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A importância das fl orestas

As fl orestas tropicais são os ecossistemas terrestres 
que apresentam maior biodiversidade. Estima-se que 
milhões de espécies vivam nesses ecossistemas, consti-
tuindo ainda um vasto e inexplorado mundo a ser conhe-
cido e preservado. Entretanto, muitas fl orestas já foram 
desmatadas e as que restam estão sendo rapidamente 
destruídas. São estimadas perdas de 180.000 km2 de fl o-
resta tropical por ano no mundo.

A destruição das fl orestas poderá causar muitos 
problemas para o futuro da humanidade. As fl orestas 
são importantes para a regulação do clima da terra. Elas 
constituem um grande reservatório de carbono, o qual 
fi ca estocado no tronco das árvores, nos galhos, nas fo-
lhas, no corpo dos animais e no solo. Com as queimadas 
e o desmatamento, esse carbono está sendo lançado na 
atmosfera, o que está contribuindo para o aquecimento 

CAPÍTULO 4

RESTAURAÇÃO 
FLORESTAL

Regina Helena Rosa Sambuichi



70

global e trazendo graves consequências para todo o pla-
neta. Além disso, o desmatamento leva a mudanças no ci-
clo da água, causando perda das nascentes, assoreamento 
dos rios e aumento da incidência de secas e inundações. 
As fl orestas são importantes também para a proteção dos 
solos, especialmente no ambiente tropical onde a retira-
da da cobertura vegetal leva rapidamente à degradação, 
através da perda de fertilidade, compactação e erosão.

A redução das áreas de fl oresta e a consequente 
fragmentação dos remanescentes fl orestais têm também 
como consequência a perda da biodiversidade. A biodi-
versidade é importante para a manutenção dos ecossis-
temas, além de que a sua perda impossibilitará a desco-
berta de novos usos e produtos para as espécies nativas 
e os genes, os quais poderiam vir a ser utilizados para 
promover o bem-estar das futuras gerações. 

Para minimizar esses problemas, é preciso primeira-
mente deter o desmatamento, o que é prioridade, por exem-
plo, na Amazônia, onde ainda existe a maior extensão de 
fl oresta tropical intocada. Na Mata Atlântica, porém, além 
de deter o desmatamento é preciso também restaurar os 
ecossistemas, pois temos apenas 7,2% de fl oresta remanes-
cente, o que é muito pouco para conservar a biodiversidade 
e a qualidade do ambiente em toda a sua extensão geográfi -
ca. Além disso, é preciso também promover ações para me-
lhorar a qualidade dos remanescentes, que se encontram, 
em sua maioria, muito degradados e fragmentados.

O conceito de restauração

Desde o início das primeiras civilizações humanas, 
a ação do homem tem causado muitos danos aos ecos-
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sistemas naturais. Por outro lado, a preocupação com as 
consequências desses danos também não é recente, o que 
levou, ao longo da história humana, ao desenvolvimento 
de algumas ações intencionais visando à reparação des-
ses danos. No Brasil, desde o século XIX já se estabe-
leciam plantações fl orestais com fi ns conservacionistas. 
Um exemplo é a Floresta da Tijuca, que foi refl orestada 
a partir de 1845 com o objetivo de recuperar o abasteci-
mento de água da cidade do Rio de Janeiro.

Refl orestar signifi ca restabelecer uma cobertura 
de vegetação fl orestal em uma área que foi desmatada, 
vegetação esta que não precisa necessariamente ser se-
melhante à que existia antes no local, podendo ser de 
qualquer tipo, desde uma fl oresta nativa até uma plan-
tação de eucaliptos. Os termos recuperação, reabilita-
ção e restauração são os mais usados na literatura para 
denominar as ações intencionais que visam promover 
ou acelerar a reparação dos danos causados aos ecossis-
temas naturais em geral. Embora sejam algumas vezes 
empregados como sinônimos, esses termos têm aplica-
ções específi cas para cada caso. O termo recuperação é 
o mais usado no Brasil, sendo geralmente aplicado em 
sentido amplo. Refere-se ao retorno de uma área a uma 
determinada forma de utilização do solo de acordo com 
um plano preestabelecido, o que não signifi ca necessa-
riamente recuperar o ecossistema nativo original. É um 
termo muito utilizado para os trabalhos realizados em 
sítios severamente degradados pela mineração e cons-
trução civil. A reabilitação refere-se, em geral, à recupe-
ração da capacidade produtiva da área, reabilitando-a 
para manter um ecossistema autossustentável, mas que 
também não precisa ter semelhança com o ecossistema 
original. 



