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“Um processo intencional com o objetivo de recuperar
integridade ambiental e melhorar o bem-estar humano
em paisagens degradadas ou desmatadas’’ (WWF e IUCN 
2000).



Onde fazer restauração?



Onde fazer restauração?

• Brasil
• Experiência em restauração;

• Ciência e capacitação em restauração;

• Políticas públicas que fomentam a restauração;

• Participante de acordos internacionais;

• Ator chave para mitigação das mudanças climáticas mundiais.



Importância Planejamento

• Desenvolver juntos com atores locais: maior sustentabilidade e 
resiliência do projeto;

• Fomentar ações que já estão em andamento e preencher lacunas;

• Maior impacto;

• Maior custo-eficiência

• Tempo



Conectividade

BIOTA-FAPESP, 2008



PIB Rural per Capita

SEADE e IBGE, 2015



Potencial de 
regeneração natural (FS)

Molin et al., 
unpublished



Índice de Prioridade para a 
recuperação Hídrica (IPRH)

MMA, 2017



Espécies ameaçadas

IUCN, 2018



• Resolução de 1 km



Critério
Valor 
Ponto

Valor 
Mediana

Ind.

Conectividade 3 4 0

PIB Rural R$470 R$550 1

Regeneração 0,7 0,4 1

Água 0 0,2 0

Biodiversidade 110 80 1

Total - - 3





Atores da Restauração





FOFA

Forças
• Proprietários de terra mobilizados;
• Infraestrutura e expertise em

restauração;
• PES/Créditos de carbono em

andamento.

Oportunidades
• Elevado potencial de regeneração

natural na região;
• Centros de pesquisa próximos;
• Áreas prioritárias para políticas públicas

ambientais

Fraquezas
• Elevado custo da restauração;
• Pouco histórico de atuação da

restauração na região.

Ameaças
• Pouca cooperação das instituições locais;
• “Más” experiências dos proprietários

com restauração no passado;
• Empreendimentos industriais públicos e

privados
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Próximos passos

• Comunidades tradicionais/indígenas/assentamentos/quilombolas

• Áreas prioritárias para criação de UC

• Escolher uma paisagem e fazer um levantamento de base
• Recursos hídricos, perfil socioeconômico, biodiversidade, etc.

• Implementar um projeto de Restauração de Paisagens Florestais, em 
parceria com as ações em andamento.



Próximos passos



Muito obrigado!
ricardo.cesar@weforest.org


