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RESUMO  

Contribuição de fatores biofísicos e socioeconômicos para a regeneração de 

florestas tropicais: Implicações para a definição de áreas prioritárias para 

restauração  

 
A restauração de florestas e paisagens florestais são estratégias necessárias para deter o efeito 

negativo que décadas de desmatamento de florestas tropicais e para recuperar a biodiversidade e 
provisão de serviços ecossistêmicos. O manejo da regeneração natural pode ser uma ferramenta viável 
tanto em termos ecológicos como socioeconômicos para atingir as recentes metas de restauração de 
florestas e paisagens florestais estabelecidas em nível global, regional e nacional. O objetivo desta 
pesquisa foi analisar a influência de fatores biofísicos e socioeconômicos na regeneração de florestas 
tropicais, visando oferecer elementos para o planejamento da restauração de florestas e paisagens 
florestais e o desenvolvimento de estratégias de restauração mais custo-efetivas. Para atingir esse 
objetivo, realizamos uma revisão sistemática da literatura científica publicada entre 1990 e 2017 a fim 
de descrever as metodologias mais utilizadas para identificar as áreas de florestas tropicais em 
regeneração em diferentes escalas (paisagem, regional, nacional e continental) e os determinantes 
biofísicos e socioeconômicos deste processo. Complementarmente, utilizamos como modelo uma 
bacia hidrográfica dominada por agricultura no sudeste do Brasil para avaliar a influência dos 
determinantes biofísicos e socioeconômicos, esses últimos associados ao proprietário e à propriedade 
rural, na regeneração florestal entre os anos 1995 e 2018.  A maioria das informações socioeconômicas 
associadas ao proprietário e à propriedade rural foi obtida através de uma pesquisa social, no qual a 
propriedade rural foi escolhida como unidade de estudo. Na revisão sistemática da literatura, 
verificamos que os algoritmos de classificação automática e a variação da cobertura florestal foram as 
metodologias mais utilizadas para a detecção de áreas em regeneração florestal e para descrever o 
efeito dos determinantes biofísicos e socioeconômicos nesse processo. A declividade e a proximidade 
aos fragmentos de floresta foram os principais fatores biofísicos que influenciaram positivamente a 
regeneração, ao passo que a inserção em áreas de proteção ambiental e a menor proximidade a 
centros populacionais foram os principais fatores socioeconômicos promotores da regeneração. No 
estudo de caso, os principais fatores biofísicos que influenciaram positivamente a regeneração foram 
aqueles associados à aptidão agrícola do solo e à facilidade de dispersão de sementes para as áreas 
em regeneração. Entre os fatores socioeconômicos promotores da regeneração, destacaram-se a 
elevada heterogeneidade de cobertura do solo presentes na propriedade rural e a baixa dependência 
econômica do proprietário da renda gerada pelas atividades produtivas realizadas na propriedade. 
Nossos resultados da revisão sistemática podem ajudar no desenvolvimento de modelos preditivos de 
regeneração florestal em larga escala, ao passo que os resultados do estudo de caso mostram a 
importância de complementar avaliações de larga escala com dados mais detalhados sobre o efeito 
local dos fatores biofísicos e socioeconômicos para que tanto os modelos preditivos quanto as 
atividades de restauração sejam melhor sucedidos. 
 
Palavras-chave: Florestas secundárias, Restauração ecológica, Sucessão secundária, Determinantes 

espaciais, Paisagem antrópica, Agricultores  
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ABSTRACT 

Contribution of biophysical and socioeconomic factors to the regeneration of tropical forest: 