72

O termo restauração é utilizado para as atividades 
que visam recuperar o ecossistema nativo em termos de 
sua sanidade, integridade e sustentabilidade. Esse termo 
é atualmente o preferido na literatura mundial por es-
tar mais embasado em princípios e pesquisas ecológicas. 
Muitos, porém, ainda resistem a utilizar esse termo por 
considerarem praticamente impossível restaurar inte-
gralmente o ecossistema nativo de uma área, já que as 
condições originais do mesmo geralmente não são co-
nhecidas e muitas espécies podem ter sido extintas, não 
podendo mais ser recuperadas. Entretanto, estudos mais 
recentes mostram que os ecossistemas naturais são mui-
to mais dinâmicos do que se imaginava anteriormente, 
e que, para restaurar um ecossistema, não é preciso re-
cuperar exatamente a sua composição de espécies ori-
ginal, mas sim recuperar, na medida do possível, a sua 
biodiversidade e os seus processos ecológicos básicos de 
modo a permitir que ele continue existindo e evoluindo 
por meios naturais.

As metas da restauração incluem a recuperação: 
a) do solo, incluindo o controle da erosão e melhoria da 
estrutura e fertilidade; b) do ciclo da água; c) da produ-
tividade, biomassa e ciclo de nutrientes; d) da biodiversi-
dade; e) das interações ecológicas; f) da complexidade do 
ambiente; g) da sustentabilidade em longo prazo.

Pesquisas em restauração fl orestal

No início, as práticas aplicadas para a recuperação 
de fl orestas surgiram da observação e do bom senso dos 
refl orestadores. Por essa razão, nem sempre os empreen-
dimentos foram bem sucedidos na tentativa de recupe-
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rar a biodiversidade e a sustentabilidade do ecossistema 
original. Com o desenvolvimento das ciências biológicas 
e agronômicas, estudos científi cos passaram a ser aplica-
dos para embasar as ações de recuperação dos ecossis-
temas. Na década de 1980, surgiu a Ecologia da Restau-
ração, que é a ciência que estuda princípios ecológicos 
aplicados à restauração dos ecossistemas naturais. 

No Brasil, as primeiras pesquisas para restauração 
de fl orestas concentraram-se na recuperação da cobertura 
vegetal baseada no plantio heterogêneo de espécies nati-
vas, copiando a estrutura da fl oresta original. Buscava-se, 
então, fazer levantamentos da composição de espécies ar-
bóreas em áreas próximas de fl oresta nativa para servir de 
modelo para os plantios de mudas nas áreas a serem res-
tauradas. Essa abordagem apresentou muitas falhas, pois 
as mudas de espécies nativas das fl orestas maduras muitas 
vezes não se adaptavam a viver nas áreas degradadas e nem 
eram capazes de competir com as espécies invasoras mais 
agressivas, como as espécies de capim, por exemplo. Isso 
demandava uma ação intensiva de replantio e manutenção 
na área refl orestada, gerando alto custo e baixa efi ciência.

Com o reconhecimento desses problemas, passou-se 
então a considerar a sucessão secundária como o mode-
lo a ser seguido na restauração. As pesquisas se voltaram 
para a realização de levantamentos de vegetação em áreas 
em diferentes estágios de regeneração natural e buscou-
se classifi car as espécies arbóreas nos chamados grupos 
sucessionais. Assim, passou-se a utilizar, nos projetos de 
restauração, o plantio inicial de pioneiras e secundárias e, 
depois, o plantio das espécies climácicas, ou então (mais 
utilizado atualmente) o plantio misto de espécies de dife-
rentes grupos sucessionais em proporções variadas. Ain-
da assim, foram observados muitos problemas, como alto 
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custo de implantação dos projetos e, em alguns casos, fa-
lhas em formar comunidades sustentáveis. 

