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RESUMO  
As áreas prioritárias para restauração florestal nas Áreas de Interesse para Proteção de Mananciais, 
mapeadas para as 199 áreas de interesse para proteção e recuperação de mananciais (AIPMs) do 
Estado do Rio de Janeiro, distribuídas por cerca de 70% do território fluminense, indicam a prioridade 
para o estabelecimento de estratégias e políticas públicas que visam à melhoria da qualidade 
ambiental e a promoção da segurança hídrica. As áreas prioritárias para restauração florestal foram 
definidas a partir da álgebra de mapas e análise multicritério de temas como a potencialidade 
ambiental, determinada pela combinação de temas como a prioridade para regeneração natural da 
vegetação, manutenção da biodiversidade e processos ecológicos e a potencialidade físico-climática 
para oferta hídrica, indicando as áreas na AIPM com maior potencial para a obtenção de sucesso para 
a restauração. Em contraposição, a pressão sobre os mananciais também foi definida, considerando a 
fragilidade ambiental e o balanço hídrico. Os resultados apontaram graus de prioridade para 
restauração, totalizando cerca de 796.500 hectares mapeados como de alta e muita prioridade para 
restauração florestal nas AIPMs do Estado do Rio de Janeiro.  

ABSTRACT 
Priority areas for forest restoration in the Areas of Interest for Watershed Protection, mapped to the 
199 areas of interest for protection and recovery of source of water supply in the State of Rio de 
Janeiro, distributed in about 70% of the state of Rio de Janeiro indicate the priority for the 
establishment of strategies and public policies aimed at improving environmental quality and 
promoting water security. Priority areas for forest restoration were defined based on map algebra and 
multicriteria analysis of themes such as environmental potential, determined by the combination of 
themes such as priority for natural regeneration of vegetation, maintenance of biodiversity and 
ecological processes, and physical and climatic potentiality for water supply, indicating the areas in 
the AIPM with the greatest potential for success for the restoration. In contrast, the stress of source 
of water supply was also defined, considering the environmental fragility and the water balance. The 
results indicated priority grades for restoration, totaling approximately 796.500 hectares mapped as 
high and high priority for forest restoration in the AIPMs of the State of Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO  

A água é um insumo básico e essencial para o bem-estar das populações, importante para a 

qualidade de vida, preservação da biodiversidade dos ecossistemas, segurança alimentar e energética. 

Com água em quantidade e qualidade são produzidos bens e serviços ecossistêmicos que apoiam os 

processos produtivos, industriais e agrícolas, além de ser fundamental para a regulação do clima, 

remoção de resíduos, saneamento e saúde pública, definindo, assim, o modo de vida de populações.  

O século XXI tem como um dos seus principais desafios a garantia de água para o 

abastecimento de populações nas áreas urbanas, que concentram a maior parte da população mundial, 

concomitante à manutenção e ampliação das atividades econômicas, agrícolas e industriais, grandes 

usuários de água, em cenários de incerteza ocasionados por mudanças climáticas.  

O aumento da demanda por água é consequência direta do crescimento populacional e da 

ampliação dos níveis de consumo per capita e tais fatores aumentam a pressão sobre os mananciais 

de abastecimento. Entre as situações que causam degradação das áreas de mananciais, a ocupação 

desordenada do solo, que avança por áreas vulneráveis como as APP, as práticas inadequadas de uso 

do solo e da água; a precariedade nos sistemas de esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e 

resíduos sólidos e a superexploração dos recursos hídricos, a remoção da cobertura vegetal, que acirra 

processos erosivos e o assoreamento de rios e córregos.  

A disponibilidade de água, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos principais fatores 

limitantes ao desenvolvimento das cidades. Para a manutenção sustentável do recurso água, é 

necessário o desenvolvimento de instrumentos gerenciais de proteção, planejamento e utilização, 

adequando o planejamento urbano à vocação natural do sistema hídrico. As bacias que contêm 

mananciais de abastecimento devem receber tratamento especial e diferenciado, pois a qualidade da 

água bruta depende da forma pela qual os demais trechos da bacia são manejados. 