implication for the definition of prority areas for restoration 

Forest and landscape restoration is necessary to halt the negative effects that decades 
of deforestation produced on biodiversity and ecosystem service provision. The management of 
natural regeneration can be a viable tool both ecologically and socioeconomically to achieve 
commitments of forest and landscape restoration established at regional, national and global 
levels. The aim of this research was to analyze the influence of biophysical and socioeconomic 
drivers on natural regeneration of tropical forest and to provide elements for the planning of forest 
and landscape restoration with the development of cost-effective restoration strategies. To 
achieve this objective, we developed a systematic literature review from 1990 to 2017 to describe 
the methodologies employed to identify regenerating tropical forests at different spatial scales 
(landscape, region, national and continental) and to identify the biophysical and socioeconomic 
drivers of this process. Complementarily, we used as a model a hydrographic basin in the 
southeast of Brazil dominated by agricultural uses to evaluate the influence of biophysical and 
socioeconomic drivers, the latter associated with the owner and the rural property, on natural 
regeneration of forest between 1995 and 2018. Most of the socioeconomic information associated 
with the owner and the rural property was obtained through a social survey, in which the rural 
property was chosen as study unit. With the systematic review, we verified that the transition 
matrix and the forest cover change were the most common procedures to detect regenerating 
tropical forest and to describe the effect of biophysic and socioeconomic drivers on this process. 
Slope and proximity to forest remnants were the main biophysical drivers positively influencing 
natural regeneration, while the insertion in Protected Areas and the highest distance from 
population centers were the main socioeconomic drivers that positively promoted natural 
regeneration of forest. In the case study, the main biophysical drivers that influenced positively 
forest natural regeneration were those associated to the agricultural suitability of soil and seed 
dispersal feasibility toward the regenerated areas. Among socioeconomic drivers that positively 
influenced forest natural regeneration were highlighted the high heterogeneity of land covers in 
the rural property and the owner’s low economic dependence over the activities done in the 
property. The results from the systematic review can be used to develop predictive models of 
natural regeneration at large scale, while the results from the case study revealed the importance 
of additional large scale evaluation with detailed data about the local effect of biophysical and 
socioeconomic drivers in order to secure successful predictive models and restoration activities. 

Keywords: Secondary forest, Ecological restoration, Secondary succession, Spatial drivers, 
Human-modified landscape, Farmers 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização  

As florestas tropicais exibem as taxas mais elevadas de conversão a terras agrícolas em todo 

o mundo (Dobson et al., 2006; Hansen et al., 2013; Lawrence e Vandecar, 2015; Sloan e Sayer, 2015). 

Ao mesmo tempo, algumas regiões tropicais têm evidenciado uma recuperação parcial da cobertura 

florestal, devido a projetos de reflorestamento ou à expansão de florestas regeneradas naturalmente 

em terras degradadas que foram abandonadas (MacDicken, 2015; Rudel et al., 2016; Abbas et al., 

2016). Globalmente, estima se que entre 2000 e 2012, 2,3 milhões de km2 de florestas foram 

desmatadas e 0,8 milhões de km2 de novas florestas foram obtidas através da regeneração natural e 

das atividades de reflorestamento (Hansen et al., 2013). Levando em consideração unicamente as 

florestas naturais, a taxa de perda líquida diminui de 10,6 milhões de ha, entre 1990 a 2000, para 6,5 

milhões de ha por ano a partir de 2010 e até 2015 (MacDicken et al., 2016).  

Os impactos negativos à biodiversidade e ao bem-estar das pessoas decorrentes da extensa 

perda e degradação das florestas tropicais (Dobson et al., 2006; Díaz et al., 2018), têm levado ao 

estabelecimento de políticas internacionais para a restauração de florestas em grande escala. Entre os 

anos de 2010 a 2014 foram diversas as iniciativas propostas no nível nacional, regional e global, para 

restaurar mais de 350 milhões de hectares de florestas degradadas até 2030. Entre elas destacam, o 

desafio “Bonn Challenge” que, lançado em 2014 na cúpula mundial sobre o clima das Nações Unidas 

em Nova York, propôs a meta de restaurar 150 milhões de hectares desmatadas no planeta até 2020 

e, a partir daí, 200 milhões de hectares adicionais até 2030. Nesse mesmo ano, na Conferência das 

Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Lima, foi proposta a 

meta de restaurar 20 milhões de hectares de florestas degradadas para a América Latina e o Caribe 

até 2020 (Suding et al., 2015; WRI, 2018). Por fim, a Organização das Nações Unidas declarou que a 

década de 2021-2030 será a década da restauração de ecossistemas (ONU, 2019). Atingir esses 

compromissos internacionais demanda a adoção de estratégias efetivas de restauração em larga 

escala e, para isso, a superação de importantes obstáculos, como a competição pelo uso da terra 

(Latawiec et al., 2015) e limitação de recursos para implantação e monitoramento das atividades 

restauração florestal (Holl, 2017). Adicionalmente, é imperativo desenvolver estratégias de restauração 

de florestas que se adaptem às diferentes realidades socioecológicas dos países participantes dos 

programas de restauração (Meli et al., 2017a). 