O avanço das pesquisas ecológicas sobre a dinâmi-
ca fl orestal mudou muitos conceitos estabelecidos an-
teriormente em relação ao funcionamento da sucessão 
secundária. Constatou-se que o processo é muito menos 
previsível do que se pensava e que a fl oresta, mesmo ma-
dura, é sempre dinâmica em sua composição de espé-
cies. Isso mostrou que, em vez de fi car tentando imitar 
a composição da fl oresta original, que nunca saberemos 
exatamente qual foi, o mais importante é se concentrar 
na restauração dos processos ecológicos. Atualmente, as 
pesquisas em restauração buscam principalmente res-
ponder perguntas ecológicas que auxiliem no desenvol-
vimento de técnicas mais efi cientes e menos onerosas 
para garantir a recuperação da integridade e sustenta-
bilidade dos ecossistemas restaurados. Essas pesquisas 
deram suporte a novas técnicas, como a nucleação, por 
exemplo, que utiliza as interações entre as espécies para 
acelerar o processo de regeneração natural da área.

Áreas prioritárias para restauração na 
Mata Atlântica

O primeiro passo para realizar uma restauração é 
defi nir quais são as áreas que devem ser restauradas. En-
tre as áreas que devem ser consideradas prioritárias para 
a restauração de fl oresta na Mata Atlântica estão: a) as 
áreas de preservação permanente; b) as áreas de reserva 
legal; e c) os corredores ecológicos.

O Código Florestal, lei n.° 4.771/65, instituiu des-
de 1965 as áreas de preservação permanente (APPs), que 
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são locais onde a vegetação nativa deve ser mantida para 
garantir a proteção do solo e da água. São defi nidas como 
APPs as seguintes áreas: a) ao longo dos rios ou de qualquer 
curso d’água; b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios 
d’água; c) nas nascentes e “olhos d’água” num raio de 50m 
de largura; d) no topo de morros, montes, montanhas e ser-
ras; e) nas encostas ou partes destas, com declividade supe-
rior a 45o, equivalente a 100% na linha de maior declive; f) 
nas restingas, como fi xadoras de dunas ou estabilizadoras 
de mangues; g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a 
partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior 
a 100m em projeções horizontais; h) em altitude superior a 
1800m, qualquer que seja a vegetação.

De acordo com a legislação, portanto, todas as ma-
tas ciliares (fl orestas ao longo das margens dos rios) de-
vem ser preservadas. A largura da mata ciliar a ser man-
tida é defi nida de acordo com a largura do rio (Figura 1). 
Para os rios de até 10m de largura, a mata ciliar deve ter 
pelo menos 30m de cada lado. A conservação da mata ci-
liar é muito importante para evitar a erosão das beiradas 
e o assoreamento dos rios (Figura 2).

A legislação brasileira também instituiu a reserva 
legal (RL), lei 7.803 de 1989, assim entendida como a 
área de, no mínimo, 20% de cada propriedade, onde não 
é permitido o corte raso e deverá ser averbada à margem 
da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imó-
veis competente. O objetivo da RL é garantir a conser-
vação dos recursos naturais e da biodiversidade. Na RL 
é permitida a exploração de recursos fl orestais, como a 
colheita de sementes, por exemplo, desde que seja man-
tida na área a vegetação nativa.

Os corredores ecológicos são áreas que servem para 
interligar os remanescentes de fl oresta de forma a não 
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Figura 1 - Largura da mata ciliar de acordo 
com a largura do rio.

Figura 2 - Importância da mata ciliar para a 
proteção do rio (adaptado de Dirani, 1985). 
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deixar que as populações de plantas e animais fi quem 
isoladas. Eles são importantes para manter a variabilida-
de genética das populações nativas e diminuir os efeitos 
negativos da fragmentação. O objetivo dos corredores é 
possibilitar o trânsito de animais, pólen e sementes entre 
as áreas de fl oresta, sendo que diferentes estratégias po-
dem ser utilizadas para esse fi m. Tanto as APPs como as 
RLs podem funcionar como corredores ecológicos desde 
que elas estejam posicionadas de forma a facilitar a cone-
xão entre dois ou mais remanescentes. O estabelecimen-
to de pequenas reservas fl orestais entre grandes áreas de 
reserva é um modo de facilitar o trânsito dos seres vivos. 
Alguns tipos de sistemas agrofl orestais também podem 
servir como corredores ecológicos por permitirem a mo-
vimentação dos animais silvestres através deles.

