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1 Introdução e objetivo
O projeto de recuperação ambiental está presente na administração como meio de reparar 
danos, propor soluções para reduzir impactos ou como opção dada ao autuado para 
converter uma multa. O projeto destinado à conversão da multa é uma prática recente 
no Ibama, com modificações relevantes no modo como a instituição seleciona e analisa 
projetos. 

Os projetos recrutados para a conversão são recebidos pelo Ibama em uma estrutura de 
governança que tem início com a elaboração do Programa de Conversão de Multas Ambientais 
(PCMA). O PCMA estabelece diretrizes e temas prioritários para os procedimentos de seleção 
de projetos (PASP) a serem elaborados pelo Ibama. O PCMA vigente (2020/2023) tem entre 
suas prioridades: (1) proteção da vegetação nativa e da fauna silvestre; (2) qualidade 
ambiental urbana e (3) unidades de conservação. Os projetos de recuperação ambiental 
deverão ser planejados e executados para cumprimento desses objetivos e entrega efetiva 
de serviços ambientais que contribuam para as linhas temáticas inseridas como prioritárias. 

Os PASPs são a porta de entrada para os projetos destinados à conversão. O documento 
fixa as regras da competição entre projetistas (Art. 23, INC 01/2020) e contém os itens a 
serem avaliados no projeto (Art. 24, INC 01/2020), que condicionam a análise pelos 
servidores indicados previamente pelo Ibama (cf. Art. 25, INC 01/2020). Esse procedimento 
dá transparência ao rito (como define o Art. 3°, inciso VI, Decreto 7.774/2012) garantindo a 
legitimidade perante o controle externo. 

Os projetos que apresentam aptidão técnica e compatibilidade financeira, atestado pela 
área técnica, são encaminhados à homologação pela instância decisória da autarquia 
(cf. Art. 25, § 4°, INC 01/2020). Para assegurar que sejam apresentados projetos robustos e 
reduzir a rejeição, é oportuno que haja um documento de referência para orientar projetistas 
visando a padronização de formatos e da qualidade desses projetos.

Assegurar que o serviço previsto no objetivo do projeto seja entregue é outra ação que se cria 
com a aprovação. Nesse contexto, além de orientar projetistas, o documento de referência 
deve conter instruções a executores do projeto. 

Este manual foi produzido como um serviço de orientação e adequação de conceitos de 
projeto que estejam alinhados à política de conversão de multas ambientais. Nesta primeira 
aproximação, abordaremos projetos de recuperação da vegetação nativa e restauração 
ecológica de ambientes. Dessa maneira, o público a que se destina este documento é 
composto por:

a) Projetista: aquele que elabora o projeto ambiental de natureza finalística, abrangendo 
desde a definição do objetivo do projeto, a realização do diagnóstico da área a ser 
recuperada (identificação dos fatores de degradação, avaliação do estado de conservação 
do solo, potencial de regeneração etc.), realização do levantamento florístico, análise de 
risco de execução, definição de métodos, técnicas, atividades operacionais, estratégia 
de monitoramento, cronograma, estimativa de custos de implantação, manutenção 
pelo tempo necessário para a obtenção do objetivo e para realização de monitoramento;

https://www.udop.com.br/legislacao-arquivos/78/programa_conversao_multas_2020_2023.pdf
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b) Executor: aquele que realiza a implantação, manutenção e o monitoramento do 
resultados ecológicos e/ou socioambientais, seguindo os métodos, as técnicas e o 
cronograma do projeto finalístico proposto.

O manual contém os itens importantes para constar de um projeto de recuperação ambiental, 
visando eficiência para o alcance dos objetivos com foco na demonstração de como aferir 
os resultados, monitorar impactos e acompanhar sua execução. Nesse sentido, indicam-
se, a projetistas, orientações para elaboração de um projeto de recuperação ambiental de 
boa qualidade, segundo os requisitos determinados pelo política de conversão de multas 
ambientais, planejando atividades que venham a promover a entrega de resultados 
ambientais e sociais positivos. Paralelamente, orienta o executor sobre como planejar, 
executar e monitorar o projeto de forma a chegar aos resultados esperados.
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2. CONCEITOS 
INICIAIS
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2 Conceitos iniciais
Primeiramente, é fundamental a compreensão do conceito de Projeto como a resultante 
de um esforço para entrega de resultados em um intervalo de tempo definido. Essa entrega 
é fruto de uma proposta com objetivos definidos, e para projetos ambientais destinados à 
recuperação da vegetação nativa sugere-se que as áreas de implementação apresentem 
características semelhantes dentro da mesma unidade quanto a: 
a) tipo de ecossistema a ser recuperado;
b) métodos e técnicas de recuperação; e 
c) data de implantação.

Como exemplo podemos citar determinada propriedade agrícola que deseja implementar 
um projeto ambiental de recuperação da vegetação. Esse imóvel está localizado em uma 
região de transição de vegetação e apresenta em seus limites variação de relevo, vegetação 
nativa, tipos de solo e histórico de uso. A estratégia da pessoa projetista pode caminhar para 
a elaboração de um projeto por unidade de área homogênea (considerando os atributos 
físicos da paisagem como vegetação e solo) ou por etapas de implementação em tempos 
distintos. 

A apresentação de projeto que contemple características dessa natureza deve estar clara 
durante a elaboração. A clareza de situações é refletida no diagnóstico da área e permite a 
adequada escolha do método, individualizada ou conjugada, bem como o acompanhamento 
dos resultados de acordo com as condições que são apresentadas.

Em projetos ambientais apresentados ao Ibama, o rastreamento dos resultados e conclusões 
a respeito da eficiência dos métodos, técnicas e ações aplicados em cada situação é 
necessário para dar cumprimento a obrigações que são acordadas. A estratégia do 
projetista pode caminhar para a elaboração de um projeto por unidade de área homogênea 
(considerando os atributos físicos da paisagem como vegetação e solo), ou etapas de 
implementação em tempos distintos (Figura 1).

Figura 1. Subdivisão de unidades de implementação de um projeto de recuperação por tipos vegetação, 
métodos utilizados e datas de implantação.
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A partir do Diagnóstico das áreas a serem recuperadas, do levantamento de riscos e fatores 
de degradação, o projeto deverá estabelecer os seus Objetivos e suas Metas, configurando 
os principais subsídios para a escolha da técnica mais adequada à recuperação pretendida. 
Os elementos norteadores do Diagnóstico serão tratados no Item 3, e as Técnicas para 
restauração ambiental serão sugeridas no Item 4.

O Objetivo constitui o objeto desejado do projeto, e as metas os produtos a serem entregues 
para que esse objeto seja alcançado. Esses conceitos colocados de modo claro guiam a 
estruturação do projeto, e contribuem para o dimensionamento dos insumos e métodos a 
serem empregados para alcance dos resultados e prazos estabelecidos no cronograma de 
execução, bem como a definição de indicadores que orientem o sucesso das ações.

Projetos ambientais destinados à recuperação de vegetação podem transitar entre objetivos 
como: 
a) Recuperação ambiental: “Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição 
original” - Lei no 9.985 (BRASIL, 2000);

b) Recuperação de áreas verdes urbanas, associada à recuperação ambiental;
c) Recuperação ambiental com possibilidade de utilização econômica (por  exemplo, 

sistemas agroflorestais) (MICCOLIS et al., 2016);
d) Restauração ecológica: “Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada o mais próximo possível da sua condição original” (Lei no 9.985, BRASIL, 
2000), ou “processo de auxiliar na recuperação de um ecossistema que foi degradado, 
danificado ou destruído” (SER, 2004).

Caberá à pessoa projetista alinhar o objeto à unidade (área) de implementação. 

A seguir é descrito um exemplo de projeto no qual as Metas foram definidas.

Exemplo. Meta Geral: Recuperar a vegetação nativa em Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) e outras áreas relevantes para recarga de aquíferos.

Meta I - Diagnóstico e mobilização;

Meta II – Elaboração de projeto executivo;

Meta III – Implantação;

Meta IV – Monitoramento.

Cada meta deverá ser composta por Etapas, possibilitando melhor controle do cronograma 
de ações. Dessa forma, podemos ter:

1. Meta I - Diagnóstico e mobilização

1.1 Etapa A: diagnóstico do meio físico: solo, vegetação e hidrografia;

1.1.1 Item de Etapa: diagnóstico de solo;

1.2 Etapa B: mobilização de comunidades e moradores.
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O custo global do projeto é definido a partir de cada insumo cadastrado. Nos projetos 
apresentados ao Ibama, os insumos são registrados nas etapas e itens de etapa. É solicitado 
neste instante que projetistas indiquem os orçamentos necessários à aquisição de cada 
insumo. A composição de custos de um projeto é detalhada no item 7 deste manual. 

Salientamos que a própria elaboração da proposta tem um custo que é próprio da elaboração 
de projetos. Esses custos, geralmente presentes na forma de taxas administrativas, não são 
custeados com recursos dos projetos destinados à conversão de multas ambientais. 

Por fim, o projeto ambiental deverá ter nível executivo, com rigor de detalhamento que 
permita ao executor implementar o projeto sem subsídios complementares, causados pela 
ausência de informação. 
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3. DEFINIÇÃO DO OBJETIVO DO 
PROJETO E DIAGNÓSTICO DAS 

SITUAÇÕES AMBIENTAIS
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3 Definição do objetivo do projeto e diagnóstico 
das situações ambientais
A seguir será apresentada cada uma das fases de elaboração do projeto de recuperação, 
desde a definição dos objetivos, diagnóstico e elaboração propriamente dita (Figura 2). 
O cumprimento dos itens de cada fase é essencial para o planejamento de um projeto 
completo.

Figura 2. Etapas do projeto de serviço de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente: definição do objetivo, diagnóstico e elaboração do projeto finalístico.
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3.1 Definição do objetivo do projeto de recuperação 
ambiental
A definição do objetivo geral da recuperação é particular ao projeto. Trata-se do conjunto 
de objetos ou serviços ambientais que se pretende prestar. Uma vez definidos os objetos, 
estes devem nortear a construção de toda a estrutura do projeto. Por sua vez, a avaliação 
do documento pelo Ibama vai considerar os objetos no horizonte e emitirá parecer para 
responder questões como: (a) As metas contribuem para cumprir o objeto? (b) Os insumos 
são suficientes para atingir o objeto? (c) A metodologia é adequada ao objeto do projeto? 
Dessa forma, diferentes objetivos e/ou objetos específicos podem ser estabelecidos, com 
base em um ou mais dos seguintes eixos:
a) recuperação de áreas degradadas para conservação da biodiversidade e melhoria da 

qualidade do meio ambiente;
b) recuperação de processos ecológicos essenciais;
c) recuperação da vegetação nativa para proteção;
d) recuperação de áreas de recarga de aquíferos;
e) proteção e manejo de espécies da flora nativa e da fauna silvestre;
f) monitoramento da qualidade do meio ambiente e desenvolvimento de indicadores 

ambientais;
g) mitigação ou adaptação às mudanças do clima;
h) manutenção de espaços públicos que tenham como objetivo a conservação, a proteção 

e a recuperação de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre e de áreas urbanas 
destinadas à proteção dos recursos hídricos;

i) educação ambiental;
j) promoção da regularização fundiária de unidades de conservação;
k) saneamento básico;
l) garantia da sobrevivência de espécies da flora nativa ou da fauna silvestre mantidos 

pelo órgão ou pela entidade federal emissora da multa;
m) implantação, gestão, monitoramento e proteção de unidades de conservação.

Além disso, a recuperação da vegetação nativa de um ecossistema degradado poderá 
levar a benefícios diretos e indiretos por serviços ecossistêmicos prestados pelo ambiente 
recuperado (JOLY et al., 2018) (Figura 3). Além de objetivar a própria recuperação do 
ecossistema e das características que proporcionam o restabelecimento da sua dinâmica 
natural, o reconhecimento desses serviços ecossistêmicos pode agregar na definição dos 
objetivos da restauração.
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Figura 3. Restauração ecológica e as várias possibilidades de melhoria no provimento de serviços 
ecossistêmicos. 