Nesse contexto, a restauração de paisagens florestais oferece uma valiosa oportunidade de 

restauração de florestas em larga escala (Brancalion et al., 2017). A restauração de paisagens florestais 

tem como alvo o restabelecimento da funcionalidade ecológica de paisagens degradadas por meio da 

criação de paisagens heterogêneas, manejadas com múltiplos propósitos, que buscam aliar a 

conservação da biodiversidade com o bem-estar das pessoas (Laestadius et al., 2015; Sabogal et al., 

2015). As estratégias propostas para alcançar esses objetivos são diversas, e vão desde a condução 

da regeneração natural para o restabelecimento do ecossistema florestal, até a criação de sistemas 

agroflorestais ou de plantios de mudas de espécies nativas e exóticas em atividades de restauração 
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florestal (Stanturf et al., 2014; Chazdon e Guariguata, 2016). As atividades de restauração florestal 

também podem utilizar o potencial da regeneração natural para o restabelecimento da floresta. No 

entanto, a integração dessas atividades com as práticas agrícolas em paisagens modificadas pelo 

homem é limitada, porque a restauração florestal restringe-se ao restabelecimento do ecossistema 

florestal nativo em termos de composição, estrutura e funcionamento, tendo-se como base 

ecossistemas de referência (Sensu SER, 2004).  

Diversos estudos apresentam casos de florestas restauradas em larga escala através da 

regeneração natural (De Rezende et al., 2015; Brancalion et al., 2016; Chazdon e Guariguata, 2016; 

Molin et al., 2017). Outros destacam a regeneração natural como a ferramenta com a menor relação 

custo-efetividade para a restauração de paisagens florestais, especificamente a recuperação da 

biodiversidade e a geração de serviços ecossistêmicos, quando comparada com os plantios de mudas 

(Crouzeilles et al., 2017; Meli et al., 2017b; McClellan et al., 2018 Molin et al., 2018).  Apesar dos 

benefícios econômicos e ambientais, a regeneração natural muitas vezes é esquecida quando é 

realizado o planejamento das atividades de restauração de florestas e paisagens florestais (Brancalion 

et al., 2016). Uma explicação possível para isto é o desconhecimento dos principais fatores que 

influenciam na regeneração e que atuam em diferentes escalas espaciais (local, paisagem, regional, 

nacional e continental; sensu Etter et al., 2006), bem como a compreensão dos benefícios sociais e 

ecológicos da implementação de atividades de restauração baseadas na regeneração natural 

(Chazdon e Uriarte, 2016). Uma vez identificados, esses fatores poderiam ser considerados em 

modelos preditivos de regeneração florestal e de priorização espacial da restauração (e.g. Birch et al., 

2010; Molin et al., 2018) que auxiliem a toma de decisão em quanto à adoção da condução da 

regeneração em programas de restauração de florestas e paisagens florestais.  

Em algumas paisagens tropicais, o processo de regeneração natural em áreas desmatadas 

possibilitou a recuperação do solo e, com ele, o estabelecimento de uma nova floresta, frequentemente 

referida como floresta secundária. Compreender os processos que atuaram como forças motrizes 

desse aumento na cobertura florestal poderia gerar informação sobre os principais fatores que 

influenciam na regeneração natural. A detecção da regeneração natural e sua relação com os principais 

fatores influentes, na maioria dos casos, tem sido possível graças à análise de insumos de 

sensoriamento remoto, através de imagens obtidas de satélites que continuamente monitoram a 

superfície terrestre, e da análise de aspectos da população no nível de município obtidos através de 

censos demográficos e econômicos (Aide et al., 2013; Kolb et al., 2013; Sánchez-Cuervo e Aide, 2013; 

Zhai et al., 2014; Sloan, 2015; Abbas et al., 2016; Rudel et al., 2016; Müller et al., 2017).  

