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Sistemas de 
Nucleação



Restauração da conectividade da paisagem

Dos fragmentos à 
área a restaurar

Da área 
restaurada para 

a paisagem





Quais são os sistemas 

de nucleação??? Quais as funções 

de cada sistema 

ou técnica? 

Como podem ser 

implementados na 

área degradada?



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

Núcleos de 1m2 e 5 a 10cm profundidade



Transposição 
de Solo

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



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

Núcleos de 1m2



Transposição da chuva de semente

Coleta de sementes de áreas 
conservadas adjacentes e formação 

de núcleos na área degradada 



Poleiros Artificiais

Alta atividade de frugívoros
promovendo o processo de 
invasão das áreas abertas

Alimenta o banco de sementes 
local que no futuro poderá 

garantir os recursos de forma 
distribuída no tempo!!!!

Poleiros com cerca de 3 a 10m altura 
(dependendo a região) e ocupando cerca de 6m2



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



Transposição de Galharia

Incorporação de 
matéria orgânica no 
solo, potencial de 

rebrotação e 
germinação, e 

microclima adequados 
para diversos animais, 
como roedores, cobras 

e avifauna.

Núcleos de cerca de 4m2 de ocupação e 1 a 2m de altura
(dependendo o volume e origem do material)



Transposição de Galharia

1.Abrigo natural para fauna

2.Poleiro para repouso e caça

3.Chegada de propágulos

4.Decomposição de matéria orgânica

5.Oferece condições adequadas para espécies 
adaptadas a sombra e umidade



Plantio de Espécies Facilitadoras em Grupos 
(baseado em Anderson 1953)

Mudas dispostas na forma de núcleos a partir de 
sementes coletadas das áreas conservadas 

adjacentes

homogêneo
heterogêneo



1.Formação de um micro-clima facilitador

2.Garantia de variabilidade genética

3. Potencial de atrair dispersores de 
sementes

4.Potencial de interação a médio e longo 
prazo 

Plantio de Espécies Facilitadoras em Grupos 
(baseado em Anderson 1953)



Espécies 
zoocóricas, 
bagueiras, 

facilitadoras

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

1m

1,5m



Grupo com 5 mudas: ocupação de 3.14m2

Grupo com 9 ou 13 mudas: ocupação de 12,56m2
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