Observa-se que, no geral, a legislação não está sendo 
cumprida, pois, só com a lei da RL, deveríamos ter, no mí-
nimo, 20% de área total de fl oresta remanescente na Mata 
Atlântica e temos menos da metade disso. Na maioria das 
propriedades rurais, as APPs não estão sendo respeita-
das e as RLs não existem. Além disso, a fragmentação dos 
remanescentes é tão intensa que a implantação de corre-
dores ecológicos é uma necessidade urgente para evitar 
a acelerada perda de biodiversidade. O cumprimento da 
legislação e as ações para a conservação da Mata Atlântica 
exigirão a restauração de milhões de hectares de fl oresta, 
e precisaremos de muita pesquisa, capacitação técnica e 
recursos para dar conta dessa imensa tarefa.

Avaliação da área a ser restaurada

Uma vez defi nida a área, o próximo passo é fazer 
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uma avaliação criteriosa das condições da mesma para 
defi nir as técnicas mais adequadas para a sua restaura-
ção. Os principais fatores a serem avaliados são:

Estado de degradação do solo: É preciso ob-
servar se o solo da área apresenta condições químicas, 
físicas e biológicas muito diferentes das condições ori-
ginais do solo das fl orestas daquela região. Se a área foi 
utilizada muito tempo para agricultura ou pastagem, 
pode apresentar problemas de erosão, compactação e 
defi ciência de matéria orgânica e de microorganismos 
importantes. Nesse caso, será necessário fazer um traba-
lho de recuperação do solo, o que pode ser feito através 
do plantio de espécies pioneiras que auxiliam nessa recu-
peração, e também com o uso de técnicas agroecológicas, 
como adubação verde e aplicação de composto orgâni-
co, entre outras. No caso da área ter sido utilizada para 
mineração ou para alguma outra fi nalidade que resultou 
na retirada do solo superfi cial, o processo se torna ain-
da mais difícil, podendo ser necessária a transposição de 
solo de uma outra área para conseguir recuperá-la mais 
rapidamente. 

Condição do banco de sementes e potencial 
de rebrota de tocos e raízes: Se a área foi desmata-
da recentemente, ela pode ter ainda um bom potencial 
de autorrecuperação através do banco de sementes exis-
tente no solo e da rebrota dos tocos e raízes das árvores 
que foram cortadas. Nesse caso, uma técnica que pode 
ser usada para acelerar a recuperação natural é o revol-
vimento do solo de forma a expor o banco de sementes à 
luz, fazendo com que elas germinem mais rapidamente. 
Essa técnica, porém, não é recomendada quando existi-
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rem na área espécies de capim (gramíneas), pois elas se-
rão favorecidas com o processo. No caso da área ter sido 
desmatada e utilizada para agricultura ou pasto por mui-
to tempo, pode não existir mais um banco de sementes, 
além de ser baixo o potencial de rebrota, assim, para ela 
se regenerar naturalmente, será necessária a proximida-
de de uma fonte externa de sementes, como uma fl oresta 
próxima, por exemplo. Se não existir essa fonte externa, 
então será necessário replantar.

Existência de competidores exóticos: A pre-
sença, na área a ser restaurada, de espécies competido-
ras agressivas, como gramíneas, cipós e bambus, pode 
difi cultar o processo de regeneração natural e o trabalho 
de restauração. Nesse caso, é indicado o plantio de es-
pécies arbóreas pioneiras e secundárias que apresentem 
crescimento rápido e copa ampla, de forma a recobrir o 
solo o mais rapidamente possível, limitando a entrada de 
luz e assim inibindo o crescimento dessas espécies com-
petidoras. Geralmente, é necessário também o controle 
direto das competidoras através da roçagem do capim e 
corte dos bambus e cipós até que as mudas das pioneiras 
e secundárias cresçam o sufi ciente. O material verde cor-
tado deve ser deixado na área, podendo ser acumulado 
no pé das mudas de árvores para proteger e adubar o solo 
e evitar o crescimento das competidoras. Não recomen-
damos o uso de herbicidas, pois pode interferir na micro-
biologia do solo e afetar o processo de restauração. 