A definição clara dos objetivos do projeto ambiental destinado à recuperação da vegetação 
nativa vai guiar a escolha dos métodos e técnicas, bem como permitirá todo o planejamento 
de custos e cronograma. Da mesma forma, refletirá nos valores possíveis a serem alcançados 
pelos indicadores dos resultados, a serem verificados tanto pelo executor quanto pelos 
servidores do Ibama e ICMBio. 

3.2 O diagnóstico: identificação da situação ambiental da 
área a ser recuperada
O Brasil é um país diverso e exige práticas distintas para cada ambiente de modo a obter os 
melhores resultados. O diagnóstico é a fase do projeto que colhe características locais para 
auxiliar na melhor estratégia de projeto. O desenho da paisagem que receberá o projeto 
constitui a identificação da situação ambiental da área a ser recuperada, as ameaças, a 
vegetação e outros elementos que serão tratados nesta parte do texto. 

3.2.1 Descrição das possíveis situações ambientais
No local-alvo do projeto, deve ser realizado um levantamento das situações a serem 
trabalhadas. Para cada uma, serão direcionados métodos de restauração e técnicas 
específicas. A variedade de situações ambientais que requerem ações de recuperação no 
país é grande. Dessa forma, listamos algumas das situações mais frequentes a título de 
exemplo.

Biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Para saber mais: 
https://www.bpbes.net.br/produtos.

DICA
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Área degradada ou alterada sem ou com baixa regeneração natural de espécies arbustivas 
e arbóreas 
Área já desmatada, previamente submetida a diversos fatores de degradação – como fogo, 
pastagens, produção agrícola, intensa exploração madeireira etc. –, onde a regeneração 
natural não atinge 500 indivíduos lenhosos de espécies nativas, medindo pelo menos 0,5 m 
de altura por hectare.

Área degradada ou alterada com dominância de espécies oportunistas ou invasoras
Área já desmatada, previamente submetida a diversos fatores de degradação – como fogo, 
pastagens, produção agrícola, intensa exploração madeireira etc. –, onde há o predomínio de 
espécies oportunistas (uma espécie nativa pioneira em alta densidade, como samambaias1 
e bambusoídeas), ou exóticas invasoras (espécies que não são nativas de um ambiente 
natural e que, uma vez ali introduzidas, têm o potencial para se adaptar, reproduzir-se e 
dispersar-se além do ponto de introdução, trazendo prejuízos ambientais, sociais e/ou 
econômicos negativos).

Reflorestamento com espécies arbóreas nativas com baixa diversidade e baixa densidade 
Área em processo de recuperação que apresenta tanto a densidade de indivíduos lenhosos 
de espécies nativas (mínimo de 1667 indivíduos/ha) quanto a sua riqueza de espécies 
(mínimo de 30 espécies) inadequadas. 

Pasto sem ou com baixa regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas 
Pasto que apresenta menos de 500 indivíduos lenhosos de espécies nativas, medindo pelo 
menos 0,5 m de altura por hectare.

Pasto com elevada regeneração natural de espécies arbustivas e arbóreas 
Pasto que apresenta pelo menos 500 indivíduos lenhosos de espécies nativas, medindo 
pelo menos 0,5 m de altura por hectare.

Cultura anual ou bianual (cana-de-açúcar, feijão, milho, mandioca, soja etc.) 
Lavouras que são colhidas e replantadas anualmente. Em geral, apresentam maior 
impacto ao ambiente, pelo constante uso de agrotóxicos, pela compactação do solo, pelo 
favorecimento de erosões etc. Normalmente, quanto maior for a tecnificação (uso intensivo 
de maquinário e agrotóxicos, por exemplo) da cultura, mais dificultado será o processo de 
restauração ecológica no local.

Cultura perene (pimenta, café, banana, dendê, laranja, manga etc.) 
Lavouras que não são replantadas anualmente. Assim, contam com menor degradação 
do solo que as culturas anuais. Contudo, podem contar com manutenção e passagem 
de máquinas nas entrelinhas, desfavorecendo ali a regeneração natural. Normalmente, 
quanto maior for a tecnificação da cultura, mais dificultado será o processo de restauração 
ecológica no local.

Subsolo exposto ou decapado (exploração ou eliminação da camada superficial do solo) 
ou voçorocas 
Subsolo exposto e sofrendo intenso processo de erosão, normalmente decorrente do mau 
uso do solo (p. ex. mineração desordenada), causando sua degradação física e química. 
Esse processo pode causar assoreamento de cursos d’água adjacentes. Comumente ocorre 
a perda da camada mais superficial do solo, aquela que apresenta mais nutrientes, matéria 
1  Em alguns casos, plantas nativas podem se tornar hiperdominantes, como é o caso de samambaias dos gêneros Pteridium spp. e 
Gleichenia spp. e bambusoídeas como Chusquea spp., Guadua spp. e Merostachys spp., trepadeiras pioneiras, entre várias outras.
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orgânica e condições para instalação de uma comunidade vegetal, como infiltração e 
armazenamento de água. O que resta – o subsolo – não apresenta tais propícias condições. 
Logo, o solo deve ser recuperado, como primeira medida de restauração. 

Infraestrutura e edificações (estradas, construções, caixa d’água etc.) 
Obras de construção civil localizadas na área que será restaurada, como estradas, 
edificações, caixas d’água, estruturas de barramento ou adução de água etc.

3.2.1.1 Mapa de uso e cobertura do solo
O mapa de uso e cobertura do solo é um retrato temático da atividade sobre a região. 
Contém a delimitação do uso do solo: agrícola, pastoril, minerário etc., e as diferentes 
coberturas: lacustre, vegetação nativa em diferentes estádios etc. A contabilização dessas 
classes no entorno da área a recuperar permite à pessoa projetista situá-la em um cenário 
de viabilidade da recuperação. Assim, é desejável observar por meio destes mapas o uso da 
área, ou a presença de remanescentes que venham a contribuir para os fluxos próprios da 
paisagem.

Figura 4. Exemplo – (a) Mapa de uso do solo; (b) detalhe das áreas a serem restauradas, e legenda de situações 
observadas em campo.

(a) (b)
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3.2.2 Tipos de vegetação
O primeiro passo é identificar a que domínio fitogeográfico a região pertence. Dessa forma, 
pode-se ter, por exemplo, Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa ou Pantanal 
(IBGE, 2012). Em seguida, deve-se identificar o tipo de vegetação local. Essa identificação vai 
auxiliar na escolha dos métodos e técnicas de restauração mais adequadas. No site do IBGE, 
pode-se consultar um conjunto de mapas, arquivos vetoriais e documentos que identificam 
e classificam a vegetação brasileira, atual e pretérita, inclusive por estado.

Vegetação regional típica. Para situar o domínio de bioma e 
tipo de vegetação do local a ser restaurado, recomendamos 
a consulta ao site do IBGE (https://www.ibge.gov.br/
geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao.html).

DICA

3.3 Identificação dos fatores de degradação
É imprescindível o registro dos fatores que ocasionaram ou ocasionam a degradação das 
áreas e que, portanto, requerem ações de controle, visando a restauração da vegetação 
nativa. Podemos citar como fatores de perturbação mais comumente observados e possíveis 
soluções para a retirada ou isolamento dos fatores de degradação:

Fogo: eliminação da prática de queimada e construção de aceiros no entorno dos 
remanescentes naturais e das áreas em processo de restauração;

Animais de criação: instalação de cercas no entorno dos fragmentos naturais de ecossistema 
e de áreas em processo de restauração;

Limpeza de pasto: a limpeza de pasto com roçada manual, mecanizada ou com aplicação de 
herbicida (local ou aérea) tem por objetivo retirar do pasto os regenerantes naturais que, na 
maioria das vezes nessa região, são espécies nativas que sobraram na área (no processo de 
preparo) ou chegaram como propágulos oriundos das florestas do entorno. Esses indivíduos 
podem estar tentando recolonizar a área de produção e correspondem exatamente àqueles 
que se busca com o recobrimento da área, o que pode baratear o processo de recuperação. 
Dessa forma, as áreas que se deseja recuperar não devem ser mais roçadas nem objeto de 
aplicação de herbicidas.

Cultivos: atividades agrícolas que estão sendo realizadas na área a ser recuperada devem 
ser retiradas, para permitir o desenvolvimento de vegetação nativa (natural ou artificial). 
Somente em áreas de sistemas agroflorestais a exploração agrícola poderá ser realizada 
nas entrelinhas dos indivíduos nativos destinados à restauração. Paralelamente, a deriva de 
herbicidas advinda de áreas adjacentes deve ser interrompida.

Descargas de enxurrada: as atividades agrícolas realizadas no entorno devem contar 
com eficiente planejamento e ações efetivas de conservação de solo, garantindo que esses 
processos erosivos não ocorram. Deve haver um planejamento da construção de terraços 

https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao.html
https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-ambientais/vegetacao.html
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ou direcionamento das saídas de água, de acordo com a necessidade, de forma que a 
enxurrada interceptada não seja conduzida para o interior de fragmentos florestais e das 
áreas em processo de restauração, mas que seja acumulada no próprio solo, sendo que o 
mesmo deve ter condições para que ocorra o máximo de infiltração;

Barramento de cursos d’água: O barramento pode levar ao acúmulo e represamento da 
água à montante do curso d’água, causando mortalidade generalizada da vegetação nativa. 
Deve-se realizar o planejamento do cruzamento de cursos d’água por estradas e carreadores, 
instalando-se tubos de drenagem com posicionamento e dimensões adequados para que a 
água flua normalmente no curso. 

Extração seletiva de madeira, caça e/ou pesca predatória: São atividades comumente 
realizadas em fragmentos florestais e mesmo em áreas em processo de recuperação. 
Podem, contudo, desequilibrar a fauna e flora locais, além de serem proibidos nas Áreas 
de Preservação Permanente (APPs). Na Reserva Legal, a colheita de madeira pode ser feita 
a partir de plano de manejo considerando o ciclo de vida de cada espécie, sob regime de 
baixo impacto.

Obras de infraestrutura e estradas e mineração: Essas atividades podem levar à perda do 
horizonte superficial do solo ou compactação, e devem ser desmobilizadas.

Alterações climáticas Decorrentes de eventos extremos, como secas, veranicos, inundações 
etc., esses eventos podem ser imprevisíveis em curto e médio prazo. No entanto, devem ser 
considerados em todo projeto, sendo que as ações de controle são específicas de acordo 
com o fator de degradação.

Fontes de contaminação: é caracterizado pela presença depósitos de resíduos, lançamento 
de efluentes nas proximidades das áreas. Tais elementos alteram características do solo e 
impactam na escolha de métodos que porventura sejam intercalados com alimentos de 
consumo humano. 

3.4 Avaliar o estado de conservação do solo
Para pleno sucesso das intervenções, é necessária uma avaliação adequada das condições 
do solo que, a depender do grau de degradação observado na área, exigirá técnicas 
específicas de manejo e conservação. Ações corretivas poderão ser necessárias, tanto sob 
o ponto de vista físico (controle de processos erosivos, controle da drenagem superficial, 
descompactação por aragem ou subsolagem etc.) como químico (correção da acidez, 
adubação verde, orgânica ou química etc.).

Processos erosivos iniciais, médios ou avançados: registrar a presença de erosão 
superficial (laminar) ou em sulcos (ravinas, voçorocas) e a principal causa de ocorrência.

Presença ou ausência de cobertura do solo: registrar a presença de cobertura vegetal, 
tipo (herbácea, subarbustiva, arbustiva etc.) e grau de cobertura (porcentagem do terreno 
coberto).

Análise física: amostrar e analisar a integridade do perfil de solo, presença ou ausência de 
camada orgânica e o grau de compactação.
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Análise química: amostrar visando análise de, no mínimo, macro e micronutrientes, 
matéria orgânica e pH.

Registro das técnicas de conservação já adotadas: boas práticas agropecuárias, 
agroflorestais e silviculturais voltadas à prevenção e ao controle de erosão e recuperação 
dos solos afetados (curvas de nível, terraços, cordões em contorno, cordões vegetados, 
bacias de contenção – barraginhas –, entre outros, isoladamente ou de forma associada).

