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RESUMO 

 
Resumo do Trabalho Final apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em 

Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável como requisito parcial 
à obtenção do grau de Mestre  

 
INCREMENTO DE CARBONO EM ÁREAS EM PROCESSO DE RESTAURAÇÃO 

ECOLÓGICA NO PONTAL DO PARANAPANEMA (SP) 
 

Por 

TAÍSI BECH SORRINI 

 

Julho de 2022 

 

Orientador: Laury Cullen Jr. 

 

A conversão de paisagens naturais para fins agropecuários acarretou na 

diminuição da cobertura vegetal e no agravamento das mudanças climáticas. Dessa 

forma, importantes funções associadas aos ecossistemas florestais, como o sequestro 

de carbono, foram extensivamente ameaçadas. Com isso, a restauração ecológica se 

tornou uma ferramenta importante para resgatar a biodiversidade e a funcionalidade de 

áreas degradadas e/ou ocupadas indevidamente com atividades agropecuárias, a partir, 

por exemplo, do plantio de espécies arbóreas nativas e consequente estocagem de 

carbono. Assim, os parâmetros estruturais e funcionais associados a esses 

reflorestamentos devem ser constantemente monitorados, garantindo a efetividade das 

ações empregadas. Logo, esse projeto de mestrado visa avaliar áreas em processo de 

restauração ecológica que pertencem aos projetos desenvolvidos pelo Instituto de 

Pesquisas Ecológicas (IPÊ) no Pontal do Paranapanema (SP) e as suas contribuições 

para a cobertura vegetal nativa e estocagem de carbono. Para isso, delimitamos 19 

parcelas de 900 m2 em áreas em processo de restauração florestal e avaliamos os 

parâmetros de riqueza, cobertura florestal e biomassa de espécies arbóreas. Integramos 

as informações obtidas ao nível de parcela com dados LiDAR coletados por avião para 

mapear o incremento de carbono no sítio de estudo entre os anos de 2016 e 2021. Sendo 

assim, aferimos um incremento de biomassa acima do solo no período de interesse de 
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174% na área de estudo. Que equivale a um estoque acrescido total de 9775 tC em toda 

a paisagem, correspondente a 6 MgC/ha/ano. No entanto o incremento de carbono 

variou com a idade do plantio e o local. Entendemos que as áreas florestais em processo 

de restauração ecológica podem ter sua formação estrutural e condições funcionais 

recuperadas ao longo do tempo, contribuindo, essencialmente, para o aumento de 

cobertura vegetal e a estocagem de carbono; bem como para a mitigação das mudanças 

climáticas. 
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ABSTRACT 

 
Abstract do Trabalho Final apresentado ao Programa de Mestrado Profissional em 

Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável como requisito parcial 
à obtenção do grau de Mestre  

 
INCREASE IN CARBON IN AREAS UNDERGOING ECOLOGICAL RESTORATION IN 

PONTAL DO PARANAPANEMA (SP) 
 

By 

TAÍSI BECH SORRINI 

 

July and 2022 

 

Advisor: Laury Cullen Jr. 

 

The conversion of natural landscapes for agricultural purposes has resulted in the 

reduction of vegetation cover and the worsening of climate change. Thus, important 

functions associated with forest ecosystems, such as carbon sequestration, were 

extensively threatened. As a result, ecological restoration has become an important tool 

for rescuing biodiversity and the functionality of degraded areas, from, for example, the 

planting of native tree species and consequent carbon storage. Thus, the structural and 

functional parameters associated with these reforestations must be constantly monitored, 

ensuring the effectiveness of the actions employed. Therefore, this master's project aims 

to evaluate areas undergoing ecological restoration that belong to the projects developed 

by the Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) in Pontal do Paranapanema (SP) and their 

contributions to native vegetation cover and carbon storage. For this, we delimited 19 

plots of 900 m2 in areas undergoing forest restoration and evaluated the parameters of 

richness, forest cover and biomass of tree species. We integrated the information 

obtained at the plot level with LiDAR data collected by plane to map the increase in carbon 

at the study site between the years 2016 and 2021. Therefore, we measured an increase 

in aboveground biomass in the period of interest of 174% in the study area. That equates 

to a total plus stock of 9775 tC across the landscapecorresponding to 6 MgC/ha/year. 

However, carbon increment varied with planting age and location. We understand that 
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forest areas undergoing ecological restoration can have their structural formation and 

functional conditions recovered over time, essentially contributing to the increase in 

vegetation cover and carbon storage; as well as the mitigation of climate change. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescimento das populações humanas vinculado à expansão agrícola culminou 

na diminuição da cobertura vegetal em todo o Brasil, especialmente nas últimas 

décadas (FONSECA, 1985; TABARELLI et al., 2012). Em razão desse processo de 

mudança no uso do solo, as paisagens naturais foram amplamente antropizadas, 

fragmentadas e perturbadas (ATTANASIO et al., 2006; JOLY, METZGER e 

TABARELLI, 2014). Esse cenário domina, sobretudo, as regiões tropicais do país e 

ameaça fortemente a biodiversidade e a prestação de serviços ecossistêmicos, como 

por exemplo, o sequestro de carbono e a proteção do solo (SILVA e BATES, 2002; 

LIMA et al., 2020). 

Em virtude disso, manifestou-se a necessidade iminente de conservação das 

paisagens florestais remanescentes e a recuperação de áreas degradadas (HOLL, 

2011; LAMB, 2014). Nos últimos anos, projetos de planejamento e implantação de 

restauração ecológica se tornaram ferramentas fundamentais para a preservação e 

recuperação dos recursos naturais em paisagens alteradas pelo homem, além de 

provimento de serviços ambientais para a sociedade (TABARELLI et al., 2010; 

CHAZDON, 2013; MANSOURIAN, 2016). Tais ações, amparam-se em legislações 

norteadoras de utilização consciente do espaço agrícola, com destaque para a Lei 

de Proteção da Vegetação Nativa (Lei 12.651/2012), que prioriza a obtenção de 

florestas viáveis em paisagens alteradas pelo homem (RODRIGUES et al., 2007; 

CHAVES et al.; 2015). 

Atualmente, as iniciativas de reflorestamento, impulsionadas por legislações 

ambientais e metas nacionais e internacionais de aumento da cobertura vegetal 

nativa, são instrumentos imprescindíveis para o resgate funcional de paisagens 

antropizadas (RODRIGUES et al., 2011; SUDING et al., 2015; CROUZEILLES et al., 

2019). Ao restaurar ecossistemas degradados, busca-se, dentre os mais diversos 

objetivos, aplicar metodologias eficazes a fim de fomentar a conectividade da 

paisagem, evitar o declínio da biodiversidade, recuperar os processos hídricos, 

reabilitar o solo e combater a crise climática (TABARELLI et al., 2010; 

BUSTAMANTE et al., 2019). Assim, o plantio de árvores pode auxiliar enormemente, 
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por exemplo, para o sequestro de carbono e, consequentemente, para a remediação 

das mudanças climáticas globais (CHAZDON et al., 2016; CHAZDON e 

BRANCALION, 2019). 

Além de outros benefícios, os reflorestamentos são essenciais para a mitigação 

das mudanças climáticas globais, caracterizando-se por serem sumidouros carbono 

da atmosfera, já que o crescimento das árvores, por meio do processo da 

fotossíntese, promove o sequestro desse elemento (BROWN, 1997; PAN et al., 

2011; PHILIPSON et al., 2020). Contudo, alguns fatores, como a idade, a 

composição de espécies e o uso anterior do solo podem influenciar na habilidade de 

estocagem de carbono na biomassa aérea e abaixo do solo por ecossistemas 

florestais plantados (BROWN e LUGO, 1990; SHVIDENKO, BARBER e PERSSON, 

2005; CROUZEILLES et al., 2016). Por isso, considerando a importância 

socioambiental da temática e a grande demanda por pesquisas que quantifiquem o 

potencial dos reflorestamentos na estocagem de carbono da atmosfera, a 

compressão sobre a dinâmica do carbono em florestas nativas plantadas é de 

extrema relevância no meio científico atual (GRISCOM et al., 2017; VAN DER 

GAAST et al., 2018). 

Levando em consideração a magnitude das iniciativas de restauração florestal e 

os seus benefícios diretos e indiretos, especialmente para a atenuação da crise 

climática global, faz-se necessário estudos direcionados ao ciclo desse elemento nas 

florestas nativas plantadas e regeneradas, especialmente, aqueles relacionados a 

quantificação e compreensão dos elementos que o influencia (MELO e DURIGAN, 

2006; LENNOX et al., 2018). Logo, examinar esse serviço e compreender os 

parâmetros que o determina são fundamentais para garantir a sustentabilidade dos 

ecossistemas florestais restaurados a longo prazo, garantindo a efetividade das 

ações empregadas. 

