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Como posso saber se 

a área está sendo 

restaurada?

Quais os indicadores 

para as áreas com os 

sistemas de 

nucleação???



Animais têm 

freqüentado a área?

Há mudança no porte dos 

arbustos e árvores? Essas 

plantas estão crescendo?

Outras plantas 

chegaram na área 

naturalmente?

Os núcleos 

implantados estão 

conseguindo atrair 

diversidade?



Os parâmetros utilizados para a avaliação estão baseados na

FUNÇÃO que cada técnica proporcionará à área:

• diversidade de espécies 

• fluxos biológicos

• polinizadores

• dispersores

• cobertura vegetal

• regeneração natural

• efeito de eliminação da contaminação biológica 

MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE NUCLEAÇÃO



A avaliação deverá ser feita em escala temporal diferenciada:

• até 1 ano de implantação – avaliação na ÁREA

TOTAL

•avaliar cada sistema (técnica) + regeneração natural

• após 1 ano de implantação – avaliação por

AMOSTRAGEM

•avaliar cada sistema (técnica) + regeneração natural

MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE NUCLEAÇÃO



Riqueza total: quantificar todas as espécies emergentes.

Densidade total: quantificar todos os indivíduos emergentes.

Formas de vida: indicar quais estão presentes (ervas,

arbustos, árvores, cipós, epífitas).

Fenologia: quantificar as espécies em floração e em

frutificação e/ou presença/ausência

TRANSPOSIÇÃO DE 

SOLO E 

SERRAPILHEIRA



Riqueza total: quantificar todas as espécies emergentes.

Densidade total: quantificar todos os indivíduos emergentes.

Formas de vida: indicar quais estão presentes (ervas,

arbustos, árvores, cipós, epífitas).

Fenologia: quantificar as espécies em floração e em

frutificação e/ou presença/ausência

TRANSPOSIÇÃO DA 

CHUVA DE SEMENTES



Visualização de avifauna: quantificar as 

espécies visualizadas e quando possível, 

qualificar.

Sinais: presença/ausência de fezes, pegadas e 

sementes.

Germinação: quantificar as espécies vegetais 

emergentes sob o poleiro.

POLEIROS ARTIFICIAIS (VIVOS OU SECOS)



Tempo de decomposição da matéria orgânica (da galharia)

Riqueza total: quantificar todas as espécies emergentes.

Densidade total: quantificar todos os indivíduos emergentes. 

Formas de vida: indicar quais estão presentes (ervas, 

arbustos, árvores, cipós, epífitas).

Ocupação: medir área que ocupa e raio de ação (irradiação) 

com trena.

TRANSPOSIÇÃO DE 

GALHARIA OU 

ABRIGOS DE FAUNA



Sobrevivência: quantificar as mudas sobreviventes.

Cobertura das mudas: medir o diâmetro do núcleo. 

Riqueza total das regenerantes dentro do núcleo.

PLANTIO DE MUDAS 

EM GRUPOS







(13 mudas: 9P e 4NP)





Planilha de Monitoramento

Relatório de Monitoramento



Quais os cuidados que as 

áreas em restauração pela 

nucleação devem 

receber?

Como devem ser  

as práticas de 

manutenção das 

áreas???



TRANSPOSIÇÃO DE SOLO

1. Coroamento de 1 a 1,5m de diâmetro.

2. Limpeza manual das espécies

contaminantes (braquiária, capim

colonião, etc.).

3. Manter as espécies regenerantes

dentro do núcleo.



TRANSPOSIÇÃO DA CHUVA DE SEMENTES

1. Coletar sementes de espécies nativas dentro da

mata conservada e fazer a semeadura direta no

campo, de preferência nos núcleos de solo e

serrapilheira.

2. Ou fazer outro núcleo usando a semeadura em

um substrato de boa qualidade (mistura de areia,

argila, adubo orgânico, farinha, cinza, etc.).

3. Fazer no campo ou semear em bandejas no

viveiro com substrato de boa qualidade.



POLEIROS ARTIFICIAIS

1. Manutenção com implantação de

espécies de cipós e reposição de bambus.

2. Limpeza sob os poleiros e coroamento

de 1 a 1,5m de diâmetro.

3. Quando houver regeneração de outras

plantas mantê-las na área



GALHARIA E ABRIGOS PARA A FAUNA

1. Manutenção com implantação de

espécies de cipós e reposição de

material (galhos, madeira, folhas, etc.).

2. Coroamento de 1 a 1,5m para

eliminação das espécies contaminantes.

3. Limpeza manual das espécies

contaminantes (braquiária, capim

colonião, etc.).



PLANTIO DE MUDAS EM GRUPOS

1. Coroamento de 1 a 1,5m de

diâmetro.

2. Limpeza dentro dos núcleos com

eliminação das contaminantes.


