
ENCONTRO DE ÁGUAS E 
FLORESTAS – BH PCJ

TÉCNICAS     
DE 

RESTAURAÇÃO 
ECOLÓGICA



Formas de restauração

• Implantação florestal tradicional:Plantio de 
mudas nativas

• Adensamento / Enriquecimento
• Regeneração Natural
• Nucleação
• Sistema Agroflorestal – SAF
• Adubação verde



Implantação florestal ou 
plantio total:

Plantio de todos os indivíduos 
florestais, em  espaçamento 
uniforme por toda a área do 
projeto

Ex: 2m x 2m    3m x 2m









Enriquecimento

Enriquecimento: plantio de alguns 
indivíduos florestais para aumentar 
a diversidade das espécies pré-
existentes. Ex: 200 espécies por ha.





Adensamento

Adensamento: para aumentar a 
população de espécies. Ex: 600 a 
800 mudas por ha.





Regeneração Natural

Condução das condições 
ambientais para que a floresta   
regenere por si só.
Quando necessário , necessita 
isolamento da área para naõ ter 
perturbações como gado, fogo, 
etc.





Adubação verde:

Sistema de plantio de plantas  que 
terão funções de assimilar nitrogênio, 
melhorar a matéria orgânica , 
descompactar o solo e desacelerar o 
crescimento  de matos 
competidores( ex: braquiária)
Plantas usadas: feijão de porco, 
feijão guandu, mucuna, 
crotalária,nabo forrageiro, etc...





Técnicas de Nucleação
Restauração da conectividade da 

paisagem

Dos Fragmentos Dos Fragmentos àà
áárea a restaurarrea a restaurar

Da Da áárea a restaurar rea a restaurar 
para a paisagempara a paisagem



Nuclelação

Técnica mista com vários 
nucleos:

Nucleo de anderson: mudas em 
reboleiras

Transposiçaõ de solo
Galharias
Poleiros 



Técnicas de Nucleação
Transposição de solo

Forma mas rForma mas ráápida para conectar Fragmentos semelhantes com o pida para conectar Fragmentos semelhantes com o 
ssíítio degradadotio degradado



Técnicas de Nucleação
Transposição de solo

1.1. Resgate da micro e meso fauna.Resgate da micro e meso fauna.

2.2. IntroduIntroduçção de grande quantidade de sementes (herbão de grande quantidade de sementes (herbááceoceo--
arbustivas.arbustivas.

3.3. NNúúcleos de abrigo atraindo fauna polinizadora e dispersora.cleos de abrigo atraindo fauna polinizadora e dispersora.
4.4. Melhora condiMelhora condiçções para espões para espéécies cies subsequentessubsequentes..
5.5. Conexão com Conexão com ááreas adjacentes.reas adjacentes.



Técnicas de Nucleação
Transposição de solo

1.1. Coroamento de 1 a 1,5m de diâmetro.Coroamento de 1 a 1,5m de diâmetro.
2.2. Limpeza manual das espLimpeza manual das espéécies contaminantes (cies contaminantes (braquibraquiááriaria, , 

capim colonião, etc.).capim colonião, etc.).
3.3. Manter as espManter as espéécies regenerantes dentro do ncies regenerantes dentro do núúcleo.cleo.



Técnicas de Nucleação
Transposição de solo



Técnicas de Nucleação
Transposição de solo



Técnicas de Nucleação
Poleiros Artificiais

Alta diversidade de Alta diversidade de frugfrugíívorosvoros promovendo o processo promovendo o processo 
de invasão das de invasão das ááreas abertas.reas abertas.

Alimenta o banco de sementes local que no futuro Alimenta o banco de sementes local que no futuro 
poderpoderáá garantir os recursos de forma distribugarantir os recursos de forma distribuíída no da no 
tempotempo



Técnicas de Nucleação
Poleiros Artificiais

1.1. Atrativo para fauna (morcegos, aves Atrativo para fauna (morcegos, aves frugfrugíívorasvoras..
2.2. Incrementam a chuva de sementes.Incrementam a chuva de sementes.
3.3. Alimentam o banco de sementes.Alimentam o banco de sementes.
4.4. ConcentraConcentraçção de propão de propáágulos atrativo aos gulos atrativo aos 

consumidores.consumidores.



Técnicas de Nucleação
Poleiros Artificiais

1.1. ManutenManutençção com implantaão com implantaçção de espão de espéécies de cipcies de cipóós e s e 
reposireposiçção de bambus.ão de bambus.

2.2. Limpeza sob os poleiros e coroamento de 1 a 1,5m Limpeza sob os poleiros e coroamento de 1 a 1,5m 
de diâmetro.de diâmetro.

3.3. Quando houver regeneraQuando houver regeneraçção de outras plantas ão de outras plantas 
mantêmantê--las na las na áárea.rea.



Técnicas de Nucleação
Poleiros Artificiais





Técnicas de Nucleação
Galharia e abrigos para a fauna

1.1. ManutenManutençção com implantaão com implantaçção de espão de espéécies de cipcies de cipóós e s e 
reposireposiçção de material (galhos, madeira, folhas, etc.).ão de material (galhos, madeira, folhas, etc.).

2.2. Coroamento de 1 a 1,5m para eliminaCoroamento de 1 a 1,5m para eliminaçção das espão das espéécies cies 
contaminantes.contaminantes.

3.3. Limpeza manual das espLimpeza manual das espéécies contaminantes (cies contaminantes (braquibraquiááriaria, , 
capim colonião, etc.).capim colonião, etc.).



Técnicas de Nucleação
Núcleos de mudas arbóreas

Núcleo de Anderson

1.1. Coroamento de 1 a 1,5m de diâmetro.Coroamento de 1 a 1,5m de diâmetro.
2.2. Limpeza dentro dos nLimpeza dentro dos núúcleos com eliminacleos com eliminaçção das ão das 

contaminantes.contaminantes.



Técnicas de Nucleação
Transposição de chuva de sementes

Alimenta o banco de sementes local e inicia uma entrada mensal Alimenta o banco de sementes local e inicia uma entrada mensal 
de material gende material genéético que no futuro podertico que no futuro poderáá garantir os recursos garantir os recursos 

de forma distribude forma distribuíída no tempoda no tempo



Técnicas de Nucleação
Transposição da chuva de sementes

1.1. Coletar sementes de espColetar sementes de espéécies nativas dentro da mata cies nativas dentro da mata 
conservada e fazer a semeadura direta no campo, de conservada e fazer a semeadura direta no campo, de 
preferência nos npreferência nos núúcleos de solo e cleos de solo e serrapilheiraserrapilheira..

2.2. 2. Ou fazer outro n2. Ou fazer outro núúcleo usando a semeadura em um substrato cleo usando a semeadura em um substrato 
de boa qualidade (mistura de areia, argila, adubo orgânico, de boa qualidade (mistura de areia, argila, adubo orgânico, 
farinha, cinza, etc.).farinha, cinza, etc.).

3.3. 3. Fazer no campo ou semear em bandejas no viveiro com 3. Fazer no campo ou semear em bandejas no viveiro com 
substrato de boa qualidade.substrato de boa qualidade.



Técnicas mistas

Transposiçaõ de solo
galharia



LEGISLAÇÕES 

• RESOLUÇÃO SMA 08/2008
• RESOLUÇÃO SMA 42/2007
• RESOLUÇÃO SMA 44/2009
• RESOLUÇÃO CONAMA 302 E 303 DE 2002
• RESOLUÇÃO SMA 30/2008
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