma Cerrado e para o indicador é estabelecido o valor mínimo
de 20 espécies para áreas em recomposição de até 7 hectares e 30 espécies para áreas em recomposição
acima de 7 hectares.

4.3 Formações Campestres
Os indicadores ecológicos e seus valores de referência para as formações savânicas estão
descritos na Tabela 4 e para os quais seguem comentários explicativos:
Tabela 4. Indicadores Ecológicos da Recomposição da Vegetação Nativa para Formações Campestres
FORMAÇÕES CAMPESTRES
APP

plantio intercalado
exóticas

RL

RL

uso
sustentável

proteção
integral

80%

80%

80%

50%

0%

0%

Cobertura vegetação lenhosa2
(porcentagem máxima)

30%
nativa e exótica

30%
nativa

30%
nativa

Cobertura gramíneas nativas
(porcentagem mínima)

50%

80%

80%

Cobertura vegetação nativa3
(porcentagem mínima)

50%

80%

80%

Categorias
Alvo de
Recomposição
Indicadores
Ecológicos
Cobertura total1
(porcentagem mínima)
Cobertura espécies exóticas perenes
ou ciclo longo
(porcentagem máxima)

sistema
agroflorestal

UC

APP
UC

Legenda: RL:Reserva Legal; APP:Área de Preservação Permanente; UC: Unidades de Conservação;
1-vegetação nativa e exótica; 2- árvores e arbustos perenes; 3- árvores, arbustos perenes e gramíneas;
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▪ Cobertura total – se refere à cobertura do solo por vegetação nativa e exótica, sendo
estabelecido para o indicador o valor mínimo de 80% para todas as categorias.
▪ Cobertura de espécies exóticas perenes ou ciclo longo – indicador prevê a porcentagem
máxima de 50% apenas para as categorias “APP com plantio intercalado de exóticas” e “RL com sistema
agroflorestal” em atendimento às normas específicas que regulamentam estas categorias.
▪ Cobertura de vegetação lenhosa - indicador se refere à cobertura de árvores e arbustos perenes
e são estabelecidos valores de porcentagem máxima de 30% incluindo apenas espécies nativas do bioma
Cerrado para as categorias de APP, UC integral, RL e UC sustentável e 30% incluindo espécies nativas e
exóticas para as categorias de APP com plantio intercalado de exóticas e RL com sistema agroflorestal.
▪ Cobertura de gramíneas nativas – indicador estabelece valores de porcentagem mínima de 80
% para as categorias de APP, UC integral, RL e UC sustentável e 50% para as categorias de APP com
plantio intercalado de exóticas e RL com sistema agroflorestal.
▪ Cobertura de vegetação nativa – indicador se refere à cobertura de árvores, arbustos perenes e
gramíneas de espécies nativas do bioma Cerrado e estabelece valores de porcentagem mínima de 80 %
para as categorias de APP, UC integral, RL e UC sustentável e de 50% para as categorias de APP com
plantio intercalado de exóticas e RL com sistema agroflorestal.

5. Protocolo de Monitoramento
A utilização do Protocolo de Monitoramento está prevista no artigo 15 parágrafo 1º da
Instrução IBRAM 723/2017, o qual especificará os métodos e procedimentos para a coleta de
dados e aferição dos indicadores ecológicos.
O Protocolo de monitoramento da recomposição da vegetação nativa no Distrito Federal
(Souza;Vieira, 2017) é resultante de trabalhos integrados entre instituições no âmbito da Aliança
Cerrado, o qual conta com contribuição técnica do IBRAM e consiste na publicação
oficialmente adotada para avaliação dos resultados da recomposição da vegetação nativa em
áreas alteradas e degradadas do Distrito Federal.
Entre os procedimentos estabelecidos, cabe destacar a delimitação do polígono de
recomposição, que é uma área ambientalmente homogênea com relação à vegetação e uso do
solo, que receberá o mesmo método de recomposição em um mesmo período, e para o qual será
identificada a formação de vegetação a ser recomposta e serão aferidos os indicadores
ecológicos. Pelo método de interceptação de pontos em linha de 25 m será aferido o indicador
de cobertura de copas e do solo e por meio de parcelas amostrais de 100m2 serão aferidos os
indicadores de densidade de regenerantes e número de espécies, cujos procedimentos, número e
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distribuição das parcelas amostrais em função do tamanho dos polígonos de recomposição estão
especificados no Protoloco de Monitoramento (Souza;Vieira, 2017).

Apêndice I
A construção da norma e bases técnicas para a recomposição da vegetação
nativa no Distrito Federal
A revisão das normas para a recomposição da vegetação nativa do Distrito Federal
constitui um dos objetivos do Plano Recupera Cerrado (Sema-DF, 2017) e foi desenvolvida por
grupos de trabalho no âmbito da “Aliança Cerrado”6 – fórum permanente resultado da
integração de esforços de organizações da sociedade civil, parceiros governamentais, empresas
e instituições de pesquisa visando a elaboração, execução e monitoramento de políticas públicas
para a proteção e a recuperação do bioma Cerrado.
Para o alcance de resultados efetivos na recuperação ambiental foi constatada a
necessidade de adoção de critérios claros e objetivos para avaliação de resultados, o que
constituiu a premissa norteadora para a revisão da Instrução IBRAM Nº 08/2012, a primeira
norma do Distrito Federal a regulamentar a recuperação de áreas degradadas estabelecendo
como instrumento o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD, projeto técnico que
descreve métodos e técnicas a serem implementadas com elaboração e execução realizada por
profissional técnico habilitado. Ao longo dos anos foram verificadas altas taxas de insucesso e
desempenho pouco satisfatório dos PRAD implantados o que motivou questionamentos sobre os
procedimentos regulamentados os quais direcionavam os esforços do órgão ambiental para a
análise e aprovação de projetos técnicos comprometendo o monitoramento das áreas em
recuperação.
A elaboração da nova norma - a Instrução IBRAM 723/2017- utilizou como modelo a
Resolução SMA nº 32 de 03 de Abril de 2014 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de
São Paulo, experiência pioneira no Brasil em regulamentar o uso de indicadores ecológicos
para o monitoramento dos resultados da restauração ecológica (Chaves et al 2015). A
construção das bases técnicas e científicas para a definição dos indicadores ecológicos e seus
métodos de aferição para vegetação do bioma Cerrado foi realizada pelo Grupo de Trabalho
6

Acordo de Reciprocidade Multilateral que abrange 58 signatários formalizado pela Portaria nº 82 de 28 de Agosto de
2017
da
Secretaria
do
Meio
Ambiente
do
Distrito
Federal
-SEMA/DF.
Disponível
em:
<http://www.sema.df.gov.br/alianca-cerrado/>
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“Métodos e Pesquisa” da Aliança Cerrado. O marco inicial dos trabalhos consistiu na
realização da oficina “Construção de Bases Técnicas para a Recomposição da Vegetação no
Distrito Federal”7 na qual foram tratadas experiências de monitoramento de restauração em
outros estados do Brasil, contando com a participação de especialistas em restauração
ecológica de Cerrado, agentes públicos, profissionais técnicos e representantes de vários
segmentos da sociedade civil. No evento foi definido um conjunto de variáveis relacionadas à
estrutura e composição da vegetação, as quais foram submetidas a uma análise de critérios com
base nos princípios para a seleção de indicadores ecológicos (Dale; Beyeler, 2001) em que
foram considerados os seguintes aspectos:
▪ Fácil medição: coleta de dados em tempo factível, com baixo custo e acessibilidade para
público leigo;
▪ Sensibilidade: responder com baixa variabilidade aos fatores que atuam no ecossistema;
▪ Predição: possibilitar predições sobre efeitos de fatores de degradação ou ações de
manejo;
▪ Integração: informar sobre demais atributos de estrutura e função do ecossistema;
▪ Universalidade: ser aplicável a qualquer método de recomposição utilizado;
Para os indicadores ecológicos inicialmente definidos: i) cobertura de copas e do solo;
ii) densidade de regenerantes nativos; iii) número de espécies nativas foi então realizado
levantamento de dados em campo para 28 áreas alvo de recomposição com idades entre 2 a 26
anos e sob diferentes técnicas de recomposição da vegetação nativa em formações florestais e
savânicas do bioma Cerrado, com objetivo de subsidiar a definição dos métodos de
amostragem da vegetação e dos valores de referência para os indicadores ecológicos da
recomposição de vegetação nativa no Distrito Federal (Vieira et al 2017). Como ponto de
partida para avaliação das áreas recompostas foram utilizados os parâmetros estabelecidos pela
Resolução SMA 32/2014 da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo a qual prevê
um conjunto específico de indicadores de estrutura e composição para formações do bioma
Cerrado (São Paulo, 2014). Os resultados do levantamento em referência foram apresentados
em seminários do Grupo de Trabalho “Métodos e Pesquisa” da Aliança Cerrado e em reunião
da Câmara Técnica de Monitoramento da Compensação Florestal do CONAM- Conselho de
Meio Ambiente do Distrito Federal em 18 de outubro de 2017, eventos nos quais receberam
7

Relatório Oficina “Construção de Bases Técnicas para a Recomposição da Vegetação no Distrito Federal” realizada
em 28 a 30 de março de 2016.
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contribuições de profissionais técnicos, agentes públicos e representantes da sociedade civil.
A definição dos indicadores ecológicos para as formações campestres, savânicas e
florestais que compõe o bioma Cerrado, fundamentou-se nas seguintes constatações e
recomendações (Vieira et al 2017):
▪ Para formações florestais a cobertura de 80% de copas tem potencial de
inibir significativamente a presença de gramíneas exóticas invasoras, atrair
dispersores de sementes e recuperar a qualidade do habitat favorecendo o ingresso
de novas espécies; a densidade de regenerantes acima de 3.000 indivíduos
lenhosos por hectare deverá garantir que os indivíduos do dossel já formado sejam
substituídos e o número mínimo de 20 espécies visa contemplar a presença de
diferentes classes sucessionais cumprindo diferentes funções ecológicas.
▪ Para formações savânicas e campestres as medidas de cobertura do solo
devem contemplar os estratos herbáceo e arbustivo predominantes nessas
formações identificando: i) vegetação nativa –com distinção entre gramíneas e
indivíduos lenhosos, ii) gramíneas exóticas e cobertura total (vegetação nativa e
exóticas), e que a proporção destes componentes seja equilibrada, com
porcentagem mínima de 30% de gramíneas nativas e lenhosas (árvores e arbustos
perenes) nativas para formações savânicas. A cobertura do solo de 80% por
espécies nativas, a densidade de regenerantes de 3.000 indivíduos por hectare e o
mínimo de 20 espécies nativas para ambas formações deverá garantir a resiliência
a mudanças ambientais e a invasões de espécies exóticas. Para as gramíneas
exóticas recomenda-se fixar os valores máximos de forma que não comprometam
a área restaurada ao longo do tempo.

Quanto aos métodos de aferição dos indicadores ecológicos, foram testados e
comparados vários métodos considerando variações de parâmetros de amostragem da
vegetação (Vieira et al 2017), o que subsidiou a definição do método de interceptação de
pontos em linha de 25 metros para aferir o indicador de cobertura de copas e do solo e de
parcelas amostrais de 100 m2 para aferição dos indicadores de densidade de regenerantes e
número de espécies. Os procedimentos para coleta de dados, o número e a distribuição das
parcelas amostrais em função do tamanho da área alvo de recomposição foram especificados
no Protoloco de Monitoramento (Souza;Vieira, 2017), produto resultante de trabalhos
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integrados entre instituições no âmbito da Aliança Cerrado e inspirado em experiências
brasileiras de monitoramento com utilização de protocolos como o Pacto pela Restauração da
Mata Atlântica (Pacto, 2013) e o protocolo de monitoramento da Coordenadoria de
Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
(São Paulo, 2015).
Por fim, ressalta-se os benefícios da nova norma e bases técnicas para a recomposição da
vegetação nativa – Instrução IBRAM 723/2017, Indicadores Ecológicos e Protocolo de
Monitoramento – que visa promover o alcance de resultados efetivos com ganho de escala nas
ações de restauração ecológica do Distrito Federal, trazendo maior segurança para agentes
públicos, profissionais técnicos e responsáveis legais envolvidos nas ações e avaliação dos
resultados, proporcionando maior celeridade na implantação das ações de recomposição e
incentivando a adoção de técnicas de restauração adequadas às fitofisionomias do bioma
Cerrado.