3.5 Identificação da presença de espécies invasoras e/ou 
hiperdominantes
Observar se há, na área em restauração, espécies arbustivo-arbóreas invasoras (desde 
herbáceas até arbóreas), bem como realizar uma estimativa da cobertura do solo por essas 
plantas (por exemplo, porcentagem do solo coberto). Quando alguma espécie exótica for 
registrada na área em restauração, é necessário consultar a lista de exóticas invasoras do 
estado e determinar a melhor forma de controle e erradicação. 

Lista de espécies invasoras. Recomenda-se cruzar a lista 
de espécies registradas com a Base de Dados de Espécies 
Exóticas invasoras do Brasil (HÓRUS, 2019), (http://i3n.
institutohorus.org.br/).

DICA

3.6 Avaliação do potencial de regeneração natural – local 
e paisagem
Vários filtros locais (da área a ser recuperada) e da paisagem (arredores) vão atuar positiva 
ou negativamente na definição do potencial de regeneração natural (Figura 5). De uma 
forma positiva, quanto maiores a qualidade e a quantidade de vegetação na paisagem, 
maior será o potencial de regeneração. Outro fator positivo atuando será a qualidade do 
solo. Como fatores negativos, podemos citar a distância de remanescentes de vegetação, o 
grau de tecnificação da área, o tempo de conversão e a ocupação por indivíduos de espécies 
exóticas.

http://i3n.institutohorus.org.br/
http://i3n.institutohorus.org.br/
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Figura 5. Principais filtros para avaliação do potencial de regeneração visando a definição do método de 
restauração. A seta para cima indica efeito positivo do fator; e a seta para baixo, efeito negativo sobre o 
potencial de regeneração.

3.6.1 Ambientes florestais
Ambientes florestais são áreas com potencial favorável à recuperação da vegetação nativa e 
servem como forma de avaliar diretamente o potencial de regeneração natural da área. Para 
isso, é recomendável que se faça uma contagem do número de indivíduos lenhosos acima 
de 0,5 m em determinado sítio, extrapolando-se os números obtidos para a área total, a fim 
de inferir a densidade da regeneração. Para a área ser considerada com alto potencial de 
regeneração, deve apresentar no mínimo 1.000 indivíduos de espécies regionais por hectare.

Estimativa rápida do potencial de regeneração natural. 
É recomendado estabelecer várias parcelas amostrais, 
considerando faixas de 50 m x 1 m, onde se deve contar o 
número de indivíduos regenerantes de espécies regionais 
de interesse para a restauração (por exemplo, arbustivo-
arbóreas e palmeiras) que tiverem altura mínima de 0,5 m. 
O resultado pode ser extrapolado para a área total.

DICA
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3.6.2 Ambientes campestres
A porcentagem da cobertura do solo por plantas nativas pode ser estimada por meio do 
método da trena coberta. Por esse método, uma trena é estendida no solo e, daquelas 
porções onde se constata a sobreposição de plantas nativas, anota-se o comprimento.

Estimativa rápida da cobertura de plantas nativas. É 
recomendado estabelecer várias transecções amostrais 
com trena de referência sobre o solo, na qual se deve somar 
os comprimentos sobrepostos por cobertura vegetal nativa 
(herbácea ou outra). Dessa forma, pode-se estimar qual 
porcentagem da trena está coberta. Fazendo-se o mesmo 
várias vezes, o resultado pode ser extrapolado para a área 
total.

DICA

3.6.3 Histórico de uso do solo
O histórico de uso poderá ser obtido a partir de entrevista com moradores locais. 
Adicionalmente, estão disponíveis gratuitamente em sítios eletrônicos imagens de satélite 
(Figura 6) para uso geral. Com base nessa informação, projetistas saberão quais são os tipos 
de uso e cobertura do solo pretéritos e consequentemente, poderão ter mais subsídios 
a respeito do potencial de recuperação da área. Assim, uma área que foi ocupada por 
atividade intensiva no passado (agricultura, mineração, corte raso da vegetação etc.) vai 
demandar ações de recuperação próprias em relação a uma área que sofreu menor grau de 
intervenção (extração seletiva de madeira, incêndio parcial etc.).

O histórico de uso do solo pode ser provido por ferramentas 
online. Entre os provedores de serviços, podemos destacar: 
a. plataforma Map Biomas: (https://mapbiomas.org /

produtos); (https://plataforma.mapbiomas.org/);
b.  Instituto Nacional de Pesquisas espaciais (Inpe): https://

www.inpe.br;
c.  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): 

https://www.ibge.gov.br.

DICA

https://mapbiomas.org/produtos
https://mapbiomas.org/produtos
https://plataforma.mapbiomas.org/
https://www.inpe.br
https://www.inpe.br
https://www.ibge.gov.br
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Figura 6.  Exemplo: projeto de restauração ecológica ao lado de represa em Itu (SP), implantado em 2014, 
visualizado em (a) set/2020 (Google Earth); e (b) respectivo mapa histórico do ano de 2013, mostrando 
cobertura predominante de mosaico de agricultura e pastagem (tons de bege) e silvicultura (marrom) 
(MapBiomas).

(a)

(b)

https://www.google.com.br/intl/pt-BR/earth/
https://mapbiomas.org/
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3.6.4 Contexto da paisagem – presença e qualidade de manchas de 
vegetação nativa nos arredores
O grau de expressão da regeneração natural depende igualmente da paisagem; mais 
especificamente, da proximidade com remanescentes naturais de vegetação e da integridade 
desses remanescentes (estrutura, diversidade). Dessa forma, deve-se observar localmente, 
e também em imagens de satélite, a presença e a qualidade das manchas de vegetação 
nativa nas proximidades da área a ser restaurada (por exemplo, no contexto da sub-bacia).

3.7 Realização do levantamento florístico e organização 
das listas de espécies
Sempre que possível, a lista de espécies nativas voltadas para a restauração ecológica deverá 
ser obtida a partir de levantamento florístico nos remanescentes naturais de vegetação da 
região de interesse (BALESTRIN et al., 2019). A obtenção de listas correspondentes a cada tipo 
de vegetação a ser recuperada vai assegurar a adequação das espécies às condições locais. 
Esse tipo de dado é chamado de primário, por ser diretamente gerado pelo proponente.

Cada lista primária deverá ser complementada a partir de dados secundários da flora 
regional, livremente disponíveis em literatura científica e em bancos de dados online. Para 
isso, deve-se selecionar as espécies de arbustos, árvores, palmeiras e outras formas de vida 
ocorrentes nos municípios da bacia hidrográfica que se planeja restaurar. A base de dados 
online reúne as espécies cujos materiais-testemunho foram depositados em herbários de 
instituições de pesquisa.

Base de dados de espécies online. Para obtenção de dados 
secundários visando complementação da lista de espécies 
regionais, recomenda-se efetuar busca por município no 
SpeciesLink (http://splink.cria.org.br).

DICA

Organização dos nomes científicos. As espécies podem ser 
organizadas em uma lista, em ordem alfabética de família e 
nome científico, após padronização dos nomes com a Lista de 
Espécies da Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/ConsultaPublicaUC.
do). Para facilitar a padronização dos nomes científicos, 
recomenda-se o site Plantminer (http://www.plantminer.
com/).

Consulte também a secretaria ambiental do estado em que 
será executado o projeto.

http://splink.cria.org.br
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/ConsultaPublicaUC.do
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/ConsultaPublicaUC.do
http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil/ConsultaPublicaUC/ConsultaPublicaUC.do
http://www.plantminer.com/
http://www.plantminer.com/
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De posse da lista consolidada (primária + secundária) do tipo de vegetação a ser restaurado, 
um passo importante no planejamento é saber da disponibilidade das mudas e/ou sementes 
das espécies de interesse nos viveiros da região (VIDAL; RODRIGUES, 2019). É importante 
que se pesquise em viveiros regionais no sentido de se assegurar a aptidão das espécies e 
dos genótipos ao clima regional.

Por sua vez, a informação do grupo funcional de cada espécie é importante para o 
planejamento espacial das plantas no campo, na implantação do projeto. Essa informação 
é específica de cada tipo de vegetação. Dessa forma, por exemplo, em vegetações 
florestais, recomenda-se separar as espécies em grupos funcionais de plantio (espécies de 
recobrimento / diversidade) (Figura 7).

Separação das espécies em grupos funcionais (vegetações 
florestais) As espécies que podem ser consideradas como 
de “recobrimento” são aquelas que apresentam, a pleno sol, 
rápido crescimento e bom desenvolvimento de copa, levando 
a uma rápida cobertura da área. Por outro lado, as espécies 
do grupo de “diversidade” são aquelas que não apresentam 
essas duas características simultaneamente, mas exibem 
outras características ecológicas e funcionais importantes 
para a autossustentação da floresta e restabelecimento 
das interações ecológicas. Essa classificação permitirá que 
os projetos de restauração ecológica a serem executados 
garantam não apenas elevada diversidade florística, mas 
também elevada diversidade funcional já nas fases iniciais 
do projeto, potencializando o papel de conservação da 
biodiversidade regional a ser desempenhado pelas áreas 
restauradas.

DICA
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Figura 7. Exemplos: (a) embaúba (Cecropia pachystachya), uma espécie nativa regional que, apesar de ser 
pioneira, se enquadra no grupo funcional de diversidade, devido à escassa cobertura da copa; (b) fumo-bravo 
(Solanum mauritianum), uma espécie do grupo de recobrimento, com a função de rápida cobertura do solo.

3.8 Os riscos de execução de um projeto
A definição de risco de um projeto é parte da composição do cenário de execução e 
auxilia na construção de expectativas otimistas, prováveis e pessimistas sobre o alcance 
dos resultados. Esses riscos podem ser agrupados em uma matriz de risco que permite 
estimar o grau de complexidade das ações a serem empreendidas, o possível custo (NAVE; 
RODRIGUES, 2017) e tempo envolvidos até que se obtenham os resultados esperados. Dessa 
forma, pode-se estabelecer diferentes cenários de risco (Quadro 1). Quanto maior o grau de 
degradação, menor a resiliência do ecossistema, maior a imprevisibilidade dos resultados 
e, consequentemente, maior o risco de execução:
a) Alto risco (cenário pessimista ou desfavorável) – exemplo: (i) local degradado com 

presença de poluição química, salinização etc.; (ii) fortes limitações de substrato devido 
à intensa erosão e perda dos horizontes superficiais do solo, ou alta compactação 
(Figura 8);

b) Médio risco (provável) – exemplo: (iii) histórico antigo de uso do solo por agropecuária 
ou ocupação urbana; (iv) ausência de banco de sementes no solo, evidenciado pela 
ausência de regeneração e grande distância de remanescentes naturais de vegetação; (v) 
proximidade com mancha urbana ou estrada, com risco de incêndio; (vi) suscetibilidade 
por espécies invasoras animais (por exemplo, boi, javaporco) ou vegetais (por exemplo, 
plantas invasoras ou hiperdominantes);

c) Baixo risco (otimista e positivo) – exemplo: (vii) potencial de regeneração natural 
evidente pela presença de indivíduos regenerantes de espécies nativas em média a alta 
densidade na área.

O risco do método depende não só das suas características, mas também da escolha do 
método adequado para a situação a ser recuperada. Dessa forma, em uma situação de alta 

(a) (b)
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expressão da regeneração natural, em terreno plano, sem presença de gramíneas e outras 
plantas competidoras, o risco da execução do método de restauração passiva poderá ser 
baixo (Figura 8). Já em uma situação de solo muito declivoso, sujeito a erosão, o risco de 
execução de restauração passiva tenderá a ser alto, em virtude dos cuidados adicionais 
necessários e de maior tempo para obtenção de resultados almejados com esse método.

É importante destacar que a avaliação de risco impacta os custos do projeto e o alcance 
dos indicadores, apresentando para o Ibama as incertezas que poderão acarretar o não 
cumprimento de obrigações firmadas. 