Os monitoramentos sazonais e as avaliações periódicas em áreas em processo 

de restauração florestal são cruciais para averiguar se esses plantios estão seguindo 

uma trajetória aceitável e se apresentam os processos ecológicos desejáveis para 

se manterem sustentáveis ao longo do tempo, evitando que o tempo e recurso 

investidos sejam perdidos em curto prazo (BARBOSA et al., 2003; RODRIGUES & 
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GANDOLFI, 2004; GANN et al., 2019). Para isso, alguns atributos-chave são 

determinantes para verificar o funcionamento e a dinâmica da área restaurada, a fim 

de aferir o seu “status”. Atualmente, muitos estudos de monitoramento em locais 

restaurados concentram seus esforços para entender a capacidade de acúmulo de 

carbono em ecossistemas florestais, utilizando essa variável como indicador de 

avaliação em reflorestamentos (FEREZ, 2011; LOCATELLI et al., 2015). Métodos 

diretos (determinação destrutiva em campo), indiretos (estimativas por meio de 

equações alométricas) e por sensoriamento remoto são amplamente utilizados e 

aceitos pela comunidade científica para quantificar o carbono, parâmetro de 

interesse (BOMBELLI et al., 2009; ALMEIDA et al., 2019). 

Diante desses destaques, esse trabalho de mestrado pretende avaliar florestas 

em processo de restauração ecológica com diferentes idades na região do Pontal do 

Paranapanema (SP), onde foram desenvolvidos projetos socioambientais pelo 

Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ) e seus parceiros, principalmente a 

WeForesta asbl na área do projeto, que integram a geração de renda e a 

preservação/restauração de ecossistemas florestais (CULLEN JR et al., 2003; 

CULLER JR et al., 2016), a fim de determinar se os reflorestamentos podem ter sua 

estrutura e funcionalidade recuperadas ao longo do tempo, contribuindo, 

essencialmente, para a estocagem de carbono acima do solo. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Desmatamento em regiões tropicais e mudança no uso do solo  

Grande parte dos países tropicais apresenta menos de 5% de suas florestas 

remanescentes protegidas, sendo que no restante de seus territórios esses 

ecossistemas já foram extensivamente degradados (BAUDRON e GILLER, 2014). 

Sabe-se que a perda de áreas florestadas na maioria dos países tropicais, incluindo 

o Brasil, está intimamente relacionada com a maneira de ocupação do espaço e a 

forma de produção definidos historicamente (RAMANKUTTY e FOLEY, 1999; SODHI 

et al., 2010; TABARELLI et al., 2012). Tradicionalmente, as atividades econômicas 

desenvolvidas nessas regiões foram caracterizadas por serem exploratórias e 

predatórias, utilizando de maneira indiscriminada os recursos naturais e causando 

sérios danos ao meio ambiente (YOUNG, 2006).  

Especificamente na Mata Atlântica, historicamente, o desordenado processo de 

ocupação do solo e a utilização irracional do território contribuíram para as elevadas 

taxas de perda de cobertura vegetal desse domínio, restando hoje, pouco mais de 

28% da sua abrangência original (LAURANCE et al. 2009; REZENDE et al., 2018). 

A superexploração dos recursos florestais, a expansão da fronteira agrícola e o 

processo de êxodo rural cooperaram para a perda de área florestal no referido 

domínio (YOUNG, 2006; RODRIGUES et al., 2009). Atualmente, além de bastante 

reduzidos e fragmentados, esses ecossistemas encontram-se, em sua maioria, em 

paisagens produtivas e por esse motivo são constantemente ameaçados e 

pressionados por atividades antrópicas que buscam converter paisagens naturais 

em áreas para produção agropecuária e urbanização (GASCON; WILLIAMSON; 

FONSECA, 2000; RIBEIRO et al., 2009; TABARELLI et al., 2010).  

Consequentemente, essas formações naturais, em decorrência das intensas e 

frequentes perturbações do homem, encontram-se extremamente desequilibradas, 

afetando diretamente a dinâmica ecológica e a provisão de serviços ambientais 

(VIANA, 1995; KORMAN, 2003). Dentre as principais consequências desses 

distúrbios estão: alteração na dinâmica hídrica, modificação na ciclagem de carbono, 
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perda de biodiversidade, e desequilíbrio na sucessão ecológica e seus processos 

(PRIMACK e RODRIGUES, 2001; TABARELLI et al. 2005). Contudo, apesar dos 

efeitos negativos da degradação das florestas tropicais, alguns encaminhamentos 

para fomentar a conservação dos ecossistemas naturais e a recuperação funcional 

dessas paisagens vêm surgindo ao longo dos anos.  

Logo, legislações ambientais restritivas e norteadoras, associadas a iniciativas e 

metas de restauração ecológica em larga escala se tornaram importantes aliados 

para a preservação de florestas remanescentes e recuperação de serviços 

ambientais em áreas degradadas (BRANCALION e RODRIGUES, 2010; HOLL e 

AIDE, 2011).  

 

 2.2 Recuperação de áreas degradadas e restauração ecológica 

No contexto em que a degradação florestal já ocorreu, projetos de adequação 

ambiental, pautados na ciência da restauração ecológica, esforçam-se para 

promover o aumento da cobertura florestal, a manutenção de serviços 

ecossistêmicos, a proteção dos recursos naturais em paisagens antropizadas e o 

controle das mudanças climáticas (TABARELLI et al., 2010; RODRIGUES et al., 

2011). Para isso, por meio de metodologias específicas para cada situação particular 

diagnosticada em uma propriedade rural, principalmente em Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) e Reservas Legais (RLs), a restauração ecológica de paisagens 

integra a reconstrução estrutural da floresta com a retomada de processos 

funcionais; garantindo a sustentabilidade ambiental a longo prazo (BRANCALION et 

al., 2010). 

Esforços locais e globais para recuperação de áreas degradadas em larga escala, 

associados a contenção do desmatamento em fragmentos florestais remanescentes, 

tais quais Década da Restauração de Ecossistemas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU), The Bonn Challenge e Pacto pela Restauração da Mata Atlântica; 

estimulam a restauração ecológica de paisagens e florestas degradadas; 

favorecendo o cumprimento de passivos legais, certificação em propriedades rurais 

e ganho de valor de mercado, e geração de políticas públicas (BRANCALION, 2012; 
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CALMON, 2021). Bem como, tornam esses espaços mais funcionais, acelerando 

processos ecológicos que proporcionam o fornecimento dos serviços ecossistêmicos 

essenciais em paisagens que passaram por bruscas mudanças no uso do solo (FU 

et al., 2015). 

Projetos de reflorestamento em larga escala são instrumentos que oportunizam a 

integridade física de ecossistemas degradados e o retorno de serviços 

ecossistêmicos importantes para o meio ambiente e comunidades do entorno 

(ENGEL, 2016). O sequestro de carbono, por meio do plantio de árvores, por 

exemplo, é uma alternativa promissora para o armazenamento dos gases de efeito 

estufa (GEEs), como o dióxido de carbono (CO2), atenuando o processo de 

mudanças climáticas (PAN et al., 2011; CHAZDON et al., 2016). Isso porque o 

crescimento dos indíviduos arbóres viabilizam a estocagem de carbono (LOCATELLI 

at al., 2015). 

Nessa perspectiva, considerando o cenário atual, são notórias as aptidões e 

potencialidades dos reflorestamentos em atenderem as demandas no aumento da 

cobertura vegetal nativa, fornecendo serviços ambientais que podem auxiliar na 

redução do agravamento do aquecimento global, por exemplo. Então, avaliar 

iniciativas de restauração de áreas historicamente desmatadas é essencial para 

planejar florestas eficientes que possam promover benefícios estruturais e 

funcionais, tal qual o armazenamento de carbono em escalas viáveis. 

 

2.3 Restauração ecológica e estocagem de carbono 

Levando em consideração as metas nacionais e internacionais para a 

recuperação de ecossistemas degradados, atreladas a iniciativas para conservação 

de remanescentes florestais, a restauração ecológica de paisagens fomenta a 

estocagem de carbono em áreas com vegetação nativa, e consequentemente, a 

gestão sustentável dessas florestas (CHAZDON et al., 2016; BUSTAMANTE et al., 

2019). Nesse contexto, frente a crise climática global, o papel das florestas como 

sumidouros de carbono passou a ter grande relevância no desenvolvimento de 

projetos de reflorestamento (PREISKORN, 2011). 
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 Por serem considerados potenciais reservatórios de carbono, iniciativas de 

restauração ecológica estão em expansão a fim de alavancar a habilidade de áreas 

cobertas por vegetação nativa, em diferentes estágios de sucessão, em estocarem 

carbono e neutralizarem emissões de GEEs fruto de atividades antrópicas (BROWN, 

1997). De maneira geral, por meio do processo da fotossíntese, as árvores 

convertem CO2 atmosférico em biomassa, utilizando-a para o seu crescimento 

estrutural (RENNER, 2004). Dada a importância desse ciclo terrestre, além da 

biomassa estocada acima do solo, o sequestro biológico também é realizado por 

outros compartimentos da floresta, tais quais; solo, serapilheira e madeira morta 

(POST et al. 2009; BIRDSEY et al., 2010). 

