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Missão: Proteger a natureza,

para as pessoas hoje e para as futuras gerações.



No Brasil há 29 anos
Conservando os principais biomas brasileiros em parceria com 

governos, setor privado e sociedade civil organizada. 



Estratégias no Brasil

Agricultura Água Infraestrutura Restauração
Terras e Povos

Indígenas



Desenvolver projetos em larga

escala e em áreas prioritárias para

a produção de água e agricultura, 

de forma a aumentar a 

infraestrutura verde no Brasil e 

contribuir para que o governo

brasileiro alcance sua meta de 12,5 

milhões de hectares de restauração

(NDC) no combate as mudanças

climáticas.

Restauração da

vegetação nativa



Campanha Plant a Billion Trees in the Atlantic Forest (PBT)

“um dólar por árvore”

Aproximadamente:15.000 hectares / 35 milhões de mudas 



Sistema de gerenciamento de projetos de restauração 

desenvolvido em uma plataforma WebGIS (Open source)

Sistema 
PBT



Objetivos do Sistema

➢Armazenamento e processamento de diferentes tipos dados,
incluindo dados geográficos;



Objetivos do Sistema

➢Elaboração de relatórios analíticos de forma automática;



Objetivos do Sistema

➢Elaboração de relatórios analíticos de forma automática ;



Objetivos do Sistema

➢Gestão de doações e financiamentos de maneira transparente;



Objetivos do Sistema

➢Reduzir custos de monitoramento ecológico.
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Próximos passos

➢Aperfeiçoamentos: app em sistema IOS; integração com funções de
monitoramento via sensoriamento remoto (satélite, drone e VANT);
calculadora de carbono (quantitativos para carbono sequestrado e emissão
evitada).

➢Transferência de tecnologia: Ministérios do Meio Ambiente da Argentina;
Sistema AgroTag (Embrapa); Alguns estados do Brasil para apoio ao PRA;
Pacto da Mata Atlântica (Banco de dados).





Um movimento da sociedade brasileira para 
restaurar e transformar seu bioma mais 

ameaçado



Objetivo: Articular instituições públicas e privadas, governos,
empresas, comunidade científica e proprietários de terras para
integrar seus esforços e recursos na geração de resultados em
restauração e conservação da biodiversidade nos 17 estados do

bioma.

Meta: A meta do Pacto é viabilizar a recuperação de 15 milhões de
hectares até o ano de 2050, mas com metas e monitoramento dos
resultados anuais.



2008

2013

2017

Histórico

2016 – 2017 -

Aporte IUCN e 

GIZ2009 – 2012

Cadastral –

baseado em 

planilhas

2013 – 2015

Caixa Preta – sem 

possibilidade de 

acesso por 

usuários públicos 



• Interface amigável;
• Entrada de informação online e através do consumo de serviços;
• Extração de relatórios (Planilhas, gráficos e mapas);

• Objetivo: Facilitar a entrada de
dados e proporcionar
ferramentas para análise de
paisagens.

2017 - Terceira fase: Implementação do perfil de multiusuários e 
possibilidade de cruzamento das informações



Banco de Dados – Acesso

Certificado de segurança Endereço oficial



Estratégia de Cadastro de Projetos

Envio de e-mail com solicitação 
de dados espaciais

Ligação para conversar com o 
departamento responsável pela 
disponibilização da informação

Esclarecimento de dúvidasRecebimento dos dados

Disponibilização das 
informações no BD

Banco de Dados – Ciclo de alimentação

Coleta de Dados
Banco de Dados Espacial

Análises

Plataforma para 
tomada de decisão

Geodatabase

ArcGis Desktop
Portal for 

ArcGIS

ArcGIS for 
Server

Server 
Extensions



Resultados

196.655,42 hectares de Projetos em 
Restauração e Regeneração



Atlas da 
Restauração 
em 2019

Informações:

• Mapeamento de 
Cobertura Vegetal

• Informações sobre  
Regeneração Natural –
Ano a Ano e por 
Período

• Idade da Floresta
• Permanência da 

Florestas Secundária

Informações:

CAR:
• Localização da 

propriedade;
• Área de APP;
• Área de Reserva Legal;
• Área a ser recuperada

PRA
• Projeto de Restauração

INVENTÁRIO FLORESTAL
• Parcelas

ATLAS DA RESTAURAÇÃO

Informações:

• Projetos em 
Restauração

Informações:

• TACs de 
ajustamento de 
conduta

MONITORAMENTO 

Mapa de Restauração;
Mapa de Idade da Floresta;
Mapa de Persistência da 
Restauração;

- De projetos em 
restauração;
- Da Idade da Floresta;
- Da Persistência da 
Restauração;

PRODUTOS PREMIAÇÃO

Instituições que 
mais restauram no 
BIOMA;

FONTES DE DADOS

Esquema ilustrativo da integração das diferentes fontes da dados para o Atlas e seus produtos



Próximos Passos:

1. Implementar Módulos
• Desenvolver o módulo de Monitoramento;
• Implementar comunicação com Coletor de dados;
• Melhorar a interface de relatórios;

• Continuar com a estratégia para coleta de Projetos em 
Restauração e Regeneração;

• Fechar parceria com MAPBIOMAS;
• Criar um tutorial de apresentação sobre as 

funcionalidades;

2. Fortalecer estratégia de 
coletas de Informações

• Premiação para campeões de restauração 
(empresas, governo e terceiro setor);

• Divulgação do ranking das instituições;

3 - Lançar o Sistema de 
Monitoramento da 
Restauração

• Realizar evento para o lançamento do 
Sistema de Monitoramento da Restauração;

4 – Lançar campanha para 
fortalecer e incentivar o 
cadastro de informações



Muito 

Obrigado!

jtymus@tnc.org

(41) 9 99980914

mailto:jtymus@tnc.org