Apêndice II
A Recomposição da Vegetação Nativa como modalidade de Restauração Ecológica
A “Recuperação Ambiental” envolve todas as atividades que visam melhorar as
condições ambientais de um dado ecossistema degradado, constituindo uma denominação
genérica e equivalente ao termo “Recuperação de Áreas Degradadas” – RAD, os quais têm sido
amplamente utilizados no Brasil para se referir às diferentes técnicas como revegetação,
reflorestamento, reabilitação ecológica e restauração ecológica (Aronson et al 2011).
O termo “recomposição“ foi inicialmente utilizado na Lei de Proteção da Vegetação
Nativa (Lei 12.651/2012) em referência à recomposição de vegetação nativa para APP e RL em
imóveis rurais e sua definição foi apresentada no Decreto nº 7830 de 17 de Outubro de 2012
artigo 2º inciso VII:
VIII - recomposição - restituição de ecossistema ou de comunidade biológica nativa
degradada ou alterada a condição não degradada, que pode ser diferente de sua
condição original;

A Política Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa-PROVEG instituída pelo
Decreto nº 8.972/2017 apresenta as seguintes definições no seu artigo 3º:
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I - condução da regeneração natural da vegetação - conjunto de intervenções
planejadas que vise a assegurar a regeneração natural da vegetação em área em
processo de recuperação;
II - reabilitação ecológica - intervenção humana planejada visando à melhoria das
funções de ecossistema degradado, ainda que não leve ao restabelecimento integral da
composição, da estrutura e do funcionamento do ecossistema preexistente;
III - reflorestamento - plantação de espécies florestais, nativas ou não, em povoamentos
puros ou não, para formação de uma estrutura florestal em área originalmente coberta
por floresta desmatada ou degradada;
IV - regeneração natural da vegetação - processo pelo qual espécies nativas se
estabelecem em área alterada ou degradada a ser recuperada ou em recuperação, sem
que este processo tenha ocorrido deliberadamente por meio de intervenção humana;
V - restauração ecológica - intervenção humana intencional em ecossistemas alterados
ou degradados para desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de sucessão
ecológica;
VI - recuperação ou recomposição da vegetação nativa - restituição da cobertura
vegetal nativa por meio de implantação de sistema agroflorestal, de reflorestamento, de
regeneração natural da vegetação, de reabilitação ecológica e de restauração
ecológica.

O Decreto Distrital nº 37.931 de 30 de dezembro de 2016, o qual regulamenta o Programa
de Regularização Ambiental de imóveis rurais no Distrito Federal, apresenta a definição de
“recomposição da vegetação nativa em APP ou RL” em seu artigo 2º inciso XIII:
XIII- Recomposição da Vegetação Nativa em APP ou RL: intervenção humana planejada e
intencional em APPs e RLs degradadas ou alteradas para desencadear, facilitar ou
acelerar o processo natural de sucessão ecológica e a recuperação de condições
ambientais que garantam a proteção do solo, a existência de biodiversidade e o uso
sustentável da vegetação nativa,incluindo, quando for o caso, a implantação de sistemas
agroflorestais e silviculturais que consorciem espécies exóticas com nativas, segundo
critérios e padrões estabelecidos na Lei Federal 12.651/2012 e pelo Instituto Brasília
Ambiental IBRAM.

A Instrução IBRAM 723/2017 adotou a seguinte definição no seu artigo 2º inciso XV:
XV - recomposição da vegetação nativa: intervenção humana intencional em áreas
degradadas ou alteradas para desencadear, facilitar ou acelerar o processo natural de
sucessão ecológica, o que deve envolver a recuperação de condições ambientais que
garantam a proteção do solo e a existência de biodiversidade, segundo critérios e padrões
estabelecidos nessa instrução normativa;

Com base nas definições dos dispositivos legais das esferas federal e distrital é possível
enquadrar a “Recomposição da Vegetação Nativa” como uma modalidade da Restauração
Ecológica segundo o conceito da Sociedade Internacional de Restauração Ecológica (SER):
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Restauração Ecológica: processo e prática de auxiliar a recuperação de um
ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído (SER, 2004).

Neste sentido, admite-se o uso do termo “restaurador” para denominar o praticante da
recomposição da vegetação nativa e do termo “área restaurada” para denominar a área na qual
houve a restauração ecológica incluindo a recomposição da vegetação nativa.
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Apresentação
Este protocolo é parte dos esforços
da Aliança Cerrado em regulamentar a legislação ambiental que trata
da Recomposição da Vegetação
Nativa no Distrito Federal, atendendo o Programa de Regularização
Ambiental PRA/DF, o Licenciamento
Ambiental, a Compensação Florestal, as Autorizações Ambientais, a
Autuação Fiscal e as Determinações
Judiciais. Constitui ferramenta essencial para o acompanhamento do
cumprimento das metas e objetivos
da restauração ecológica no Cerrado.
O alcance de resultados efetivos na
recuperação ambiental de ecossistemas degradados fundamentou a
determinação do uso de indicadores
ecológicos de recomposição da vegetação nativa no DF pelo IBRAM. A
recomposição da vegetação nativa
deve ser monitorada anualmente
por seus responsáveis, preferencialmente durante o período de chuvas.
O monitoramento é feito por meio de
indicadores ecológicos, através dos
métodos descritos nesta publicação.
Ao atingir os valores de referência
estabelecidos pelo IBRAM para os
indicadores ecológicos, a recomposição da vegetação nativa será
aprovada.

Apresentação

Indicadores Ecológicos da Recomposição da Vegetação Nativa
As bases técnicas e científicas que
fundamentam a nova norma são
resultantes da construção participativa no âmbito da Aliança Cerrado,
envolvendo pesquisadores especialistas em restauração ecológica
de Cerrado, profissionais técnicos,
agentes públicos, empreendedores, produtores rurais entre outros
representantes da sociedade civil,
que trabalharam conjuntamente em
seminários, reuniões técnicas consultivas e na realização de testes em
campo para a definição dos indicadores ecológicos e seus parâmetros,
valores de referência e métodos de
aferição. A avaliação do sucesso da
recomposição por meio de indicadores de cobertura da vegetação
nativa, densidade e riqueza de regenerantes foram inspiradas e baseadas no sistema empregado pela
Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo (Resolução SMA
nº32/2014), que constrói sua legislação tecnicamente há mais de uma
década e teve diversas reformulações (Resoluções SMA Nº21/2001;
SMA Nº47/2003; SMA Nº58/2006;
SMA Nº08/2008; SMA Nº32/2014). No
DF, o desempenho de algumas áreas
em recomposição foi avaliado com
o objetivo de aprimorar os métodos
de amostragem e verificar os valores de referência dos indicadores.
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A recomposição da vegetação nativa deve ser monitorada por meio de
indicadores ecológicos da sustentabilidade da recomposição. Assumese que a área em recomposição, ao
atingir os valores de referência, será
capaz de avançar a estágios mais
maduros da vegetação nativa sem
mais intervenção. Os indicadores
ecológicos são: cobertura do dossel (copas de árvores) e do solo;
densidade de regenerantes nativos;
e número de espécies de nativos.
Os valores de referência dos indicadores variam de acordo com a

formação da vegetação pretendida pelo restaurador como meta da
recomposição. A formação estabelecida como meta poderá ser feita
considerando o tipo de vegetação
original ou remanescente do entorno, condições de solos entre outras
características ambientais relevantes. As formações campestres, savânicas e florestais têm indicadores
ecológicos específicos (Tabela 1). A
classificação da vegetação seguida
por este protocolo é a definida por
Ribeiro e Walter (2008) (Figura 1).

1 RIBEIRO, J.F. & B.M.T. WALTER. 2008. As principais fitofisionomias do bioma Cerrado. Pp. 150-211,
en: Cerrado: Ecologia e Flora (S.M. SANO; S.P. ALMEIDA & J.F. RIBEIRO. eds). Embrapa Informação
Tecnológica, Brasília, DF.

Figura 1
Fitofisionomias do bioma cerrado
segundo Ribeiro e Walter (2008).
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Número de
espécies nativas
regenerantes

X

X

X

Mata de Galeria

X

X

X

Mata Ciliar

X

X

X

Mata Seca

X

X

X

Cerrado Denso

X

X

X

Cerrado Típico

X

X

X

Cerrado Ralo

X

X

X

Campo Rupestre

X

Campo Sujo

X

Campo Limpo

X

Florestais

Cerradão

Savânicas

Densidade de
indivíduos nativos
regenerantes

Campestres

Formações da vegetação

Cobertura do solo
com vegetação
nativa

Tabela 1
Indicadores ecológicos conforme o
tipo da vegetação.
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Procedimentos para o monitoramento da
recomposição da vegetação nativa
Polígonos de recomposição
O monitoramento dos indicadores
deve ser aplicado a cada polígono
de recomposição. Um polígono de
recomposição é uma área ambientalmente homogênea com relação a vegetação original e uso do
solo, que recebe o mesmo método
de recomposição em um mesmo
período, e cujo resultado da recomposição é homogêneo. Um polígono
pode ser descontínuo, consistindo
de um conjunto de áreas homogêneas; por exemplo, separadas
por estradas ou rios. O restaurador
definirá os polígonos observando
a formação da vegetação original
(florestal, savânica ou campestre),
o uso do solo mais recente (agricultura, pastagem, mineração, outros),
a qualidade e as restrições do solo
(tipo de solo, declividade, presença
de processos erosivos, entre outros aspectos), além da presença e
quantidade de regenerantes de espécies nativas. Estas variações podem demandar diferentes métodos
de recomposição ou irão resultar
em diferentes resultados da recomposição ainda que sejam aplicados
os mesmos métodos de recomposição. Assim, áreas implantadas em
anos ou com métodos diferentes
pertencerão a polígonos diferentes.

Como exemplo, a Figura 2 demonstra
a demarcação de três polígonos de
recomposição em uma propriedade rural, onde se encontram áreas
distintas a serem restauradas: No
primeiro polígono, onde a área é
composta de pasto com predominância de árvores de cerrado e
gramíneas africanas, o restaurador
pretende recompor vegetação de
cerrado; outro polígono consiste
de área de cultivo agrícola, onde
o restaurador optou por recompor
floresta, devido à proximidade da
área a remanescentes de floresta e
presença de solo mais fértil; e, por
último, um polígono para área de
cultivo agrícola onde se pretende
recompor vegetação de cerrado,
considerando o solo menos fértil e
presença de regeneração recorrente
de espécies de cerrado.
Para o monitoramento, um polígono
de recomposição poderá ser subdividido posteriormente caso haja
mudanças ambientais e alterações
em parte dele, como um incêndio,
entrada de gado, ou por resultados
diferenciados do plantio de recomposição. A divisão permitirá a adoção de novas ações e procedimentos e que partes da recomposição
de maior sucesso sejam aprovadas
anteriormente às demais.