Ademais os potenciais benefícios das ações de restauração florestal para a 

regulação e provisão de serviços ecossistêmicos, os reflorestamentos também 

podem prover ganhos socioeconômicos associados ao carbono armazenado nos 

indivíduos arbóreos presentes nessas áreas em recuperação (REISCH, 2021). 

Projetos de ARR (Florestamento, Reflorestamento e Revegetação), que pertencem 

às iniciativas do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), vêm sendo 

incentivados para o comércio de créditos de carbono no mercado voluntário, 

alinhados com perspectivas de benefícios para às comunidades e biodiversidade 

(CASTRO, 2017). Assim, além da restauração ecológica propiciar o fornecimento de 

serviços ambientais, o mercado de carbono associado a projetos de MDL dessa 

modalidade também ajudam a viabilizar e financiar ações de restauração florestal 

em larga escala (FERNANDES et al., 2018). 

 Apesar da quantidade crescente de estudos e iniciativas relacionadas a essa 

temática, pesquisas dedicadas a compreensão sobre o ciclo de carbono florestal, o 

seu papel em ecossistemas restaurados e os fatores que influenciam a sua dinâmica 

no sistema são imprescindíveis para estimular ações eficientes, autossustentáveis e 

de alto custo-benefício (AZEVEDO et al., 2018). Nesse sentido, determinados 

aspectos bióticos e abióticos, analisados em trabalhos pontuais, demonstraram que 

as condições de clima, solo e uso anterior da terra; além de idade, composição de 

espécies, técnica e manejo empregados nos reflorestamentos, podem impactar 

diretamente na capacidade de estoque de carbono na biomassa acima e abaixo do 
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solo em paisagens florestais (BROWN e LUGO, 1990; CHAZDON et al., 2016; 

CROUZEILLES et al., 2016). 

 Por isso, o monitoramento e a avaliação de áreas em processo de restauração 

ecológica são etapas importantes no processo de efetivação de um projeto de 

recuperação ambiental, servindo como base para a análise do funcionamento e da 

dinâmica da área restaurada. A verificação do estabelecimento da comunidade 

vegetal, associada ao avanço do conhecimento científico e tecnológico a respeito do 

armazenamento de carbono em áreas em processo de restauração ecológica, 

podem ajudar na orientação de tomadas de decisão e na garantia de atingimento 

dos objetivos pré-estabelecidos (RODRIGUES et al., 2010). 

 

2.4 Monitoramento do estoque de carbono em restaurações ecológicas 

Tendo em vista a importância e os avanços da ecologia da restauração, o 

monitoramento dos parâmetros físicos e funcionais das áreas em processo de 

recuperação são amplamente necessários, a fim de verificar a efetividade das 

práticas empregadas em campo, bem como a avaliação de possíveis ajustes de 

manejo para garantir o sucesso da trajetória sucessional do reflorestamento 

(BRANCALION et al., 2009). A escolha de parâmetros específicos é determinante 

para a avaliação criteriosa e eficiente dos aspectos estruturais e ecológicos 

associados a paisagem. No caso do sequestro de carbono, indicadores ligados ao 

estágio de maturação da floresta e a estimativa de biomassa dos indivíduos arbóreos 

são considerados apropriados (NUNES, 2011; BRANCALION et al., 2012). 

No entanto, o monitoramento de áreas em processo de restauração ecológica, 

com foco na quantificação da estocagem de carbono, ainda é uma etapa desafiadora 

em projetos de recuperação de áreas degradadas de larga escala. Tal realidade se 

dá pelos diversos métodos disponíveis para avaliação do crescimento das árvores, 

que geram diferentes níveis de precisão sobre o armazenamento de carbono, 

somado ao fato de estudos relacionados atemática ainda serem escassos (MELO e 

DURIGAN, 2006). Nesse sentido, dependendo do objetivo do projeto ambiental, a 

mensuração da estocagem de biomassa pode ser realizada de maneira direta, mais 
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conhecida como método destrutivo; indireta, utilizando equações alométricas e 

modelos matemáticos prontamente disponíveis na literatura; ou via sensoriamento 

remoto (BOMBELLI et al., 2009). 

De maneira geral, a mensuração dos indicadores relacionados a biomassa 

arbórea em reflorestamentos ocorre, predominantemente, em pequena escala, por 

meio de parcelas amostrais em campo, que demandam altos custos e grandes 

esforços operacionais (LONDE et al., 2020). Paralelamente, para aferição dos 

valores de biomassa estocada, são aplicados modelos matemáticos generalistas 

para florestas tropicais com características ambientais similares (LACERDA et al., 

2009; FEREZ, 2015). Esses dois métodos, dependendo do objetivo do projeto, 

podem comprometer a exatidão das estimativas de carbono em áreas restauradas 

em extensas áreas. 

Considerando as dificuldades para a coleta de dados em campo em grandes áreas 

em processo de restauração ecológica e a falta de especificidade de equações 

alométricas para determinação da biomassa arbórea em florestas com 

fitofisionomias particulares, a tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) é uma 

alternativa viável e promissora para a estimativa de carbono em largas áreas em 

diferentes sítios de estudo (HUDAK et al., 2012; ALMEIDA et al., 2019). Essa 

ferramenta fornece informações precisas, que integradas a dados de parcelas 

amostrais de campo, gera modelos preditores para extensos territórios. 

 

2.5 Estoque de carbono em reflorestamentos por LiDAR 

Dada a relevância da demanda crescente por iniciativas de restauração ecológica 

em larga escala, seja pelo cumprimento de requisições legais, recuperação de áreas 

degradadas, atingimento de metas globais ou geração de créditos para o mercado 

voluntário; o processo de monitoramento a nível local se torna dificultoso, pouco 

efetivo e custoso. Em amplas paisagens restauradas, devido a limitação espacial, a 

principal estratégia de avaliação do restabelecimento da floresta está associada a 

coleta de campo de informações, majoritariamente estruturais, em parcelas 

amostrais (DURIGAN, 2011). No entanto, somente o inventário florestal pode 
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subestimar a capacidade de recuperação da funcionalidade das florestas em 

processo de restauração ecológica devido a limitação de empenho braçal e altos 

custos associados à atividade (MELI et al., 2017). Então, esses dados a nível de 

campo podem ser incrementados com a utilização de sensores geoespaciais, a fim 

de agregar indicadores, aperfeiçoar estimativas e subsidiar conhecimentos 

adicionais para planejamento e manejo das iniciativas de restauração ecológica 

(ORUÉ, 2002). 

O LiDAR, tecnologia de perfilamento e varredura a laser, nos últimos anos, vem 

avançando e se consolidando como ferramenta promissora e eficaz para a avaliação 

de parâmetros estruturais e ecológicos em extensas áreas de reflorestamento 

(STARK et al., 2012; SIMONSON et al., 2014). O princípio de funcionamento do 

LiDAR consiste na emissão de pulsos laser em um alta frequência de repetições que 

penetram no dossel da floresta e escaneiam e registram informações tanto 

estruturais, tais quais; altura média do dossel, rugosidade e abertura de clareiras, 

quanto funcionais; como diversidade de espécies e classificação da tipologia florestal 

(BERGEN et al., 2009; ASNER e MASCARO, 2014; ALMEIDA et al., 2016). Esse 

sistema apresenta um enorme potencial de aplicabilidade devido a sua flexibilidade, 

capacidade de aquisição de grande volume de pontos de alta precisão, baixo custo 

e rápida velocidade na obtenção de informações estruturais em áreas de floresta 

(GIONGO, 2010). Por isso, o sensor é amplamente recomendado para a estimativa 

de carbono florestal em extensas áreas de restauração, pois as métricas medidas 

diretamente pelo LiDAR podem ser associadas com os dados de biomassa arbórea 

apuradas em parcelas amostrais de campo (DRAKE et al., 2003). 