Quadro 1. Matriz de riscos diretos de execução de projeto com base em fatores ou atributos 
preexistentes que determinarão a complexidade do processo de restauração. Obs.: O 
risco do método depende da combinação das suas características com a adequação para 
a situação-alvo (última coluna). Quanto a animais invasores, consideram-se igualmente 
animais domésticos e de criação (bovídeos, bubalídeos etc.).

Parte A:

Parte B:
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Figura 8. Exemplos – situações de risco de execução de projeto de restauração: (a) alto risco, em área com 
erosão severa e topografia declivosa; (b) médio risco, em área de riacho assoreado, sem regeneração; (c) 
baixo risco, em área com alta densidade de regenerantes.

(a)

(b)

(c)
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4. MÉTODOS E TÉCNICAS DE  
RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO
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4 Métodos e técnicas de recuperação e 
restauração
Diversos métodos de recuperação e restauração ambiental podem ser aplicados; a escolha 
do método mais apropriado depende do objetivo do projeto bem como do grau de resiliência 
dado pelas condições locais e de paisagem. Os métodos e as técnicas podem inclusive ser 
conjugados em uma mesma área ou se suceder no tempo; aqueles que serão apresentados 
neste tópico não pretendem esgotar as possibilidades. Nesse sentido, inovações são bem-
vindas, desde que tecnicamente justificadas.

Ressalta-se que, para qualquer método, o sucesso do projeto só é possível a partir da adoção 
de medidas de isolamento dos fatores de perturbação e do envolvimento das pessoas 
afetadas direta ou indiretamente pelos resultados do projeto (proprietários e proprietárias 
rurais, empreendimentos, comunidades rurais ou tradicionais etc.). Essas medidas são 
específicas de acordo com os fatores envolvidos (veja o item 3.3, “Identificar os fatores de 
degradação”).

4.1 Ações prévias de engenharia natural para recuperação 
de solos
Dependendo do grau de degradação ambiental local, antes da aplicação dos métodos de 
restauração ecológica propriamente dita poderá ser obrigatória a aplicação de técnicas de 
engenharia natural (ou bioengenharia) para recuperação de solos visando contenção de 
processos erosivos, reconformação da topografia e da drenagem, bem como recuperação 
física do substrato. Essas ações têm por objetivo o isolamento de fatores de degradação 
e preparação do ambiente físico, sem as quais o processo de restauração ecológica 
estará inviabilizado. Dessa forma, citam-se, como exemplo, a contenção de voçorocas, a 
interrupção da erosão laminar em encostas e cabeceiras de nascentes, a reconformação 
de taludes e a reconstrução de leitos de cursos d’água assoreados, entre outros (Figura 9).

Bioengenharia de solos. Para saber mais: http://www.
ipt.br/centro_de_tecnologia_de_recursos_florestais/
coluna/19-13-bioengenharia_de_solos.htm.

DICA

http://www.ipt.br/centro_de_tecnologia_de_recursos_florestais/coluna/19-13-bioengenharia_de_solos.htm
http://www.ipt.br/centro_de_tecnologia_de_recursos_florestais/coluna/19-13-bioengenharia_de_solos.htm
http://www.ipt.br/centro_de_tecnologia_de_recursos_florestais/coluna/19-13-bioengenharia_de_solos.htm
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Figura 9. Exemplo de aplicação de técnicas de engenharia natural de solos: (a) encosta reconformada e 
instalação de cobertura de biomanta para prevenção de processos erosivos; (b) leito de riacho reconformado 
e estabilizado com pedras. Recôncavo baiano.

(a)

(b)
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4.2 Métodos de restauração ecológica
As ações restauradoras incluem desde a remoção de fatores de perturbação e isolamento da 
área para que a regeneração natural seja estimulada (restauração passiva) até a intervenção 
mais intensiva com técnicas para acelerar e influenciar a trajetória da sucessão natural 
do local (restauração ativa) (BRANCALION et al., 2015; TRENTIN et al., 2018). Essas ações 
demandam diversos graus de intervenção humana, investimento e cumprimento de prazos, 
que devem ser ponderados quando da elaboração do projeto. 

No presente manual, optou-se por agrupar as técnicas dentro de métodos em nível 
crescente de intervenção humana: métodos de restauração passiva, assistida e ativa 
(técnicas de nucleação e plantio direto mudas/sementes). Entretanto, convém ressaltar 
que essa forma de agrupamento dos métodos é didática, e que, na prática, pode muitas 
vezes haver sobreposição e/ou complementação do nível de intervenção humana aplicado, 
principalmente em função da heterogeneidade da paisagem. 

4.2.1 Restauração passiva
Consiste na regeneração natural, sem intervenção humana. Nesse caso, o simples abandono 
da área bem como a emergência do banco de sementes do solo (já presente ou chuva de 
sementes) e/ou a rebrota de estruturas subterrâneas poderão levar ao recobrimento gradativo 
e à dinâmica de substituição das espécies e grupos funcionais, com ganho estrutural e de 
diversidade, podendo-se, com o tempo, atingir o objetivo proposto (Figura 10). 

Salienta-se a necessidade do isolamento da área em situações em que o trânsito do gado, 
por exemplo, é fator de degradação e impeditivo da regeneração natural. Contudo, o tipo 
de cerca adotado não deve impedir o trânsito da fauna silvestre nem o consequente fluxo 
gênico entre os fragmentos florestais.

Figura 10. Exemplo – Área em restauração de Floresta Ombrófila Densa/Mista pelo método de restauração 
passiva, aos cinco anos de idade. Telêmaco Borba (PR).
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Risco do método
Esse método somente é eficaz em situações muito restritas, nas quais há 
proximidade com remanescentes naturais de vegetação em bom estado de 
conservação, onde o substrato não sofreu uso intensivo (por agropecuária, 
mineração etc.) e, ao mesmo tempo, onde não há dominância de plantas 
competidoras (especialmente gramíneas) que poderiam impedir a ocupação por 
plantas nativas. Além disso, em situações de alta declividade, sujeitas a erosão, 
a adoção do método terá alto risco de execução, uma vez que a recuperação 
poderá levar tempo maior que o aceitável para obtenção da cobertura vegetal e 
conservação do solo, ou ser inviável devido à perda de sementes.

4.2.2 Restauração assistida
Corresponde à condução da regeneração natural, mediante o controle de plantas 
competidoras, formigas, adubação etc., em situações em que não há necessidade de plantio 
ou semeadura. Com esse método, as atividades de condução por um período variável são 
suficientes para o estabelecimento inicial e/ou o ganho estrutural e de diversidade com o 
passar do tempo. Esse método é possível somente em locais que apresentam média a alta 
densidade de regenerantes de espécies nativas regionais da vegetação a ser restaurada. 
Demanda um nível maior de intervenção do que o método de restauração passiva, sendo 
aplicado em locais com presença de plantas competidoras, notadamente gramíneas exóticas 
agressivas, como braquiárias (Urochloa spp.), capim-colonião (Panicum maximum), capim-
gordura (Melinis minutiflora) etc.; e outras, como lírio-do-brejo (Hedychium coronarium), 
taboa (Typha spp.), árvores invasoras (Acacia mangium, Leucaena leucocephala, Mimosa 
caesalpiniifolia etc.) ou plantas regionais hiperdominantes, como trepadeiras e arbustos 
escandentes com necessidade de controle. 

As ações de condução são essenciais para favorecer a sucessão da vegetação, bem como 
estabelecimento e o desenvolvimento dos regenerantes. Ressalta-se que, em locais onde 
a expressão da regeneração natural é baixa devido à degradação do solo ou à distância 
de remanescentes naturais de vegetação, ou mesmo em virtude da baixa qualidade desses 
remanescentes, o método tenderá a ser vagaroso ou inviável. Da mesma forma, o método 
poderá ser insuficiente caso o monitoramento aponte séria deficiência no ingresso de 
espécies de final de sucessão e, no entanto, o projeto for interrompido antes da adoção de 
ações complementares de enriquecimento (veja o item Plantio de enriquecimento).
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Risco do método
Esse método apresenta risco similar ao anterior, pelas mesmas razões, e a 
observação do seu potencial depende da grande proximidade com fontes de 
sementes e propágulos, ou seja, remanescentes naturais de vegetação em 
bom estado de conservação. Caso a distância seja grande (superior a 50 m), 
a regeneração poderá ser muito lenta, dependente da eventual chegada de 
propágulos (BERTONCINI; RODRIGUES, 2008). O atraso na recuperação da 
área, por sua vez, vai certamente prolongar o tempo de manutenção desse 
método e consequentemente aumentar o custo acumulado com operações de 
controle de gramíneas e outros, podendo inviabilizar financeiramente o projeto. 
Paralelamente, caso a vegetação remanescente (fonte de sementes/propágulos) 
apresente baixa qualidade, a diversidade obtida na restauração poderá ser 
insuficiente para atingir o objetivo proposto.

4.2.2.1 Condução da regeneração natural
A regeneração natural consiste no conjunto de indivíduos de espécies vegetais nativas, 
das mais variadas formas de vida de interesse (ervas, arbustos, árvores, entre outras) para 
a restauração de determinado tipo de vegetação, que tenham emergido naturalmente 
do banco de sementes e propágulos do solo (Figura 11). Inicialmente, a meta é que a 
regeneração natural seja composta por espécies e grupos funcionais típicos da formação a 
ser restaurada. Assim, no caso de florestas, demandam-se árvores e palmeiras de diferentes 
grupos ecológicos para a montagem da estrutura florestal necessária. No entanto, mesmo 
nesse caso, outras formas de vida vegetal, como arbustos e ervas, desde que nativos, 
podem ser importantes no processo de sombreamento do solo e exclusão de espécies 
exóticas indesejadas. Por outro lado, em outros tipos de vegetação ocorrentes nos domínios 
de Caatinga, Cerrado, Pampa e Pantanal, as herbáceas nativas são essenciais na própria 
formação e estruturação do ecossistema. 

A condução da regeneração natural é feita por meio do coroamento e da limpeza periódica 
no entorno dos indivíduos regenerantes (plântulas e indivíduos jovens) ou pelo controle 
das gramíneas agressivas e espécies arbóreas exóticas invasoras por toda a área. Essa 
limpeza de espécies exóticas invasoras pode ser realizada de forma mecânica ou química 
(herbicidas). Outra ação necessária para melhor desenvolvimento da regeneração natural 
diz respeito à fertilização dos regenerantes, aumentando a cobertura da área em menor 
tempo (RODRIGUES et al., 2007).



40ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS: Recuperação da Vegetação Nativa

Figura 11. Área em processo de restauração de Floresta Ombrófila Densa pelo método de condução da 
regeneração natural. Porto Seguro (BA).

4.2.2.2 Condução da regeneração natural com adubação verde
Para acelerar o recobrimento do solo e consequentemente diminuir os custos do controle 
de gramíneas, pode-se realizar a semeadura de adubos verdes nos espaços entre os 
indivíduos regenerantes. Dessa forma, a presença de adubos verdes vai formar uma rápida 
cobertura pioneira no primeiro ano, possibilitando, consequentemente, a cobertura do solo 
e o tutoramento dos indivíduos regenerantes, que vão se desenvolver com uma arquitetura 
de copa mais ereta, acelerando o ganho estrutural da vegetação inicial. Ao mesmo tempo, 
os adubos verdes vão atuar como poleiros, potencializando a deposição de sementes pela 
fauna dispersora.

A lista de espécies de adubos verdes deverá ser planejada de acordo com o regime climático 
local. Ao mesmo tempo, deve-se evitar espécies trepadeiras que poderão interferir 
negativamente na regeneração natural. Da mesma forma, o espaçamento dos indivíduos 
de adubos verdes deve ser planejado de modo que não haja interferência negativa no 
desenvolvimento dos indivíduos regenerantes em virtude do do sombreamento excessivo 
dos adubos verdes (SILVA et al., 2015), o que depende igualmente do porte das espécies 
adotadas. A semeadura poderá ser realizada com uso de matraca ou trator de pequeno 
porte caso seja possível o trânsito entre os indivíduos regenerantes sem danificá-los.
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4.2.3 Restauração ativa
Existem diversos níveis de intervenção em projetos de restauração ativa: desde níveis 
mais intermediários, tais como o uso de técnicas de irradiação de diversidade através da 
nucleação, até níveis mais elevados, como o plantio de alta diversidade de espécies arbóreas 
em área total.