Fatores externos de degradação: A ocorrência 
de fatores como fogo, pastoreio de animais domésticos, 
retirada de madeira (para lenha, estacas, e outros usos) e 
poluição (chuva ácida, lixão, resíduos de mineração etc.) 
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difi culta a regeneração natural da fl oresta e, em geral, 
impede que ela recupere a sua integridade e sustentabili-
dade. Um passo fundamental para qualquer trabalho de 
restauração é identifi car e eliminar os fatores externos de 
degradação. É preciso cercar a área a ser restaurada para 
impedir a entrada do gado e a circulação de pessoas. No 
caso de existir risco de fogo, é preciso fazer um aceiro 
em volta da área (Figura 3). É muito comum as pessoas 
colocarem fogo nos pastos ou nos locais onde vão fazer 
agricultura e, se não houver um aceiro para proteger a 
área a ser restaurada, o fogo pode entrar e destruir todo 
o trabalho realizado. 

Figura 3 - Proteção da área de restauração. 

Fontes externas de recolonização: A presença 
de áreas próximas de fl oresta que sirvam como fonte de 
sementes para recolonização facilita o processo de rege-
neração natural da área. É importante avaliar o estado de 
conservação dessas fl orestas, se elas têm uma boa diver-
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sidade de plantas e também de animais que possam fazer 
a dispersão das sementes. É preciso, também, avaliar se 
a distância que elas estão da área a ser restaurada per-
mite o processo de dispersão. Outro fator a ser avaliado 
é o tipo de vegetação que existe entre as áreas de fl oresta 
e a área a ser restaurada (um sistema agrofl orestal ge-
ralmente facilita mais a dispersão de sementes do que 
um pasto). Se existirem áreas próximas com boa biodi-
versidade, podem ser utilizadas técnicas de nucleação 
para atrair dispersores de sementes e acelerar o processo 
natural de recolonização da área. Porém, se as fl orestas 
existentes no entorno estão muito longe ou muito degra-
dadas, então será necessária a introdução artifi cial de 
sementes ou mudas para enriquecimento da área a ser 
restaurada. 

Métodos para restauração

Regeneração natural: A regeneração natural é, 
sem dúvida, o método mais simples e barato para res-
taurar uma área desmatada. Se, após a avaliação da área, 
constatamos que o estado de degradação do solo é baixo, 
não temos competidores muito agressivos e o potencial 
de autorrecuperação é alto devido à presença de banco 
de sementes no solo, rebrota de tocos ou fontes próximas 
de sementes para recolonização, então esse é o método 
mais adequado. Em geral, basta cercar a área e proteger 
de fontes externas de degradação, como fogo e pastoreio, 
e deixar que ela se recupere naturalmente.

Condução da regeneração natural: Esse méto-
do é utilizado quando a área já apresenta uma boa quan-



82

tidade e variedade de mudas regenerando naturalmente, 
mas a velocidade da regeneração é baixa devido à com-
petição com espécies agressivas (gramíneas ou cipós) ou 
ao estado de degradação do solo. Para aplicar esse mé-
todo, é preciso caminhar na área e identifi car as mudas 
de espécies fl orestais (geralmente pioneiras e secundá-
rias) que vêm regenerando. Procede-se então a condu-
ção das mudas através do coroamento (Figura 4), para 
evitar os competidores, e da adubação, para melhorar as 
condições do solo e acelerar o crescimento das mesmas. 
É importante não deixar o solo em volta das mudas ex-
posto ao sol e sim coberto com matéria orgânica, a qual 
pode ser obtida na própria área através da roçagem do 
capim. Se for percebido que a quantidade de mudas não 
é sufi ciente para garantir o fechamento rápido da área, 
recorre-se então ao adensamento.

Figura 4 - Coroamento das mudas para condução da 
regeneração natural.
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Adensamento: Consiste no plantio de sementes 
ou mudas de pioneiras e secundárias para adensar áreas 
onde a regeneração natural não é sufi ciente para cobrir 
rapidamente o solo e evitar os competidores. Nesse caso, 
é recomendável também fazer o coroamento e a aduba-
ção das mudas plantadas e das que regeneram natural-
mente até que elas cresçam o bastante para abafar as es-
pécies competidoras.