O carbono, sendo um dos principais parâmetros de avaliação da dinâmica 

sucessional da floresta em restauração é, geralmente, estimado apenas por meio de 

inventários florestais em campo e aplicação de modelos alómetricos generalistas 

(BRIETZ et al., 2006; CHAVE et al., 2014). Esse processo, além de ser 

operacionalmente limitado, trabalhoso e custoso, é também subestimado e pouco 

preciso (BRANCALION e VAN MELIS, 2017; LONDE, 2020). Por isso, o potencial da 

tecnologia LiDAR em proporcionar a medição remota da floresta em restauração 

para a obtenção rápida e precisa de um grande volume de nuvens de pontos que 
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derivam métricas estruturais para a definição de um modelo preditivo seguro e 

confiável de estimativa de carbono a nível de paisagem vem ganhando força como 

ferramenta de monitoramento de áreas reflorestadas em larga escala, em 

associação aos inventários de campo (CONTO et al., 2015; ALMEIDA et al., 2021). 

Assim, a viabilidade de utilização de instrumentos como o LiDAR para o 

monitoramento e avaliação de reflorestamentos, permitem a geração de resultados 

mais assertivos e tomadas de decisão mais apropriadas, dependendo do propósito 

da restauração florestal. Garantindo, assim, a sustentabilidade temporal das áreas 

reflorestadas e o atingimento dos objetivos almejados no projeto de adequação 

ambiental. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Esse Mestrado é parte integrante do projeto temático intitulado “Understanding 

restored forests for benefiting people and nature – NewFor” (Processo FAPESP n° 

2018/18416-2). E está inserido, mais especificamente, nos módulos 2 e 4, que 

buscam, respectivamente, avaliar a diversidade e estrutura acima do solo de novas 

florestas e as suas contribuições para os serviços ecossistêmicos.  

Nesse tópico descreveremos as áreas de estudo, os delineamentos 

experimentais, as técnicas utilizadas para as coletas, processamento e análise dos 

dados. 

 

3.1 Áreas de estudo 

Localizam-se em áreas em processo de restauração florestal de diferentes idades, 

que historicamente foram ocupadas com atividades agropecuárias, e que pertencem 

aos projetos socioambientais desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas 

(IPÊ) no Pontal do Paranapanema (SP), extremo oeste do estado de São Paulo, e 

que foram igualmente sobrevoadas para obtenção dos dados LiDAR nos anos de 

2016 e 2021 (Figuras 1, 2 e 3). 
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Figura 1. Localização da região do Pontal do Paranapanema-SP (Fonte: SILVA, 

FERNANDES e VALENCIANO, 2006; VERGES, 2014). 
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Figura 2. Localização geográfica dos polígonos de restauração florestal na região do Pontal 

do Paranapanema-SP, de acordo com as metodologias implantadas e conduzidas, objetos deste 
estudo (Fonte: Google Earth, 2022). 
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Figura 3. Localização geográfica dos polígonos de restauração florestal na região do Pontal 

do Paranapanema-SP que foram igualmente sobrevoados nos anos de 2016 e 2021 (Fonte: Google 
Earth, 2022). 

 

 A região pertence à província geomorfológica Planalto Ocidental Paulista, 

delimitada pelos rios Paraná ao norte e Paranapanema ao sul. Está inserida no 

domínio da Mata Atlântica, cuja fitofisionomia predominante é a Floresta Estacional 

Semidecidual. O clima é caracterizado como mesotérmico de inverno seco, do tipo 

Cwa, segundo a classificação de Köppen, com temperaturas médias anuais de 22°C 

e precipitação média anual que varia de 1200 a 1400 mm. Os solos da região são, 

de maneira geral, são arenosos, pouco ácidos, pobres em argila; predominando 

Latossolos Vermelho-Escuro e podzólicos.  

 Historicamente, o Pontal do Paranapanema foi marcado por intensos conflitos 

pela posse de terras, protagonizados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra e grileiros locais, acarretando em paisagens altamente devastadas e 

fragmentadas, fruto de desmatamento e degradação para implantação de lavouras 

e pastagens (VALLADARES-PÁDUA et al., 2002; BEDUSCHI FILHO e 

ABRAMOVAY, 2003).  
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 Em vista disso, a fim de reverter esse cenário, o Instituto de Pesquisas Ecológicas 

(IPÊ), junto a demais parceiros, implementaram projetos de restauração ecológica 

em propriedades rurais com passivos ambientais, principalmente em APPs e RLs 

irregulares frente a legislação vigente, conectando e beneficiando áreas de alto valor 

de conservação, tais quais Parque Estadual do Morro do Diabo e a Estação 

Ecológica do Mico Leão Preto (ESEC MLP) (ARANA, 2007). Além dos ganhos 

ecológicos propiciados pelas iniciativas de recuperação de áreas degradadas, como 

aumento da cobertura vegetal nativa, manutenção da biodiversidade e regulação 

hídrica; benesses socioeconômicas também foram desencadeadas, com destaque 

para a geração de empregos e renda e melhoria na qualidade de vida para as 

comunidades da região (CULLEN JR, RUDRAN e VALLADARES-PÁDUA et al., 

2004; BELTRAME et al., 2005). 

 

3.2 Delineamento experimental e coleta de dados 

3.2.1 Inventário florestal 

 
Realizamos a coleta dos dados estruturais em 17 parcelas de restauração ativa, 

cujas idades de plantio variam entre 2 e 16 anos, e em 2 parcelas de restauração 

passiva (Figuras 4 a 7). Essa aquisição de dados em campo se deu além dos locais 

igualmente sobrevoados pelo LiDAR no período de interesse a fim de garantir 

robustez ao modelo de estimativa de carbono. 

Vale pontuar que uma das parcelas que se encontra no polígono pertencente a 

restauração mista está, nesse trabalho, categorizada como plantio devido a 

classificação de tipologia desenvolvida pelo Projeto NewFor, que será explanado a 

seguir. 
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Figura 4. Localização geográfica das parcelas de restauração ativa na região do Pontal do 

Paranapanema-SP, de acordo com as metodologias implantadas e conduzidas, objeto deste estudo 
(Fonte: Google Earth, 2022). 
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Figura 5. Localização geográfica das parcelas de restauração ativa na região do Pontal do 

Paranapanema-SP, de acordo com as metodologias implantadas e conduzidas, objeto deste estudo 
(Fonte: Google Earth, 2022). 
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Figura 6. Localização geográfica das parcelas de restauração ativa na região do Pontal do 

Paranapanema-SP, de acordo com as metodologias implantadas e conduzidas, objeto deste estudo 
(Fonte: Google Earth, 2022). 
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Figura 7. Localização geográfica das parcelas de restauração passiva na região do Pontal 

do Paranapanema-SP, de acordo com as metodologias implantadas e conduzidas, objeto deste 
estudo (Fonte: Google Earth, 2022). 

 

De maneira geral, os reflorestamentos, inicialmente com baixa ou nenhuma 

capacidade de resiliência natural, foram implantados por meio de plantios em área 

total com, aproximadamente, 2000 mudas por hectare (espaçamento 2,5 x 2 metros), 

utilizando, pelo menos, 100 espécies arbóreas nativas divididas em linhas de 

recobrimento e diversidade. Já as áreas de regeneração natural, quando 

caracterizadas como de médio potencial de resiliência, foram conduzidos 

coroamento, capina química das gramíneas exóticas invasoras e plantio ativo de 

espécies de árvores nativas. Esses locais foram categorizados como restauração 

mista. Já as áreas de regeneração natural definidas como de alto potencial de 

resiliência, foram estimulados os controles da mato competição. Essas localidades 

foram denominadas como restauração passiva. Vale destacar que, para todas as 

situações, foram executadas iniciativas de implantação de cercas, aceiros e controle 

de formigas cortadeiras. 

Nessas localidades, aplicamos o protocolo desenvolvido pelo NewFor, onde 

instalamos 19 parcelas permanentes de 900 m2, geralmente 30 x 30 m, na área de 
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estudo. Ou seja, que apresentaram condições estruturais similares ao longo de toda 

zona de estudo, excluindo qualquer tipo de adversidade que pudesse influenciar 

negativamente nos dados coletados (à exemplo, clareiras, abundância de 

gramíneas, dominância de espécies invasoras no sub-bosque e/ou trepadeiras no 

dossel). No caso das APPs com largura inferior a 30 m, instalamos parcelas de 

dimensão 20 x 45 m. Realizamos o inventário florestal nessas parcelas, por meio do 

qual plaqueamos, identificamos e mensuramos todos os indivíduos arbóreos e 

arbustivos que possuíam, pelo menos, um fuste com diâmetro à altura do peito igual 

ou superior a 5 cm (DAP ≥ 5 cm) e altura maior ou igual a 2 m. No caso de indivíduos 

que possuíam ramificações, a dimensão de todos os fustes foi aferida.  

 

Para a coleta de material botânico, adquirimos ramos vegetativos e, quando 

possível, materiais reprodutivos (flores e/ou frutos) para preparação de exsicatas que 

foram destinadas para identificação por especialistas no Herbário ESA da 

ESALQ/USP. 