Esse método é baseado na introdução de indivíduos de espécies regionais por meio de 
plantio ou semeadura (mudas, sementes e outros materiais de propagação vegetal) e deve 
ser usado em situações com baixo potencial de regeneração natural, evidenciado pela 
ausência ou baixa densidade de regenerantes nativos. Dentro do método, diferentes técnicas 
podem ser adotadas, dependendo das condições locais, como Plantio de Adensamento, 
Recobrimento, Enriquecimento, Plantio total e Sistemas Agroflorestais. Descreveremos as 
técnicas a seguir.

Risco do método
Uma vez que o método se baseia na introdução de mudas e/ou sementes, seu 
risco está ligado principalmente à adequação da lista de espécies. Caso o 
diagnóstico do local não tenha sido realizado de forma a definir precisamente 
o tipo de vegetação a ser restaurado, ou se, apesar do diagnóstico bem feito, 
houver inadequação da lista de espécies implantadas ao local, a sobrevivência 
dos indivíduos implantados poderá ser prejudicada e, consequentemente, a 
execução do método deverá ser reavaliada e refeita. Esse risco é tanto maior 
conforme a escassez de estudos e iniciativas de produção de mudas/sementes 
para determinados tipos vegetacionais com baixa tradição de aplicação do 
método, como é o caso de vegetações campestres e tipologias de Cerrado. Desse 
modo, em determinados casos, é preferível optar pela restauração passiva, 
assegurando que haja isolamento dos fatores de degradação e conexão da área 
com remanescentes naturais de ecossistema, de modo a permitir a chegada 
gradativa de propágulos dispersos pela fauna. Há ainda o risco da introdução 
de indivíduos de espécies invasoras, o que requer cuidado na organização das 
mudas a serem expedidas para o campo, evitando o custo adicional de remoção 
dos indivíduos invasores estabelecidos. Ao mesmo tempo, as mudas nativas 
devem ser adquiridas de viveiros que realizem o registro do número de plantas 
matrizes para produção das sementes, uma vez que mudas originárias de 
conjunto genético restrito (uma ou poucas matrizes, aparentadas) terão futura 
limitação de cruzamento, inviabilizando a dinâmica das populações implantadas. 
Por fim, assim como na restauração passiva, o controle periódico de herbáceas 
competidoras é obrigatório até que haja cobertura expressiva do terreno pelos 
indivíduos plantados/semeados, sem a qual não será possível a continuidade dos 
processos sucessionais nem a estruturação do ecossistema.
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4.2.3.1 Plantio de adensamento
Entende-se por plantio de adensamento o plantio de mudas de espécies do grupo de 
Recobrimento, além de pioneiras propriamente ditas, nos espaços não ocupados pela 
regeneração natural. Esse procedimento é recomendado em locais que alternam boa 
presença de regeneração natural com locais falhos, com baixa densidade de indivíduos 
da vegetação nativa alvo, semelhantes às clareiras. Esse procedimento visa controlar 
a expansão de espécies exóticas invasoras e favorecer o desenvolvimento das espécies 
nativas uniformemente por toda a área (Figura 12).

4.2.3.2 Plantio de enriquecimento
O plantio de enriquecimento consiste na introdução por meio de mudas ou sementes de 
espécies do grupo de Diversidade (geralmente dos estágios finais de sucessão) nas áreas-
alvo de restauração ecológica (MANGUEIRA; HOLL; RODRIGUES, 2019). A utilização desse 
método é recomendada quando a vegetação nativa já presente na área apresenta baixa 
diversidade de espécies e sem a ocorrência do enriquecimento natural. Por outro lado, onde 
a área já apresenta vegetação nativa em estágio inicial na forma de capoeira ou juquira, o 
espaçamento de enriquecimento poderá ser mais amplo. A Figura 12 ilustra o adensamento 
e o enriquecimento de espécies em uma área com presença de regeneração natural.

Figura 12. Representação esquemática do plantio de adensamento e com posterior plantio de enriquecimento. 
Dependendo do objetivo do projeto, entre as espécies de enriquecimento, poderão ser inseridas aquelas com 
uso comercial.
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4.2.3.3 Plantio total de mudas
A metodologia do Plantio Total de mudas deverá ser usada somente em áreas que não 
apresentarem potencial de regeneração natural que possa se estabelecer dentro de um 
curto prazo (2 ou 3 anos). Seguem as duas possibilidades mais usadas.

4.2.3.3.1 Plantio total não escalonado
No plantio total são realizadas combinações das espécies com características de crescimento 
diferentes em grupos de plantio, visando à implantação das espécies dos estágios finais de 
sucessão (secundárias tardias e clímax) conjuntamente com espécies dos estágios iniciais 
de sucessão (pioneiras e secundárias iniciais). Essa prática compõe unidades sucessionais 
que resultam em gradual substituição de espécies dos diferentes grupos ecológicos no 
tempo, caracterizando o processo de sucessão (Figura 13).

Figura 13. Desenho esquemático de distribuição alternada de indivíduos do grupo de recobrimento com 
indivíduos do grupo de diversidade nas linhas de plantio, com espaçamento comumente utilizado.
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Vale ressaltar que, para essa metodologia, existe o risco de maior mortalidade devido à 
fragilidade das espécies de diversidade em competição com as gramíneas, estando fora das 
suas condições naturais (ambientes mais sombreados e sem competição agressiva). Para 
diminuir essa competição através de um maior sombreamento, podem ser utilizadas as 
espécies de adubo verde nas linhas e entrelinhas das mudas, comumente usadas no Plantio 
Total Escalonado, conforme descrito no próximo item. 

4.2.3.3.2 Plantio total escalonado 
Uma estratégia que tem sido considerada mais eficaz para garantir o sucesso da restauração 
ecológica é o Plantio Escalonado de Mudas. Por meio desse novo método de restauração, 
são realizadas combinações das espécies em grupos de plantio, mas em tempos diferentes. 

Essa nova proposta metodológica surge como solução mais vantajosa, sobretudo do ponto 
de vista econômico, uma vez que o método anterior despende custos elevados gerados 
por maior mortalidade das espécies do grupo de Diversidade, por serem mais frágeis à 
exposição direta ao sol e ao processo de competição com gramíneas exóticas, quando 
comparadas ao grupo de recobrimento. Em razão disso, o mais indicado se torna o plantio 
dos dois grupos funcionais (Recobrimento e Diversidade) em momentos distintos (plantio 
escalonado). Para realizar esse tipo de plantio, a lista de espécies nativas regionais deve 
apresentar a classificação das espécies em grupo de Recobrimento e grupo de Diversidade 
(NAVE, 2005; RODRIGUES et al., 2009, 2011; BRANCALION et al., 2015). 

A metodologia de plantio de mudas de Recobrimento pode estar integrada ao plantio de 
espécies de adubo verde, o qual deve acontecer nas entrelinhas do recobrimento por meio 
de semeadura direta. O adubo verde tem como principal função controlar a infestação 
de gramíneas agressivas durante os primeiros anos após a implantação do projeto; essa 
atribuição é substituída pelas espécies do Recobrimento nos anos posteriores. Desse modo, 
o adubo verde vai tutorar as espécies de recobrimento, promovendo o rápido e efetivo 
sombreamento da área de plantio logo no primeiro ano, o que vai reduzir os custos com 
a manutenção de gramíneas invasoras. Essa adubação verde pode ser substituída por 
capina mecânica ou química ou ser retirada nos casos de baixa infestação de gramíneas, 
mas a substituição por essas operações vai representar um custo maior, pois terão que ser 
realizadas pelo menos quatro vezes por ano nos primeiros 2 anos. 
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Figura 14. Processo de restauração com implantação dos indivíduos arbustivo-arbóreos do grupo de 
Recobrimento intercalados com adubos verdes, seguido de enriquecimento com implantação do grupo de 
Diversidade. No caso de projetos com aproveitamento econômico, os indivíduos das espécies comerciais 
poderão ser implantados intercalados com as linhas de Diversidade.

A Figuras 14, 15 e 16 exemplificam o consórcio de semeadura de adubo verde com o plantio 
de mudas de espécies de recobrimento, com o objetivo de rápido recobrimento da área, 
diminuindo o crescimento de espécies de gramíneas invasoras.
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Figura 15. Área em restauração de Floresta Estacional Semidecidual pelo método de plantio total escalonado 
aos seis meses de idade, mostrando linhas de indivíduos de adubo verde (feijão-guandu – Cajanus cajan), 
intercaladas com linhas de espécies arbóreas. Itu (SP).

Figura 16. Área em restauração de Floresta Estacional Semidecidual pelo método de plantio total 
escalonado aos dois anos e quatro meses de idade, com intervalo de 1,5 ano entre as implantações das fases 
de recobrimento e diversidade. Itu (SP).
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4.2.3.4 Transplante de plântulas
Plântulas oriundas de áreas de regeneração natural – que normalmente seriam 
desperdiçadas por algum motivo – podem ser usadas na produção de mudas ou diretamente 
na restauração ecológica, apresentando resultados com alta taxa de sobrevivência para os 
indivíduos. Como exemplo, podem ser aproveitadas plântulas de sub-bosques de talhões 
de silvicultura de eucalipto ou pinus, consistindo o transplante de plântulas em uma técnica 
viável para restauração de outras áreas e uma estratégia relevante para a manutenção de 
espécies de difícil reprodução em viveiros, como o xaxim (Dicksonia sellowiana). 

As plântulas podem ser extraídas do local de origem com auxílio de pá de jardinagem, com 
posterior destorroamento manual até ficarem com as raízes nuas (VIANI; RODRIGUES, 2007). 
Imediatamente após, as plântulas devem ser colocadas em recipientes com água, sendo 
mantidas nessa condição até o transplante para saquinhos ou tubetes, realizado em viveiro, 
onde poderão enraizar para que tenham maior probabilidade de sobrevivência ao serem 
posteriormente plantadas no local definitivo.

4.2.3.5 Técnicas de nucleação
Nucleação é a proposta de criar pequenos habitats (núcleos) dentro da área degradada, 
de forma a induzir uma heterogeneidade ambiental, propiciando ambientes distintos 
no espaço e no tempo (SÃO PAULO, 2011) que estimulem e favoreçam a colonização por 
espécies nativas adaptadas a situações de distúrbio ambiental. As técnicas de nucleação 
consistem na implantação de indivíduos ou pequenos grupos de indivíduos, com grande 
espaçamento entre os grupos (ANDERSON, 1953; YARRANTON; MORRISON, 1974). A técnica 
visa promover a recuperação da área pela gradativa expansão da regeneração natural a 
partir desses núcleos (CORBIN; HOLL, 2012; HOLL et al., 2020), aumentando a diversidade 
biológica no sistema e proporcionando a estabilização ambiental em algum momento, com 
o mínimo de investimento em materiais e insumos (REIS et al., 2003).

Os núcleos têm o papel de facilitar o processo de recrutamento de novas espécies dos 
fragmentos vizinhos, bem como do banco de sementes local, além de influenciar os 
novos núcleos formados ao longo do tempo. Dessa forma, são criadas condições para a 
regeneração natural, como a chegada de espécies vegetais, animais e microrganismos e a 
formação de uma rede de interações entre eles. Tres e Reis (2009) defendem que a ideia 
da nucleação por meio da implantação dos núcleos é disparar “gatilhos ecológicos” no 
processo de regeneração natural, aumentando a probabilidade de formação de diversas 
rotas sucessionais alternativas.

Os núcleos podem ser compostos de qualquer elemento, biológico ou abiótico, capazes de 
propiciar potencialidades para formar novas populações, facilitando a criação de novos 
nichos de regeneração, colonização e gerar conectividade na paisagem (SÃO PAULO, 2011). 
Há variantes de técnicas de nucleação, com diferentes arranjos espaciais de indivíduos 
e grupos funcionais de plantas, como, por exemplo, as atrativas da fauna dispersora de 
sementes. O uso de poleiros, galharias e outros materiais, associados ou não ao plantio de 
mudas/sementes, pode ser considerado uma técnica de nucleação, visando a formação de 
núcleos de regeneração.

