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Região dos estudosRegião dos estudosRegião dos estudosRegião dos estudosRegião dos estudosRegião dos estudosRegião dos estudosRegião dos estudos

�� Cobertura original: Floresta Cobertura original: Floresta 
Estacional Estacional SemidecidualSemidecidual

�� Cobertura remanescente: Cobertura remanescente: 1,8%1,8%

�� Matriz: agricultura intensiva (grãos  Matriz: agricultura intensiva (grãos  
com 2 safras ano e canacom 2 safras ano e cana--dede--aaçúçúcar)car)





Capoeira (23 anos )

Área 2 (1 ano) Área 5 (3 anos)

Área11 (13 anos)



MONITORAMENTOMONITORAMENTOMONITORAMENTOMONITORAMENTOMONITORAMENTOMONITORAMENTOMONITORAMENTOMONITORAMENTO
JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA

�� Demandas e custosDemandas e custos

�� Estimativa de 600 mil hectares a restaurar Estimativa de 600 mil hectares a restaurar 

no Estado de São Paulono Estado de São Paulo

�� FiscalizaFiscalizaçção: recuperaão: recuperaçção de 900 ha/anoão de 900 ha/ano

�� Custos chegando a U$ 2,5 mil por hectare Custos chegando a U$ 2,5 mil por hectare 

�� Financiamentos com recursos pFinanciamentos com recursos púúblicos    R$ blicos    R$ 

4,3 milhões em 4 anos pelo FEHIDRO4,3 milhões em 4 anos pelo FEHIDRO



OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DO PROJETO OBJETIVOS DO PROJETO 
ORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINALORIGINAL

�� Identificar indicadores estruturais de sucesso Identificar indicadores estruturais de sucesso 
de reflorestamentos para restaurade reflorestamentos para restauraçção de ão de 
matas ciliares com idade entre um e três anosmatas ciliares com idade entre um e três anos

�� Elaborar sistema de monitoramento dos Elaborar sistema de monitoramento dos 
reflorestamentos de restaurareflorestamentos de restauraçção que possa ser ão que possa ser 
utilizado por tutilizado por téécnicos envolvidos com este tipo cnicos envolvidos com este tipo 
de projeto.de projeto.



Diretrizes do sistema de Diretrizes do sistema de Diretrizes do sistema de Diretrizes do sistema de Diretrizes do sistema de Diretrizes do sistema de Diretrizes do sistema de Diretrizes do sistema de 
monitoramentomonitoramentomonitoramentomonitoramentomonitoramentomonitoramentomonitoramentomonitoramento

�� possibilitar monitoramento do restabelecimento da possibilitar monitoramento do restabelecimento da 

estrutura e dos processos ecolestrutura e dos processos ecolóógicos originais;gicos originais;

�� prioridade para 3 primeiros anos de implantaprioridade para 3 primeiros anos de implantaçção;ão;

�� avaliaavaliaçção por indicadores;ão por indicadores;

�� abrangência;abrangência;

�� precisão;precisão;

�� aplicabilidade.aplicabilidade.



SeleSeleSeleSeleSeleSeleSeleSeleçççççççção de indicadoresão de indicadoresão de indicadoresão de indicadoresão de indicadoresão de indicadoresão de indicadoresão de indicadores

�� Indicadores Indicadores são parâmetros que permitem 
avaliar atributos de uma área ou processo com 
o objetivo de comparar tais resultados com 
resultados anteriores, metas ou objetivos pré-
estabelecidos ou, ainda, para comparar áreas 
ou processos similares

�� CaracterCaracteríísticas dos indicadoressticas dos indicadores
�� facilmente mensurados;facilmente mensurados;

�� senssensííveis a alteraveis a alteraçções; eões; e

�� integrativos.integrativos.



Indicador EstruturalIndicador EstruturalIndicador EstruturalIndicador EstruturalIndicador EstruturalIndicador EstruturalIndicador EstruturalIndicador Estrutural

�� Cobertura de copasCobertura de copas

�� determinante para determinante para microhabitatmicrohabitat interno da interno da 
floresta (luz, umidade do ar e solo, floresta (luz, umidade do ar e solo, 
temperatura do ar e solo);temperatura do ar e solo);

�� controle de processos erosivos;controle de processos erosivos;

�� controle de ervas invasoras;controle de ervas invasoras;

�� mméétodos para ftodos para fáácil estimacil estimaçção (interseão (interseçção ão 
de linhas e de pontos).de linhas e de pontos).



