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Importância dos remanescentes florestais 

 

No ambiente urbano, os remanescentes florestais contribuem através do conforto 

térmico e redução da poluição sonora, visual e atmosférica, ou seja, além da estética, 

absorvem gazes de efeito estufa, gerando qualidade de vida. Isto ocorre, porque as árvores 

sintetizam através do seu metabolismo gases tóxicos e proporcionam equilíbrio no 

microclima, aumentando o teor de oxigênio e de umidade e, fornecem sombreamento, 

abrigo e alimento à fauna e lazer. Através delas, pode-se salvaguardar a identidade 

biológica da região, preservando ou cultivando as espécies nativas1.  

Os remanescentes florestais no entorno dos corpos d´água, possuem função 

hidrológica ligada a vários fatores como o escoamento das águas da chuva, a atenuação do 

pico dos períodos de cheia, a dissipação de energia do escoamento superficial, a 

estabilidade das margens, o equilíbrio térmico das águas (o que favorece a ictiofauna), a 

ciclagem de nutrientes e o controle de sedimentação. Assim, os solos desprovidos de 

cobertura florestal, nas áreas ripárias, reduzem drasticamente sua capacidade de retenção 

de água de chuva, que escoa sobre a superfície formando enormes enxurradas que não 

permitem o bom abastecimento do lençol freático, promovendo a diminuição da água 

armazenada. As nascentes são reduzidas, especialmente, nos períodos mais críticos de 

estiagem e carregam partículas do solo iniciando o processo de erosão que facilmente 

evolui para voçorocas. O solo removido irá se depositar nas partes mais baixas do terreno, 

assoreando gradativamente os cursos d´água2.   

 

Técnicas de recuperação e restauração de áreas degradadas 

 

Em função de todos os seus benefícios, um remanecente florestal quando degradado 

pode ser recuperado. Se ele estiver com várias clareiras, locais abertos, faz-se um 

enriquecimento com espécies de estágios sucessioanis mais avançados, através do plantio 

de espécies clímax, espécies endêmicas e/ou ameaçadas. Dependendo da configuração 

ambiental, não há necessidade de intervenção técnica, o isolamento da área é suficente 

para a dinâmica natural e as relações ecológicas recuperarem a estrutura da vegetação. 

Quando o local está totalmente sem vegetação, a recuperação é feita através do plantio 



 

 

total, utilizando-se um consócio de espécies dos estágios finais (clímax) e iniciais (pioneiras) 

de sucessão, adequadas ao ambiente3. 

A restauração ecológica inicia ou acelera a sucessão e resgata a estrutura de um 

ecossistema (composição de espécies, propriedades do solo e da água) e as suas 

propriedades funcionais (produtividade, fluxo de energia, ciclagem de nutrientes)3. Reduz 

a pressão sobre o ecossistema e permite o seu recobrimento natural ou envolve 

intervenção significativa como plantio de vegetação, que restabele espécies em extinção 

ou erradica exóticas invasoras4.  

A intervenção para o projeto de restauração varia. Na Alemanha no Parque Nacional 

Bayerischer Wald após danos causados por uma tempestade, seguida de ataque de broca, 

decidiu-se pelo isolamento da área, permitindo a recuperação espontânea do 

remanescente, o que resultou em uma floresta secundária com alta diversidade de 

espécies e estrutura4.  

A presença de espécies exóticas invasoras, em diversos locais no mundo, é grande, 

sua ocupação é crecente, sendo, também, o impacto que mais gera perda de 

biodiversidade. Como técnica de controle, pode-se realizar a exclusão destas espécies, 

conforme executado no Parque Nacional de Snowdonia, País de Gales. Este Parque 

apresenta mais de 100 espécies de plantas exóticas, mas o controle se concentrou nas 

espécies mais invasivas, como Rhododendron ponticum e Fallopia japonica5.  

No sul do Brasil, espécies de campim braquiária invasivas, originárias da África 

foram controladas por sombreamento através do plantio de espécies nativas com rápido 

crescimento e copa densa6. A técnica utilizando espécies pioneiras para recobrimento do 

dossel é eficiente no sombreamento de ervas daninhas, diminue o risco de incêndio e 

facilita a colonização do local por uma variedade maior de espécies7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Benefícios da recuperação e/ou restauração ou conservação de florestas 

 

Sequestro de Carbono 

 

O reconhecimento de como a natureza pode ajudar a combater a crise climática 

tem aumentado. Da proteção às florestas já existentes ao plantio de novas árvores, as 

florestas oferecem benefícios significativos em termos de mitigação das mudanças 

climáticas8. 