Procedimentos para o monitoramento da recomposição da vegetação nativa
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A demarcação dos polígonos de
recomposição na Figura 2 está exemplificada utilizando o software Google
Earth Pro®. Este programa de computador é gratuito e possui ferramentas
simples para realizar a demarcação
e cálculo do tamanho das áreas.
Outros programas de computador de
manipulação de imagens de saté-

9

lite que produzem mapas também
podem ser utilizados. No caso estabelecido na Figura 2 serão necessárias 8 parcelas (5 para o 1º hectare
+ 3 para os três restantes) para os
polígonos de 3,6 ha e 3,4 ha, e 7 parcelas (5 parcelas para o 1º hectare
+ 2 para os dois restantes) para o
polígono de 2,4 ha.

Parcelas de amostragem
A amostragem da vegetação em cada polígono
de recomposição será feita utilizando parcelas
amostrais com tamanho, número e distribuição
abaixo especificadas.
Número de parcelas
O número de parcelas é definido pela área do polígono de recomposição. Polígonos com áreas menores que 0,5 hectare não devem ser amostrados
em parcelas, devendo ser realizada a amostragem de densidade na área total e para cobertura
serão utilizadas 5 linhas. Áreas maiores que 0,5 até
1 hectare deverão conter cinco parcelas. Para as
áreas maiores que 1 hectare, deverão ser utilizadas
quatro parcelas mais uma parcela por hectare,
até o limite de 50 parcelas (Tabela 2). Polígonos de
recomposição com área descontínua deverão ter
suas áreas somadas para obtenção da área total.
O cálculo do número de parcelas é feito separadamente para cada polígono de recomposição.
Veja a Figura 2 para um exemplo.
Tabela 2
Cálculo do número (N) de parcelas por unidade
de monitoramento/polígono de recomposição.

Área (ha) = A Número de parcelas
Figura 2
Demarcação de unidades de monitoramento/polígonos de recomposição e produção de
mapa de planejamento para amostragem com espacialização das parcelas de amostragem
em campo. Exemplo de um caso em que o restaurador decidiu criar três polígonos de
recomposição que possuem 3,6 ha, 3,4 ha e 2,4 ha. Em cada polígono foi sobreposta uma
grade para distribuição das parcelas. A quantidade de subdivisões da grade corresponde à
quantidade de parcelas. Uma parcela de amostragem (representada por alfinetes na figura)
deverá ser alocada aleatoriamente em cada espaço da grade.
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A ≤ 0,5

Área total + 5 linhas de cobertura

0,5 ≤ A ≤ 1

5

A>1

Nº de hectares + 4*

*Limitado a um número máximo de 50 parcelas, mesmo que a área total do polígono de
recomposição ultrapasse os 46 hectares. Esta regra segue a recomendação da Resolução
SMA Nº32/2014, mas com uma regra específica para polígonos menores que 1 ha. A experiência dos autores deste protocolo sugere que áreas homogêneas, conceito de polígonos deste
protocolo, estão adequadamente amostradas com esta quantidade de parcelas.
Procedimentos para o monitoramento da recomposição da vegetação nativa
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Distribuição das parcelas
A distribuição das parcelas deve abranger todo o
polígono, para que a amostragem consiga capturar a variação ambiental existente no polígono de
recomposição. Para isso, pode ser utilizado o mapa
do polígono de recomposição e a distribuição das
parcelas pode ser feita a partir da divisão do polígono em partes com áreas iguais (subdivisões).
O número de partes (subdivisões) deverá ser igual
ao número de parcelas amostrais (Tabela 2) e a
cada subdivisão é atribuída uma parcela.

Figura 3
Vista aérea da parcela amostral
com as dimensões e sugestão
de montagem.

A Figura 2 demonstra o planejamento de distribuição de parcelas, onde grades foram sobrepostas
aos polígonos. A quantidade de subdivisões da
grade corresponde à quantidade de parcelas.
Uma parcela de amostragem deverá ser alocada
aleatoriamente em cada espaço da grade.
A posição das parcelas poderá ser registrada com
GPS e a parcela estabelecida de maneira permanente para repetir as amostragens em cada ano.
Porém é possível alocar as parcelas em posições
diferentes a cada ano. Em áreas com plantio
sistemático em linhas, as parcelas deverão ser
posicionadas na diagonal em relação às linhas,
evitando a amostragem ao longo das linhas ou
das entrelinhas.
Tamanho da parcela
Cada parcela tem área de 25 × 4 m (100 m²). Para
montar a parcela, estica-se uma trena de 25 m no
centro, presa por estacas nas duas extremidades
(Figura 3). A parcela retangular pode ser definida
em seus quatro pontos, mas esse procedimento é
mais demorado.

Procedimentos para o monitoramento da recomposição da vegetação nativa
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Amostragem dos indicadores
ecológicos
Cobertura
A cobertura da vegetação deve ser
estimada utilizando o método de
interceptação de pontos em linha.
Neste método, ao longo de uma trena de 25 m (linha central da parcela
de amostragem), uma vareta com
2 m de altura é disposta perpendicularmente ao solo, e os dados
são coletados a cada 1 m da trena,
iniciando no metro 0, totalizando 26
pontos de coleta. Para formações
florestais são coletadas informações
da cobertura de copas (acima de
2 m) e para formações savânicas
e campestres a cobertura desde o
solo é amostrada.
Formação florestal (Cobertura de copas)
Ao posicionar a vareta nos pontos a
cada 1 m, olhando para cima, é anotado se há copas de árvores acima
de sua extremidade (projeção da
vareta acima de 2 m). A porcenta-

gem dos pontos que apresentaram
copas corresponde à cobertura de
copas.
Um ponto pode projetar: (a) nenhuma copa; (b), copa de árvore nativa; e/ou (c) copa de árvore exótica.
A amostragem é registrada conforme a planilha de campo contida
na Tabela 3. A Tabela 3 demonstra o
preenchimento do exemplo ilustrado
na Figura 4. Se num ponto, acima de
2 m (projetado pela mira da vareta),
houver copas de árvores nativas e
exóticas, as duas colunas deverão
ser anotadas. A coluna “Cobertura
total (Nativa e/ou exótica)” deverá
ser anotada se houver pelo menos
uma das duas colunas marcadas,
“Nativa” ou “Exótica”. Ao final, são
anotadas na linha Soma (∑) a quantidade de pontos que tocam copas
em cada uma das três colunas. Em
seguida, são anotados na linha Cobertura média (Cob μ) a divisão dos
valores encontrados na linha Soma
pelo número total de pontos (26).

Tabela 3
Anotação dos dados coletados no
caso estabelecido na Figura 4.
Procedimentos para o monitoramento da recomposição da vegetação nativa
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Toque

Sem copa

1

X

2

X

3

X

Nativa

Exótica

Cobertura total
(Nativa ou
exótica)

4

X

X

5

X

X

6

X

X

7

X

X

8

X

X

9

X

X

10

X

X

11

X

X

12

X

X

13

X

X

14

X

X

15

X

X

16

X

X

17

X

X

18

X

X

19

X

X

X

20

X

X

X

21

X

X

22

X

X

23

X

X

24

X

X

25

X

26

X

Soma (∑)
Cobertura média
(Cob μ)

∑SC= 5

∑N= 17

∑E= 6

∑CT= 21

∑SC/26= 0,1923

∑N/26= 0,6538

∑E/26= 0,2307

∑CT/26= 0,8076
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Figura 4
Exemplo da coleta de dados em
uma parcela para cobertura de
copas em formação florestal.
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O cálculo da cobertura para o polígono de recomposição deverá ser feito para cada uma das categorias de cobertura (Sem copas, Nativa, Exótica
e Cobertura Total (Nativa e/ou exótica). Primeiro
é calculado a média de cobertura, incluindo todas
as parcelas do polígono. Para isso, são somados
os valores de Cobertura média (Cob μ) e divididos
pelo número total de parcelas. Em seguida, para
transformar em porcentagem, o valor resultante é
multiplicado por 100.
Média de Sem Copas — μ(SC)
μ(SC)=(Cob μ(SC) parcela 1+Cob μ(SC) parcela 2... Cob μ(SC) parcela n)
n
Cobertura em porcentagem de Sem Copas — Cob%SC
Cob%SC=μ(SC)×100
Média de cobertura de Nativas — μ(N)
μ(N)=(Cob μ(N) parcela 1+Cob μ(N) parcela 2... Cob μ(N) parcela n)
n
Cobertura em porcentagem de Nativas — Cob%N
Cob%N=μ(N)×100
Média de cobertura de Exóticas — μ(E)
μ(E)=(Cob μ(E) parcela 1+Cob μ E) parcela 2... Cob μ(E) parcela n)
n

Cálculo da cobertura de copas do caso estabelecido na Figura 4
Como exemplo para o cálculo de
cobertura do solo para áreas de
floresta, serão assumidos os valores
da Tabela 4, resultantes de um monitoramento hipotético feito com seis
parcelas de amostragem, incluindo
a parcela 1, mostrada na Figura 4. Na
tabela estão os valores de cobertura
média (Cob μ) por parcela, para as
categorias Sem Copa (SC), Nativa

(N), Exótica (E) e Cobertura Total
(CT), correspondentes das seis parcelas do monitoramento. Os valores
de Cob μ são somados e após isso
são feitas as médias, dividindo a
somatória pelo número de parcelas
(n). Ao final, as médias são multiplicadas por 100, resultando nos valores
de cobertura do solo em porcentagem (Cob%), para cada categoria.

Parcela

Cob μ SC

Cob μ N

Cob μ E

Cob μ CT

1

0,1923

0,6538

0,2307

0,8076

2

0,012

0,4533

0,5352

0,988

3

0,2913

0,6001

0,1321

0,7086

4

0,2114

0,6287

0,2196

0,7886

5

0,4357

0,5643

0

0,5643

6

0,0519

0,5179

0

0,9481

Soma total (∑)

∑=1,1946

∑=3,4181

∑=1,1176

∑=4,8052

Média total (μ)

μ(∑/6)=0,1991

μ(∑/6)=0,5696

μ(∑/6)=0,1862

μ(∑/6)=0,8008

μ×100=19,91%

μ×100=56,96%

μ×100=18,62%

μ×100=80,08%

Cobertura em
porcentagem
(Cob%)

Cobertura em porcentagem de Exóticas — Cob%E
Cob%E=μ(E)×100

Tabela 4

Média de Cobertura Total — μ(CT)
μ(CT)=(Cob μ(CT) parcela 1+Cob μ(CT) parcela 2... Cob μ(CT) parcela n)

de floresta, incluindo a parcela da Figura 4.

Cálculo dos valores de cobertura do solo para
um monitoramento hipotético de uma área

n
Cobertura Total de copas em porcentagem — Cob%CT
Cob%CT=μ(CT)×100
Procedimentos para o monitoramento da recomposição da vegetação nativa
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Formações savânicas e campestres (cobertura de vegetação)
Para formações savânicas e campestres são
medidas as coberturas de vegetação nas classes:
nativa lenhosa, capim nativo e vegetação exótica.
Ao longo da trena, a vareta é posicionada a cada
1 m e anotados os tipos de cobertura que tocam a
vareta em sua extensão (0-2 m) e sua projeção
(> 2 m). Nas Figuras 5 e 6 estão os exemplos da
amostragem de uma parcela em cerrado típico
e outra em campo sujo, onde a vareta toca vegetação nativa lenhosa, capins nativos e vegetação exótica, que podem ocorrer juntos no mesmo
ponto, na extensão da vareta ou na sua projeção.
As Tabelas 4 e 5 contêm os dados coletados no caso
estabelecido nas Figuras 5 e 6 em uma planilha de
campo.

