
 
Oficina de para o Manejo Florestal Sustentável, uso de madeira e o debate “A 

Reserva Legal queremos para a Mata Atlântica” 
  

Com a instituição da Nova Lei Florestal (12.651/2012), que dispõe sobre a 
proteção da vegetação nativa, o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) tem a oportunidade de 
regulamentar, no âmbito federal, as diretrizes técnicas para a aprovação dos PMFS, uso 
de madeira e de recursos florestais nativos, considerando as especificidades do manejo 
florestal comunitário e familiar e o avanço dos sistemas de informações geográficas. 
  
 Para isso, o SFB propõe uma série de etapas de consultas para coleta de 
subsídios, incluindo reuniões preparatórias para as Oficinas por Bioma. Nesse sentido, 
realizaremos nos dias 14 a 16 de 02 de setembro, uma destas reuniões, na base 
avançada do Serviço Florestal Brasileiro em Teixeira de Freitas – BA, para discutir estes 
temas em conjunto com técnicos dos órgãos de extensão, licenciamento e fomento de 
atividades florestais, lideranças, manejadores e pesquisadores   A Oficina será realizada 
no endereço Rua Sagrada Família 154, Bela Vista-, Núcleo Mata Atlântica – MP, Teixeira 
de Freitas, Bahia.  
  
            O objetivo é que o decreto contemple os diversos biomas brasileiros, em suas 
especificidades sociais e ambientais, considerando a experiência acumulada pelos 
estados nesta atividade e as demandas da sociedade civil. A oficina   irá promover a 
participação dos diversos públicos atuantes no manejo florestal e uso de madeira, além 
de contemplar a experiência acumulada dentro do contexto especifico do estado. 
 

Ainda, a Lei de Proteção à Vegetação Nativa reforça o papel da Reserva Legal, e 
a recuperação dos passivos ambientais nas propriedades rurais. A recuperação de áreas 
alteradas e degradadas inclui vários aspectos, sociais, ambientais e econômicos, além 
de dispor de uma variedade de técnicas para sua realização. Desta forma, o segundo 
objetivo desse encontro é contribuir para a construção do documento de referência “A 
Reserva legal que Queremos para Mata Atlântica (remanescentes naturais e áreas em 
restauração)" promovida pelo Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Esse 
documento tem como objetivo, refletir um consenso sobre a Reserva Legal que 
queremos e podemos ter na Mata Atlântica, claramente sustentado tecnicamente, para 
servir de referência para a construção dos Programas de Regularização Ambientais 
(PRAs) Estaduais. 
  

Desta forma, solicitamos a indicação de representantes da instituição para 
participar da oficina. A confirmação de presença deverá ser realizada através do email 
graciema.pinageflorestal.gov.br, até o dia 30/08/2016.  
 


