
RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL COM O 

INSTITUTO 
BLACK JAGUAR

A adequação ambiental é um instrumento obrigatório 

estabelecido no Código Florestal. Descubra como a parceria com a 

BJF pode ajudar você a adequar sua propriedade e muito mais!



QUEM SOMOS?

O PROJETO

AMAZÔNIA

CERRADO

CORREDOR DO 
ARAGUAIA

A BJF é uma instituição sem fins lucrativos 
que tem como único objetivo promover a 
restauração  florestal para criar e conectar 
fragmentos de vegetação nativa no Corredor 
de Biodiversidade do Araguaia, o 
maior corredor de biodiversidade do mundo 

› 2.600 km de comprimento;
› Até 40 km de largura. 

A BJF coloca-se como o principal parceiro 
do proprietário rural, auxiliando-o durante 
todo o processo de restauração de áreas 
para adequação ao Código Florestal, como:

› Áreas de Preservação Permanente (APP)-
áreas ao redor de nascentes e cursos d’água

› Reserva Legal (RL) - parte da área da pro-
priedade (20% a 80% a depender da região)

A Black Jaguar (BJF) foi criada para ajudar a construir o 
Corredor de Biodiversidade do Araguaia exclusivamente por meio 

da restauração florestal.



RESTAURAR PARA 
CUMPRIR A LEI

Instrumentos do Código Florestal

A PREMISSA

O Código Florestal Brasileiro é regulamentado através da Lei nº 12.651, de 25 de 
maio de 2012. Do qual estabelece dois importantes instrumentos:

- Cadastro Ambiental Rural – CAR;

- Programa de Regularização Ambiental – PRA.

VOCÉ SABE EM QUAL ETAPA DA ADEQUAÇÃO SUA PROPRIEDADE ESTÁ?

Pasto

CultivoInfraestrutura

Nascentes, rios e lagos protegidos por 
APPs restauradas e conservadas

Reservas Legais restauradas 
e conservadas



O BENEFÍCIO

RESTAURAR PARA BENEFICIAR A 
PROPRIEDADE RURAL

O retorno da vegetação nativa traz vantagens para quem produz

›  Conservação dos recursos  
hídricos da propriedade  
(nascentes, rios e lagos)

› Regulação do ciclo de chuvas

2. OFERTA DE ÁGUA

› Possibilidade de ter acesso facilitado a 
crédito rural e a programas de fomento 
à produção

1. CRÉDITO RURAL

3. SEGURANÇA JURÍDICA

›  Estar em conformidade com a  
regularização ambiental

› PRADA (Projeto de Recuperação de 
Áreas Degradadas ou Alteradas)

› Aumento da umidade do ar
›  Redução de calor extremo no campo
› Aumento da polinização natural
das culturas por insetos e aves

4. MELHORIA DA PROPRIEDADE



A VISÃO

Ao restaurar as áreas requeridas por lei, o 
proprietário também deixa um legado para 
o mundo, pois estará contribuindo para:

› Mitigação das mudanças climáticas
›  Manutenção do ciclo natural das chuvas
›  Conservação de milhares de espécies de 

plantas

A degradação das margens dos rios pode 
afetar seriamente a produção agrícola. A 
restauração é urgente para todos aqueles 
que querem não apenas sua subsistência, 
mas o crescimento do seu negócio a curto, 
médio e longo prazo. 

Proprietários parceiros da BJF são os 
verdadeiros heróis de um dos maiores projetos de restau-

ração do mundo e contribuem para um futuro melhor 
para os seus filhos

RESTAURAR PARA ASSEGURAR 
O FUTURO

O retorno da vegetação beneficia o planeta e sua produção agrícola



RESTAURAÇÃO 
COM A BJF

COMO FUNCIONA

A BJF é a verdadeira parceira do proprietário

A Black Jaguar entende que a restauração 
pode ser uma atividade onerosa para o 
proprietário. Por isso, oferece um pacote em 
que custeia todo o processo de restauração e 
manutenção.

Nessa parceria, o proprietário é apenas res-
ponsável por disponibilizar a mão de obra e 
equipamentos agrícolas que possuir.

1.  Projeto de restauração 1. Mão de obra
2.   Adubo, defensivos e outros insumos 2. Equipamentos
3.  Conhecimento técnico com suporte  

qualificado
4. Manutenção e monitoramento

RESPONSABILIDADES NO PACOTE OFERECIDO PEL A BJF

PROPRIEDADES PARCERIAS DA BJF NA REGIÃO

Black Jaguar Foundation Proprietário rural



COMO É CONDUZIDO 
O PROJETO?

AS FLORESTAS

Tarefas da BJF no processo de restauração

› Assinatura de termo de cooperação entre propriedade rural e BJF

› Visita técnica e avaliação das áreas com necessidade de restauração

› Restauração florestal, incluindo:
  ∙ Cercamento (quando necessário)
  ∙ Preparo do solo
  ∙ Controle de ervas daninhas e formigas
  ∙ Plantio de mudas ou sementes
› Manutenção e monitoramento de áreas restauradas

2. AVALIAÇÃO EM CAMPO

4. PROJETO DE RESTAURAÇÃO

3. TERMO DE PARCERIA

1. ESTUDO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL

› Estudo e apresentação das informações declaradas no CAR
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COMO SE TORNAR 
PARCEIRO?

VISITE NOSSO SITE:

www.black-jaguar.org

AGENDE SUA VISITA:

E-mail: parceiros@black-jaguar.org

Fone/Whatsapp: (94) 98436-1389

Escritório: Rua Pedro Miranda, 75, Qd 4, LT 14. 

Santana do Araguaia - PA - CEP 68560-000 

Documentos necessários:
› Documento da propriedade/posse;

› Documento pessoal;

› CAR.

E SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS!

CONHEÇA ALGUNS DOS NOSSOS APOIADORES