Em geral, os fatores responsáveis pelas mudanças na cobertura florestal, incluindo aqueles 

derivados da regeneração natural, são geralmente referidos como causas imediatas (i.e. ações 

humanas que afetam a cobertura do solo diretamente) ou causas subjacentes de origem biofísica (i.e. 

determinam onde as mudanças na cobertura florestal têm mais chance de acontecer) ou 

socioeconômica (i.e. motivam as ações humanas responsáveis dessas mudanças; Geist e Lambin, 

2001; Mitsuda e Ito, 2011). Esses fatores podem se inter-relacionar de formas muito complexas e operar 

em várias escalas espaciais e serem medidas por múltiplas metodologias (e.g. Kolb et al., 2013; Zhai 

et al., 2014), o que impediria o desenvolvimento de modelos gerais de priorização para o uso da 
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condução da regeneração natural na restauração de florestas e paisagens florestais a partir do estudo 

da influência desses fatores na regeneração natural em um só lugar.  

Por outra parte, a maioria do que sabemos sobre o aumento da cobertura florestal e que 

poderia ajudar na nossa compreensão sobre os fatores que influenciam na regeneração natural provêm 

de estudos feitos em escala nacional, regional ou da paisagem, levando a conclusões gerais sobre os 

fatores envolvidos nesse processo. A informação gerada nestas escalas é muito importante para 

desenvolver teorias, parametrizar modelos, apoiar o desenho de políticas públicas (Etter et al., 2006; 

Van et al., 2015) e para auxiliar a escolha das áreas mais propensas ao aumento da cobertura florestal 

em larga escala. No entanto, o elemento humano também desempenha um papel fundamental na 

criação e transformação da paisagem, principalmente por meio das mudanças no uso do solo que 

afetam a cobertura florestal (Geist e Lambin, 2001; Schulz et al., 2011), sendo importante complementar 

as conclusões derivadas desses estudos com dados mais detalhados obtidos no nível local, que 

forneçam informação mais precisa sobre efeito desses fatores nas escolhas realizadas pelos 

proprietários de terra (Holl, 2017). Sendo assim, os modelos preditivos de regeneração florestal e de 

priorização espacial da restauração podem ser associados adequadamente ao contexto biofísico e 

socioeconómico onde potencialmente poderiam ser utilizados.  

1.2. Objetivo 

O objetivo geral do presente projeto de doutorado é analisar a influência de fatores biofísicos e 

socioeconômicos na regeneração de florestas tropicais, visando oferecer elementos para o 

planejamento da restauração de florestas e paisagens florestais.  

1.3. Estrutura da tese  

No primeiro capítulo, intitulado Determinantes biofísicos e socioeconômicos da regeneração 

de florestas tropicais: uma revisão desde 1990, foi realizada uma revisão sistemática da literatura 

cientifica publicada entre 1990 e 2017, a fim de (1) descrever as metodologias mais utilizadas para 

identificar nos trópicos e em larga escala (paisagem, regional, nacional e continental) as áreas de 

regeneração florestal, e de (2) realizar uma sínteses sobre o efeito dos fatores biofísicos e 

socioeconômicos reportados na literatura como os mais influentes nesse processo. No segundo 

capítulo, intitulado Determinantes biofísicos e socioeconômicos da regeneração natural de florestas 

tropicais em paisagens agrícolas: estudo de caso da bacia do rio corumbatai no estado de São Paulo, 

foi adotado um Modelo Linear Generalizado Misto (MLGM) com o objetivo de compreender e descrever 

no nível local a influência dos fatores biofísicos e socioeconômicos, esses últimos associados ao 

proprietário e à propriedade rural, nas mudanças do uso do solo que levaram entre os anos 1995 e 

2018 à regeneração florestal numa paisagem rural no sudeste do Brasil. Neste capítulo, a maioria da 

informação socioeconômica associada ao proprietário e à propriedade rural foi obtida através de um 