Os mananciais de abastecimento público, interiores ou superficiais, fluentes, emergentes ou em 

depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para o abastecimento, são parte integrante dos sistemas 

de abastecimento de água para consumo, fornecendo água bruta à uma comunidade para fins de 

consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e outros usos.  

O Programa Pacto pelas Águas, inciativa do Estado do Rio de Janeiro, objetiva promover a 

proteção e a recuperação do meio ambiente e dos recursos hídricos em áreas de interesse para proteção 

e recuperação dos mananciais (AIPM) de abastecimento de água, adotando estratégias variadas como 

a elaboração de estudos e subsídios para o planejamento e ordenamento territorial em AIPM, 

mecanismos econômicos como Pagamento por Serviços Ambientais, iniciativas para a proteção e 

recuperação dos mananciais, por meio da restauração florestal, apoiados pelo Mecanismo da Carteira 
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da Restauração Florestal e a destinação de obrigações da restauração florestal do licenciamento 

ambiental em AIPMs. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, promove o conhecimento e a 

regularização ambiental das propriedades rurais, de acordo com o previsto na Lei Federal nº 

12.657/2012, o Código Florestal.  

As áreas prioritárias para restauração florestal nas Áreas de Interesse para Proteção de 

Mananciais integram o Atlas dos Mananciais de Abastecimento Público do Estado do Rio de Janeiro: 

subsídios ao planejamento e ordenamento territorial (2018) e objetivam qualificar as 199 áreas de 

interesse para proteção e recuperação de mananciais (AIPMs), distribuídas por cerca de 70% do 

território fluminense e propor a indicação de ações e estratégias de recuperação ambiental voltadas 

para a promoção da segurança hídrica.   

 

ÁREAS DE INTERESSE PARA PROTEÇÃO DE MANANCIAIS (AIP M)  

As AIPM foram obtidas a partir de um ponto de captação de água, de modo a gerar a área que 

drena para aquele ponto, ou seja, a bacia do corpo hídrico a montante da captação. Foram selecionadas 

199 captações em corpos hídricos superficiais que abastecem as sedes dos 92 municípios do Estado 

do Rio de Janeiro e que representam o atendimento de cerca de 94% da população fluminense, 

constituindo mananciais estratégicos para o abastecimento público.  

Foram consultadas como fontes de dados para o levantamento dos pontos de captação dos 

mananciais de abastecimento público no Estado do Rio de Janeiro o Plano Estadual de Recursos 

Hídricos (INEA, 2014), os Planos Municipais de Saneamento Básico, o Cadastro Nacional de 

Usuários de Recursos Hídricos – CNARH (ANA, INEA), as Concessionárias de Abastecimento 

Público de Águas e Serviços de Abastecimento de Água das Prefeituras, além do levantamento dos 

pontos de captação em campo, apoiados por imagens de satélites.  

Tabela 1 – Número de pontos de captação de água e população atendida, por Região Hidrográfica 
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A Tabela 1 demonstra o quantitativo de pontos de captação que atendem às sedes urbanas das 

Regiões Hidrográficas, bem como o total de população abastecida por esses pontos. A Figura 1 

apresenta a distribuição espacial dos pontos de captação de água e respectivas áreas de interesse para 

proteção de mananciais (AIPMs) demarcadas. Observa-se a RH V – Baía de Guanabara possui o 

maior quantitativo de pontos de abastecimento, atendendo a maior população do Estado, no entanto, 

esses pontos, per si¸ não são suficientes para atender à toda a população da Região Metropolitana e, 

assim deve-se considerar os Sistemas Integrados do Guandu, na Região Hidrográfica II, como uma 

das principais fontes de abastecimento de água da regional, bem como o Sistema Imunana-Laranjal, 

na porção leste da Baía de Guanabara, que atende mais de 2 milhões de habitantes.  
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Figura 1 – Pontos de Captação de Água e respectivas Áreas de Interesse para Proteção de Mananciais - AIPM 

 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA RESTAURAÇÃO FLORESTAL EM AI PM 

A floresta nativa exerce importante papel na proteção dos mananciais, contribuindo para a 

interceptação, infiltração de água no solo, percolação e recarga do lençol freático e proteção do solo, 

culminando na redução do escoamento superficial e, consequentemente, do processo erosivo e 

assoreamento dos recursos hídricos. 