Figura 5
Exemplo da coleta de dados em uma
parcela para cobertura da vegetação
em formação savânica.
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Toque

Sem
vegetação

1

X

2

X

3

X

4

X

5

X

6

X

Lenhosa
nativa

Capim
Nativo

Nativa Total

Exótica

Cobertura
total (Nativas
ou exóticas)

X

X

X

8

X

X

X

X

9

X

X

X

X

10

X

X

X

X

11

X

X

X

X

12

X

X

X

X

13

X

X

X

X

14

X

X

15

X

X

16

X

X

X

17

X
X

X

19

X

X

X

20

X

X

X

21

X

X

X

22

X

X

23

X

X

X

X

X

X
X

24

X

X

25

X

X

X

X

26

X

X

X

X

média (Cob μ)

Anotação dos dados coletados no

A coluna Nativa total deverá ser anotada se houver pelo menos uma coluna marcada para as nativas (lenhosa e capim). Também são anotados
os pontos que tocam plantas exóticas. A cobertura
total deve ser anotada se houver qualquer planta tocando o ponto (nativa ou exótica). A coluna
Sem vegetação deve ser anotada quando no ponto não houver toque com vegetação.
O cálculo da cobertura deverá ser feito para cada
uma das categorias de cobertura (Sem vegetação, Lenhosa nativa, Capim nativo, Exótica e
Cobertura Total (Nativas e exóticas)). Primeiro é
calculada a média de cobertura, incluindo todas
as parcelas do polígono. Para isso, são somados
os valores de Cobertura média (Cob μ) e divididos
pelo número total de parcelas (n). Em seguida,
para transformar em porcentagem, o valor resultante é multiplicado por 100.

X

18

Cobertura

Tabela 5
caso estabelecido na Figura 5.

7

Soma (∑)

21

∑SV=6

∑LN=9

∑CN=13

∑NT=16

∑E=8

∑CT=20

∑SV/26=0,2307

∑LN/26=0,3461

∑CN/26=0,5

∑NT/26=0,6153

∑E/26=0,3076

∑CT/26=0,7692
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Média de Sem Vegetação — μ(SV)
μ(SV)=(Cob% (SV) parcela 1+Cob% (SV) parcela 2... Cob%(SV) parcela n)
n
Cobertura em porcentagem de Sem Vegetação — Cob%SV
Cob%SV=μ(SV)×100
Média de cobertura de Lenhosas Nativas — μ(LN)
μ(LN)=(Cob μ(LN) parcela 1+Cob μ(LN) parcela 2... Cob μ(LN) parcela n)
n
Cobertura em porcentagem de Lenhosas Nativas — Cob%LN
Cob%LN=μ(N)×100
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Média de cobertura de Capim Nativo — μ(CN)
μ(CN) = (Cob μ(CN) parcela 1+Cob μ(CN) parcela 2... Cob μ(CN) parcela n)
n
Cobertura em porcentagem de Capim Nativo — Cob%CN
Cob%CN=μ(CN)×100
Média de cobertura de Exóticas — μ(E)
μ(E)=(Cob μ(E) parcela 1+Cob μ(E) parcela 2... Cob μ(E) parcela n)
n
Cobertura em porcentagem de Exóticas — Cob%E
Cob%E=μ(E)×100
Média de Cobertura Total — μ(CT)
μ(CT)=(Cob μ(CT) parcela 1+Cob μ(CT) parcela 2... Cob μ(CT) parcela n)
n

Parcela

Cob μ SV

Cob μ LN

Cob μ CN

Cob μ NT

Cob μ E

Cob μ CT

1

0,2307

0,3461

0,5

0,6153

0,3076

0,7692

2

0,1401

0,1519

0,6445

0,7112

0,2245

0,8599

3

0,0598

0,3740

0,3228

0,5874

0,4861

0,9402

4

0,2988

0,2518

0,4777

0,5866

0,1578

0,7012

5

0,1924

0,5666

0,8076

0,8076

0,1339

0,8076

6

0,111

0,3101

0,2198

0,3549

0,5614

0,889

7

0,2203

0,235

0,3347

0,4965

0,3115

0,7797

8

0,1746

0,4271

0,5974

0,7824

0,052

0,8254

Soma total (∑)

∑=1,4277

∑=2,6626

∑=3,9045

∑=4,9419

∑=2,2348

∑=6,5722

Média total (μ)

μ(∑/8)=0,1784

μ(∑/8)=0,3328

μ(∑/8)=0,4880

μ(∑/8)=0,6177

μ(∑/8)=0,2793

μ(∑/8)=0,8215

μ×100= 17,84%

μ×100= 33,28%

μ×100= 48,80%

μ×100= 61,77%

μ×100= 27,93%

μ×100= 82,15%

Cobertura em
porcentagem
(Cob%)

Cobertura Total de dossel em porcentagem — Cob%CT
Cob%CT=MCT×100

Tabela 6
Cálculo dos valores de cobertura do solo para
um monitoramento hipotético de uma área
de savana, incluindo a parcela da Figura 5.

Cálculo da cobertura do caso estabelecido na Figura 5
Como exemplo para o cálculo de
cobertura do solo para áreas de
savana, serão assumidos os valores
da Tabela 6, resultantes de um monitoramento hipotético feito com oito
parcelas de amostragem, incluindo
a parcela 1, mostrada na Figura 5. Na
tabela estão os valores de cobertura
média (Cob μ) por parcela, para
as categorias Sem Vegetação (SV),
Lenhosa Nativa (LN), Capim Nativo

(CN), Nativa Total (NT), Exótica (E)
e Cobertura Total (CT), correspondentes das oito parcelas do monitoramento. Os valores de Cob μ são
somados e após isso são feitas as
médias, dividindo a somatória pelo
número de parcelas (n). Ao final, as
médias são multiplicadas por 100,
resultando nos valores de cobertura
do solo em porcentagem (Cob%),
para cada categoria.
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Figura 6
Exemplo de amostragem em uma
parcela para cobertura do solo em
formação campestre.
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Toque

Sem
vegetação

Lenhosa
nativa

Capim Nativo

Nativa Total

Exótica

27

Cobertura
total (Nativas
ou exóticas)

Tabela 7
Anotação dos dados coletados no
caso estabelecido na Figura 6.

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

3

X

X

X

X

4

X

X

X

X

5

X

X

X

X

6

X

X

X

X

7

X

X

X

8

X

X

X

9

X

X

X

10

X

X

X

11

X

X

12

X

X

X

13

X

X

X

14

X

X

X

15

X

X

X

16

X

X

X

17

X

X

X

18

X

X

X

Parcela

Cob μ SV

Cob μ LN

Cob μ CN

Cob μ NT

Cob μ E

Cob μ CT

19

X

X

X

1

0,9615

0,1153

0,8076

0,8846

0,5

1

20

X

X

X

X

2

0

0

0,8946

0,8946

0,2149

1

X

X

X

X

3

0,059

0

0,941

0,941

0

0,941

X

Cálculo da cobertura do caso estabelecido na Figura 6
Como exemplo para o cálculo de
cobertura da vegetação para áreas de campos, serão assumidos os
valores da Tabela 8, resultantes de
um monitoramento hipotético feito
com cinco parcelas de amostragem,
incluindo a parcela 1, (exemplo da
Figura 6). Na tabela estão os valores de cobertura média (Cob μ) por
parcela, para as categorias Sem
Vegetação (SV), Lenhosa Nativa

X

(LN), Capim Nativo (CN), Nativa
Total (NT), Exótica (E) e Cobertura
Total (CT), correspondentes às oito
parcelas do monitoramento. Os valores de Cob μ são somados e após
isso são feitas as médias, dividindo a
somatória pelo número de parcelas
(n). Ao final, as médias são multiplicadas por 100, resultando nos valores de cobertura do solo em porcentagem (Cob%), para cada categoria.

Tabela 8
Cálculo dos valores de cobertura do solo para
um monitoramento hipotético de uma área
de campo, incluindo a parcela da Figura 6.

21

X

22

X

X

X

X

4

0,14

0,2684

0,7911

0,7911

0,05

0,86

23

X

X

X

X

5

0,2237

0,1748

0,7314

0,7763

0

0,7763

24

X

X

Soma total (∑)

∑=0,4227

∑=0,5585

∑=4,1657

∑=4,2876

∑=0,7649

∑=4,5773

25

X

X

Média total (μ)

μ(∑/5)=0,0845

μ(∑/5)=0,1117

μ(∑/5)=0,8331

μ(∑/5)=0,8575

μ(∑/5)= 0,1529

μ(∑/5)= 0,9154

μ×100=8,45%

μ×100=11,17%

μ×100=83,31%

μ×100=85,75%

μ×100=15,29%

μ×100=91,54 %

26
Soma (∑)
Cobertura

média (Cob μ)

∑SV=0

∑LN=3

∑CN=21

∑NT=23

∑E=13

∑CT=25

∑SV/26=0

∑LN/26=0,1153

∑CN/26=0,8076

∑NT/26=0,8846

∑E/26=0,5

∑CT/26=0,9615

Cobertura em
porcentagem
(Cob%)
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Observação

Densidade de regenerantes nativos
A densidade de regenerantes nativos é estimada realizando a contagem de árvores e arbustos nativos
que são regenerantes e perenes
dentro da parcela de amostragem.
O número de indivíduos encontrado é calculado para representar a
quantidade de regenerantes por
hectare (ind./ha). São considerados
regenerantes os indivíduos lenhosos
de espécies nativas que possuam
altura ≥ 0,3 m e ≤ 2 m.

lígono com duas parcelas de amostragem, uma com quatro regenerantes e outra com oito. Para o
cálculo da densidade de regenerantes no caso estabelecido na Figura 7,
note que foram considerados somente os indivíduos regenerantes,
marcados em campo com um “x”
na coluna “Regenerante”. No cálculo,
são somados os regenerantes das
parcelas e depois divididos pela
área das parcelas e transformado
em hectares, como indicado na fórmula a seguir:

Na Figura 7 é representado um po-

Parcela

Indivíduo

Espécie Regenerante

1

1

A

X

1

2

B

X

1

3

A

X

1

4

A

X

1

5

A

2

1

C

X

2

2

B

X

2

3

D

X

2

4

E

X

2

5

F

X

Tabela 9

2

6

A

X

Sugestão de planilha de campo para

2

7

E

X

anotação de dados para densidade

2

8

B

X

2

9

C

Soma

12

6

de indivíduos nativos regenerantes e
número de espécies nativas regenerantes,
conforme o caso estabelecido na Figura 7.
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A identificação das espécies em campo (nome científico,
nome popular ou numeração) deve ser mantida igual para
todas as parcelas, para evitar que uma mesma espécie
recebe mais de um nome.

∑ nº indivíduos nas parcelas
Densidade de
= 100 ×
regenerantes (ind./ha)
nº parcelas
Cálculo do caso estabelecido na Figura 7
4+8
Densidade de
= 100 ×
= 600 ind./ha
regenerantes (ind./ha)
2

Número de espécies nativas
O número de espécies nativas é medido realizando
a contagem de espécies de árvores e arbustos nativos perenes, regenerantes e não regenerantes,
contidos dentro das parcelas.
Na Figura 7 são representados duas parcelas de
amostragem dentro do mesmo polígono, uma com
5 indivíduos e 2 espécies, e outra com 9 indivíduos e 5 espécies. Para obter o número de espécies,
as parcelas são observadas em conjunto para um
polígono, por isso cada espécie é contabilizada
somente uma vez.
No caso da Figura 7, o número total de espécies é
seis, pois uma das espécies da parcela da esquerda (espécie B) também está na parcela da direita.
O número de espécies também pode ser obtido
somando a quantidade de espécies diferentes
ocorridas na coluna “espécie” da planilha de campo, como observado da Tabela 6.
Procedimentos para o monitoramento da recomposição da vegetação nativa
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Figura 7
Exemplo da coleta de
dados para densidade
de indivíduos nativos
regenerantes e número de
espécies nativas em uma
unidade de monitoramento
com duas parcelas.

