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O que é restaurar???

Como restaurar???

Para quem restaurar???

Com quem restaurar???







Como adequar a paisagem a essa 
nova realidade, de forma que se 
possa compatibilizar as unidades 

produtivas e as unidades 
naturais?



Modelos para fazer restauração?
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•Quais e quantas 
espécies

•Plantios limpos

•Predomínio 
árvores

•Baseados no 
modelo clímax da 
floresta madura

•Foco nas 
espécies



Modelos para fazer restauração?

•Encher área de 
espécies

•Baseado no modelo 
de biodiversidade

•Seleção de espécies a 
partir de grupos 
ecológicos

•Coleção de espécies 
isoladas e sem função

•Foco na comunidade
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Restaurar Restaurar 
Ambientes????Ambientes????

Ou

Restaurar Restaurar 
ConcepConcepçções????ões????



Ética
Legalidade

“Restaurar à
imagem e 

semelhança do 
homem” – dos 

processos 
produtivos

“Restaurar à
imagem e 

semelhança 
dos processos 

naturais”
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1. Rochas nuas; 2. Liquens e Musgos; 3. 
Ervas; 4. Arbustos; 5. Árvores

Estádios sucessionais primários



Estádios da Sucessão Secundária

Arbustivo Arvoretas Arbóreo Pioneiro Arbóreo Avançado

Estádios da Sucessão Secundária

Arbustivo Arvoretas Arbóreo Pioneiro Arbóreo AvançadoCAPOEIRINHAS CAPOEIRAS E CAPOEIRÕES

Estádios sucessionais secundários





Interações Inter-específicas e Cadeia Alimentar







Abertura para 

eventualidade

Espaços para 
regeneração natural





FLUXO GÊNICOFLUXO GÊNICO
•• Importância aumenta conforme reduz o Importância aumenta conforme reduz o 

tamanho dos fragmentostamanho dos fragmentos



uso dos corredores e stepping 
stones

Restaurar a conectividade da paisagem



Restauração da conectividade da paisagem

Dos fragmentos à
área a restaurar

Da área restaurada 
para a paisagem



Foto aérea Quick Bird do Lago de Itá, SC



Exemplo de “Recuperação” / Contaminação

Uso de Brachiaria sp. 

área de jazida de cascalho laterítico (DF)





Foto aérea 1978 do Parque Municipal de Lages, SC

Campos 
naturais





?????



Resolução CONAMA – PROPOSTA

Definir metodologia de restauração e recuperação das APP’s

“Um processo capaz de ampliar as possibilidades de expressão da 

sucessão natural, criando condições para elevar a biofuncionalidade

através do aumento da conectividade local e da paisagem”.

RESTAURAÇÃO



Resolução CONAMA – PROPOSTA

Definir metodologia de restauração e recuperação das APP’s

Art. 4º A restauração ambiental exige diversidade compatível com a vegetação 
regional, garantindo a regeneração natural no processo de sucessão 
secundária. 
§ 1º A regeneração natural deverá ser assegurada por qualquer técnica a ser 
utilizada. 
§ 2º Em casos de introdução de espécies vegetais via mudas ou outras técnicas 
para a introdução alógena de material genético o mesmo deverá ter 
potencialidades para formar populações mínimas viáveis.

Art. 6 º Os projetos de restauração ambiental, com a devida anotação de 
responsabilidade técnica (ART), deverão conter:
a)Diagnóstico em nível regional, caracterizando o entorno da área degradada;
b)Diagnóstico em nível local, caracterizando a área degradada;
c)Metodologias de restauração;
d)Indicadores para a avaliação da restauração. 



Transposição de solo:
Forma mais rápida para conectar fragmentos próximos
e semelhantes com o sítio degradado



1. Resgate da micro e meso fauna

2. Introdução de grande quantidade de sementes

(herbáceo-arbustivas) 

3. Núcleos de abrigo atraindo fauna polinizadora e dispersora

4. Melhora condições para espécies subseqüentes

5. Conecção com áreas adjacentes

Vieira (2004) em restinga: introdução de 476 plântulas 
de 58spp.

Tres (2006) em FOM: introdução de 36 spp. com 
predomínio das fases iniciais

Basso et al. (2006) em FOM: introdução de 44 núcleos 
de Bracatinga com 125 indivíduos/agrupamento; 
substituição de gramíneas pela camada de 
serapilheira





(88%)  dos pontos / 125 (±
45) ind/touceira (6 meses)

2,95(±1,1)m/altura

2,22 (± 0,62)m /diâmetro

24 meses



Transposição da chuva de sementes:

Alimenta o banco de sementes local e inicia 
uma entrada mensal de material genético que 

no futuro poderá garantir os recursos de forma 
distribuída no tempo
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POLEIROS 
ARTIFICIAIS









1. Atrativo para fauna (morcegos, aves 
frugívoras)

2. Incrementam a chuva de sementes

3. Alimentam o banco de sementes

4. Concentração de propágulos atrativo aos 
consumidores

Espíndola (2005) em restinga: 52 spp. (poleiro 
seco) e 42 spp. (poleiro vivo)

Tres (2006) em FOM: 50 spp. (poleiro seco)

Bechara (2006) em FES: 35 spp. aves utilizando 
poleiros; 17 spp. dispersoras de sementes

Bechara (2006) em Cerrado: 27 spp. aves 
utilizando poleiros; 12 spp. dispersoras de 
sementes





Galharia







Grupo 
Homogêneo

Grupo 
Heterogêneo

Plantação de Grupos Nucleadores:



O grupo terá 1m de distância entre as mudas periféricas
e 0,5 m de coroa (área capinada ao redor do grupo)

1 m

0,5 m







Pomares de sementes abertos

Sementes com 
alta 

variabilidade 
genética para 
produção de 

mudas



10 m

Módulo

16 Grupos de Anderson
20 Transposições de solo
2 Transposições de galharia

2 Poleiros vivos

1 Poleiro de Pinus

25 m

50 m

25 m

50 m

5 m 5 m

1 Grupo de Araucárias











Obrigada!
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