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Ferramenta de suporte a análises 
espaciais em escala global
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Sucesso da restauração
recuperação da biodiversidade a valores 

similares encontrados em florestas maduras

Incerteza dos benefícios
variação não explicada na recuperação da 

biodiversidade em relação a florestas maduras
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Incerteza global dos benefícios
emergentes na paisagem



Hotspots de restauração
de paisagens florestais

Impactos da restauração

1. Biodiversidade
2. Segurança hídrica
3. Adaptação a mudanças climáticas
4. Mitigação a mudanças climáticas

Viabilidade da restauração

1. Incerteza ecológica RPF
2. Custo de oportunidade
3. Potencial de pesistência florestal
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Financiamento:



Subsídio a tomada de decisão via 
priorização espacial para restauração 

por bioma
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Biodiversidade

Redução 
de custos

Sequestro de 
carbono



Priorização espacial para restauração 
com aplicação em áreas piloto
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//

79% acurácia

Potencial de regeneração natural
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Documentar
onde houve
regeneração

natural

2
Identificar

determinantes
ambientais e 
socio-econo

micos

3 Estimar
onde e quanto

pode ser 
regenerado em

diferentes
cenários

4
Quantificar

benefícios pós-
restauração e 

custos para
cada cenário
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Débitos locais e 
benefícios na paisagem



Plataforma e treinamento de suporte a 
tomada de decisão
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Plataforma

- amigável e fácil
- livraria geoespacial
- todos os processos automatizados
- módulos customizados
- poderosos algoritmos de otimização
- robusta infra-estrura computacional
livre acesso ou restrita

Treinamentos

- princípios
- uso da plataforma
- como transformar mapas em ações


