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Principais gargalos para o desenvolvimento das cadeias de produtos não 
madeireiros: 
 
- Burocracia demasiada para a regularização das atividades: 
 
Aspecto ambiental: manejo da vegetação, transporte e comercialização dos produtos 
 
 #Problemas de permissão de exploração e de domínio da terra. 
 
Aspecto sanitário: regras para beneficiamento muito complexas; 
 
Aspecto logístico: altos custos para armazenar, refrigerar, e transportar....e abrir mercados! 
 
 
2011: Foro multi-institucional “Câmara Técnica de produtos da Sociobiodiversidade”. 
 
 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente do RS:  
 
     CERTIFICAÇÃO AGROFLORESTAL E EXTRATIVISTA 



www.sema.rs.gov.br 
 
Certificações emitidas: 
 
200 Agroflorestas  
 
30 Extrativismo sustentável 

 

http://www.sema.rs.gov.br/


 211 espécies citadas como de interesse de uso. 
 Estima-se 200 espécies frutíferas apenas no RS 

(Brack et al., 2007; Kohler and Brack, 2016) 





https://drive.google.com/drive/folders/14EOPgJspbrM3QiyVdlYI7MuLOXVp05S5 

17 espécies ameaçadas da Flora 
5 espécies ameaçadas da Fauna 



Objetivo 6: Elaboração de planos estratégicos de apoio às Cadeias Produtivas da 

Sociobiodiversidade no território do PAT Planalto Sul 

 Santa Catarina: Cadeia produtiva do Pinhão 

 Rio Grande do Sul: Cadeia produtiva das frutas nativas 

- Diagnóstico dos gargalos e oportunidades para o desenvolvimento das cadeias. 



Rede Sul de Restauração Criada em 17 de dezembro de 2020 
 Dia nacional do Bioma Pampa 

Imagens: Rodrigo Dutra 

Quem somos: Um coletivo de pessoas e entidades interessadas em  
promover e divulgar a restauração ecológica de campos e florestas no sul do Brasil... 
 
Missão:  
• reunir esforços em prol da restauração e integrá-los entre os atores da 
restauração ecológica no sul do Brasil;  
• comunicar à sociedade em geral a importância de conservar remanescentes de  
vegetação natural e de recuperar áreas degradadas;  
• divulgar e incentivar estudos associados a diferentes setores da restauração ecológica no sul do Brasil. 

Imagens: Equipe CETAP. 



Obrigado! 
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