No presente documento, são apresentadas técnicas básicas de nucleação, e sua utilização 
dependerá da avaliação das condições ambientais disponíveis na área objeto de recuperação. 
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As técnicas de nucleação mais utilizadas são:
a) transposição de solo superficial e biomassa;
b) transposição de galharia ou abrigos artificiais;
c) transposição de chuva de sementes (coleta de sementes com semeadura direta);
d) poleiros (artificiais, vivos e/ou secos);
e) plantio de núcleos de mudas nativas: espécies-chave em ilhas monoespecíficas ou 

formadas por combinações de espécies e grupos funcionais.

Essas técnicas podem ser utilizadas em conjunto ou isoladamente, combinadas ou não com 
as demais técnicas descritas.

Risco da técnica
A técnica é dependente da chegada de animais dispersores de sementes e 
propágulos aos núcleos. Nas situações distantes de remanescentes naturais, o 
tempo de regeneração deverá ser ponderado com relação ao tempo previsto pelo 
projeto, podendo, em curto prazo, a regeneração estar ausente ou apresentar 
diversidade limitada às espécies implantadas. Em maior prazo, poderá ser 
composta por um grupo limitado de espécies que conseguem ser dispersas a 
longas distâncias.

Ao mesmo tempo, uma vez que a proposta da técnica é que a regeneração 
leve à coalescência dos núcleos e à consequente restauração da área total em 
algum momento, trata-se de técnica viável somente onde a ocupação de plantas 
competidoras agressivas (especialmente gramíneas exóticas) é ausente ou 
controlada periodicamente em algum grau (pelo menos em um raio ao redor 
dos núcleos). Como observado por Holl et al. (2020), na restauração florestal, 
as árvores podem lentamente sombrear gramíneas altamente competitivas, 
samambaias e outras espécies herbáceas na borda dos núcleos, permitindo 
a propagação, enquanto que, em sistemas de dossel aberto, como savanas e 
pastagens, as gramíneas invasoras inibem o recrutamento de espécies nativas 
nas bordas dos núcleos. Na maioria das áreas degradadas, no entanto, em face 
da ocupação de plantas agressivas, a regeneração natural não consegue emergir 
ou se estabelecer até uma altura que supere a competição e possa contribuir para 
a estruturação da vegetação. Há ainda o risco de que a regeneração natural não 
consiga se estabelecer no tempo previsto pelo projeto, e dessa forma, esses riscos 
devem ser estimados antes de se fazer opção pela técnica.
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4.2.3.5.1 Transposição de solo superficial e biomassa
A principal consequência da degradação é a perda de matéria orgânica e de organismos 
habitantes do solo. Para restaurá-lo, pode-se trazer um pouco de solo de um fragmento 
próximo e preservado e colocá-lo na área degradada. Isso é o que chamamos de 
transposição de solo. Amostras da camada superficial do horizonte superficial do solo (0,5 
a 1 m², profundidade variável), incluindo a serapilheira2, são retiradas da área preservada e 
transpostas para as áreas degradadas, com a intenção de recompor o solo. A área de origem 
do solo/biomassa é chamada de doadora, e a de destino denomina-se receptora. Para a 
efetiva restauração da diversidade, ressalta-se que áreas doadoras devem representar a 
mesma tipologia vegetal que se pretende recuperar, indicados, por exemplo, pelo mesmo 
grau de umidade do solo.

De acordo com Ferreira et al. (2015), transferir os primeiros 20-30 cm de topsoil para áreas 
degradadas tem sido eficiente como método de restauração da vegetação, uma vez que a 
matéria orgânica, os microrganismos do solo, a serapilheira, plantas inteiras, raízes, caules 
e sementes são transferidos igualmente. Resultados favoráveis podem ser obtidos com a 
coleta de amostras com menores profundidades (1-5 cm). Ressalta-se que a época do ano 
dessa coleta pode resultar na obtenção de diferentes densidades e composições (PILON et 
al., 2018).

Por sua vez, Reis (2003) discute se a transposição de solo de comunidades avançadas 
com grande diversidade de micro, meso e macrorganismos seria preferível à de solo com 
processo de sucessão intermediária e predominância de biota de caráter mais pioneiro. 
Assim, sugere-se transpor solos de distintos estádios sucessionais. Quando o “novo” 
banco de sementes é disposto na área degradada, grande parte das sementes de espécies 
pioneiras, que originalmente estavam enterradas no solo, ficam na superfície e tendem 
a germinar, já que em geral essas sementes são fotoblásticas positivas. As sementes que, 
após a transposição, continuarem enterradas e não germinarem comporão o novo banco 
de sementes na área degradada.

É importante que a transposição de solo e biomassa não seja elemento de impacto sobre as 
áreas de remanescentes de vegetação nativa doadora. Normalmente, em áreas licenciadas 
para abertura e expansão de cavas de mineração, construção de estradas, ferrovias, canais, 
oleodutos e construção civil, é comum a prática de reservar o horizonte mais superficial 
do solo (topsoil) para uso posterior na recuperação de áreas degradadas. Dependendo do 
histórico da área de onde se retirou o material, ele pode conter sementes e propágulos de 
espécies nativas regionais que poderão ser usados para acelerar o processo de recuperação 
(Figura 17). 
2  Camada superficial do solo de florestas e bosques, feita de folhas, ramos, artrópodes, fungos etc. em decomposição.
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Figura 17. (a) solo transposto com seus macro e microrganismos; (b) uso de diversas amostras de solo 
transposto para a área em restauração, possibilitando maior biodiversidade da biota. Baseado em Reis 
et al. (2003).  

 (b)

 (a)

(a)

(b)

(b)
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Risco da técnica
O tempo decorrido entre a remoção do material até o uso pode comprometer 
a viabilidade dos propágulos. Por esse motivo, deve-se atentar ao tempo 
decorrido entre a extração e implantação do solo, mantendo-se a viabilidade dos 
propágulos.

4.2.3.5.2 Transposição de galharia ou abrigos artificiais
Segundo Tres e Reis (2009), áreas abertas propiciam a exposição de animais aos seus 
predadores. Com objetivo de formar abrigo seguro para a fauna nativa, a transposição de 
galharia (acúmulo de galhos, tocos, resíduos florestais ou amontoados de pedras) surge 
como estratégia efetiva para aumentar a frequência e permanência de visitantes (roedores, 
répteis, anfíbios etc.) em áreas em formação. Paralelamente, a tendência é que, em curto 
e médio prazo, animais facilitem a chegada de sementes dos fragmentos adjacentes, 
contribuindo para a sucessão alóctone e para a conectividade local.

Das observações em campo, Reis et al. (2003) constataram que o estabelecimento de núcleo 
de galharia gera nova situação nas áreas degradadas, através da formação de um micro-
habitat diferenciado para uma diversidade faunística e florística, tendendo a se irradiar 
para as demais áreas. Dessa forma, os fluxos ecológicos começam a ganhar força no sentido 
de retornar à paisagem uma nova diversidade genética. Novas populações são formadas, 
contribuindo para um constante fluxo gênico em ambas as direções de conectividade (local 
e de contexto).

Os tamanhos e as formas podem ser variáveis, ocupando área aproximada de 20 m2 por 
galharia ou abrigo de fauna. Com base em Tres et al. (2007), sugere-se a implantação de oito 
transposições de galharia (abrigos de fauna) por hectare (Figura 18).

Figura 18. Pilha de galharia transposta para abrigo de diversos animais, como artrópodes, anfíbios, répteis e 
pequenos mamíferos. Baseado em Reis et al. (2003).  Baseado em Reis et al. (2003).  
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Risco da técnica
O risco de execução dessa técnica deve ser avaliado quanto ao prazo planejado 
para obtenção dos resultados. Ressaltamos novamente que, em áreas com 
dominância de gramíneas agressivas e outras plantas competidoras, a falta de 
ações de controle dessas plantas vai impossibilitar a expansão dos núcleos de 
regeneração a partir das galharias, inviabilizando totalmente a recuperação da 
vegetação.

4.2.3.5.3 Transposição de chuva de sementes (coleta de sementes com manutenção 
da variabilidade genética)
De acordo com Reis et al. (2003), é desejável que o material genético a ser colocado nas áreas 
degradadas, dentro da visão nucleadora, tenha a maior diversidade intra e interespecífica 
possível, pois a sucessão da área dependerá do material genético produzido localmente 
nas gerações seguintes. Essa diversidade genética almejada, em parte, pode ser obtida 
pela transposição de solo/biomassa, que traz consigo o banco de sementes do solo (item 
4.2.3.5.1).

Uma das formas de garantir o abastecimento de sementes durante todo o ano e de forma 
diversificada é a colocação de coletores de sementes permanentes dentro de comunidades 
vegetais estabilizadas. Esses coletores, distribuídos em comunidades vizinhas das áreas 
degradadas, em distintos níveis de sucessão primária e secundária, captam parte da chuva 
de sementes nesses ambientes, propiciando diversidade de formas de vida, de espécies e 
de variabilidade genética dentro de cada uma das espécies (Figura 19). O material captado 
nos coletores pode ir para canteiros de semeadura indireta (sementeiras) ou ser semeado 
diretamente no campo, onde formará pequenos núcleos com folhas e sementes dentro das 
áreas degradadas. Entretanto, é preciso ter muito cuidado, uma vez que a retirada excessiva 
de sementes de uma área pode comprometer a regeneração do local de origem desse 
material (SÃO PAULO, 2011).
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Figura 19. Coletor para sementes construído com tela de sombrite ou outro material que permita a retenção 
das sementes sem o acúmulo de umidade. Baseado em Reis et al. (1999).  

4.2.3.5.4 Poleiros (artificiais, vivos e/ou secos)
Sem vegetação, não há mais ambientes para abrigo e alimentação dos animais dispersores 
e, com isso, eles deixam de visitar a área; no entanto, a chegada de propágulos (sementes e 
frutos) é importante para a regeneração de um ambiente degradado. Se a área não possuir 
cobertura vegetal nativa, e os dispersores normalmente habitarem áreas mais fechadas, a 
chegada de propágulos nessas áreas abertas fica comprometida, e isto se torna um fator 
limitante para a regeneração dessas áreas (SÃO PAULO, 2011).

Por outro lado, aves e morcegos são os animais mais efetivos na dispersão de sementes 
quando se trata de transporte de fragmentos de vegetação (REIS et al. 2003). Propiciar 
ambientes para que esses animais possam pousar constitui uma das formas mais eficientes 
de atrair sementes para áreas degradadas. Esses animais utilizam árvores isoladas nos 
campos para descansar e se alimentar. Sob árvores isoladas e em volta delas, há uma chuva 
de sementes muito mais intensa e rica, devido à regurgitação, defecação ou derrubada de 
frutos e sementes (SÃO PAULO, 2011). 

Em certos casos de degradação ambiental, entretanto, não restaram árvores. Nessas 
situações, para reproduzir o papel dessas árvores e atrair os animais, colocam-se poleiros 
artificiais na área a ser recuperada. Essas estruturas atraem animais dispersores, que lá 
depositam sementes de várias espécies. Essa chuva de sementes, muitas vezes oriundas de 
remanescentes vegetais distantes, vai auxiliar na recolonização desses locais e formar um 
novo banco de sementes no solo da área degradada (SÃO PAULO, 2011).
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Essa técnica resulta em núcleos de diversidade ao redor dos poleiros que, com o tempo, 
podem se irradiar por toda a área degradada. Por ser uma técnica de baixo custo, pode-
se, opcionalmente, maximizar sua função, propiciando um ambiente favorável para que as 
sementes depositadas sob os poleiros possam germinar e produzir plantas nucleadoras. 
Para isso, recomenda-se colocar sob os poleiros uma camada de palhada capaz de manter 
a umidade do solo e alguma matéria orgânica que venha a nutrir as plântulas emergidas ao 
redor dos poleiros (REIS et al., 2003). 