Survey social, no qual a propriedade rural foi escolhida como unidade de estudo. A tese finaliza com 

uma seção de Considerações finais, onde são descritas as principais conclusões de cada capítulo e as 

implicações dos resultados obtidos para a definição de áreas prioritárias para restauração de florestas 

e paisagens florestais no tropico.  
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O aproveitamento do potencial da regeneração natural em programas de restauração de 

florestas e paisagens florestais precisa do entendimento dos determinantes das mudanças na cobertura 

e uso do solo que levam ao estabelecimento de uma floresta por regeneração natural (Chazdon e 

Uriarte, 2016). A teoria existente sobre as mudanças na cobertura e uso do solo está baseada em 

alguns princípios gerais derivados principalmente da ecologia da paisagem e da geografia humana 

(Etter et al., 2006). Esses princípios têm foco no efeito da escala espacial e temporal, e nos padrões e 

processos que levam às mudanças na cobertura. Destacam também, a importância de uma abordagem 

multidisciplinar que considere a complexidade que há detrais dessas mudanças (Wu e Hobbs, 2002). 

Entender e prever as causas das mudanças da cobertura e uso do solo é complexo. Os determinantes 

biofísicos e socioeconômicos envolvidos podem ser muito variados e operar em várias escalas 

temporais e espaciais (Etter et al., 2006).  

A revisão sistemática de literatura cientifica realizada neste trabalho de tese permitiu definir 

um conjunto de fatores biofísicos e socioeconômicos influentes da regeneração de florestas tropicais 

comuns a todos os estudos considerados. Esses estudos abrangeram áreas geográficas amplas 

(paisagem, região, em nível nacional ou continental), e na maioria dos casos, utilizaram insumos pouco 

detalhados que permitiram gerar conclusões sobre os determinantes da regeneração para a escala 

espacial adotada. Considerando unicamente os fatores socioeconômicos, foram pouco os estudos que 

analisaram dados sobre fatores demográficos, econômicos ou sociopolíticos influentes da regeneração, 

e quando considerados, foram obtidos a partir do resultado de censos demográficos realizados no nível 

de município.  

De acordo com os fatores biofísicos reportados na literatura cientifica, a regeneração de 

florestas tropicais é favorecida pela maior altitude e declividade, a menor precipitação, a maior 

proximidade aos fragmentos de floresta e cursos d’água, e a maior cobertura florestal na paisagem. 

Considerando os fatores socioeconômicos, a regeneração florestal foi mais frequente em áreas sob 

algum esquema de proteção ambiental e em áreas distantes dos centros populacionais. O registro de 

um sentido distinto do efeito do fator por mais de um estudo, foi considerado de forma geral como uma 

inconsistência do efeito do fator na regeneração florestal. Adicionalmente, se propôs comparar o nível 

de consistência do efeito dos fatores biofísicos e socioeconomicos em diferentes escalas espaciais. No 

entanto, devido à falta de dados reportados na literatura cientifica não foi possível chegar a um 

consenso sobre a consistência dos fatores em diferentes escalas, o que destaca a necessidade de 

estudos que especifiquem o efeito da escala adotada na dinâmica da regeneração florestal ou que 

comparem diretamente a influência dos fatores em diferentes escalas. Nossos resultados também 

mostraram que as metodologias utilizadas para a detecção de áreas em regeneração florestal foram 

muito variadas e por tanto, a análise do efeito da escala tem que vir acompanhado da criação de um 

marco conceitual e metodológico similar ao existente para o estudo do desmatamento (e.g.  Geist e 

Lambin, 2001) que facilite a interpretação dos resultados gerados nos estudos sobre regeneração 

florestal.  
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A inconsistência geral do efeito dos fatores influentes da regeneração florestal e sua possível 

relação com efeito de outros fatores contexto-dependentes e que atuam a uma escala espacial mais 

fina, nos levou a considerar a importância de descrever no nível local a influência de fatores biofísicos 

e socioeconômicos na regeneração florestal. Para isso, utilizamos como modelo de estudo uma 

paisagem dominada por agricultura no sudeste do Brasil, que experimentou entre 1995 e 2018 um 

aumento na cobertura florestal, resultado de regeneração natural. A fim de descrever a regeneração 

florestal observada na paisagem modelo foram considerados os fatores biofísicos e socioeconômicos 

reportados a aparti da revisão sistemática de literatura. No entanto, alguns foram descartados pela alta 

correlação que mostraram com outros fatores (e.g. altitude versus proximidade a áreas urbanas) e 

foram mantidos aqueles com maior relevância para explicar a regeneração florestal na área de estudo 

