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High Carbon Sequestration Potential
Tackle Climate Change
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✓ Important to the new 
global economy

✓ Global policy: Bonn 
Challenge, New York 
Declaration, Lat20x20

Bronson, et all., PNAS 2017





Grandes desafios e oportunidades 
para restauração

Lei de Proteção da Vegetação 
Nativa do Brasil



O PROBLEMA

• A restauração não ocorre na velocidade e escala que precisamos para 
atender o compromisso Brasil (NDC) e garantir serviços 
ecossistêmicos (água, biodiversidade, clima).



Restauração Florestal – Fatores limitantes

FONTE: TNC, 2017

Adaptado do Barril de Liebig

Nutrição Mineral de Plantas

Fator menor é o mais limitante



Quanto restaurar no Brasil?









Metodologia

Etapa 1: Caracterização de técnicas Etapa 2: Custos de restauração



Custos de restauração (em R$/ha), considerando condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da vegetação nativa 
(cenário “CAF”) e condições ambientais desfavoráveis ao desenvolvimento da vegetação nativa (cenário “CAD”).



Management Activities
and Inputs

Amazônia Caatinga Cerrado Atlantic Forest Pantanal Pampa

Aceiros
R$ 1,50 R$ 1,02 R$ 1,02 R$ 1,01 R$ 1,02 R$ 1,02

Implantação de cercas R$ 1,72 R$ 9,71 R$ 9,71 R$ 12,15 R$ 9,71 R$ 9,71

Insumos pra cerca R$ 8,50 R$ 10,36 R$ 8,23 R$ 10,35 R$ 10,36 R$ 10,36

Custo Total Cerca R$ 10,22 R$ 20,07 R$ 17,94 R$22,50 R$ 20,07 R$ 20,07

Resultados: Custos de implantação de cerca
e aceiros

Valores em metros 
lineares





Resultados: custo total de 
implantação

Cenário Ambiental Favorável

Cenário Ambiental Favorável

A
tl

a
n

ti
c

F
o

re
s

t



❑ Restauração é uma atividade intensiva em mão de obra, que gera

benefícios ambientais e socioeconômicos, diretos e indiretos, para a

sociedade como um todo.

❑ Pensar/ discutir subsídios ao desenvolvimento de mecanismos legislativos

e fiscais que facilitem e incentivem a restauração em larga escala.

Lições aprendidas e Considerações Finais



❑ Dificuldade de levantar informações de campo, sobretudo nos biomas com poucas ações de

restauração (i.e. Caatinga, Pantanal e Pampa), bem como pouca abertura e repasse de

informações por parte de empresas que trabalham com restauração no Brasil.

❑ Levantamentos periódicos, são estratégicos para avaliarmos as tendências de evolução dos

custos, ver como os mesmos se comportam frente ao aumento de demanda por restauração e

no aumento de escalas dos projetos e também para propormos e avançarmos com mecanismos

de redução desses custos.

Lições aprendidas e Considerações Finais



Decréscimo nos custos de restauração – ganho em escala
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Economies of scale in restoration

Fonte , Strassburg, IIS, 2016



❑ Proposta de avaliações periódicas incorporadas nos futuros cálculos da “Lei do PIB

Verde” ou “Índice do PIB Verde” (Lei 13.493/2017). Os custos de restauração e

levantamento da evolução das áreas em processo de restauração podem e devem auxiliar

na formulação do PIB Verde, assim como podem e devem ser associados à uma

plataforma regional e/ou federal, que relacione os custos, com as áreas em processo de

restauração, como, por exemplo o Sistema Nacional de Cadastro Rural (SICAR) e os

Programas de Regularização Ambiental (PRAs) estaduais (Setor de Restauração).

Próximos passos/ Desafios



❑ TNC, Instituto Escolhas e Embrapa iniciaram parceria para atualização e integração da

Plataforma #Quantoé? Plantar Floresta, desenvolvida pelo Instituto Escolhas, tem o objetivo de

ajudar a estimar o valor necessário para recuperar a área de floresta nas propriedades rurais

brasileiras, com ou sem a obtenção de retorno econômico – novos resultados para 2019.

Próximos passos/ Desafios



Obrigado!

https://www.tnc.org.br/quem-somos/publicacoes/index.htm


