Relatório do 15º encontro
Rio de Janeiro, 03 de abril de 2013
INTRODUÇÃO
Em 03 de abril de 2013, foi realizado o 15º encontro do Fórum Florestal Fluminense (FFF),
um dos fóruns regionais do Diálogo Florestal no Brasil. O evento ocorreu no Centro do Rio de
Janeiro – RJ, na sede do Clube de Engenharia e foi organizado pela Associação Profissional dos
Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro (APEFERJ) e pelo Clube de Engenharia.
O Fórum Florestal Fluminense, assim como as demais iniciativas regionais ligadas ao
Diálogo Florestal, se propõe estabelecer o diálogo construtivo e transparente entre os diversos
setores da sociedade, para conciliar a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento do
setor de base florestal no estado do Rio de Janeiro.
PAUTA DE DEBATES
Abertura:
Após as boas vindas, foi feita uma breve apresentação do Clube de Engenharia por Ibá
dos Santos, que ressaltou ações da instituição na organização e colaboração com eventos na
área florestal e em outros campos da engenharia. Em seguida Jorge Alonso e Luiz Octavio
fizeram breves exposições sobre o Diálogo Florestal no Brasil e os principais temas abordados
pelo Fórum Florestal Fluminense durante os últimos dois anos (2011 e 2012).
Minuta de regulamentação do novo Código Florestal no estado do Rio de Janeiro:
Dando sequencia ao evento, o Gerente do Serviço Florestal do INEA, Rodrigo Bacellar
Mello, apresentou palestra sobre a minuta de decreto para regulamentação do novo Código
Florestal no estado do Rio de Janeiro, na qual foram abordadas principalmente as peculiaridades
que tal regulamentação teria em relação à legislação federal.
Os principais temas abordados pelo palestrante e discutidos entre os presentes podem ser
resumidos nos seguintes pontos:
1. Cadastro Ambiental Rural (CAR), que deverá ser feito para todos imóveis rurais. O CAR será
autodeclaratório, sendo os dados sujeitos a conferencia pelo poder público. A plataforma de
cadastro a ser utilizada no estado do Rio de Janeiro, a princípio, será a SiCAR (desenvolvida
pelo IBAMA). Para efetuar o cadastro será necessário incluir na plataforma o polígono do
imóvel, a hidrografia da propriedade, proposta de RL, área florestada, dentre outros dados da
área e do proprietário. No caso da pequena propriedade (abaixo de quatro módulos fiscais) o
poder público será responsável pelo cadastro, sendo que o INEA já está desenvolvendo
estratégias de funcionamento de tal sistema. A partir da regulamentação do código no estado,
o proprietário rural será obrigado a possuir o CAR para ter acesso a linhas de crédito, emitir
autorização para supressão de vegetação, aderir ao PRA, aprovação de localização da área
de RL, dentre outros.
2. Programa de Regularização Ambiental (PRA), o qual deve ser regulamentado até o dia 25/05
deste ano, gerando a necessidade de regulamentação do CAR e de outros mecanismos com o
qual tem relação. Deverá aderir ao PRA todos que tiverem um passivo ambiental em sua
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propriedade, até um ano após inscrição no CAR. Consiste em um termo de compromisso entre
o proprietário rural e o órgão ambiental para reversão de passivo ambiental. Nesse caso, o
poder público também terá responsabilidade de atender aos pequenos proprietários, o que
está sendo estudado pelo INEA.
3. Cotas de Reserva Ambiental (CRA), a serem emitidas pelo INEA, constituem título nominativo
representativo de vegetação nativa existente ou em processo de recuperação. Permitirá
negociar créditos de RL entre propriedades.
4. Créditos de Reposição Florestal (CRF) serão gerados a partir de plantios voluntários de
restauração e poderão ser negociados a quem tiver passivos de compensação ambiental.
5. Demanda por atualização profissional, que existirá a partir da necessidade de capacitar
técnicos (Engenheiros Florestais, Agrônomos, Biólogos e outros) para trabalhar com esses
novos cadastros e sistemas para executá-los.
Escolha de representantes para participação no Encontro Nacional do Diálogo Florestal:
Visando contextualizar os presentes, Jorge Alonso falou brevemente sobre no que consiste
o Encontro Nacional do Diálogo Florestal, o qual neste ano terá como tema principal o novo
Código Florestal e será realizado em Atalanta – SC, durante os dias 16 e 17 de abril de 2013.
Jorge Alonso, David Gomes e Lais Sonkin manifestaram interesse e disponibilidade de horário
para participarem do evento e Lais foi escolhida pela maioria para representar o FFF no encontro.
Temas prioritários para 2013:
Luiz Octavio fez uma breve apresentação de alguns temas que havia discutido com Beto
Mesquita, após a qual os presentes discutiram sobre os que consideravam mais importantes para
constituírem pauta do FFF em 2013.
Foi decidido que a prioridade do FFF, neste ano será acompanhar a tramitação de projetos
de regulamentação estadual da atividade de silvicultura, dos sistemas agroflorestais, do Plano de
Manejo Florestal Sustentável (palmito juçara), do zoneamento ecológico econômico da silvicultura
e do novo Código Florestal.
Além disso, Alberico Mendonça e Jorge Alonso ficaram responsáveis por reunir pessoal e
elaborar uma lista de temas prioritários para o setor florestal fluminense, os quais deverão ser
apresentados à autoridades políticas durante evento sobre Consumo de Madeira no Estado do
Rio de Janeiro, a ser realizado na FIRJAN, no dia 25/04/13. Aproveitando a oportunidade,
combinou-se de discutir tal assunto na próxima reunião da APEFERJ, pré-marcada para dia 16 de
abril de 2013.
Lista de participantes:
Nº Nome

Organização E-mail

1 José Cláudio J. Monteiro

Coopetroleo

2 Carlos Fabiano Vellozo D'Altério

SMAC/CRA

3 Otavio Negrão Conte
4 Luiz Octavio Lima Pedreira

otavioconte1971@gmail.com
SMAC

5 Alceo Magnanini
6 Alfredo Mager

bry_v@yahoo.com.br
lolprj@gmail.com
alceomagnanini@yahoo.com.br

SFA-RJ

7 David Gomes de Freitas

alfredo.mager@agricultura.gov.br
david.gomesdefreitas@gmail.com

8 Pedro Epifanio

SINCARJ

syllosgen@gmail.com

9 Julia Bochner

INEA

juliakb.inea@gmail.com

10 Leopoldo Erthal

ITERJ

leopoldo.erthal@gmail.com

11 Rodrigo Mello

INEA

rodrigo.inea@gmail.com

12 Jorge Alonso

UFRRJ

j_makh@hotmail.com
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13 Ibá dos Santos Silva

DEA/CONFEA ibadossantos@globo.com

14 João Kleber Fernandes

APEFERJ

jkcfloresta@yahoo.com.br

15 Lais Sonkin

APEFERJ

lais@compuland.com.br

16 Bruno Sobral
17 Alberico Mendonça

ITERJ
EMATER - Rio albericomartinsm@bol.com.br

18 Edson Rodrigues

ITERJ

edsonrodp33@gmail.com

19 Rodolfo Coutinho

ITERJ

rpcoutinho@hotmail.com

20 Marcelo Pereira

ITERJ

21 Leon Dalmasso
22 Alvaro França

alvarofranca@oi.com.br

23 Daniel

ENB

24 Luiz Ricardo

OGT

25 Gustavo Duarte de Andrade

UFRJ

26 Denise Alves

APEFERJ

g.duartedeandrade@gmail.com
dbalves@ig.com.br
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