Enriquecimento: Esse método é indicado 
quando a área não apresenta fontes externas de re-
colonização, como áreas de floresta bem preservadas 
nas proximidades. Consiste no plantio de sementes 
ou mudas de espécies secundárias tardias e climácicas 
para enriquecer capoeiras ou áreas de manejo da rege-
neração natural. Devem ser utilizadas, de preferência, 
sementes ou mudas de espécies nativas coletadas na 
própria região e que se adaptem bem às condições do 
local. O espaçamento deve ser de acordo com o porte 
da planta e deve-se buscar introduzir o máximo possí-
vel de diversidade.

Nucleação: O nome nucleação é usado para os 
métodos que buscam acelerar o processo de recoloniza-
ção da área de restauração, atuando de forma a propi-
ciar ou melhorar o processo de dispersão das sementes, 
a heterogeneidade ambiental e o restabelecimento das 
interações ecológicas. Muitos desses métodos visam à 
atração dos animais dispersores e são indicados para 
quando existirem boas fontes próximas de sementes. 
São exemplos os poleiros artifi ciais, que podem ser de 
madeira, de árvores secas ou mesmo de torres vivas de 
cipós (feitos com uma armação de madeira e cordas onde 
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os cipós se enramam) (Figura 5); e os poleiros naturais, 
que podem ser árvores isoladas ou grupos adensados de 
árvores plantadas em uma paisagem. Esses poleiros po-
dem ser implantados na própria área de restauração ou 
em áreas de pasto ou de cultivo no entorno da área a ser 
restaurada, de forma a permitir que os pássaros se des-
loquem através delas e tragam sementes das fl orestas 
até o local a ser restaurado. Geralmente, observa-se em 
volta dos poleiros uma grande concentração de mudas 
regenerando naturalmente, servindo assim como um 
núcleo de restauração, de onde esta vai se espalhando 
por toda a área. Outra técnica é a construção de abrigos 
para a fauna, feitos de galhos secos, tocos, pedras e re-
síduos fl orestais diversos amontoados de forma a criar 
locais adequados para que os animais possam habitar 
e se esconder dos predadores. Isso permite que uma 
variedade maior de animais possa colonizar a área, os 
quais trarão também as sementes das plantas para en-
riquecer e restaurar o ecossistema. 

Figura 5 - Poleiros artifi ciais.
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Plantio misto de árvores: Quando constata-
mos que a área a ser restaurada não apresenta condições 
propícias para a regeneração natural, o solo está muito 
degradado, não temos fontes naturais de sementes, são 
poucos os indivíduos regenerantes e há espécies compe-
tidoras muito agressivas, então será necessária uma in-
tervenção maior na área para que ela se recupere. Nesse 
caso, é recomendável fazer o plantio misto de árvores 
pioneiras, secundárias e climácicas em conjunto. O plan-
tio na área de restauração pode ser feito com sementes ou 
com mudas produzidas em viveiro, sendo mais utilizado, 
atualmente, o plantio de mudas. De acordo com o grau 
de degradação do solo, pode ser feito o plantio direto ou 
podem ser utilizadas técnicas agronômicas para melho-
rar a sua condição antes do plantio. Em geral, costuma-
se abrir um berço, para descompactar o solo e adubá-lo, 
no local onde as sementes ou mudas serão plantadas. As 
dimensões do berço utilizado nos programas de restau-
ração podem variar de acordo com as condições do solo 
local e o com o recurso fi nanceiro disponível.

Vários modelos já foram utilizados para estabelecer 
os plantios mistos. Existem modelos aleatórios, onde as es-
pécies são plantadas na área sem nenhum critério específi -
co. Há modelos onde são implantadas linhas de pioneiras 
e linhas mistas de espécies secundárias e climácicas. Um 
modelo muito utilizado atualmente trabalha com linhas de 
preenchimento e linhas de diversidade. As linhas de preen-
chimento são formadas por espécies de crescimento rápi-
do e copa ampla, que servem para recobrir e sombrear logo 
o terreno, sendo as proporções de 50% de pioneiras e 50% 
de secundárias iniciais, utilizando-se de 20 a 25 espécies 
diferentes para compor essas linhas. As linhas de diversi-
dade incluem espécies frutíferas de pioneiras e secundá-



86

rias iniciais para atrair a fauna (50%), junto com espécies 
secundárias tardias (25%) e climácicas (25%), sendo o nú-
mero de espécies entre 50 e 80 para essas linhas. Nesse 
modelo, apesar das secundárias tardias e climácicas cons-
tituírem juntas apenas um quarto do total das mudas plan-
tadas, elas contribuem com o maior número de espécies. O 
espaçamento utilizado é de 2,0 m entre as linhas e 3,0 m 
entre as mudas em cada linha (Figura 6). 

