
RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL COM A 

BLACK JAGUAR 
FOUNDATION

Descubra como proprietários rurais podem se 
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QUEM SOMOS?

O PROJETO

AMAZÔNIA

CERRADO

CORREDOR 

DO ARAGUAIA

A BJF é uma instituição sem fins lucrativos 
que tem como único objetivo promover a 
restauração  florestal para criar e conectar 
fragmentos de vegetação nativa no Corredor 
de Biodiversidade do Araguaia, o 
maior corredor de biodiversidade do mundo 

› 2.600 km de comprimento
› Até 40 km de largura 

A BJF coloca-se como o principal parceiro 
do proprietário rural, auxiliando-o durante 
todo o processo de reflorestamento de áreas 
para adequação ao Código Florestal, como:

› Áreas de Preservação Permanente (APP)
› Reserva Legal (RL)

A Black Jaguar Foundation (BJF) for criada para ajudar a construir o 
Corredor de Biodiversidade do Araguaia exclusivamente por meio 

da restauração florestal.



RESTAURAR PARA 
CUMPRIR A LEI

O Código Florestal

A PREMISSA

O Código Florestal estabelece que todas as 
propriedades rurais do Brasil devem conser-
var uma parte da vegetação nativa:

›  Áreas de Preservação Permanente (APPs): 
áreas ao redor de nascentes e cursos 
d’água

 

›  Reserva Legal (RL): parte da área da 
propriedade (20% a 80% a depender  
da região)

Quando não há vegetação nativa, o 
proprietário deve fazer a restauração 
florestal destas áreas.

PROPRIEDADE COM NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DE APP



O BENEFÍCIO

RESTAURAR PARA BENEFICIAR A 
PROPRIEDADE RURAL

O retorno da vegetação nativa traz vantagens para quem produz

› Aumento da umidade do ar
›  Redução de calor extremo no campo

4. MELHORIA DO 
  MICROCLIMA

›  Conservação dos recursos  
hídricos da propriedade  
(nascentes, rios e lagos)

› Regulação do ciclo de chuvas

2. OFERTA DE ÁGUA

› Manutenção da fertilidade do solo
› Diminuição da erosão
› Aumento da produção agrícola

1. QUALIDADE 
DO SOLO

›  Aumento da polinização natural  
das culturas por insetos e aves 

3. POLINIZAÇÃO



A VISÃO

Ao restaurar as áreas requeridas por lei, o 
proprietário também deixa um legado para 
o mundo, pois estará contribuindo para:

› Mitigação das mudanças climáticas
›  Manutenção do ciclo natural das chuvas
›  Conservação de milhares de espécies de 
plantas

 O rio Araguaia pode secar em 40 anos, 
com graves consequências econômicas, 
se suas margens e afluentes não forem 
restaurados.

Proprietários parceiros da BJF são os 
verdadeiros heróis de um dos maiores projetos de restau-

ração do mundo e contribuem para um futuro melhor 
para os seus filhos

RESTAURAR PARA ASSEGURAR 
O FUTURO

O retorno da vegetação beneficia o planeta e sua produção agrícola



RESTAURAÇÃO 
COM A BJF

COMO FUNCIONA

A BJF é a verdadeira parceira do proprietário

A Black Jaguar Foundation entende que a 
restauração fl orestal pode ser uma atividade 
onerosa para o proprietário. Por isso, ofe-
rece um pacote em que arca com todos os 
custos da restauração.

Nessa parceria, o proprietário é apenas res-
ponsável por disponibilizar a mão de obra e 
equipamentos agrícolas que possuir.

1.  Projeto de restauração 1. Mão de obra
2.  Mudas e sementes 2. Equipamentos
3.  Adubo, defensivos e outros insumos
4.   Conhecimento técnico com suporte 

 qualifi cado

RESPONSABILIDADES NO PACOTE OFERECIDO PEL A BJF

PARCEIROS TÉCNICOS NA RESTAURAÇÃO

Black Jaguar Foundation Proprietário rural



COMO É FEITA 
A RESTAURAÇÃO?

AS FLORESTAS

Tarefas da BJF no processo de restauração florestal

› Elaboração de Projeto Executivo de restauração
› Aprovação de Projeto Executivo junto ao proprietário rural

› Identificação e primeiro contato com o proprietário
› Mapeamento de potenciais áreas a serem restauradas
› Visitas técnicas

› Restauração florestal, incluindo:
  ∙ Cercamento (quando necessário)
  ∙ Preparo do solo
  ∙ Controle de ervas daninhas e formigas
  ∙ Plantio de mudas ou sementes
› Manutenção e monitoramento de áreas restauradas

1. MAPEAMENTO

3. RESTAURAÇÃO

2. PL ANE JAMENTO DA BIODIVERSIDADE

Guilherme Tiezzi na Fazenda do Futuro EcoAraguaia – Caseara/TO - Brasil



BJF-LB-1-2019-MAYO

COMO SE TORNAR 
PARCEIRO?

Visite nosso site:
www.black-jaguar.org

CONTATO PRINCIPAL
participe@black-jaguar.org 

DIMITRIO SCHIEVENIN
COORDENADOR DE RESTAURAÇÃO
d.schievenin@black-jaguar.org
Tel: (11) 99540-8846

CARLOS EDUARDO OLIVEIRA
COORDENADOR DE CAMPO
c.oliveira@black-jaguar.org
Tel: (63) 9297-8571