Como resultado do mapeamento das taxas potenciais de captura de carbono a 

partir da “regeneração natural das florestas”, constatou-se que as florestas se regeneram 

de forma natural tem o potencial de absorver até 8,9 bilhões de toneladas métricas de 

dióxido de carbono da atmosfera por ano até 2050 e ainda, manter pastagens nativas e os 

níveis atuais de produção de alimentos. Isto é equivalente a absorver 23% das emissões 

globais de CO2 da atmosfera todos os anos. Essa quantidade se soma ao carbono que as 

florestas existentes já absorvem atualmente, em torno de 30% das emissões anuais de 

CO2
8. 

Um experimento realizado pela Embrapa Pecuária Sudeste (SP), avaliou o potencial 

de sequestro de carbono por meio das árvores de dois sistemas agroflorestais: Integração 

Pecuária-Floresta ou silvipastoril (SSP) e outro Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). Constaou-

se que os dois sistemas avaliados apresentaram grande capacidade de acúmulo de carbono 

nas árvores. Na média, a produção de biomassa (a soma de troncos, galhos, folhas e raízes) 

foi de 145 toneladas por hectare ao longo de oito anos.  Os dados mostraram o alto 

potencial de rendimento das árvores em modelos integrados e a capacidade desses 

sistemas de remover carbono atmosférico e mitigar as emissões de GEE. Os resultados 

indicam que a quantidade do elemento acumulado é suficiente para zerar as emissões da 

própria produção da fazenda e gerar excedentes que poderiam ser comercializados como 

créditos de carbono9.  

 

 

http://www.embrapa.br/pecuaria-sudeste


 

 

Na Câmara dos Deputados está em trâmite o Projeto de Lei 528/21, que institui o 

Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) e vai regular a compra e venda de 

créditos de carbono no País. Crédito de carbono é um certificado recebido que comprova 

a redução de emissões de GEE e que pode ser comercializado9.  

 

Sumidouro De Carbono 

 

As florestas do mundo sequestraram cerca de duas vezes mais dióxido de carbono 

do que emitiram entre 2001 e 2019. Assim, as florestas são um “sumidouro de carbono” 

com uma absorção líquida de 7,6 bilhões de toneladas de CO2 por ano, 1,5 vez mais carbono 

do que os Estados Unidos, segundo maior emissor do mundo, emitem anualmente10. 

O novo mapa revela que 27% da cobertura florestal do planeta que atua como 

sumidouro líquido de carbono, está em áreas protegidas. Observações de áreas individuais 

mostram o quão efetivo essas áreas podem ser para manter o CO2 nas florestas. As árvores 

na área protegida continuam a absorver, aproximadamente, 10 milhões de toneladas de 

CO2 a mais do que emitem por ano, o equivalente a emissões de 2 milhões de carros. 

Reconhecer Terras Indígenas e áreas protegidas, e garantir a aplicação da lei nessas terras, 

é uma estratégia reconhecida na proteção da floresta em pé e do carbono estocado nessas 

florestas10. 

Retirar madeira de florestas primárias, no entanto, ainda representa uma 

preocupação, tanto para o clima quanto para a biodiversidade. Diferentemente de florestas 

secundárias ou plantadas, como eucalipto e pinus, colher de florestas antigas solta na 

atmosfera o CO2 que levou séculos para se acumular. Uma vez perdido, esse carbono é 

irrecuperável em nosso tempo de vida. O estudo mostra que preservar as florestas 

existentes em pé é nossa melhor estratégia para manter grandes quantidades de carbono 

no solo e continuar a absorver carbono. Se essa absorção parar, os efeitos das mudanças 

climáticas poderão ser ainda piores10. 

É importante permitir que florestas jovens cresçam e se consolidem, porém, 

proteger florestas primárias e florestas secundárias maduras hoje é o mais importante para 

combater as mudanças do clima10. 

https://www.wri.org/publication/climate-benefits-tenure-costs
https://www.ancientforestalliance.org/caycuse-watershed-logging-2020/


 

 

Considerações Finais 

 

As florestas estão entre as melhores tecnologias de controle das concentrações de 

carbono na atmosfera, atuam tanto no sequestro quanto como sumidouros. 

Ressalta-se a importância de adequação do uso e ocupação da terra com práticas 

sustentáveis que visem o sequestro e/ou a manutenção dos estoques de carbono. 

Atualmente, propriedades que não tem possibilidade de uso em função da presença 

de remanescentes de vegetação nativas e/ou configuração do relevo, podem ser utilizadas 

para projetos de sequestro de carbono. 

A preservação e a recuperação de florestas podem contribuir com a renda da 

propriedade através de projetos voluntários ou certificados de créditos de carbono. Sendo 

assim, as técnicas de recuperação e restauração tornaram-se ferramentas que geram 

oportunidades de negócio para o produtor rural.  
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