Estimativa da cobertura Estimativa da cobertura Estimativa da cobertura Estimativa da cobertura Estimativa da cobertura Estimativa da cobertura Estimativa da cobertura Estimativa da cobertura 
pelo mpelo mpelo mpelo mpelo mpelo mpelo mpelo méééééééétodo da todo da todo da todo da todo da todo da todo da todo da 
intersecintersecintersecintersecintersecintersecintersecintersecçççççççção  em linhaão  em linhaão  em linhaão  em linhaão  em linhaão  em linhaão  em linhaão  em linha
�� desenvolvido por desenvolvido por CanfieldCanfield (1941);(1941);

�� soma das intersesoma das interseçções de copas em uma linha prões de copas em uma linha préé

determinada;determinada;

�� utilizautilizaçção de uma trena, eão de uma trena, e

�� ccáálculos simples.lculos simples.



Cobertura por interseCobertura por interseCobertura por interseCobertura por interseCobertura por interseCobertura por interseCobertura por interseCobertura por interseçççççççção na ão na ão na ão na ão na ão na ão na ão na 
linhalinhalinhalinhalinhalinhalinhalinha

Reflorestamento 1 ano Estrato herbáceo em vereda - DF



A = 2,3m

B = 1,5m

C = 3,1m

Trena = 12m

Cobertura% = 57,5%

EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

(A + B + C)

Cobertura =
(2,3 + 1,5 + 3,1)

12

x 100

Cobertura% =
comprimento trena

x 100(A + B + C)



AvaliaAvaliaAvaliaAvaliaAvaliaAvaliaAvaliaAvaliaçççççççção do mão do mão do mão do mão do mão do mão do mão do méééééééétodo de linhas todo de linhas todo de linhas todo de linhas todo de linhas todo de linhas todo de linhas todo de linhas --------
correlacorrelacorrelacorrelacorrelacorrelacorrelacorrelaççççççççõesõesõesõesõesõesõesões

Idade
Densidade

plantio
Altura
média

DAP
médio

Área Basal
Cobertura

(linhas)

Idade 1,0000

Densidade plantio 0,4820* 1,0000

Altura média 0,9195* 0,3970 1,0000

DAP médio 0,8736* 0,2393 0,9120* 1,0000

Área Basal 0,9084* 0,4701* 0,8434* 0,9027* 1,0000

Cobertura (linhas) 0,8140* 0,5860* 0,8002* 0,7234* 0,7949* 1,0000

* = significativa a 1%



Modelo idade x coberturaModelo idade x coberturaModelo idade x coberturaModelo idade x coberturaModelo idade x coberturaModelo idade x coberturaModelo idade x coberturaModelo idade x cobertura

Cobertura = 219,67 – 2294,92/x

Y = cobertura (%)

X = idade (meses)

R2 = 0,722

Syx% = 31,8



Sistema de avaliaSistema de avaliaSistema de avaliaSistema de avaliaSistema de avaliaSistema de avaliaSistema de avaliaSistema de avaliaççççççççãoãoãoãoãoãoãoão

�� Conjuntos de indicadoresConjuntos de indicadores

�� nníível de preparo da vel de preparo da áárea para restaurarea para restauraççãoão

�� nníível de manutenvel de manutençção do plantioão do plantio

�� estrutura do plantioestrutura do plantio

�� NNííveis de adequaveis de adequaççãoão

�� RecomendaRecomendaçções tões téécnicascnicas

�� Guia de utilizaGuia de utilizaççãoão





CONSIDERACONSIDERACONSIDERACONSIDERACONSIDERACONSIDERACONSIDERACONSIDERAÇÇÇÇÇÇÇÇÕES FINAISÕES FINAISÕES FINAISÕES FINAISÕES FINAISÕES FINAISÕES FINAISÕES FINAIS

�� O guia  e a matriz devem ser usados de forma contO guia  e a matriz devem ser usados de forma contíínua e propiciando nua e propiciando 

a ana anáálise dos reflorestamentoslise dos reflorestamentos

�� Os resultados devem ser analisados:Os resultados devem ser analisados:

�� possibilitando a orientapossibilitando a orientaçção daqueles envolvidos com o reflorestamento eão daqueles envolvidos com o reflorestamento e

�� permitindo ao avaliador a compreensão do processo de evolupermitindo ao avaliador a compreensão do processo de evoluçção dos ão dos 

reflorestamentosreflorestamentos

�� Os dados de monitoramento permitirão o aprimoramento da anOs dados de monitoramento permitirão o aprimoramento da anáálise de lise de 

projetos (normas de licenciamento e financiamento)projetos (normas de licenciamento e financiamento)

�� Modelos devem ser desenvolvidos regionalmente e estratificados pModelos devem ser desenvolvidos regionalmente e estratificados por or 

fertilidade de solos, tipos de perturbafertilidade de solos, tipos de perturbaçção e tão e téécnica de restauracnica de restauraççãoão



Muito obrigado!
acgmelo@gmail.com


