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1. CONTEXTO

O desmatamento da Amazônia é um problema social 

e ambiental crítico no Brasil desde a década de 19601. Para 

combater isso, o país possui um Código Florestal para a 

conservação e recuperação de florestas, que em 2012 foi 

reformulado e instituiu-se o novo Código Florestal. Esse 

novo Código fornece oportunidades para contribuir para a 

recuperação florestal, e estima-se que 24 milhões de hec-

tares de floresta possam ser restaurados com sua plena 

implementação. Além disso, poderia promover esforços 

para alcançar a Contribuição Nacionalmente Determina-

da (NDC) do Brasil, firmada no Acordo Climático de Paris 

de 2015, de restaurar 12 milhões de hectares de floresta, 

reduzindo assim as emissões do país. 

De acordo com o novo Código Florestal, os proprie-

tários que ultrapassaram os limites legais de supressão de 

vegetação nativa em suas terras devem enfrentar as con-

sequências, registrando-se no Programa de Regularização 

Ambiental (PRA). Ao fazê-lo, comprometem-se a tomar 

medidas sobre as terras ilegalmente desmatadas através 

da regeneração natural, restauração vegetal ou compen-

sação ambiental. Para alcançar as NDCs brasileiras, não 

basta apenas interromper o desmatamento, ele deve ser 

revertido. Além disso, dado que a restauração é um pro-

cesso mais eficiente e eficaz do que a regeneração natural, 

implementá-lo de forma sequencial e estratégica permitirá 

que se alcancem os máximos benefícios ambientais.

O desafio agora é determinar a melhor maneira de co-

ordenar os esforços para o cumprimento do novo Código 

Florestal, aproveitando todo o potencial de recuperação 

ambiental do Brasil. Este trabalho propõe um protocolo 

para subsidiar tomada de decisões estratégicas na im-

plementação dos requisitos de reflorestamento no novo 

Código Florestal.

2. MÉTODO

Trabalhamos com a microrregião de Colíder para iden-

tificar níveis prioritários de restauração vegetal em terras 

privadas. Para identificar a sequência em que a restauração 

deve ser realizada em Colíder, foi construído um “Mapa 

Prioritário” usando uma combinação de métodos geoes-

paciais e análises multi-atributos. As áreas prioritárias no 

mapa foram traçadas em função de indicadores dos possí-

veis benefícios ecológicos e dos indicadores de viabilidade 

do processo de restauração.

Primeiramente, especialistas foram consultados para 

identificar variáveis relevantes para os Mapas de Benefícios 

e de Viabilidade. Essas variáveis foram classificadas pelos 

especialistas em ordem de importância. Foram desenvol-

vidas funções para cada variável, atribuindo pesos de 0 a 1 

para cada atributo; sendo 1, mais importante. As funções 

foram usadas para criar layers distintos para cada variável e 

através da sobreposição desses layers, gerou-se o Mapa de 

Benefícios e o Mapa de Viabilidade. Em seguida, os Mapas 

de Benefícios e de Viabilidade foram sobrepostos para criar 

o Mapa Prioritário final. Este mapa final foi mascarado com 

áreas desmatadas na microrregião, excluindo áreas prote-

gidas e áreas urbanas. Finalmente, decidiu-se os limiares 

os quais determinaram quatro agrupamentos de áreas indi-

cando a sequência dos esforços de restauração.

Para estas análises, determinou-se que as áreas mais 

favoráveis para a restauração seriam aquelas com uso de 

terra menos intensivo, mais próximas de remanescentes 
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florestais e de recursos hídricos, com alta biodiversidade, e 

mais distantes de áreas urbanas e estradas, com uma tem-

peratura média em torno de 32° Celsius.

Classificação e pesos para variáveis

No. Variáveis dos BENEFÍCIOS

1 Biodiversidade

2 Distância de grandes rios

3 Distância de pequenos rios

4 Distância de remanescentes florestais

No. Variáveis de VIABILIDADE

1 Distância de remanescentes florestais

2 Transformabilidade do uso da terra

3 Distância de pequenos rios

4 Temperatura

5 Distância de estradas

6 Distância de áreas urbanas

3. RESULTADOS

A área total com potencial para ser restaurada em Colí-

der é de 1.635.400 ha. Considerando as fases sequenciais, 

a Fase 1 abrange uma área de 1.831,2 ha, a Fase 2 abrange 

248.667,57 ha, a Fase 3 abrange 1.345,909,95 ha e a Fase 4, 

uma área de 38.991,06 ha. A fase com maior extensão de 

terras é a Fase 3, seguida pelas Fases 2, 4 e por fim, a Fase 

1. No mapa, a Fase 1 indica áreas que possuem a melhor 

combinação de benefícios ecológicos potenciais e maior 

viabilidade. Assim, a quantidade máxima de benefícios 

ecológicos seriam alcançados, uma vez que o plantio 

nessas áreas é mais viável e com maior probabilidade de 

sucesso. Logo, considera-se que essas áreas devem ser 

restauradas primeiro.

4. RECOMENDAÇÕES

(1) Mais ênfase deve ser dada à restauração vegetal, 

como uma forma ativa de atingir benefícios ambientais. Re-

duzir o desmatamento não é suficiente para alcançar o uso 

sustentável dos recursos naturais. A recuperação ativa das 

florestas perdidas é fundamental para restaurar as funções 

dos ecossistemas e cumprir os compromissos do país com 

a comunidade internacional.

(2) A restauração pode ser melhor implementada prio-

rizando as áreas com maior potencial de maximizar os be-

nefícios ecológicos e com maior probabilidade de sucesso.

Dado os recursos limitados disponíveis, as propriedades 

em áreas dentro da Fase 1 devem ser abordadas e avaliadas 

primeiro pela PRA, seguidas pelas da Fase 2 e assim por 

diante.

(3) Este protocolo pode ser convertido em uma ferra-

menta acessível e abrangente para que os proprietários 

possam desenvolver seus projetos de restauração. Identi-

ficar e compreender variáveis específicas para o contexto 

local é importante para personalizar mapas locais, basea-

dos em suas características específicas. Estas informações 

poderiam ser disponibilizadas publicamente para usos em 

pequena e grande escala na recuperação florestal.

(4) As linhas de crédito rural podem incentivar o uso des-

te protocolo ao financiar atividades de restauração. Como 

a restauração vegetal é um processo dispendioso, alguns 

proprietários procurarão financiamento adicional para cum-

prir seus requisitos legais. As instituições financeiras podem 

ter um impacto significativo na garantia de esforços de res-

tauração otimizados, incentivando seus clientes a cumprir 

determinados padrões.
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Mapa de prioridade indicando a restauração sequencial recomenda-

da para a microrregião de Colider. Fonte: IPAM
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