Procedimentos para o monitoramento da recomposição da vegetação nativa

Manual Protocolo de Monitoramento de Recomp. Veg. Nativa (29018790)

Procedimentos para o monitoramento da recomposição da vegetação nativa

SEI 00391-00006896/2019-66 / pg. 42

5

Protocolo de
Monitoramento
da Recomposição
da Vegetação
Nativa no
Distrito Federal
Manual Protocolo de Monitoramento de Recomp. Veg. Nativa (29018790)

SEI 00391-00006896/2019-66 / pg. 43

6

Realização

Apoio
MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência de Licenciamento Ambiental
Diretoria de Licenciamento VI
Memorando SEI-GDF Nº 22/2019 - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI

Brasília-DF, 27 de setembro de 2019

PARA: SULAM, com vistas à PRESI,
O Decreto Distrital nº 39.469, publicado em 22/11/2018, que dispõe sobre autorização
de supressão de vegetação na va, compensação ﬂorestal, manejo da arborização urbana em áreas
verdes públicas e privadas e declaração de imunidade ao corte de indivíduos arbóreos situados no
Distrito Federal, alterou alguns procedimentos anteriormente adotados neste Ins tuto para estes
temas. Dentre muitos assuntos, o Decreto estabeleceu um novo regramento para forma e cálculo da
compensação ﬂorestal que agora passa a considerar aspectos relacionados à localização, tamanho,
fitofisionomia e volume da área suprimida e compensada.
Para regulamentação das novas regras, o Decreto atribui as seguintes obrigações ao
BRASÍLIA AMBIENTAL:
1.

Apresentar critérios técnicos para elaboração de inventário florestal;
Art. 12. O requerimento de Autorização Ambiental para Supressão de
Vegetação Nativa - ASV, deverá conter as seguintes informações:
(...)
III - Inventário ﬂorestal elaborado por proﬁssional legalmente habilitado
que incluirá o plano de supressão de vegetação.
Art. 56. O IBRAM deverá atender os seguintes compromissos e prazos:
I - Até 60 dias da data de publicação deste decreto para:
b) propor ao Governador os critérios técnicos para elaboração do
inventário florestal previsto no artigo 12, inciso III, ouvido o CONAM;

2.

Apresentar proposta de parâmetros e indicadores para aferição dos resultados do processo de
recomposição de áreas degradadas e alteradas.
Art. 22. São considerados métodos válidos de recomposição da vegetação
nativa para hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 20:
(...)
§5º O CONAM estabelecerá os critérios técnicos para iden ﬁcação dos
estágios de recuperação, deﬁnindo indicadores para que a área seja
considerada recuperada, bem como critérios e conteúdos dos relatórios
de monitoramento, indicando os prazos adequados para que sejam
realizados.
Art. 56. O IBRAM deverá atender os seguintes compromissos e prazos:
I - Até 60 dias da data de publicação deste decreto para:
a) apresentar ao CONAM proposta de parâmetros e indicadores para
aferição dos resultados do processo de recomposição de áreas degradadas
e alteradas, previsto no §5º do ar go 22, bem como do status de
Memorando 22 (29018817)
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conservação da vegetação nativa;

Assim, encaminha-se para avaliação do CONAM os seguintes documentos:
Termo de Referência 5 (25948640) com critérios técnicos para apresentação do inventário
florestal, considerando supressão de vegetação nativa em área urbana e rural;
Nota Técnica 01/2018 INDICADORES ECOLÓGICOS (25948688) que apresenta indicadores
ecológicos para recomposição de vegetação na va. Informa-se ainda que a nota já está sendo
aplicada em áreas de recomposição enquadrados na Instrução Normativa 723/2016;
Manual Protocolo de Monitoramento de Recomp. Veg. Na va (29018790) que apresenta regras
para acompanhamento do cumprimento das metas e obje vos da recomposição da vegetação
nativa quanto ao alcance dos indicadores ecológicos

Atenciosamente,
Juliana de Castro Freitas
Diretora de Licenciamento
DILAM VI

Documento assinado eletronicamente por JULIANA DE CASTRO FREITAS - Matr.0264645-5,
Diretor(a) de Licenciamento VI, em 14/10/2019, às 11:18, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 29018817 código CRC= 05BE704F.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511, BLOCO C - Ba i rro As a Norte - CEP 70750-543 - DF
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Memorando 22 (29018817)

Doc. SEI/GDF 29018817

SEI 00391-00006896/2019-66 / pg. 46

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Presidência
Superintendência de Licenciamento Ambiental
Brasília-DF, 24 de outubro de 2019

Despacho SEI-GDF IBRAM/PRESI/SULAM

à PRESI,
Encaminho processo para envio ao CONAM, nos termos do Memorando 22 (29018817).
Atenciosamente,
NATHÁLIA LIMA DE ARAÚJO ALMEIDA
Assessora da SULAM
Documento assinado eletronicamente por NATHALIA LIMA DE ARAUJO ALMEIDA Matr.0197865-9, Assessor(a) Especial, em 24/10/2019, às 15:19, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30391318 código CRC= 0FE6202C.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SEPN 511 - Bl oco C - Edi fíci o Bi tta r - 5° a nda r - Ba i rro As a Norte - CEP 70750543 - DF
3214-5630
00391-00006896/2019-66

Despacho IBRAM/PRESI/SULAM 30391318

Doc. SEI/GDF 30391318
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Presidência
Ofício SEI-GDF Nº 2272/2019 - IBRAM/PRESI

Brasília-DF, 30 de outubro de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente do CONAM-DF
NESTA
Senhor Presidente do CONAM-DF,

O Decreto Distrital nº 39.469, publicado em 22/11/2018, que dispõe sobre autorização
de supressão de vegetação na va, compensação ﬂorestal, manejo da arborização urbana em áreas
verdes públicas e privadas e declaração de imunidade ao corte de indivíduos arbóreos situados no
Distrito Federal, alterou alguns procedimentos anteriormente adotados neste Ins tuto para estes
temas. Dentre muitos assuntos, o Decreto estabeleceu um novo regramento para forma e cálculo da
compensação ﬂorestal que agora passa a considerar aspectos relacionados à localização, tamanho,
fitofisionomia e volume da área suprimida e compensada.
Para regulamentação das novas regras, o Decreto atribui as seguintes obrigações ao
BRASÍLIA AMBIENTAL:
1.

Apresentar critérios técnicos para elaboração de inventário florestal;

Art. 12. O requerimento de Autorização Ambiental para Supressão de Vegetação Nativa ASV, deverá conter as seguintes informações:
(...)
III - Inventário ﬂorestal elaborado por proﬁssional legalmente habilitado que incluirá o
plano de supressão de vegetação.
Art. 56. O IBRAM deverá atender os seguintes compromissos e prazos:
I - Até 60 dias da data de publicação deste decreto para:
b) propor ao Governador os critérios técnicos para elaboração do inventário ﬂorestal
previsto no artigo 12, inciso III, ouvido o CONAM;
2.

Apresentar proposta de parâmetros e indicadores para aferição dos resultados do
processo de recomposição de áreas degradadas e alteradas.

Art. 22. São considerados métodos válidos de recomposição da vegetação na va para
hipóteses previstas nos incisos I, II e III do art. 20:
(...)
§5º O CONAM estabelecerá os critérios técnicos para iden ﬁcação dos estágios de
recuperação, deﬁnindo indicadores para que a área seja considerada recuperada, bem como critérios
Ofício 2272 (30583087)

SEI 00391-00006896/2019-66 / pg. 48

e conteúdos dos relatórios de monitoramento, indicando os prazos adequados para que sejam
realizados.
Art. 56. O IBRAM deverá atender os seguintes compromissos e prazos:
I - Até 60 dias da data de publicação deste decreto para:
a) apresentar ao CONAM proposta de parâmetros e indicadores para aferição dos
resultados do processo de recomposição de áreas degradadas e alteradas, previsto no §5º do ar go
22, bem como do status de conservação da vegetação nativa;
Assim, encaminha-se para avaliação do CONAM os seguintes documentos:
Termo de Referência 5 (25948640) com critérios técnicos para apresentação do
inventário florestal, considerando supressão de vegetação nativa em área urbana e rural;
Nota Técnica 01/2018 INDICADORES ECOLÓGICOS (25948688) que apresenta
indicadores ecológicos para recomposição de vegetação na va. Informa-se ainda que a nota já
está sendo aplicada em áreas de recomposição enquadrados na Instrução Normativa 723/2016;
Manual Protocolo de Monitoramento de Recomp. Veg. Na va (29018790) que
apresenta regras para acompanhamento do cumprimento das metas e obje vos da
recomposição da vegetação nativa quanto ao alcance dos indicadores ecológicos
No mais, o Brasília Ambiental coloca-se à disposição para prestar outros
esclarecimentos que porventura se façam necessários.
Atenciosamente,
EDSON DUARTE
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – BRASÍLIA AMBIENTAL
Presidente
Documento assinado eletronicamente por EDSON GONÇALVES DUARTE - Matr.:1689252-6,
Presidente do Instituto Brasília Ambiental, em 05/11/2019, às 09:07, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 30583087 código CRC= 0DE98408.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 1° andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF
3214-5601
00391-00006896/2019-66
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 07 de novembro de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB

Senhora Secretária Executiva,
Redireciono para conhecimento e providências cabíveis, O cio IBRAM 2272/2019 (SEI
nº 30583087), que versa acerca do Decreto Distrital nº 39.469, publicado em 22/11/2018.

Atenciosamente,

ALINE DE QUEIROZ CALDAS
Chefe de Gabinete
Documento assinado eletronicamente por ALINE DE QUEIROZ CALDAS - Matr. 275081-3, Chefe
de Gabinete, em 07/11/2019, às 17:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31119715 código CRC= 593D21F8.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Secretaria Executiva
Brasília-DF, 22 de novembro de 2019

Despacho SEI-GDF SEMA/GAB/SECEX

Ao Assessor Leonel/ Secex,
Para análise e manifestação, com urgência, considerando a data de realização da
próxima reunião do Conam.
Marília Marreco Cerqueira
Secex
Documento assinado eletronicamente por MARILIA MARRECO CERQUEIRA Matr - 273703-5,
Secretário(a) Executivo(a), em 22/11/2019, às 16:00, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 31773285 código CRC= 82C0A160.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Licenciamento VI
Termo de Referência - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI

TERMO DE REFERÊNCIA PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO
O Termo de Referência para Supressão de Vegetação tem o obje vo de descrever as
informações necessárias para análise e emissão de Autorização para Supressão de Vegetação Na va
no âmbito do Ins tuto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental .
Este documento está dividido da seguinte forma:
1.

Caracterização da área;

2.

Critérios técnicos para elaboração do inventário florestal;

3.

Método de supressão e cronograma de execução;

4.

Destinação da matéria prima florestal;

5.

Cálculo e proposta da compensação florestal;

6.

Outros pontos relevantes.

1.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
Identificação da supressão: remanescente de vegetação nativa e árvores isoladas;
Iden ﬁcação das ﬁtoﬁsionomias a serem suprimidas (Decreto Distrital 39.469/2018 – art. 26,
§2º);
Histórico da ocupação da área alvo de supressão (imagens de satélite e/ou fotograﬁas aéreas),
informando se já houve autorização de supressão de vegetação ou licença ambiental já
concedidas para o empreendimento;
Uso alterna vo da área a ser desmatada (Lei 12.651/2012, art. 36; Decreto Distrital
39.469/2018 – art. 3º);
Iden ﬁcação da efe va u lização das áreas já conver das no imóvel (Lei 12.651/2012 - art. 36;
Decreto Distrital 39.469/2018 – art. 3º, art. 5º, art. 6º).

2.

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO FLORESTAL

2.1.