É sugerido o uso dos seguintes tipos de poleiros:
a) Poleiro seco: O poleiro seco imita galhos secos de árvores e pode ser confeccionado 

com diversos materiais, como restos de madeira ou bambu. Eles devem apresentar 
ramificações e serem relativamente altos (por volta de 3 metros ou mais, dependendo 
do comportamento das aves que frequentam a área) e podem ser pensados de diversas 
formas para se tornarem mais atrativos a esses visitantes (SÃO PAULO, 2011) (Figura 20). 
Em locais onde existam espécies invasoras, como o pinus, algumas árvores podem ser 
aneladas para que morram e permaneçam em pé com a função de poleiros secos.

b) Poleiro vivo (plantio associado com trepadeiras): Poleiros vivos são aqueles com atrativos 
alimentares ou de abrigo para os dispersores. Eles imitam árvores para atrair animais 
que não utilizam os poleiros secos. Dentro desse grupo, destacam-se os morcegos. 
Um poleiro vivo pode ser feito simplesmente plantando-se uma espécie de trepadeira 
nativa de crescimento rápido na base de um poleiro seco. Em pouco tempo, esse poleiro 
vai apresentar um aspecto verde com folhagem. À medida que a folhagem se adensa, 
vai sendo criado um ambiente protegido propício para abrigo. Para aumentar seu poder 
atrativo, a espécie escolhida pode ser frutífera, atuando como bagueira na área. Além 
da atração da fauna, os poleiros vivos geram sombra e, assim, favorecem a germinação 
de sementes que necessitam dessa condição ambiental (SÃO PAULO, 2011) (Figura 20).

c)  Poleiro de cabo aéreo: Instalação de cabos entre poleiros (Figura 20).

Segundo trabalho conduzido por Tres et al. (2007), sugere-se a implantação de 12 poleiros 
por hectare.

Figura 20. Poleiros para atração da fauna: (a) poleiro seco de bambu; (b) poleiro vivo com trepadeiras; (c) 
poleiro de cabo aéreo. Baseado em Espíndola e Reis (1999) e Reis et al. (2003).

(a) (b) (c)
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4.2.3.5.5 Plantio de núcleos de mudas nativas
Conforme (REIS et al., 2003), a implantação de mudas produzidas em viveiros florestais é 
uma forma de gerar núcleos capazes de atrair maior diversidade biológica para as áreas 
degradadas. 

Deve-se buscar espécies nativas, principalmente as que apresentam forte interação com 
a fauna (espécies com frutos e sementes atrativos à fauna) e com funções nucleadoras 
(forrageiras, abrigo, fixadoras de nitrogênio etc.). Aconselha-se plantar as mudas em grupos 
de 5, 9 ou 13, espaçadas a 0,5 m ou a 1 m de distância entre elas (SÃO PAULO, 2011) (Figura 
21). Os grupos podem ser de alta diversidade (ilhas de alta diversidade – grupos de 10 a 
12 espécies com funções bem definidas) ou monoespecíficos. A combinação das mudas 
em grupos largamente espaçados em diferentes disposições geométricas foi proposta por 
Anderson (1953).

No caso dessa técnica, as espécies plantadas em grupos tendem a competir entre si por 
recursos como água, nutrientes do solo etc. Dessa forma, os melhores indivíduos (mudas) 
serão selecionados naturalmente de acordo com as condições ambientais específicas para 
cada local (SÃO PAULO, 2011) (Figura 22).

Recomenda-se que as mudas recebam cuidados como a adubação, controle de competidoras 
em coroamento, bem como cobertura com palha/folhedo para manutenção de umidade, 
até formarem um núcleo com potencial de sombreamento, permitindo o desenvolvimento 
de espécies de estágios sucessionais mais avançados.

Figura 21. Esquemas de núcleos com diferentes números de indivíduos e combinações espaciais de espécies 
de distintos grupos ecológicos. Baseado em São Paulo (2011).

Espécies pioneiras Espécies não pioneiras
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4.2.3.6 Sistemas Agroflorestais (SAFs)
Os SAFs correspondem a sistemas de produção agrícola que consorciam na mesma 
área (a) plantas de uso comercial e (b) nativas com finalidade de conservação da 
biodiversidade regional. Há várias possibilidades de arranjo espacial entre indivíduos 
e grupos funcionais, seja aleatório, em linhas ou em faixas. Do mesmo modo, há vários 
arranjos temporais, podendo-se adotar inclusive o conceito de sucessão ecológica com 
substituição de espécies e grupos funcionais (MICCOLIS et al., 2016). Nesse caso, o ciclo 
e a aptidão das espécies agrícolas à luminosidade, entre outros fatores, devem ser 
adequados a cada momento da sucessão, podendo ser usadas espécies adaptadas à alta 
luminosidade no início e tolerantes a sombra em fases posteriores, caso haja aumento 
expressivo da cobertura vegetal. Já o sistema de aleias caracteriza-se pelo consórcio de 
culturas agrícolas em grupos de linhas intercaladas com linhas de espécies florestais, 
possibilitando a produção de culturas anuais e mecanização durante grandes períodos 
no sistema ou até de forma permanente (Figura 23).

Entre as espécies nativas, ressalta-se a necessidade de uso das espécies nativas regionais 
características do tipo de vegetação a ser restaurado. Já entre as espécies comerciais, 
pode-se usar nativas e exóticas, com usos diversos, seja alimentício, madeireiro, medicinal, 
melífero, ornamental etc.

Ressalta-se que, de acordo com a Lei nº 12.651/2012 (BRASIL, 2012), em caso de pequena 
propriedade ou posse rural familiar, é possível a intervenção de baixo impacto em Reserva 
Legal, podendo ser o SAF uma técnica adequada nesse sentido, dependendo do sistema 
proposto. Já no caso de médias e grandes propriedades, a ocupação dessas áreas com 
espécies de potencial econômico não é prevista e, portanto, a técnica não se adequa.

Figura 22. Esquema teórico de expansão de núcleos implantados, com consequente formação de unidades 
florestais biodiversas. Baseado em Reis et al. (1999).
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Figura 23. Sistema agroflorestal com espécies da Caatinga intercaladas com cultura anual, em área da 
Embrapa Semiárido, Petrolina (PE).

Risco da técnica
Dependendo do objetivo do projeto, o SAF pode atender plenamente o proposto. 
Ressalta-se que a ocupação do solo por plantas exóticas deve ser ajustada 
(proporção exóticas/nativas) para que não se restrinjam os elementos nativos e, 
consequentemente, o objetivo de conservação da biodiversidade regional.

4.2.3.7 Uso de plantas nativas regionais com grande diversidade de espécies
Toda prática de plantio deve dar preferência para espécies nativas da região, classificadas 
as espécies nativas quanto ao Grupo de Plantio (Recobrimento ou Diversidade) e grau de 
ameaça de extinção. Nunca deverá ser realizado o plantio de espécies invasoras que possam 
futuramente causar grandes prejuízos na tentativa do seu controle nas áreas restauradas. 

Como os modelos propostos usam os grupos de Recobrimento e Diversidade, é importante 
que as espécies de Recobrimento, que pertencem ao menor grupo, sejam reconhecidas pelos 
executores do plantio. São poucas espécies e de fácil reconhecimento, mas que terão papel 
fundamental no estabelecimento da floresta inicial, dando condições adequadas para que 
as outras espécies se estabeleçam, além de diminuírem muito as manutenções por meio 
do sombreamento que proporcionam na área a ser restaurada. Em virtude disso, devem 
ser adquiridas nas proporções adequadas para plantio, conforme o modelo metodológico 
adotado.
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4.3 Chave de decisões para a adoção de métodos e 
técnicas de restauração ecológica
Apresentamos a chave para guiar a escolha dos métodos e técnicas de restauração mais 
recomendados (Figura 24). Essa lista não exaure todas as possibilidades de métodos e 
técnicas possíveis, podendo ser adotados outros dependendo do caso, acompanhados de 
justificativa. Dessa forma, deixamos claro que há a possibilidade de adoção de técnicas 
aqui não previstas, mas com potencial de atingir os objetivos propostos.

Figura 24. Chave de decisões para a adoção de métodos e técnicas de restauração ecológica.
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5. ATIVIDADES OPERACIONAIS  
ENVOLVIDAS NA RESTAURAÇÃO
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5 Atividades operacionais envolvidas na 
restauração

5.1 Retirada dos fatores de degradação
A causa atual da degradação ambiental pode estar relacionada a diversos fatores, como 
pastejo de animais, veículos, máquinas e implementos agrícolas, além de extração de lenha 
dos locais onde sobrou alguma vegetação arbórea. Existe também a degradação causada 
pela ocorrência de incêndios, extração de madeira, caça, desmatamentos, atividades de 
roçadas das plantas nativas, barramento de cursos d’água, entre outros. A retirada dessas 
causas de degradação vai possibilitar o estabelecimento de um cenário mais favorável para 
que as ações de restauração posteriores tenham efeito. 

Como exemplo, é fundamental o isolamento da área em relação ao gado e a outros animais 
de criação que podem impedir o desenvolvimento da vegetação nativa. Isso pode ser 
feito por meio da implantação de cercas que podem ser “cercas vivas” ou feitas de forma 
convencional com mourões, dependendo da disponibilidade de recursos disponíveis na 
propriedade e da presença ou não de animais de criação (Figura 25).

Figura 25. Área em recuperação isolada do trânsito de animais de criação por meio da implantação de cerca.
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5.2 Retirada das espécies exóticas (invasoras e não 
invasoras)
As plantas exóticas invasoras – como, por exemplo, as gramíneas – são extremamente 
agressivas e competem por espaço, água e nutrientes com as plantas nativas, podendo 
levar a uma alta taxa de mortalidade ou inibir o seu desenvolvimento. O controle dessas 
espécies exóticas invasoras pode ser realizado por meio de roçada mecanizada, semime-
canizada ou manual, ou ainda por meio de capinas manuais em pequenas áreas, princi-
palmente em SAFs.

Em áreas onde é permitido o uso de herbicidas, a atividade de roçada pode ser realizada 
apenas uma vez, visando abaixar a massa vegetal e permitir maior eficiência do herbicida 
na planta recém-rebrotada após a roçada. No entanto, em áreas onde não se deseja fazer o 
uso do herbicida, essa atividade de roçada pode se estender ao longo do ciclo do projeto, 
enquanto o sombreamento não se tornar efetivo para um controle natural das plantas in-
vasoras. Nesse caso, o número de repetições dessa operação deve ser definido em campo 
por técnico especializado e pode onerar bastante o custo total da restauração. Para saber a 
respeito da possibilidade de uso de herbicida, deve-se consultar a legislação regional (por 
exemplo, estadual) e normas locais (por exemplo, reservas públicas).

Como resultado da roçada, a massa vegetal cortada será usada automaticamente como 
cobertura morta, com vários benefícios para a área em restauração, como: (a) proteção con-
tra a insolação direta e, consequentemente, manutenção da umidade do solo; (b) proteção 
contra o impacto das gotas de chuva e, consequentemente, da ação erosiva destas; (c) abri-
go e proteção a macro e microbiota; (d) benefícios físicos, químicos e biológicos ao solo em 
consequência de sua decomposição; e (e) amortecimento da ação compactadora ocasiona-
da pela passagem de pneus de tratores e implementos agrícolas.

Além das gramíneas, podem existir várias outras espécies arbustivas ou arbóreas exóticas 
invasoras ou mesmo nativas em desequilíbrio na área a ser recuperada. Essas espécies tam-
bém devem ser controladas. Como exemplo, temos a acácia (Acacia mangium), a leucena 
(Leucaena leucocephala), o sansão-do-campo (Mimosa caesalpiniaefolia), a aroeira-verda-
deira (Myracrodruon urundeuva), a aroeira-pimenteira (Schinus terebinthifolia) etc.