Figura 6 - Modelo de plantio misto em linhas de preenchimento (P) 
e linhas de diversidade (D) (adaptado de Attanasio et al., 2006).

Outra forma de plantio misto que pode ser consi-
derada também um método de nucleação é o plantio de 
árvores adensadas. Nesse sistema, são plantadas juntas, 
em cada berço, várias sementes da mesma espécie e de 
variadas espécies. O arranjo das espécies pode ser feito 
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de forma aleatória, simplesmente jogando em cada ber-
ço sementes diversas; ou planejada, buscando consorciar 
no mesmo berço espécies de diferentes estratos e cate-
gorias sucessionais. O plantio adensado permite fechar 
mais rapidamente a área e inibir a presença de espécies 
competidoras heliófi tas, como as gramíneas. Permite, 
também, que possa ser feito depois um manejo seletivo 
para acelerar o processo de sucessão na área, através do 
desbaste e da poda periódica, selecionando os indivíduos 
mais vigorosos de cada estrato e promovendo a entrada 
seletiva de luz para permitir o estabelecimento das espé-
cies mais tardias, sendo que o material orgânico resul-
tante desse processo serve para acelerar a circulação dos 
nutrientes e o melhoramento do solo. 

     
Plantio em ilhas de diversidade: Quando fi ca 

muito caro ou difícil fazer plantio de mudas em toda a 
área a ser restaurada, pode-se recorrer aos modelos de 
ilhas de diversidade. Nesses modelos, o plantio é feito 
em áreas menores, que podem representar 15 a 20% da 
área total de restauração. Essas áreas menores vão servir 
como núcleos de diversidade a partir dos quais as semen-
tes vão se dispersar para o resto da área (Figura 7). Vários 
modelos podem ser utilizados para esse fi m, dependendo 
das condições da área e dos recursos disponíveis. Se a 
área tiver baixo potencial de autorregeneração devido à 
elevada degradação do solo e à presença de competido-
res agressivos, pode ser necessário o plantio de pioneiras 
e secundárias iniciais em toda a área, deixando as se-
cundárias tardias e climácicas para serem plantadas nas 
ilhas. As espécies de pioneiras e secundárias iniciais vão 
melhorar as condições gerais da área para que as secun-
dárias tardias e climácicas possam, então, se disseminar 
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naturalmente para fora das ilhas de diversidade. Por ou-
tro lado, se a área já apresentar previamente melhores 
condições, o plantio de todas as espécies (pioneiras, se-
cundárias e climácicas) pode ser feito somente nas ilhas. 
Esse modelo de plantio pode ser utilizado em conjunto 
com técnicas de nucleação para facilitar a dispersão e o 
estabelecimento das espécies em toda a área.

Figura 7 - Plantio misto de mudas em ilhas de diversidade.

Manutenção das áreas plantadas: Para o suces-
so da restauração nas áreas plantadas, é muito importante 
fazer a manutenção da área até que ela tenha condições 
de se manter por meios próprios. Entre as atividades ne-
cessárias de manutenção estão: o coroamento das mudas 
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e a roçagem, para controle do capim e trepadeiras; a adu-
bação; e o controle de formigas cortadeiras. Para a reali-
zação dessas atividades, são preferíveis as práticas agroe-
cológicas, pois a aplicação de herbicidas, adubos químicos 
e inseticidas podem interferir nas interações ecológicas e 
difi cultar a restauração dos processos naturais. Entre as 
práticas que já foram utilizadas com sucesso para esse fi m 
no sul da Bahia estão: a) empilhamento do material ver-
de cortado durante a roçagem ao redor do pé das mudas: 
serve para proteger o solo, mantendo a umidade, além de 
evitar o crescimento rápido do capim; b) plantio de feijão-
de-porco nas entrelinhas: serve como adubo verde, além 
de controlar as formigas cortadeiras e as espécies de plan-
tas competidoras; c) plantio de guandu, ou andu, próximo 
ao berço das mudas, principalmente das climácicas: serve 
para descompactar o solo, fornecer sombra provisória e 
depois como adubo verde; e d) aplicação de biofertilizan-
te e composto orgânico: serve para a adubação e ajuda a 
recompor a microbiologia do solo. Outra prática que pode 
ser necessária em alguns casos é a irrigação da área de 
plantio. Esse é um processo que pode encarecer muito a 
restauração. Algumas medidas podem ser tomadas para 
evitar a sua utilização, como o plantio das mudas no início 
da estação chuvosa, a utilização de espécies adaptadas às 
condições climáticas da região e o recobrimento do solo 
com matéria orgânica morta para reter a umidade.