(e.g. altitude). Adicionalmente, e a diferença da maioria dos estudos considerados na revisão 

sistemática de literatura, utilizamos informação socioeconômica detalhada associada ao proprietário e 

à propriedade rural que foi obtida através de uma pesquisa social. 

A partir do estudo da dinâmica da regeneração na paisagem modelo, geramos conclusões 

gerais sobre o efeito de fatores biofísicos e socioeconômicos na regeneração florestal. Os fatores 

biofísicos influentes da regeneração florestal e que foram reportados na revisão sistemática de 

literatura, também estão operando na paisagem modelo. A regeneração florestal foi favorecida pela 

declividade e a maior proximidade aos fragmentos de floresta e aos cursos d’água. A altitude também 

influiu a regeneração florestal, no entanto, teve um efeito contrário a aquele reportado na revisão 

sistemática de literatura, uma vez que a foi mais frequente a baixas altitudes. Na paisagem modelo, o 

efeito da altitude esteve relacionado com o histórico de ocupação e a distribuição espacial da agricultura 

mecanizada, aonde a declividade teve maior relevância no abandono de áreas anteriormente cultivadas 

de forma manual. A forte associação entre a regeneração florestal e a proximidade aos fragmentos de 

floresta encontrada tanto na revisão sistemática de literatura quanto na paisagem utilizada como 

modelo, suportam a ideia de que a recuperação das florestas tropicais depende grandemente da 

distribuição espacial dos remanescentes de vegetação nativa na paisagem (Helmer, 2000; Chazdon, 

2016). Considerado os fatores socioeconômicos, a regeneração florestal na paisagem modelo foi mais 

frequente em áreas pertencentes a pessoas com uma baixa dependência econômica da propriedade, 

em propriedades com poucos residentes e com maior variedade de coberturas. Nenhum dos fatores 

socioeconómicos considerados como influentes na revisão sistemática de literatura, foram relevantes 

para explicar a regeneração na paisagem modelo, o que leva a pensar que a importância dos fatores 

associados à regeneração florestal pode variar com a escala espacial de analise (Etter e McAlpine, 

2008).  

Com base nos resultados desta tese, os fatores biofísicos e socioeconômicos descritos a 

partir da revisão sistemática de literatura, podem ser considerados no desenvolvimento de modelos 

preditivos que auxiliem a escolha das áreas mais propensas ao aumento da cobertura florestal em larga 

escala (i.e. maior declividade, menor precipitação, maior proximidade aos fragmentos de floresta, maior 

cobertura florestal na paisagem, maior proteção ambiental e menor proximidade aos centros 

populacionais). Os fatores influentes da regeneração na paisagem modelo, e em particular os fatores 

socioeconômicos (i.e. nível de dependência econômica da propriedade rural, número de pessoas que 
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residem na propriedade e número de diferentes coberturas presentes na propriedade), destacam a 

necessidade de considerar as particularidades de cada lugar para que tanto os modelos preditivos 

quanto as atividades de restauração que utilizem o potencial da regeneração natural sejam melhor 

sucedidos. A sustentabilidade do uso da terra na região tropical depende do entendimento da interação 

homem-natureza, que possa levar tanto a conclusões gerais quanto a predições sobre o manejo dos 

recursos naturais. Assim, o uso da regeneração natural na restauração de florestas e paisagens 

florestais é dependente de uma abordagem multiescala e multidisciplinar, que considere tanto os 

padrões espaciais e temporais de mudanças na cobertura florestal quanto o comportamento humano, 

refletido no processo de tomada de decisão sobre o manejo dos recursos naturais. 
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