Os solos florestais se caracterizam pela presença de uma expressiva camada de material 

orgânico, que por sua vez desempenha papel comprovado na agregação e porosidade do solo, 

contribuindo de forma substancial para a capacidade de infiltração de água no solo (BERTONI; 

LOMBARDI NETO, 1990). 

A importância da cobertura florestal na otimização da infiltração da água no solo foi avaliada 

no estudo de Bochner (2007), que considerou que os serviços ambientais gerados pela vegetação 

florestal da Mata Atlântica na qualidade do solo apresentam valores de infiltração de água no solo 

nas áreas de floresta estatisticamente superiores às áreas de cultivo agrícola e pastagem. 

A vegetação ripária nativa, também conhecida como mata ciliar, é de vital importância para a 

proteção de mananciais, controlando a chegada de nutrientes, os sedimentos e a erosão das 

ribanceiras. Esta formação florestal desempenha um importante papel na manutenção da qualidade 
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ambiental dos rios e da conservação da biodiversidade, pois funciona como filtro, retendo poluentes, 

e como corredores ecológicos para a fauna (MARTINS, 2001), além da importância para a regulação 

do microclima, temperatura e entrada de material vegetal, fornecimento de alimento e estruturação 

do hábitat aquático (NAIMAN et al., 2005). 

Bacias com expressiva cobertura florestal nativa estão menos suscetíveis à poluição, aporte de 

sedimentos e contaminação em relação aos outros tipos de uso (silvicultura e agricultura, quando não 

associadas às práticas conservacionistas, pastagens, áreas urbanas e industriais etc.) e portanto 

apresentam melhor qualidade de água. A floresta nativa não perturbada, com seu sub-bosque, 

serrapilheira e solo organicamente enriquecido, é a melhor cobertura da bacia hidrográfica para 

minimizar a erosão hídrica (BANCO MUNDIAL, 2005). 

Em relação à regularização de vazões mínimas e máximas, o impacto da vegetação nativa 

depende de muitas variáveis: posição e percentual de cobertura florestal na bacia, tipos de espécies, 

grau de conservação da floresta, grau de maturidade da floresta, tipo de solo, regime de manejo 

florestal, clima, dentre outros. De modo geral, as evidências demonstram que florestas de neblina e 

algumas florestas maduras nativas podem aumentar as vazões mínimas e regular inundações, mas 

outros tipos de florestas, incluindo florestas jovens e silviculturas, podem ter um efeito reverso, e 

variações locais podem alterar essas tendências gerais (BANCO MUNDIAL, 2005). 

O Rio de Janeiro é um dos estados com maior percentual relativo de cobertura de Mata 

Atlântica, dispondo de cerca de 1.373.000 hectares de vegetação nativa remanescente, correspondente 

a 31% do território do estado (INEA, 2018). Desde 2010, o Rio de Janeiro integra a lista dos estados 

que beiram o desmatamento zero, ou seja, desflorestamento inferior a 100 hectares anuais 

(FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2018), indicando que atividades voltadas para   

coibir o desmatamento, como monitoramento da vegetação nativa por satélite, incremento das ações  

de fiscalização e autuação ao desmatamento ilegal, somadas às ações para a conservação, como a 

criação, ampliação e gestão de áreas legalmente protegidas, têm trazido resultados positivos para a 

proteção do bioma no estado. 

A restauração florestal, para muito além da compreensão unívoca de ações de plantio de mudas, 

implica na implantação de projetos de reabilitação de áreas degradadas com o uso de espécies nativas, 

com o objetivo de recuperar a estrutura e funcionalidade dos ecossistemas, reconstituindo e 

garantindo a manutenção da biodiversidade e os processos e serviços ecossistêmicos associados, tal 

como a ciclagem de nutrientes e da água do carbono, dentre outros. 

A restauração florestal deve promover benefícios não somente para a conservação e a 

recuperação das bacias hidrográficas, como também para a conservação da biodiversidade, adaptação 

e mitigação das mudanças climáticas, mediante sequestro e estoque de carbono. 
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Metodologia para a definição de áreas para restauração florestal nas AIPMs.  

As áreas prioritárias para restauração florestal visando à proteção de mananciais no Estado do 

Rio de Janeiro foram definidas a partir da abordagem multicriterial em ambiente de Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), tendo como unidade de recorte as AIPMs de abastecimento público.  