 

3.3 Processamento e análise dos dados 

3.3.1 Carbono acima solo 

 
Para a estimativa da biomassa acima do solo nas áreas em processo de 

restauração florestal no sítio de estudo utilizamos a equação alométrica desenvolvida 

por Rasera (2019), desenvolvida em área de restauração com idade similar às deste 

estudo e para o domínio da Mata Atlântica, que considera três parâmetros preditores 

(DAP, altura total e densidade básica da madeira).  

 

ln Btas = b0 + b1 ln DAP + b2 ln Ht + b3 ln Dbt 

 

Onde,  

 

Btas = Biomassa total acima do solo (kg); 
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DAP = Diâmetro à altura do peito -1,30 m do solo (cm); 

Ht = Altura total (m); 

Dbt = Densidade básica da madeira (kg/m3); 

ln = logaritmo na base natural (logaritmo neperiano). 

 

Vale mencionar que, para os valores de densidade básica da madeira, nos 

respaldamos em uma lista elaborada por Chave e colaboradores (2006) e por outros 

documentos prontamente disponíveis na literatura. Quando não foi possível a 

identificação botânica do indivíduo arbóreo/arbustivo ao nível de espécie, nos 

baseamos nas médias de densidade básica da madeira dos gêneros, famílias e, em 

último caso, dos indivíduos identificados pertencentes a parcela de campo. 

 

Em relação ao carbono estocado acima do solo, ressaltamos que esse parâmetro 

foi estimado por meio da multiplicação dos valores da biomassa total acima do solo 

pelo fator 0,47 para espécies arbóreas, conforme recomendação do IPCC (2006).  

 

A biomassa acima do solo calculada para as parcelas amostrais nas áreas em 

processo de restauração ecológica no sítio de estudo foi associada aos dados de 

altura média do dossel (Canopy Height Model) dos polígonos correspondentes às 

paisagens reflorestadas, obtidos nos anos 2016 e 2021, por meio do LiDAR (Light 

Detection And Ranging) aerotransportado.  

A coleta das informações por LiDAR, tanto de 2016 quanto de 2021, foi realizada 

pela empresa Fototerra. Durante os voos, executados a uma altura de 60 metros 

acima do solo e a uma distância horizontal aproximada entre as linhas de voo 

adjacentes de 50 m, foram escaneados, aproximadamente, 521 e 829 hectares em 

2016 e 2021, respectivamente, dos reflorestamentos associados à área de estudo. 

Para os dois anos, as nuvens de pontos apresentaram densidade mínima de 5 

pontos por metro quadrado. 

Como já mencionado, para a determinação do incremento de carbono no período 

de interesse, levamos em consideração as áreas que foram igualmente sobrevoadas 
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nos dois anos estudados, que neste caso, totalizam, aproximadamente, 275 

hectares. 

Finalmente, para a filtragem e classificação das informações adquiridas foi 

utilizado o software Lastools, já para o recorte da área de interesse e geração das 

métricas foi usado o software Fusion.  

As análises das métricas e o desenvolvimento do modelo preditivo foram 

efetuados no ambiente R utilizando os pacotes arulesViz, devtools, ForestGapR, 

leafR, lidR, mapview, maptools, raster, rgdal, tidyverse. 

 

3.3.1.1 Processamento dos dados de 2016 

 
Em relação aos dados de 2016, transformamos a extensão do Canopy Height 

Model (CHM), prontamente disponível, do formato .asc para .tiff. Em seguida, 

uniformizamos o pixel para uma resolução espacial de 30 m, uma vez que a imagem 

comparativa de 2021 possuía tal resolução espacial, e extraímos os valores de 

desvio padrão e altura para aplicar no modelo preditivo selecionado. Pontuamos que 

para os dados de 2016 utilizamos a equação de estimativa de carbono designada 

para o ano de 2021, a fim de padronizar as informações.  

Vale mencionar que para a definição dos tamanhos dos pixels para os cálculos 

das métricas estruturais e para a calibração da equação, consideramos uma área de 

referência de 900 m2, referente a dimensão das parcelas amostrais. 

 

3.3.1.2 Processamento dos dados de 2021 

 
Já para as informações de 2021, seguindo as diretrizes e orientações padrão, a 

partir da nuvem de pontos normalizada, geramos um modelo digital de terreno com 

resolução de 0,5 m (função classify_ground) usando os pulsos de laser que chegam 

ao solo. Consertamos a altura dos pontos restantes com base na distância do solo. 

Seguidamente, elaboramos um mapa de altura do dossel com resolução de 0,5 m 

para toda abrangência sobrevoada, considerando o ponto mais alto em cada pixel 
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usando a função grid_canopy. Tendo em vista a altura do dossel para cada pixel de 

0,5 m em cada parcela, calculamos as seguintes métricas para a altura do dossel em 

cada parcela amostral:  

• Média; 

• Abertura do dossel: gerada pela função getForestGaps. Julgamos clareiras 

as áreas em que a altura do dossel era menor a 5 m e tamanho mínimo de 

10 m². 

• Volume da Altura da Área da Folha (LAHV): somamos os produtos da altura 

e do LAD médio naquela altura, para todos os intervalos de altura de 1 m 

na média. Gerado pela função LAHV;  

• Rugosidade: desvio padrão da altura por área de interesse (30 m referente 

a área da parcela amostral). 

 

Em sequência, utilizamos modelos lineares e quadráticos para aferir os estoques 

de carbono nas parcelas de restauração ecológica do sítio de estudo. As relações 

entre a biomassa acima do solo (AGB) e os parâmetros estruturais foram testadas 

por meio da análise de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk). Assim, 

identificamos o melhor modelo com base no Akaike Information Criteria (AIC), 

escolhendo o modelo mais parcimonioso, que apresentou o menor AIC.  

 

Finalmente, após as estimativas de carbono para o ano de 2016 com base nas 

métricas LiDAR e a equação escolhida, subtraímos os estoques de carbono de 2021 

pelos valores de 2016 em cada pixel para obter o incremento de carbono durante o 

período em cada pixel. Para obter o incremento de carbono em cada área, somamos 

o incremento de carbono de todos os pixels contidos na área. 

Destacamos que tanto o processamento quanto às análises dos dados LiDAR 

foram realizados de acordo com o proposto por Almeida e colaboradores (2019), 

utilizando o método de modelagem. Também pontuamos que o software QGis 

(Quantum GIS) foi usado para o desenvolvimento dos mapas de estoque de carbono.  

 

 



 
 

30 
 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Da parte estrutural da nossa pesquisa, inventariamos em campo, 872 indivíduos 

que se associam a 76 espécies arbóreas/arbustivas nas 19 parcelas amostradas nas 

áreas em processo de restauração ecológica na região do Pontal do Paranapanema 

(SP). Esses números demonstram 49 indivíduos e 14 espécies, em média, nas 

parcelas do sítio de interesse. Do total de espécies levantadas nas unidades 

amostrais, 74 delas são nativas e 2 naturalizadas (Psidium guajava L. e Syzygium 

cumini (L.) Skeels), conforme consulta no banco de dados da Flora do Brasil (2020). 

Bem como, 40% pertencem ao grupo sucessional das pioneiras e 60% das não 

pioneiras; de acordo com a lista desenvolvida pela Secretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo (2017) (Anexo 1).  

Esses resultados demonstram uma alta diversidade de espécies arbóreas nas 

áreas em processo de restauração ecológica na área de estudo. No entanto, apesar 

da maior riqueza de não-pioneiras, verifica-se que a maioria dos indivíduos se 

concentra em poucas espécies, sendo as principais: Croton urucurana Baill.; 

Guazuma ulmifolia Lam.; Inga vera Willd.; Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze; 

Schinus terebinthifolius Raddi; e Tabernaemontana catharinensis A.DC.. Tais, 

segundo a lista desenvolvida pela SIMA (2017) são, majoritariamente, classificadas 

como pioneiras. As espécies desse grupo ecológico são caracterizadas, sobretudo, 

pela capacidade de germinação a pleno sol, crescimento veloz e rápida senescência 

(BAKER et al., 2003). Além da autoecologia e condições ambientais das espécies 

ditas pioneiras, os projetos de restauração florestal também as priorizam em grande 

número pela sua pronta disponibilidade nos viveiros de mudas (CHAZDON, 2008; 

VIDAL e RODRIGUES, 2019). 