LIMITES DE INCLUSÃO PARA O INVENTÁRIO
O limite mínimo de inclusão dos indivíduos arbóreo-arbus vos para as ﬁtoﬁsionomias
campestres e savânicas será de 05 cm (cinco cen metros) de diâmetro, a trinta cen metros do
solo (DAB ≥ 05cm).
O limite mínimo de inclusão dos indivíduos arbóreo-arbus vos para as ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais
será de 05 cm (cinco cen metros) de diâmetro, a 1,30m (um metro e trinta cen metros do solo)
(DAP ≥ 05cm).

2.2.

METODOLOGIA
Descrição e jus ﬁca vas do processo de coleta de dados u lizado (censo ou

amostragem).
Termo de Referência 13 (45272940)

SEI 00391-00006896/2019-66 / pg. 52

2.2.1.
Se a coleta de dados for por censo deverão ser apresentadas as seguintes
informações:
Análise estrutural da ﬂoresta contendo: distribuição diamétrica, dados de
densidade, dominância e índice de valor de cobertura. As espécies deverão ser
listadas pelo seu nome cien ﬁco e popular, indicando as espécies tombadas e/ou
protegidas, além daquelas inseridas na lista oﬁcial da ﬂora ameaçada de ex nção
publicada pelos órgãos federal ou distrital do Sisnama.
Estimativa do número de indivíduos por hectare.
Estimativa da média volumétrica (m³/ha e st/ha).
Estimativa do volume total da população por produto e por espécie (m³ e st).
Outros dados pertinentes.
2.2.2.
Se a coleta de dados for por amostragem deverão ser apresentadas as
seguintes informações:
Descrição e justificativas do processo de amostragem utilizado.
Deverá ser indicado o tamanho e a forma das parcelas amostrais utilizadas.
Análise estrutural da ﬂoresta contendo: distribuição diamétrica, dados de
densidade, dominância, frequência e índice de valor de importância. As espécies
deverão ser listadas pelo seu nome cien ﬁco e popular, indicando as espécies
tombadas ou especialmente protegidas, além daquelas inseridas na lista oﬁcial da
flora ameaçada de extinção publicada pelos órgãos federal ou distrital do Sisnama.
Variância (densidade e volume).
Desvio-padrão (densidade e volume).
Valor de “t” de student a 95% de probabilidade.
Curva espécie-área (não serve para indicar a suficiência amostral).
Erro-padrão da média (densidade e volume).
Coeficiente de variação (densidade e volume).
Erro calculado de amostragem a 95% de probabilidade (densidade e volume). Será
admitido erro máximo de 20%, ao nível de 95% de probabilidade para densidade.
Es ma va de densidade por hectare (ind./ha) e para toda área de supressão
requerida.
Estimativa da média volumétrica (m³/ha e st/ha).
Estimativa do volume total por produto e por espécie (m³ e st).
Intervalos de confiança (densidade e volume).
Outros dados pertinentes.
2.3.

DADOS NECESSÁRIOS À VISTORIA DE CAMPO
Tabela, em formato digital – extensão .xls ou .xlsx, contendo, numeração sequencial, nome
cien ﬁco, nome popular, diâmetro, altura e volume dos indivíduos arbóreos inventariados em
cada parcela.
Cada indivíduo inventariado receberá uma plaqueta de iden ﬁcação com numeração sequencial
dentro da Unidade Amostral, a qual será a base para verificação dos dados em campo.
Coordenadas, conforme Instrução própria, dos vér ces de cada parcela amostrada. Observação:
Termo de Referência 13 (45272940)
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os vér ces das parcelas amostrais alocadas no inventário ﬂorestal devem estar sinalizados com
piquetes ou artifícios que permitam a sua fácil visualização.
Mapa contendo a localização das parcelas, bem como a iden ﬁcação dos estratos, quando
couber.
Arquivos espaciais das poligonais do empreendimento, projeto de supressão, parcelas, e outros
que se ﬁzerem necessários, em formato shapeﬁle, Projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona
23S.

3.
MÉTODO DE SUPRESSÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DECRETO DISTRITAL
39.469/2018 – ART. 12).
Deverá ser descrito o método de supressão, com foco em afugentamento de fauna,
quando for o caso, e apresentado o cronograma da execução do serviço.
4.

DESTINAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL.

Deverá ser informada a des nação da matéria prima ﬂorestal para ﬁns de controle de
origem dos produtos e subprodutos florestais.
5.
CÁLCULO E PROPOSTA PARA O CUMPRIMENTO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL (LEI
12.651/2012, ART. 36; DECRETO DISTRITAL 39.469/2018 – ART. 3º).
5.1.

ÁRVORES ISOLADAS
Informação do total de indivíduos a serem suprimidos e o cálculo da compensação ﬂorestal
devida considerando a taxa de conversão;
Caso haja o enquadramento em dispensa de compensação, que seja informado em qual inciso a
situação se aplica.

5.2.

REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA
Informação do total, em hectares da área a ser compensada, descrevendo todos os fatores
necessários para o cálculo: grupo da vegetação suprimida; volume por hectare es mado para
supressão; inserção da área considerando o Mapa de Áreas Prioritárias para Compensação
Florestal;
Informar a modalidade de compensação ﬂorestal escolhida, nos termos do art. 20 do Decreto
Distrital nº 39.469/2018 e se incide qualquer fator de redução sobre a compensação ﬂorestal
proposta;
Caso sejam escolhidas as modalidades descritas nos incisos I, II e III deverá ser encaminhado o
Plano de Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) conforme Termo de
Referência publicado no sí o eletrônico do Brasília Ambiental, nos casos da área a ser
recomposta ou recuperada es ver inserida em: áreas com processos erosivos; unidade de
conservação (exceto APA, ARIE e RPPN) ou em propriedades rurais maiores que 20 ha.
Caso sejam escolhidas as modalidades descritas nos incisos I, II e III que não contemplam as
especiﬁcidades elencadas acima, o Formulário de Cadastro conforme dispões a Instrução
723/2017 - IBRAM com as informações e delimitações espaciais da área são suﬁcientes,
incluindo apresentação dos arquivos espaciais.
Caso seja escolhida a modalidade do inciso IV do art. 20 deverá ser encaminhada a delimitação
espacial da área (em formato shapeﬁle, Projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona 23S). Se for
escolhida reserva legal adicional ou servidão ambiental, a proposta deverá ser acompanhada do
CAR do imóvel. Destaca-se que para este ítem a área deverá ser coberta com remanescente de
vegetação na va. Se RPPN, deverá ser seguida instrução que dispõe sobre a ins tuição deste
Termo de Referência 13 (45272940)
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tipo de unidade de conservação no DF.
Caso sejam escolhidas as modalidades do inciso V e VI, deverá ser informado o valor ﬁnanceiro
calculado.
Caso seja escolhida a modalidade do inciso VII, a delimitação geoespacial (em formato
shapeﬁle, Projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona 23S) deverá ser encaminhada com a
documentação do imóvel.
6.

OUTROS PONTOS RELEVANTES
Avaliação do uso do topsoil considerando a Instrução nº 174/2013 - IBRAM;
Envio de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
As Autorizações de Supressão Vegetal - ASV são emitidas dentro do SINAFLOR; portanto, cabe ao
interessado autuar processo de ASV junto ao SEI e, paralelamente, iniciar o cadastramento do
empreendimento e do projeto no Sistema.
Encontra-se disponível no sí o eletrônico do Brasília Ambiental o “Guia Rápido de Uso do
SINAFLOR” nos processos que tramitam neste Ins tuto. Assim, é possível obter as informações
sobre documentos e dados que deverão ser informados dentro do sistema.
http://www.ibram.df.gov.br/sinaflor-2/
Documento assinado eletronicamente por CLARINE CORREA DA COSTA ROCHA - Matr.01951327, Assessor(a), em 13/08/2020, às 19:30, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA DE CASTRO FREITAS - Matr.0264645-5,
Diretor(a) de Licenciamento VI, em 13/08/2020, às 20:34, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45272940 código CRC= D3A16748.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Superintendência de Licenciamento Ambiental
Diretoria de Licenciamento VI
Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI

À SULAM,
Tendo em vista alguns ajustes necessários a serem feitos no Termo de Referência 5
(25948640), solicito que o documento para analise seja subs tuído pelo Termo de Referência 13
(45272940).
Qualquer esclarecimento essa Diretoria está a disposição.

Atenciosamente,

Juliana de Castro Freitas
Diretora de Licenciamento
DILAM VI
Documento assinado eletronicamente por JULIANA DE CASTRO FREITAS - Matr.0264645-5,
Diretor(a) de Licenciamento VI, em 13/08/2020, às 20:38, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45320289 código CRC= 883875D5.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL
Presidência
Superintendência de Licenciamento Ambiental
Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

Despacho - IBRAM/PRESI/SULAM

À PRESI,
Considerando o anotado no Termo de Referência 13 (45272940) e Despacho
IBRAM/PRESI/SULAM/DILAM-VI (45320289), encaminho o presente para envio ao Conselho de Meio
Ambiente do Distrito Federal, conforme orientação do Memorando 22 (29018817).

Atenciosamente,
Alisson Santos Neves
Superintendente de Licenciamento Ambiental

Documento assinado eletronicamente por ALISSON SANTOS NEVES - Matr.0215815-9,
Superintendente de Licenciamento Ambiental, em 13/08/2020, às 21:02, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45320858 código CRC= 312EE188.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
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3214-5630
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
DISTRITO FEDERAL
Presidência
Ofício Nº 1203/2020 - IBRAM/PRESI

Brasília-DF, 17 de agosto de 2020.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente do CONAM-DF
NESTA

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos o Termo de Referência 13 (45272940)
em subs tuição do Termo de Referência 5 (25948640) encaminhado por meio do O cio 2272/2020 IBRAM/PRESI (30583087), para avaliação do CONAM.
No mais, colocamo-nos
porventura se façam necessários.

à disposição para prestar outros esclarecimentos que

Atenciosamente,

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS
Presidente do Brasília Ambiental
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS - Matr. 16950593, Presidente do Brasília Ambiental-Interino(a), em 17/08/2020, às 13:28, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45438197 código CRC= CEC810C2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar - 1° andar - Bairro Asa Norte - CEP 70750543 - DF
3214-5601
Site: - www.ibram.df.gov.br
00391-00006896/2019-66
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Brasília-DF, 17 de agosto de 2020.

Despacho - SEMA/GAB

À Secretaria Executiva,
Redireciono para conhecimento e providências cabíveis, O cio nº 1203/2020 (SEI nº
45438197), procedente do IBRAM, que encaminha o Termo de Referência 13 (45272940) em
subs tuição do Termo de Referência 5 (25948640) encaminhado por meio do O cio 2272/2020 IBRAM/PRESI (30583087), para avaliação do CONAM.

ALINE DE QUEIROZ CALDAS
Chefe de Gabinete
Documento assinado eletronicamente por ALINE DE QUEIROZ CALDAS - Matr. 275081-3, Chefe
de Gabinete, em 17/08/2020, às 13:55, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de
setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de
setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45445581 código CRC= E7E262F0.

"Bra s íl i a - Pa tri môni o Cul tura l da Huma ni da de"
SBN Qua dra 2 Lote 9 Bl oco K 3º Pi s o Inferi or - Ba i rro As a Norte - CEP 70040-020 - DF
2141-5801
00391-00006896/2019-66
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Gabinete
Secretaria Executiva
Brasília-DF, 21 de agosto de 2020.

Despacho - SEMA/GAB/SECEX

Aos Assessores Leonel e Nathalia/SECEX,
Para análise e manifestação, e se for o caso, ar culação com o IBRAM, no sen do de
encaminhar proposta ao CONAM.
MARÍLIA MARRECO CERQUEIRA
Secretária Executiva
Documento assinado eletronicamente por MARILIA MARRECO CERQUEIRA Matr - 273703-5,
Secretário(a) Executivo(a), em 21/08/2020, às 17:17, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de
16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira,
17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 45781736 código CRC= A2CF1964.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Executiva
Assessoria de Biodiversidade e Proteção Ambiental
Brasília-DF, 02 de outubro de 2020.