Tabela 2 – Variáveis, indicadores, índices, subíndices e respectivos pesos utilizados para a geração do mapa das áreas 

prioritárias para restauração flroestal visando à proteção dos mananciais  

 

Os índices foram produzidos a partir da aplicação de análise multicritério, realizada por meio 

da álgebra de mapas que, simplificadamente, consiste no tratamento e relacionamento entre as 

variáveis temáticas, como solos, geologia, geomorfologia, biodiversidade, uso do solo e cobertura 

vegetal, entre outros, gerando mapas que podem auxiliar a tomada de decisão. 

 

 
Resultados Obtidos  
 

Do total de áreas definidas como de interesse para proteção de mananciais, que correspondem 

a 2.958.547,85 hectares do estado, cerca de 1.930.824,21 hectares (ou 65,26% da área total das 

AIPMs) correspondem às áreas com algum tipo de prioridade para restauração florestal (Figura 2). 

Observa-se que 32,4% do território fluminense não é considerado como área de interesse para 

proteção de mananciais, o que corresponde a 1.418.115,67 hectares. A área restante, correspondente 

a 2.958.547 hectares, ou 67,6% da área do estado, é considerada como AIPM. Desta área, observa-se 

que apenas 23% não possuem prioridade para restauração florestal, correspondendo, na maior parte 
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dos casos, às áreas dos remanescentes florestais com cobertura florestal. As áreas de alta e muito alta 

prioridade para restauração florestal totalizaram 796.490,09 hectares, o equivalente a 41,25% das 

áreas com prioridade para restauração nas AIPMs. 

 
Figura 2 – Mapa das Áreas Prioritárias para Restauração Florestal nas AIPMS.   

Em relação aos resultados obtidos, observa-se que a distribuição espacial desses níveis de 

prioridade é variada entre as Regiões Hidrográficas do Estado. A maior parte das áreas de muito baixa 

e baixa prioridade encontra-se na Região do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana, ainda que em termos 

quantitativos de área essa região apresente mais áreas para restauração em relação às demais regiões 

hidrográficas. As áreas de alta e muito alta prioridade concentram-se, especialmente, nas Regiões 

Hidrográficas do Piabanha e do Rio Dois Rios. Na Região da Baía da Guanabara, a área de 

contribuição no Sistema Imunana-Laranjal, apresentou os maiores resultados em relação à 

potencialidade para manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos, à potencialidade para 

a regeneração natural da vegetação e é uma área com alto comprometimento da disponibilidade 

hídrica.  

As Figuras 3 e 4 apresentam os resultados obtidos das áreas potenciais para a restauração 

florestal e sua participação por Região Hidrográfica, apresentados por classes de prioridade.  
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Figura 3 – Áreas de alta e muito alta prioridade para restauração florestal, por Região Hidrográfica, e participação sobre 

o total de áreas para restauração em AIPMs.  

 

 
Figura 4 – Proporção de áreas de alta e muito alta prioridade para restauração florestal em AIPMs. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A restauração florestal, para muito além da compreensão unívoca de ações de plantio de mudas, 

implica na implantação de projetos de reabilitação de áreas degradadas com o uso de espécies nativas, 

com o objetivo de recuperar a estrutura e funcionalidade dos ecossistemas, reconstituindo e 

garantindo a manutenção da biodiversidade e os processos e serviços ecossistêmicos associados, tal 

como a ciclagem de nutrientes, da água e do carbono. A restauração florestal deve promover 

benefícios não somente para a conservação e a recuperação de bacias hidrográficas, como também 

para a conservação da biodiversidade, adaptação e mitigação de mudanças climáticas, mediante 

sequestro e estoque de carbono.  
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A Agenda da Restauração Fluminense, que além de contar com a padronização de 

procedimentos, melhoria na qualidade dos projetos de restauração elaborados e aperfeiçoamento do 

monitoramento e acompanhamento de projeto, tem no mapeamento das áreas prioritárias para 

restauração florestal o apoio para definir as áreas a serem aplicados os recursos, objetivando aumento 

do ganho ambiental e diminuindo os custos associados a plantio.  
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