Vale pontuar que, apesar da maior riqueza de espécies não pioneiras 

(secundárias e clímax), provavelmente durante o inventário florestal em campo, os 

indivíduos associados a esse grupo ecológico não foram mensurados em maiores 

quantidades por não possuírem as conjunturas estruturais exigidas pelo protocolo do 

Projeto NewFor. Já que se tratam de espécies de crescimento mais vagaroso. Por 

isso, foi amostrado um número de exemplares sobressalentes de espécies pioneiras. 
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Nesse contexto, a alta frequência dessas espécies em áreas de restauração 

florestal colabora enormemente para a biomassa viva acima do solo, bem como para 

a estocagem de carbono, em especial nos primeiros anos de implementação e/ou 

condução das iniciativas de recuperação estrutural e ecológica das paisagens 

(BRANCALION et al., 2009; FEREZ, 2011). No entanto, apesar de acelerarem as 

taxas de sequestro de carbono na fase inicial dos projetos, por se tratarem de 

espécies de ciclo curto, a elevada abundância e frequência de espécies pioneiras 

pode comprometer a longevidade das áreas em restauração, em suma, pela 

incapacidade temporal de manutenção da reconstrução do dossel e/ou reabilitação 

funcional do ecossistema florestal, quando aplicadas técnicas de implantação e 

manutenção imediatistas e ineficientes (BRANCALION et al., 2010; RODRIGUES, 

BRANCALION e GANDOLFI, 2015). Assim, torna-se primordial o frequente 

monitoramento dos reflorestamentos, a fim de propiciar a longevidade e 

sustentabilidade ambiental desses locais a longo prazo (BRANCALION et al., 2012). 

Executando, quando necessário, ações de manejo adaptativo, tal qual, o plantio 

adicional de espécies-chave. 

Por outro lado, ao longo da dinâmica de sucessão ecológica e do desenvolvimento 

das áreas em processo de recuperação, a senescência de indivíduos categorizados 

como pioneiros propicia a abertura de clareiras nos dosséis das paisagens florestais, 

permitindo a entrada de luz e a germinação do banco de sementes, garantindo o 

recrutamento de novos exemplares arbóreos/arbustivos deste grupo sucessional, em 

complementação aos exemplares secundários e clímax implementados 

previamente, para a sustentação dos serviços ecossistêmicos (TABARELLI e 

MANTOVANI, 1997; MACIEL et al., 2003). Bem como, sabe-se que a riqueza de 

espécies tende a aumentar com a idade do reflorestamento. Já que diferentes nichos 

são favorecidos pelo avanço estrutural da floresta, permitindo o estabelecimento de 

outros grupos ecológicos de espécies arbóreas e o desenvolvimento de diferentes 

formas de vida no sub bosque (GUARIGUATA e OSTERTAG, 2011; PULITANO, 

DURIGAN e DIAS, 2014). Logo, considerando a localização estratégica do sítio de 

estudo deste mestrado, os reflorestamentos próximos a fragmentos de vegetação 
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nativa podem ter a sua riqueza de espécies potencializada, por meio da dispersão 

de sementes e recrutamento de regenerantes. 

 

Em relação a estocagem de carbono propriamente dita, para 2021, inferimos que 

o melhor modelo preditivo para a biomassa acima do solo (AGB) produzido com 

variáveis derivadas do Lidar foi uma regressão linear quadrática utilizando a Altura 

Média do Dossel (H) e a Rugosidade (SD). Tal qual:  

 

AGB = -0.37345+(-0.12646*H)+(0.04149*H^2)+(0.39637*SD) 
 
 

Conforme mencionamos anteriormente, esse modelo foi igualmente replicado e 

utilizado para os dados LiDAR obtidos em 2016. 

 

Com isso, a partir dessa equação, aferimos que os plantios de restauração, no 

referido período, incorporaram, em média, 5 MgC/ha/ano; enquanto as restaurações 

passivas e mistas, agregaram 13 e 9 MgC/ha/ano; respectivamente (Tabela 1). 

Totalizando um acréscimo total de, 3454; 3569 e 2767 MgC nas restaurações ativas, 

passivas e assistidas; nessa ordem. 

Também determinamos que os 275 ha de áreas em processo de restauração 

florestal dos polígonos sobrevoados pelo LiDAR na região do Pontal do 

Paranapanema incorporaram, entre os anos de interesse, em média, 6 MgC/ha/ano; 

que equipare-se a um incremento de 9775 MgC na área total, ou seja, um acréscimo 

de 174% (Figura 8).  

Finalmente, de maneira comparativa, as áreas em processo de restauração no 

sítio de estudo estocavam 49 Mg/ha de carbono em 2021 (Figura 9). Que equivale a 

um total de 5499 tC na área total. Já em 2016, os reflorestamentos, estocavam 18 

Mg/ha de carbono, ou 2058 tC na área total (Figura 10).  
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Tabela 1. Estoque e incremento de carbono no período de interesse (2016 e 2021) nas áreas 
em processo de restauração florestal no sítio de estudo na região do Pontal do Paranapanema-SP, 
de acordo com a idade e metodologias dos locais sob avaliação. 

 

 
 

ID polígono Idade (anos)
Estoque 2016 

(MgC/ha)

Estoque 2021 

(MgC/ha)

Incremento 

(MgC/ha)

Incremento 

(MgC/ha/ano)

Incremento 

(%)

Área 37 2 0,00 0,79 0,79 - -

Área 50 2 0,00 0,42 0,42 - -

Área 14 5 2,49 29,80 27,30 5,46 1094,77

Área 19 5 3,72 35,48 31,75 6,35 852,90

Área 30 5 4,92 46,04 41,12 8,22 836,55

Área 38 5 22,03 56,31 34,28 6,86 155,65

Área 39 5 31,29 119,17 87,88 17,58 280,84

Área 15 10 0,65 2,81 2,16 0,43 332,50

Área 16 10 1,11 2,58 1,47 0,29 131,83

Área 17 10 92,17 186,09 93,92 18,78 101,90

Área 18 10 25,18 70,63 45,45 9,09 180,51

Área 27 10 1,04 2,70 1,66 0,33 160,44

Área 28 10 1,12 2,77 1,64 0,33 146,40

Área 29 10 3,04 6,84 3,80 0,76 124,94

Área 1 16 23,20 48,93 25,73 5,15 110,90

Média ponderada 14,10 37,67 23,66 4,73 167,15

Desvio padrão 23,37 50,87 29,76 6,01 -

Área 5.1 16 67,52 219,71 152,19 30,44 225,40

Área 5.2 16 4,56 22,96 18,41 3,68 404,01

Área 5.3 16 8,17 37,83 29,66 5,93 363,26

Média ponderada 10,34 41,36 31,04 13,35 299,84

Desvio padrão 28,87 89,45 60,59 12,12 -

Área 2 14 39,91 86,47 46,56 9,31 116,65

Área 3 15 39,17 84,91 45,74 9,15 116,76

Média ponderada 39,52 85,64 46,15 9,23 116,70

Desvio padrão 0,37 0,78 0,41 0,08 -

Média geral 18,01 49,34 31,38 6,28 173,96

Restauração passiva

Restauração mista

Restauração ativa
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Figura 8. Mapa do incremento de carbono das áreas em processo de restauração florestal 

(tC/pixel) no sítio de estudo na região do Pontal do Paranapanema-SP, no período de 2016 a 2021, 
gerado a partir do modelo preditivo para os locais igualmente sobrevoados pelo LiDAR. 
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Figura 9. Mapa de carbono das áreas em processo de restauração florestal (tC/pixel) no sítio 

de estudo na região do Pontal do Paranapanema-SP, no ano de 2021, gerado a partir do modelo 
preditivo para os locais sobrevoados pelo LiDAR. 
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Figura 10. Mapa de carbono das áreas em processo de restauração florestal (tC/pixel) no 

sítio de estudo na região do Pontal do Paranapanema-SP, no ano de 2016, gerado a partir do modelo 
preditivo para os locais sobrevoados pelo LiDAR. 

 

 

Conforme os resultados apresentados acima, no período de interesse, os 

reflorestamentos na região do Pontal do Paranapanema, cooperam para o resgate e 

potencialização de processos ecológicos vinculados a significativos serviços 

ecossistêmicos, tal qual a estocagem de carbono. O valor de incremento de carbono 

mensurado nas áreas em processo de restauração florestal reflete que tanto a 

dinâmica estrutural quanto os processos funcionais vêm sendo recuperados ao longo 

da vigência dos projetos coordenados pelo IPÊ na região de estudo, corroborando 

com Lima e colaboradores (2005) no trabalho sobre a viabilidade de projetos de 

carbono social no Pontal do Paranapanema. A comparação de resultados entre 

estudos é delicada, principalmente quando são utilizadas abordagens e 

metodologias distintas para a estimativa de parâmetros, no entanto, Melo e Durigan 

(2006) encontraram valores semelhantes ao deste mestrado em áreas de 

restauração ecológica de diferentes idades na mesma região da referida pesquisa. 