Despacho - SEMA/GAB/SECEX/ASBIO

À SECEX,
Encaminhamos, para as devidas providências, a ata da 1ª reunião da Câmara Técnica
Permanente de Compensação Florestal, Conservação e Recuperação do Cerrado, realizada no dia
15/09/2020, onde foi aprovado, com pequenas alterações, o Termo de Referência nº 13 (nº SEI
45272940), que trata das informações necessárias para solicitação de Autorização para Supressão de
Vegetação - ASV. Segue também o Termo de Referência aprovado com as devidas alterações, a ser
encaminhado ao Conam para aprovação final.
Os demais assuntos, quais sejam, os Indicadores e o Protocolo de Monitoramento da
Recomposição da Vegetação Na va, tratados na Nota Técnica nº 01/2018 (nº SEI 25948688) e no
referido Manual do Protocolo (nº SEI 29018790) ainda encontram-se em processo de discussão na
referida Câmara.
Atenciosamente,

Leonel Graça Generoso Pereira
Presidente da Câmara Técnica
Documento assinado eletronicamente por LEONEL GRAÇA GENEROSO PEREIRA - Matr. 276.007X, Chefe da Assessoria de Biodiversidade e Proteção Ambiental, em 02/10/2020, às 11:44,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 48271042 código CRC= 00CDB709.
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Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às catorze horas e trinta minutos, na
plataforma Google Meet, ocorreu, de forma online, a 1ª reunião da Câmara Técnica
Permanente de Acompanhamento da Implementação da Compensação Florestal, Conservação
e Recuperação do Cerrado, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal. Fizeram-se
presentes LEONEL GRAÇA GENEROSO PEREIRA (SEMA), presidindo a reunião, e os
demais Membros (as): NATHALIA TOLENTINO DE LIMA ABREU (SEMA); ISABELLE
DE SOUSA DUARTE (CACI); CARLOS EDUARDO LIMA GAZZOLA (CAESB);
WILLIAN ALVES DO NASCIMENTO (IBRAM); SAMUEL DE JESUS SILVA LIMA
(IBRAM); CAMILA ARTIOLI (FIBRA) e NATÁLIA CRISTINA CHAGAS MENDES
TEIXEIRA (FAPE). Como convidados, estavam presentes: ALISSON SANTOS NEVES
(IBRAM) e JOSÉ FELIPE RIBEIRO (EMBRAPA). Os demais não justificaram ausência.
PAUTA e DELIBERAÇÕES: Confirmado o quórum necessário para segunda convocação, o
Presidente declarou o início da reunião e seguiu com o item 1a: Termo de Referência n o 13.
Apreciação e deliberação: o Presidente explicou que o Termo no 13 veio para substituir o
Termo de no 5, principalmente em termos de organização quanto às informações, deixando de
forma mais clara e possuindo também pequenas alterações em função de apontamentos que
houveram na reunião passada do CONAM. Após essas explicações, deu início à leitura do
documento. José Felipe pontuou que seria interessante, nos itens 2.2.1 e 2.2.2, onde se fala
das análises estruturais da vegetação, nos métodos de censo e amostragem, substituir a
palavra “floresta’’ por ‘’vegetação’’, para melhor enquadrar quando se tratar de Savanas e
Campos. A proposta foi aceita por todos. Pontuou que no item 2, por se tratar de inventário
florestal não será levantado dados de estratos herbáceos. Carlos Eduardo observou que a
intenção seria para que a volumetria de material lenhoso motive a compensação, sendo que a
preocupação do TR é a volumetria final do estudo, que influenciará o quanto deverá ser
compensado, destacando que o estrato herbáceo também é importante, mas ficaria difícil
enquadrá-los nas estatísticas, sendo adequado a criação de um item abordando esse tema
separadamente. Alisson, Ibram, explicou que o estrato continua sendo considerado, existindo,
no cálculo da compensação, uma previsibilidade dessa falha volumétrica que poderia ocorrer.
Citou que dentro do Art. 26, do Decreto nº 39.469, de 2018, onde se fala sobre a metodologia
de cálculo, tem em seu inciso I o estabelecimento dos critérios para tratar de fitofisionomias
que não possuem volume dentro da medida de compensação e, em seu inciso II, aborda sobre
grupo de fitofisionomias que possuem volume, dando parâmetro de volume. Com estes
esclarecimentos, o grupo entendeu que o texto atende à questão levantada e não há nada a ser
acrescido nesse sentido. Sobre o item 2.3, Carlos Eduardo, CAESB, sugeriu que fosse
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acrescido no texto a palavra ‘’centróides’’, uma vez que nem toda parcela possui formato
retangular ou quadrado. José Felipe relatou que, na prática, é muito difícil ter a utilização de
parcelas circulares em campo, por ser muito difícil de implementar. Alisson acrescentou que
o mais complicado de se fazer mais de um tipo de formato é a manutenção da uniformidade
entre as parcelas. Com a modificação, acaba ocorrendo alteração nos resultados finais. Carlos
Eduardo acrescentou que é raro, mas ele pretende fazer inventários em formatos circulares e,
para não ter esse problema de uniformidade, basta o responsável técnico deixar claro no
documento. Seria uma forma de não deixar o estudo engessado em parcelas retangulares.
Samuel, Ibram, concordou com a sugestão de adição da palavra no texto, ficando resolvido
acrescentar a palavra ‘’centróides’’ como referência. Concluída a leitura, as alterações
realizadas no documento foram aceitas por todos os presentes, sendo considerado o
documento aprovado para ser encaminhado ao Conselho. O Presidente prosseguiu com os
itens 1b e 1c. 1b: Nota Técnica 01/2018 - Indicadores Ecológicos e 1c: Manual Protocolo de
Monitoramento de Recomposição da Vegetação Nativa, destacando que dentro desses dois
documentos, o foco da discussão está em dois pontos: a metodologia de trabalho e os
Indicadores Ecológicos utilizados para recomposição da vegetação nativa do Distrito Federal.
O presidente deu início à leitura do documento. Apreciação e deliberação: José Felipe
ressaltou que nas tabelas está faltando deixar claro para os usuários quais são as intenções
com todo esse trabalho: se o desejável é que, após vinte anos, a área em questão seja somente
de nativas, não podendo ocorrer o manejo após esses anos, então essas intenções precisam ser
claras dentro do documento, tendo em vista que nem mesmo a legislação fala sobre o que se
fazer após esse período. Este tem sido o principal ponto de questionamentos sobre o
documento. Carlos Eduardo destacou a dificuldade de se falar a respeito de um protocolo que
ainda não foi utilizado de forma suficiente para testar seus resultados. Perguntou aos
representantes do Ibram se nesse período de dois anos houveram experiências que pudessem
se traduzir em bons resultados. José Felipe destacou que o protocolo foi feito com base na
utilização, como referência, de diferentes plantios realizados de oito a dez anos e como
estavam se desenvolvendo para poder chegar nos números que são apresentados. Pontuou que
na Fazenda Entre Rios, um dos locais de referência, que possui plantios de seis a oito anos, o
nível de regenerantes não está alcançando os resultados esperados, pois a forma de plantio
utilizada não funcionou ao assumir que daqui a vinte anos não poderá existir a presença de
exóticas. Se é esta a intenção, deveria estar escrito dentro do documento que todas as
formações somente serão assumidas como reserva legal quando forem constituídas de apenas
espécies nativas depois de vinte anos, mesmo para os produtores com menos de quatro

Ata 1ª reunião da CT Permanente Comp Florestal Conam (48276401)

SEI 00391-00006896/2019-66 / pg. 63

módulos fiscais. Alisson, do Ibram, colocou que após três anos de uma série de discussões,
nos encontramos em um momento definitivo, avançando para levar a proposta para dentro do
CONAN e a partir disso sacramentar o entendimento de uma metodologia clara e factível,
tanto para quem analisa os projetos de restauração quanto para quem está executando,
permitindo que todos estejam na mesma página e discutindo no mesmo tom. O protocolo
estabelece o procedimento de mensuração e os indicadores estabelecem onde devemos chegar
para considerar uma área restaurada ou não. Entendendo que o universo de dois anos não
consegue dar respostas concretas, por ser um tempo muito reduzido, há o risco de
precipitação em qualquer conclusão. Todo o arcabouço técnico foi baseado em experiências
científicas e técnicas, devendo futuramente, os indicadores serem discutidos, pois a prática irá
mostrar a necessidade de alguns ajustes. Tendo que vista que na reunião não houve nenhum
questionamento em relação a metodologia, assim, no seu entendimento, o momento é de
discutir os indicadores e não a metodologia sobre como fazer sua medição. Ressaltou a
importância de um olhar que permita que tenhamos uma composição que atenda os órgãos
competentes, os interessados que precisam fazer a restauração e os agricultores que irão fazer
o PRA. Quando se fala em reserva legal, se fala diretamente em produtores rurais, sendo a
legislação clara quando permite a presença de nativas conjugadas com exóticas de interesse
econômico dentro da reserva legal, na porcentagem permitida. Boa parte dos pequenos
produtores rurais do DF, mais de 80%, já irão se beneficiar do Art. 67, ou seja, não irão mais
precisar recuperar vegetação em reserva legal, por isso é importante que se estabeleça um
modelo que, ao invés de ser criticado, seja compreendido e comprovado que funciona na
prática. Apesar de no DF ainda não se ter uma realidade de reservas legais produtivas, é fato
que se queremos estabelecer as reservas legais, ao mantermos a obrigatoriedade de que,
depois de 20 anos, sejam áreas intocáveis, acabamos perdendo essa discussão, levando em
consideração que a legislação permite a atividade econômica sustentável em uma reserva
legal. Sobre a questão das áreas de APP, a discussão dos três mil regenerantes não é
importante, tendo em vista que a legislação estabelece faixas de APP que poderão ser
recuperadas, observando que a legislação entende que a área consolidada pode se manter com
outro tipo de vegetação. Então, haverá faixas em que os três mil regenerantes deverão ser
mantidos. Já na reserva legal, é interessante que se permita a composição com exóticas, para
que se estimule modelos de recuperação com um viés econômico permanente, como forma de
atratividade para os produtores rurais. Leonel destacou que o que está fazendo o PRA
caminhar é a possibilidade de uma restauração produtiva, sendo do ponto de vista prático, um
dos discursos fundamentais para implementação do PRA, abrindo para que o produtor rural
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passe a pensar em florestas como atividade produtiva e não só em agricultura. Já dentro da
APP deve ser priorizada a vegetação nativa. Alisson destacou que, já que a tendência é a
busca por espécies que deem mais retorno econômico na reserva legal, é natural o uso
conjugado com exóticas, que até agora ganham nesse quesito. Ficou para a próxima reunião a
discussão para proposição de um número razoável de regenerantes ao Conan para a produção
em reserva legais produtivas. Alisson destacou que a legislação é omissa quando fala como
são os 50% da reserva legal produtiva, sendo necessário, quando esta câmara for apresentar
essa flexibilidade para reservas legais, ser observado quais são os modelos que devem ser
interessantes para associar à função da reserva legal uma função produtiva. Não apenas
discutir a quantidade ou porcentagem de indivíduos (exóticos e nativos), mas modelos que
possam estimular uma reserva legal produtiva, sem perder sua função prevista na legislação,
de manter os serviços ecossistêmicos. Carlos Eduardo sugeriu que uma tabela de pesos seria
mais interessante do que uma tabela dicotômica, para evitar que, caso um produtor consiga
dois mil e setecentos regenerantes por ha, por exemplo, sua área não seja desclassificada
como área regenerada, sendo vantajosa, nesse sentido, a utilização de uma tabela de pesos
com pontuação ou tabela com faixas. José Felipe destacou que temos que ter cuidado para
não complicar o método. Precisamos ter um norte para que fique claro para todos, técnicos e
usuários, quais os resultados que queremos alcançar. O ótimo pode ser inimigo do bom. Na
discussão sobre a tabela de ambientes savânicos e campestres, se questionou os números
propostos para gramíneas exóticas. Camila relatou que, na prática, quando se compara com a
vegetação remanescente ao redor, não são esses valores que aparecem. Principalmente no que
se refere à presença de capins exóticos, a obrigação de cumprir esses parâmetros perde
sentido. Por isso, concorda com a análise dos indicadores no sentido da porcentagem de
cobertura de vegetação. José Felipe lembrou que todos os valores são referentes a daqui a
vinte anos, não sendo, esses números, por isso, tão ruins assim. Sugeriu que pode ser pensada
a elaboração de um ‘’percurso’’ que mostre como esses valores seriam alcançados durante
esse período, ou seja, as fases de transição do processo de recuperação. Relatou que sempre
se depara, nos cursos que ministra, com a pergunta sobre a possibilidade de se fazer o manejo
com gado em áreas de cobertura de gramínea exótica, uma vez que essas plantas podem ser
controladas com o uso de animais. Por isso, tão importante quanto se ter um protocolo é ter a
formação de técnicos para que saibam o que fazer com esses valores. Leonel concordou com
a possibilidade de introduzir animais para controlar gramíneas exóticas, mas perguntou sobre
como resolver o problema das plantas ainda não desenvolvidas ao introduzir animais na
recuperação de um sistema. José Felipe relatou que isso pode ser solucionado com o manejo.
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Por isso é tão importante atrelar ao programa de regularização ambiental a educação, para que
as pessoas saibam o valor da água, do solo, dos nutrientes e entendam o que está acontecendo
em um processo de recuperação, não ficando apenas na repetição de parâmetros. E saibam
como utilizar o método. Explicou que os indicadores são, na verdade, o parâmetro de
quitação, ou seja, aquilo que definimos como alvo, já o protocolo é como é mensurado se foi
atingido o alvo ou não, sendo importante a discussão focar nos indicadores e não no
protocolo. Foi sugerido pelo Alisson, Ibram, a definição de uma data para uma próxima
reunião, onde cada um traga propostas que permitam que o debate avance e não retorne em
assuntos já discutidos e vencidos. Encaminhamentos: trazer contribuições para a continuação
das discussões sobre os Indicadores de Monitoramento da recomposição da vegetação nativa
na próxima reunião, dia 29/09, e posterior formação de um grupo técnico para tratar as
contribuições trazidas e apresentar uma formatação final dos indicadores propostos. Após
considerações e esclarecimentos e vencida a pauta, o Presidente agradeceu a todos pelas
contribuições e encerrou a reunião.
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO

O Termo de Referência para Supressão de Vegetação tem o objetivo de descrever as informações
necessárias para análise e emissão de Autorização para Supressão de Vegetação Nativa no âmbito do Instituto de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental . Este documento está dividido da
seguinte forma:
1.

Caracterização da área;

2.

Critérios técnicos para elaboração do inventário ﬂorestal;

3.

Método de supressão e cronograma de execução;

4.

Destinação da matéria prima ﬂorestal;

5.

Cálculo e proposta da compensação ﬂorestal;

6.

Outros pontos relevantes.

1.

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

Identiﬁcação da supressão: remanescente de vegetação nativa e árvores isoladas;
Identiﬁcação das ﬁtoﬁsionomias a serem suprimidas (Decreto Distrital 39.469/2018 – art. 26, §2º);
Histórico da ocupação da área alvo de supressão (imagens de satélite e/ou fotograﬁas aéreas), informando se já
houve autorização de supressão de vegetação ou licença ambiental já concedidas para o empreendimento;
Uso alternativo da área a ser desmatada (Lei 12.651/2012, art. 36; Decreto Distrital 39.469/2018 – art. 3º);
Identiﬁcação da efetiva utilização das áreas já convertidas no imóvel (Lei 12.651/2012 - art. 36; Decreto Distrital
39.469/2018 – art. 3º, art. 5º, art. 6º).
2.

CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO FLORESTAL

2.1.

LIMITES DE INCLUSÃO PARA O INVENTÁRIO
O limite mínimo de inclusão dos indivíduos arbóreo-arbustivos para as ﬁtoﬁsionomias campestres e savânicas
será de 05 cm (cinco centimetros) de diâmetro, a trinta centimetros do solo (DAB ≥ 05cm).
O limite mínimo de inclusão dos indivíduos arbóreo-arbustivos para as ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais será de 05 cm
(cinco centimetros) de diâmetro, a 1,30m (um metro e trinta centimetros do solo) (DAP ≥ 05cm).
METODOLOGIA

2.2.

Descrição e justiﬁcativas do processo de coleta de dados utilizado (censo ou amostragem).
2.2.1.

Se a coleta de dados for por censo deverão ser apresentadas as seguintes informações:
Análise estrutural da vegetação contendo: distribuição diamétrica, dados de densidade, dominância
e índice de valor de cobertura. As espécies deverão ser listadas pelo seu nome cientiﬁco e popular,
indicando as espécies tombadas e/ou protegidas, além daquelas inseridas na lista oﬁcial da ﬂora
ameaçada de extinção publicada pelos órgãos federal ou distrital do Sisnama.
Estimativa do número de indivíduos por
hectare. Estimativa da média
volumétrica (m³/ha e st/ha).
Estimativa do volume total da população por produto e por
espécie (m³ e st). Outros dados pertinentes.

2.2.2.

Se a coleta de dados for por amostragem deverão ser apresentadas as seguintes informações:
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Descrição e justiﬁcativas do processo de amostragem utilizado.
Deverá ser indicado o tamanho e a forma das parcelas amostrais utilizadas.
Análise estrutural da vegetação contendo: distribuição diamétrica, dados de densidade, dominância,
frequência e índice de valor de importância. As espécies deverão ser listadas pelo seu nome
cientiﬁco e popular, indicando as espécies tombadas ou especialmente protegidas, além daquelas
inseridas na lista oﬁcial da ﬂora ameaçada de extinção publicada pelos órgãos federal ou distrital do
Sisnama.
Variância (densidade e volume).
Desvio-padrão (densidade e volume).
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Valor de “t” de student a 95% de probabilidade.
Curva espécie-área (não serve para indicar a
suﬁciência amostral). Erro-padrão da média
(densidade e volume).
Coeﬁciente de variação (densidade e volume).
Erro calculado de amostragem a 95% de probabilidade (densidade e volume). Será admitido erro
máximo de 20%, ao nível de 95% de probabilidade para densidade.
Estimativa de densidade por hectare (ind./ha) e para toda área de supressão
requerida. Estimativa da média volumétrica (m³/ha e st/ha).
Estimativa do volume total por produto e por espécie
(m³ e st). Intervalos de conﬁança (densidade e
volume).
Outros dados pertinentes.
DADOS NECESSÁRIOS À VISTORIA DE CAMPO

2.3.

Tabela, em formato digital – extensão .xls ou .xlsx, contendo, numeração sequencial, nome cientiﬁco, nome
popular, diâmetro, altura e volume dos indivíduos arbóreos inventariados em cada parcela.
Cada indivíduo inventariado receberá uma plaqueta de identiﬁcação com numeração sequencial dentro da
Unidade Amostral, a qual será a base para veriﬁcação dos dados em campo.
Coordenadas, conforme Instrução própria, dos vértices e/ou centróides de cada parcela amostrada.
Observação: os vértices e/ou centróides das parcelas amostrais alocadas no inventário ﬂorestal devem estar
sinalizados com piquetes ou artificios que permitam a sua fácil visualização.
Mapa contendo a localização das parcelas, bem como a identiﬁcação dos estratos, quando couber.
Arquivos espaciais das poligonais do empreendimento, projeto de supressão, parcelas, e outros que se ﬁzerem
necessários, em formato shapeﬁle, Projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona 23S.
3.

MÉTODO DE SUPRESSÃO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (DECRETO DISTRITAL 39.469/2018 – ART. 12).

Deverá ser descrito o método de supressão, com foco em afugentamento de fauna, quando for o caso, e
apresentado o cronograma da execução do serviço.
4.

DESTINAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA FLORESTAL.

ﬂorestais.

Deverá ser informada a destinação da matéria prima ﬂorestal para ﬁns de controle de origem dos
produtos e subprodutos

5.
CÁLCULO E PROPOSTA PARA O CUMPRIMENTO DA COMPENSAÇÃO FLORESTAL (LEI 12.651/2012, ART. 36; DECRETO
DISTRITAL 39.469/2018 – ART. 3º).
5.1.

ÁRVORES ISOLADAS
Informação do total de indivíduos a serem suprimidos e o cálculo da compensação ﬂorestal devida considerando
a taxa de conversão; Caso haja o enquadramento em dispensa de compensação, que seja informado em qual
inciso a situação se aplica.

5.2.

REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA
Informação do total, em hectares da área a ser compensada, descrevendo todos os fatores necessários para o
cálculo: grupo da vegetação suprimida; volume por hectare estimado para supressão; inserção da área
considerando o Mapa de Áreas Prioritárias para Compensação Florestal;
Informar a modalidade de compensação ﬂorestal escolhida, nos termos do art. 20 do Decreto Distrital nº
39.469/2018 e se incide qualquer fator de redução sobre a compensação ﬂorestal proposta;
Caso sejam escolhidas as modalidades descritas nos incisos I, II e III deverá ser encaminhado o Plano de
Recomposição de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) conforme Termo de Referência publicado no sítio
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eletrônico do Brasília Ambiental, nos casos da área a ser recomposta ou recuperada estiver inserida em: áreas
com processos erosivos; unidade de conservação (exceto APA, ARIE e RPPN) ou em propriedades rurais
maiores que 20 ha.
Caso sejam escolhidas as modalidades descritas nos incisos I, II e III que não contemplam as especiﬁcidades
elencadas acima, o Formulário de Cadastro conforme dispõe a Instrução 723/2017 - IBRAM com as
informações e delimitações espaciais da área são suﬁcientes, incluindo apresentação dos arquivos espaciais.
Caso seja escolhida a modalidade do inciso IV do art. 20 deverá ser encaminhada a delimitação espacial da
área (em formato shapeﬁle, Projeção UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona 23S). Se for escolhida reserva legal
adicional ou servidão ambiental, a proposta deverá ser acompanhada do CAR do imóvel. Destaca-se que para
este ítem a área deverá ser coberta com remanescente de vegetação nativa. Se RPPN, deverá ser seguida
instrução que dispõe sobre a instituição deste tipo de unidade de conservação no DF.
Caso sejam escolhidas as modalidades do inciso V e VI, deverá ser informado o valor ﬁnanceiro calculado.
Caso seja escolhida a modalidade do inciso VII, a delimitação geoespacial (em formato shapeﬁle, Projeção
UTM, Datum SIRGAS 2000, Zona 23S) deverá ser encaminhada com a documentação do imóvel.

6.

OUTROS PONTOS RELEVANTES
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Avaliação do uso do topsoil considerando a Instrução nº
174/2013 - IBRAM; Envio de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART;
As Autorizações de Supressão Vegetal - ASV são emitidas dentro do SINAFLOR; portanto, cabe ao interessado
autuar processo de ASV junto ao SEI e, paralelamente, iniciar o cadastramento do empreendimento e do
projeto no Sistema.
Encontra-se disponível no sítio eletrônico do Brasília Ambiental o “Guia Rápido de Uso do SINAFLOR” nos
processos que tramitam neste Instituto. Assim, é possível obter as informações sobre documentos e dados
que deverão ser informados dentro do sistema. h ttp://www.ibram.df.gov.br/sinaﬂor-2/
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