Ação das espécies no processo de 
restauração

A ecologia da restauração vem mostrando que as 
espécies funcionam como “engenheiras físicas” do am-
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biente, ou seja, elas modifi cam e constroem o ambiente à 
sua volta, e cada uma o faz de sua própria maneira. Esses 
estudos indicam que o sucesso do trabalho de restaura-
ção depende de utilizarmos as espécies certas para cada 
situação específi ca.

As espécies facilitadoras são aquelas que modifi -
cam o ambiente de forma a facilitar a entrada de novas 
espécies, acelerando o processo natural de sucessão. São 
exemplos dessas espécies as pioneiras e secundárias ini-
ciais que melhoram as condições do solo e atraem os dis-
persores de sementes. Três grupos de espécies facilita-
doras são muito importantes e devem ser utilizados nos 
projetos de restauração fl orestal: a) as espécies de legu-
minosas que apresentam nódulos para fi xação simbiótica 
do nitrogênio, porque em geral produzem muita matéria 
orgânica e ajudam a melhorar as condições do solo, favo-
recendo, assim, o estabelecimento de outras espécies; b) 
as espécies que apresentam associação com micorrizas, 
porque auxiliam a disponibilizar os nutrientes do solo, 
em especial o fósforo, que geralmente é limitante nos so-
los tropicais; c) as espécies frutíferas, porque ajudam a 
atrair e sustentar os animais e assim facilitam o processo 
de dispersão de sementes e a recolonização da área.

As espécies inibidoras são aquelas que inibem o es-
tabelecimento ou a continuidade de outras espécies no 
ambiente. De acordo com as condições da área, algumas 
espécies herbáceas e cipós podem funcionar como inibi-
doras do próprio processo de sucessão, difi cultando a en-
trada de novas espécies e o restabelecimento da vegeta-
ção fl orestal. Existem também as espécies arbóreas que 
podem agir como inibidoras, e é preciso ter muito cuida-
do com essas espécies quando se for realizar o plantio de 
mudas para restauração. Algumas espécies de árvores, 
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em determinadas situações, podem modifi car o ambien-
te à sua volta, por meios químicos ou outros, de forma a 
inibir a germinação de sementes e o estabelecimento de 
mudas em geral, impedindo a regeneração da fl oresta. 
Se essas espécies forem plantadas em quantidade eleva-
da na área de restauração, elas podem até formar uma 
bela fl oresta no início, mas esta fl oresta não terá susten-
tabilidade e irá desaparecer quando as árvores plantadas 
fi carem velhas e morrerem naturalmente, pois não ha-
verá árvores jovens para substituí-las. Casos como esse 
já aconteceram, resultando em desperdício de esforços, 
tempo e dinheiro. Por essa razão, é importante conhe-
cer as características das espécies que vamos plantar em 
maiores quantidades na área. As espécies pouco conheci-
das devem ser plantadas em baixa densidade e em meio 
a uma diversidade maior de outras espécies, para evitar 
possíveis efeitos negativos.

Alguns efeitos inibidores, porém, servem para ace-
lerar o processo de sucessão natural. É o caso das espé-
cies arbóreas que apresentam crescimento rápido e copa 
ampla. Elas sombreiam o solo, inibindo o crescimento 
do capim e de outras espécies pioneiras, e assim favore-
cendo o estabelecimento das espécies tardias. Essas es-
pécies, desde que não apresentem também algum tipo de 
inibição química, são geralmente bem vindas nos proje-
tos de restauração. É o caso, por exemplo, de muitas es-
pécies de leguminosas, como o ingá-cipó (Inga affi  nis) e 
o ingá-sabão (Inga nuda), que além de melhorar o solo e 
atrair animais dispersores, proporcionam uma boa som-
bra para inibir o capim.
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