E com o estoque valorado por Amaral (2017), em 2015, utilizando a tecnologia LiDAR 
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em corredores ecológicos na região do Pontal do Paranapanema. Nesse sentido, 

podemos afirmar que os reflorestamentos do sítio de estudo, independentemente da 

metodologia utilizada, apresentam grande capacidade de estocagem de biomassa 

florestal, contribuindo enormemente para o sequestro de carbono atmosférico e, 

consequentemente, para a mitigação das mudanças climáticas em paisagens 

historicamente degradadas e/ou ocupadas irregularmente por atividades 

agropecuárias (POORTER et al. 2016; SUAREZ et al., 2019; GARDON, 2021). 

Levando em consideração o arcabouço científico sobre a temática e o contexto 

local desta pesquisa, esperamos que o acúmulo de carbono nas áreas em processo 

de restauração florestal estudadas neste mestrado, apresente tendência de 

crescimento ao longo dos anos. Isso porque, além da atuação das espécies 

pioneiras, já abordada anteriormente, o incremento de biomassa arbórea nos 

reflorestamentos é potencializado pelo aumento da abundância de espécies de 

grupos sucessionais mais avançados, que possuem tronco com maior volume; 

presentes em diversidade significativa nos projetos desenvolvidos pelo IPÊ 

(CHAZDON, 2013). Segundo estudos sobre o mesmo assunto, uma das principais 

características da sucessão ecológica é que a biomassa aumenta proporcionalmente 

com o aumento da idade das florestas (GUARIGUATA e OSTERTAG, 2000). Bem 

como, florestas mais maduras apresentam maior número de indivíduos de grande 

porte, elevando, dessa maneira, a biomassa arbórea da comunidade vegetal 

(PULITANO, DURIGAN e DIAS, 2014; CHAZDON et al., 2016). No entanto, o 

incremento de biomassa na parte aérea se torna mais paulatino por volta dos 20 

anos da trajetória florestal (AIDE et al., 2000; GARDON, 2021). Essas pesquisas 

confirmam o padrão dos resultados que observarmos nesse mestrado, 

especialmente nas áreas de restauração ativa, cujo acúmulo de biomassa na parte 

aérea foi progressivo ao longo da primeira década, desacelerando no décimo sexto 

ano da sucessão ecológica. 

Assim como as idades dos plantios de restauração e a diversidade da comunidade 

implantada, outros fatores também podem influenciar diretamente na estocagem de 

carbono em reflorestamentos (BELLOTTO et al, 2009; CROUZEILLES et al., 2016). 

Sabe-se que a predisposição das restaurações em sequestrarem carbono da 
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atmosfera está diretamente associada a fatores edáficos, climáticos e de manejo, 

tais quais, uso anterior do solo, nível de degradação, técnicas empregadas em 

campo e características físicas e químicas do solo (BROWN e LUGO, 1990; 

SUGANUMA, 2013; CROUZEILLES et al., 2016).  

No que diz respeito as diferentes metodologias de restauração aplicadas em 

campo, notamos uma tendência de incremento de carbono levemente superior nas 

áreas de regeneração natural, tanto de médio quanto de alto potencial em 

comparação aos plantios. Assim como, no presente momento, o acúmulo de 

biomassa acima do solo é maior em restaurações mistas em relação às outras 

estratégias de reabilitação ambiental.  

No caso das restaurações assistidas, a associação do plantio ativo de espécies 

arbóreas com a condução a longo prazo de regenerantes naturais pré-existentes; 

possivelmente favoreceram a incorporação de carbono tanto pelas árvores 

previamente presentes quanto pelas mudas implementadas. A longevidade da área 

em processo de restauração, expressa pela idade e pelo avançado desenvolvimento 

e crescimento dos indivíduos arbóreos, a eliminação dos filtros de degradação e a 

capacidade de resiliência ambiental da área em questão impulsionaram a estocagem 

de biomassa nessas localidades (VIDAL, 2008). Assim, respaldados por diversos 

estudos sobre o tema (NAVE, 2005; BELTRAME e RODRIGUES, 2008; AGUIRRE, 

2012; BELLEMO, 2017), interpretamos que a pré-existência de indivíduos arbóreos 

desenvolvidos na área em restauração, propiciou os valores superiores tanto de 

estoque quanto de incremento de biomassa acima do solo nessas localidades em 

comparação às outras metodologias no sítio de estudo, favorecendo o recobrimento 

do solo e a incorporação de carbono pelos indivíduos plantados, principalmente na 

fase inicial de implantação, momento em que a demanda por práticas de manutenção 

é mais pungente. 

Em áreas de restauração passiva, a quantidade de clareiras nos dosséis florestais 

tende a ser maior por conta do crescimento inicial dos indivíduos arbóreos ser mais 

vagaroso, propiciando a maior entrada de luz, e consequentemente, a propagação e 

desenvolvimento de gramíneas invasoras que competem com as árvores e 

acarretam uma taxa de mortalidade expressiva (HOLL, 2002). No entanto, diversos 
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autores demonstraram em seus estudos, que após distúrbios e vulnerabilidades 

recorrentes, áreas com resiliência para a sustentação da regeneração natural, 

tendem a aumentar o estoque de carbono ao longo do tempo (BECKNELL e 

POWERS, 2014; LOHBECK, 2015). Isso porque, a riqueza de espécies aumenta 

com o passar dos anos, bem como o porte das árvores presentes também é 

incrementado (LIEBSCH, GOLDENBERG e MARQUES, 2007; SANTOS, 2008; 

RODRIGUES, 2009). Apoiados nesse arcabouço de conhecimento e considerando 

os resultados apurados nessa pesquisa, entendemos que os locais sob iniciativas de 

restauração passiva possuem ampla longevidade temporal; cujas localidades ao 

longo do período de isolamento e condução da regeneração natural foram capazes 

de recrutar e desenvolver indivíduos arbóreos em conformidade com o processo de 

sucessão florestal, acarretando em valores de estoque e incremento de biomassa 

similares às demais técnicas aplicadas em campo. Ainda assim, vale pontuar que, 

de acordo com os gestores locais dos reflorestamentos, as atuais áreas 

categorizadas como restauração passiva são iniciativas fracassadas de plantios 

florestais de espécies nativas do passado. Esse histórico e uso anterior do solo, que 

envolveu manejo intensivo para implementação ativa de restauração florestal, pode 

ter influenciado diretamente nos resultados valorados nesse mestrado. 

Em consonância com o conteúdo que já mencionamos anteriormente, os plantios 

de restauração avaliados nesta pesquisa foram capazes de superar os filtros de 

degradação que afetam as implantações florestais nos seus primeiros anos, 

especialmente mortalidade por conta da competição com gramíneas exóticas 

invasoras; assegurando, assim, a estocagem apropriada de biomassa arbórea a 

longo prazo (NAVE et al., 2015). Por esse motivo, relacionado aos cuidados 

associados às práticas de manutenção, principalmente nos reflorestamentos mais 

novos, não foram apuradas perdas de carbono. Ou seja, as restaurações ativas, 

assim como as demais metodologias, também incorporam carbono de maneira 

gradativa e progressiva, especialmente, devido ao grande número de indivíduos 

arbóreos presentes nos locais destinados às atividades de recuperação, pela menor 

atuação de filtros de degradação (à exemplo, mato-competição e lianas) e pelas 

constantes práticas de manejos a que estão sujeitos esses reflorestamentos 
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(TRENTIN et al, 2018; ZANINI, 2019). Ou seja, plantios de restauração visam 

acelerar o processo de sucesso ecológica, por meio de ações antrópicas diretas, 

enquanto a recuperação natural de áreas degradadas e/ou ocupadas irregularmente 

por atividades agropecuárias se torna mais gradual por conta do histórico de 

perturbações (DELLASALA et al., 2003; SHONO et al., 2007).  

Nesse sentido, em grandes paisagens, compatibilizar as iniciativas de 

reflorestamento ativo de espécies nativas com a regeneração natural das florestas 

poderia ser uma abordagem mais eficaz em termos de carbono, biodiversidade e 

custo-benefício (CHAZDON e URIARTE, 2016; COOK-PATTON et al., 2020). 

Portanto, ações complementares de manejo podem auxiliar na potencialização de 

sequestro de carbono em florestas nativas implantadas e regeneradas, 

principalmente em reflorestamentos mais jovens, tais como, seleção de espécies, 

eliminação de filtros (à exemplo, gramíneas competidoras, formigas cortadeiras, 

espécies exóticas com potencial invasor e controle de lianas), condução da 

regeneração natural e plantio de enriquecimento/adensamento (BRANCALION et al., 

2018; PHILIPSON et al., 2020). Essas iniciativas são atualmente conhecidas como 

“carbon boosters”, da tradução literal, impulsionadores de carbono, e encontram-se 

rotineiramente presentes em projetos de adequação ambiental (GILROY et al., 2014; 

BERNAL, MURRAY e PEARSON, 2018). Paralelamente, considerando o contexto 

local da área de estudo, sincronizar as iniciativas de implantação e condução de 

reflorestamentos em áreas degradadas e/ou ocupadas indevidamente por atividades 

agropecuárias com a conservação de remanescentes de florestas nativas, pode 

alavancar a capacidade dos ecossistemas florestais atuarem como sumidouros de 

carbono atmosférico (BRANCALION e CHAZDON, 2017; STRASSBURG et al., 

2020). 

Finalmente, levando em consideração o ineditismo desse trabalho no que diz 

respeito à mensuração do incremento de carbono em uma mesma área em períodos 

de tempo distintos, destacamos que a metodologia LiDAR para a estimativa e 

quantificação da estocagem de carbono em grandes florestas nativas plantadas e 

regeneradas se mostra amplamente eficiente e promissora. Conforme demonstrou 

Amaral (2017) em seu trabalho, no Pontal do Paranapanema, e demais autores em 
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outras regiões, como Junior (2021), Almeida e colaboradores (2019), Oliveira (2014), 

Ioki e colaboradores (2010); e Bortolot e Wynne (2005). A técnica além de poupar 

supra esforços de campo, também possibilita a redução dos custos associados a 

etapa de monitoramento, a maior assertividade no levantamento de parâmetros de 

avaliação e, finalmente, a geração de informações mais precisas sobre o estado 

atual das áreas em processo de restauração ecológica. Portanto, apesar dos 

prósperos resultados, a continuidade dos levantamentos, análises e estudos 

aprofundados sobre tecnologias de monitoramento em áreas de restauração florestal 

devem ser constantemente incentivados e investigados pela comunidade científica, 

a fim de fomentar iniciativas bem sucedidas de restauração florestal, políticas 

públicas e estímulos a tecnificação no campo. 
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5. CONCLUSÃO 

Os projetos de adequação ambiental coordenados e desenvolvidos pelo IPÊ na 

região do Pontal do Paranapanema, por meio de iniciativas de restauração ecológica, 

fomentaram o crescimento da cobertura vegetal nativa e o resgate da funcionalidade 

em paisagens florestais. Caminhando para a conservação da biodiversidade e a 

recuperação de serviços ecossistêmicos. 

A restauração florestal em paisagens antropizadas, por intermédio de diferentes 

metodologias, é uma iniciativa que auxilia no incremento de carbono a longo prazo, 

propiciando a reabilitação de serviços ambientais e a mitigação das mudanças 

climáticas. Considerando a demanda por projetos de adequação ambiental em larga 

escala, a consonância de iniciativas de restauração ativa, assistida e passiva são 

potenciais para atingir os objetivos almejados localmente e em escala global. Por 

isso, a seleção de estratégias eficientes, espécies potenciais e práticas de manejo 

podem impulsionar a estocagem de carbono em áreas em processo de restauração 

ecológica a longo prazo com maior custo-benefício e efetividade. 

Dessa forma, faz-se necessária a frequente avaliação das iniciativas de 

restauração florestal, por meio do acompanhamento de parâmetros estruturais e 

ecológicos, a fim de assegurar a sustentabilidade ambiental dos locais em processo 

de recuperação. A utilização de tecnologias de monitoramento de grandes áreas, 

como o LiDAR, mostram-se eficientes e assertivas quando conciliadas com 

amostragens de campo. E devem ser constantemente aperfeiçoadas e testadas em 

pesquisas científicas para fomento de políticas públicas e acesso pelos atores da 

cadeia da restauração ecológica. 
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Lista de espécies encontradas nas parcelas amostrais nas áreas em processo de 

restauração florestal no sítio de estudo na região do Pontal do Paranapanema-SP, de 

acordo com a origem e classe sucessional. 

Família Nome científico 
Origem 

(REFLORA, 
2020) 

Classe 
sucessional 
(SIMA, 2017) 

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi Nativa Pioneira 

Anacardiaceae  Astronium graveolens Jacq. Nativa Não pioneira 

Anacardiaceae  Astronium urundeuva (M.Allemão) Engl. Nativa Não pioneira 

Anacardiaceae  Tapirira guianensis Aubl. Nativa Não pioneira 

Annonaceae  Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Nativa Não pioneira 

Apocynaceae Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg. Nativa Não pioneira 

Apocynaceae  Tabernaemontana catharinensis A.DC. Nativa Pioneira 

Asteraceae  Moquiniastrum polymorphum (Less.) G. 
Sancho 

Nativa Pioneira 

Bignoniaceae Jacaranda cuspidifolia Mart.  Nativa Não pioneira 

Bignoniaceae  Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. Nativa Não pioneira 

Bignoniaceae  Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

Nativa Não pioneira 

Bignoniaceae  Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Nativa Não pioneira 

Bignoniaceae  Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Nativa Não pioneira 

Boraginaceae  Cordia americana (L.) Gottschling & J.S.Mill. Nativa Não pioneira 

Burseraceae  Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand Nativa Não pioneira 

Cannabaceae  Celtis brasiliensis (Gardner) Planch. Nativa Não pioneira 

Cannabaceae  Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Nativa Pioneira 

Cannabaceae  Trema micrantha (L.) Blume Nativa Pioneira 

Caricaceae  Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC. Nativa Não pioneira 

Combretaceae  Terminalia glabrescens Mart. Nativa Não pioneira 

Euphorbiaceae Croton floribundus Spreng. Nativa Pioneira 

Euphorbiaceae Croton urucurana Baill. Nativa Pioneira 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong Nativa Pioneira 

Euphorbiaceae Sapium haematospermum Müll.Arg. Nativa Pioneira 

Euphorbiaceae  Mabea fistulifera Mart. Nativa Pioneira 

Fabaceae Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Clitoria fairchildiana R.A.Howard Nativa - 

Fabaceae  Copaifera langsdorffii Desf. Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Dahlstedtia floribunda (Vogel) M.J. Silva & 
A.M.G. Azevedo 

Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.) M.J.Silva & 
A.M.G.Azevedo 

Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Nativa Pioneira 
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Fabaceae  Erythrina falcata Benth. Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Hymenaea courbaril L. Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Inga laurina (Sw.) Willd. Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Inga vera Willd. Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Machaerium brasiliense Vogel Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze Nativa Pioneira 

Fabaceae  Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Nativa Pioneira 

Fabaceae  Pterogyne nitens Tul. Nativa Não pioneira 

Fabaceae  Schizolobium parahyba (Vell.) Blake Nativa Pioneira 

Fabaceae  Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose Nativa Pioneira 

Fabaceae  Senegalia velutina (DC.) Seigler & Ebinger Nativa Pioneira 

Lamiaceae Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Nativa Pioneira 

Lecythidaceae  Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Nativa Não pioneira 

Malvaceae  Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Nativa Não pioneira 

Malvaceae  Guazuma ulmifolia Lam. Nativa Pioneira 

Malvaceae  Luehea candicans Mart. & Zucc. Nativa Não pioneira 

Malvaceae  Luehea grandiflora Mart. Nativa Não pioneira 

Malvaceae  Luehea paniculata Mart. & Zucc. Nativa Não pioneira 

Meliaceae  Cedrela fissilis Vell. Nativa Não pioneira 

Meliaceae  Cedrela odorata L. Nativa Não pioneira 

Moraceae  Ficus gomelleira Kunthu Nativa Não pioneira 

Moraceae  Ficus guaranitica Chodat Nativa Não pioneira 

Moraceae  Ficus obtusifolia Kunth Nativa Não pioneira 

Moraceae  Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. Nativa Não pioneira 

Myrtaceae  Campomanesia guazumifolia (Cambess.) 
O.Berg 

Nativa Não pioneira 

Myrtaceae  Psidium guajava L. Naturalizada - 

Myrtaceae  Syzygium cumini (L.) Skeels Naturalizada - 

Phyllanthaceae  Savia dictyocarpa Müll.Arg. Nativa Não pioneira 

Phytolaccaceae  Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Nativa Não pioneira 

Polygonaceae  Triplaris americana L. Nativa Pioneira 

Rosaceae  Prunus myrtifolia (L.) Urb. Nativa Não pioneira 

Rubiaceae Genipa americana L. Nativa Não pioneira 

Rutaceae  Dictyoloma vandellianum A.Juss. Nativa Pioneira 

Rutaceae  Helietta apiculata Benth. Nativa Não pioneira 

Salicaceae Casearia sylvestris Sw. Nativa Pioneira 

Sapindaceae  Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Nativa Pioneira 

Sapotaceae  Pouteria torta (Mart.) Radlk. Nativa Não pioneira 

Solanaceae  Solanum granulosoleprosum Dunal Nativa Pioneira 

Solanaceae  Solanum lycocarpum A.St.-Hil. Nativa Pioneira 
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Urticaceae  Cecropia pachystachya Trécul Nativa Pioneira 

Verbenaceae  Citharexylum myrianthum Cham. Nativa Pioneira 

 