Roçada manual ou semimecanizada
A roçada manual ou a com roçadeiras costais (semimecanizada) não apresentam bom ren-
dimento operacional e, por isso, são normalmente utilizadas somente em locais onde não 
é viável fisicamente ou economicamente a mecanização com tratores de esteiras ou de 
pneus. As roçadeiras costais geralmente são utilizadas para as operações de controle de 
gramíneas, devendo ter sua lâmina de corte adaptada para tipos diferentes de plantas que 
se deseja controlar.

Algumas situações que apresentam outras plantas invasoras – como arbustos, árvores e 
lianas – podem requerer outros tipos de ferramenta, como foices, facões ou alfanges.

Roçada Mecanizada
A roçada mecanizada pode ser realizada com trator de esteira ou de pneus, dependendo da 
declividade, sendo acoplada a este uma roçadeira mecânica (Figura 26). Esse implemento 
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é bastante comum e não exige grande potência do trator. Apresenta alto rendimento em 
número de horas trabalhadas por hectare, baixando significativamente os custos dessa 
operação.

Essa técnica também pode ser utilizada de forma alternativa e contínua nas entrelinhas em 
áreas onde não se deseja realizar a aplicação de herbicida. No entanto, se essa for a opção 
adotada, não será possível utilizar as entrelinhas com adubos verdes de grande porte, po-
dendo-se optar pelos rasteiros, como o estilosantes (Stylosanthes spp.) ou similares.

Figura 26. Exemplo de trator de pneu com roçadeira acoplada.

Capina mecânica manual
Ao contrário da roçada que atinge basicamente a parte aérea da planta invasora, permitin-
do a possibilidade de rebrota das gramíneas, a capina é uma técnica que elimina a planta 
por inteiro por meio da sua retirada do solo e da exposição de suas raízes ao sol.

A capina pode ser realizada de diversas formas e com vários implementos, mas o mais co-
mum para uso em pequena escala é a enxada. Sua desvantagem em relação a roçada é que, 
além de ter baixo rendimento, acaba por expor o banco de sementes do solo, muitas vezes 
renovando a vegetação invasora que costuma aparecer com grande vigor, principalmente 
se aproveitando dos fertilizantes usados na plantas nativas (regenerantes ou mudas plan-
tadas) durante o manejo. No entanto, essa técnica pode ser muito interessante quando as-
sociada a modelos de restauração florestal usando SAFs, nos quais já está planejado o uso 
intensivo das entrelinhas pelo agricultor.

Vale lembrar que existe um implemento conhecido como “enxada rotativa” com opções se-
mimecanizadas dessa técnica ou ainda para tratores de pequeno porte, bastante utilizado 
por pequenos agricultores.
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Aplicação de herbicidas
Na restauração, a aplicação de herbicidas tem o objetivo principal de controle de espécies 
exóticas invasoras de forma eficiente, principalmente das gramíneas africanas que produzem 
efeito alelopático3 sobre as espécies nativas, inibindo muito o seu desenvolvimento ou até 
mesmo as matando. Embora as técnicas de roçada e capina possam ter o mesmo objetivo, 
seu efeito sobre as infestação é de curtíssima duração, elevando os custos de forma muito 
significativa. Assim, a extensão da área a ser recuperada é um fator que influencia a aplicação 
do agrotóxico herbicida.

Em áreas de restauração existem várias formulações no mercado, e seu uso deve seguir 
rigorosamente as recomendações dos fabricantes (rótulo e bula), assim como o uso de EPIs 
determinados para esse fim. 

É importante lembrar que, além da dosagem correta recomendada de forma diferenciada 
para as várias plantas invasoras, a água a ser utilizada para diluição da calda com o herbici-
da deve ser extremamente limpa para que não se perca o efeito desejado.

3  Efeito de substâncias químicas produzidas por plantas, que, quando liberadas no ambiente de outras, influenciam de forma favorável 
ou desfavorável o seu desenvolvimento. 

Importante 1: O uso de agrotóxicos (herbicida e inseticida) 
em áreas de recuperação é condicionado a receituário 
emitido por profissional habilidade e de aprovação do 
princípio ativo pelo Ibama para a finalidade não agrícola. 

Importante 2: O uso de equipamentos de proteção individual 
é obrigatório, sendo fundamental em todas as atividades 
de restauração. Cada atividade apresenta um risco de 
segurança que deve ser avaliado e, consequentemente, 
deve-se definir os respectivos EPIs adequados. No caso da 
aplicação de agrotóxicos, ressaltamos a obrigatoriedade 
do uso de macacão impermeável, luvas, respirador, óculos 
de proteção ou viseira, touca árabe e botas, todos com 
Certificado de Aprovação (CA) da Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. Para 
saber mais: https://www.segurancadotrabalho.ufv.br/
wp-content/uploads/2019/03/ANDEF_MANUAL_BOAS_
PRATICAS_NO_USO_DE_EPIs_web.pdf.

IMPORTANTE

https://www.segurancadotrabalho.ufv.br/wp-content/uploads/2019/03/ANDEF_MANUAL_BOAS_PRATICAS_NO_USO_DE_EPIs_web.pdf
https://www.segurancadotrabalho.ufv.br/wp-content/uploads/2019/03/ANDEF_MANUAL_BOAS_PRATICAS_NO_USO_DE_EPIs_web.pdf
https://www.segurancadotrabalho.ufv.br/wp-content/uploads/2019/03/ANDEF_MANUAL_BOAS_PRATICAS_NO_USO_DE_EPIs_web.pdf


64ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS: Recuperação da Vegetação Nativa

Figura 28. Aplicação de herbicida por meio de mangueiras acopladas em um trator com tanque e bomba.

Aplicação manual de herbicida
A forma mais comum de aplicação manual de herbicida é por meio de bombas costais (Fi-
gura 27), no entanto, essa forma pode ser bastante desgastante para o operador, princi-
palmente em terrenos mais declivosos e grandes áreas. No mercado, existem alternativas 
como micropulverizadores que usam o princípio ativo puro. Nesse caso, o equipamento li-
bera uma pequena névoa quase imperceptível de herbicida, e por esse motivo é comum o 
uso de corante para visualizar onde está sendo aplicado. Outras alternativas são o uso de 
trator com tanque e bomba acoplado a mangueiras (Figura 28) ou mesmo bombas portáteis 
a gasolina que podem ser carregadas para locais estratégicos e ligadas a tambores com a 
calda preparada. Essa técnica é bastante utilizada em áreas de grande declive.

Figura 27. Métodos de controle de gramíneas exóticas invasoras: aplicação de herbicida com equipamento 
costal.
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Aplicação mecanizada de herbicida
Esse sistema consiste basicamente no uso de trator com tanque acoplado 
que pode tanto pulverizar a área por meio de barras ou de jatos laterais (Fi-
gura 29). Esse método tem algumas limitações, principalmente em áreas com 
regeneração natural de espécies nativas, pois pode prejudicar o desenvolvi-
mento da planta nativa caso o herbicida nela venha a ser aplicado. 

Figura 29. Aplicação de herbicida por meio de trator com jato.

O uso de agrotóxicos em ambientes não agrícolas e não 
urbanos (edificados, porém fora da área urbana: linhas 
de transmissão, reservatórios, rodovias e ferrovias) é 
avaliado quanto a seus efeitos ambientais pelo Ibama. Para 
conhecer os princípios ativos autorizados, consulte o sítio 
institucional em http://www.ibama.gov.br.

DICA

O Brasil possui 
fitofisionomias 
adaptadas a alta 
acidez. Nesses 
ambientes, a 
calagem pode ser 
um viés para a 
revegetação. Um 
exemplo desses 
ambientes é o 
Cerrado.

5.3 Recuperação do solo
Calagem
A prática de aplicação de calcário no revegetação com espécies nativas tem 
como objetivo fornecer cálcio (Ca) e magnésio (Mg) para as plantas, além de 
elevar os níveis de porcentagem de saturação de bases do solo, aumentando 
a carga de nutrientes no solo e reduzindo possíveis efeitos tóxicos do alumínio 
(Al), quando em excesso, o que ocorre graças à elevação do pH e à consequen-
te redução da acidez do solo. Para que a correção do pH ocorra de forma mais 
eficiente, é recomendável que a aplicação do calcário seja efetuada, sempre 

http://www.ibama.gov.br
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que possível, com antecedência de 3 (três) meses do plantio ou semeadura. Além dos cal-
cários (dolomítico, calcítico, magnesiano) no mercado, são disponibilizadas formulações 
baseadas em termofosfatos magnesianos. Entretanto, apesar de sua eficiência, os custos de 
aquisição dos termofosfatos podem se mostrar limitantes ao seu uso. 

Por intermédio da análise de solo, é possível determinar a dose de calcário a ser aplicada. 
Deve-se aplicar calcário quando a saturação por bases (V%) for muito baixa (< 30%) e quan-
do a soma do Ca e do Mg for inferior a 15 mmolc/dm³. 

Aplicação de calcário manualmente
O calcário deverá ser aplicado a lanço, podendo ser realizado manualmente e, nesse caso, 
pode ser feito em faixas mais concentradas no entorno do local de plantio, já que o calcário 
tem os papéis principais de corrigir o pH do solo, neutralizar o alumínio (Al3+) tóxico e for-
necer os macronutrientes Ca e Mg.

Aplicação de calcário de forma mecanizada
O calcário deverá ser aplicado a lanço, em área total, por meio de tratores com calcareadei-
ra (Figura 30), também sem a necessidade de incorporação. Esse tipo de aplicação se dá de 
forma muito rápida e permite uma distribuição mais homogênea e de baixo custo.

Figura 30. Calcareadeira aplicando calcário em campo.
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5.4 Controle de formigas cortadeiras e cupinzeiros
Em áreas degradadas, é comum encontrar grande número de formigueiros e cupinzeiros 
distribuídos ao longo do terreno e que, se não forem controlados, poderão causar muitos 
danos às mudas plantadas durante o processo de restauração.

O controle de formigas cortadeiras, como as saúvas (Atta sp.) e quenquéns (Acromyrmex 
sp.), deve ser realizado nas áreas a serem restauradas e no entorno imediato. O controle 
mais comumente recomendado consiste em utilizar isca formicida para cada olheiro, em 
porções aplicadas distantes em até 40 cm da sua entrada ou conforme recomendado pelo 
próprio fabricante. O controle deverá começar algumas semanas antes do preparo de solo 
e continuar sendo realizado regularmente até que a vegetação esteja estabelecida e rustifi-
cada, o que ocorre geralmente após o segundo ano, com a diminuição na aplicação de fer-
tilizantes químicos, principalmente os nitrogenados, que podem causar um desequilíbrio 
nutricional na planta, deixando-as mais suscetíveis a pragas e doenças.

Os cupinzeiros também deverão ser encontrados e controlados de forma química ou me-
cânica. Para o controle de ataques de cupins nas mudas em campo, pode-se realizar um 
tratamento preventivo pela imersão das raízes em solução cupinicida.

5.5 Descompactação do solo para plantio 
Essa atividade deve ser baseada em análise de compactação do solo, pois isso possibilita 
conhecermos a real necessidade e intensidade dessa ação em campo, inclusive definindo 
equipamentos e profundidade. Em caso de ausência de uma análise bem feita, será melhor 
assumir que o solo está compactado ao longo de todo o seu perfil, pois esse procedimento 
de descompactação do solo, quando não realizado, vai comprometer significativamente os 
resultados.

A descompactação do solo para o plantio poderá ser realizada de forma manual (motoco-
veadora, cavadeira, enxadão) ou mecanizada, de acordo com o nível de compactação, a 
topografia de cada local ou a estrutura existente para esse serviço na área de restauro.

A análise de compactação do solo deve ser definida pelo uso de um penetrômetro de solo 
até a profundidade de 50 cm (Figura 31). As informações de campo devem ser inseridas 
em planilhas específicas que calculam a intensidade e a profundidade de compactação. 
As áreas compactadas vão se apresentar com mais de 2,5 megapascals (MPa) ao longo do 
perfil (Figura 32). Vale ressaltar que, da mesma forma que as análises de fertilidade de solo, 
é muito importante ter várias amostragens de forma setorizada nas áreas que se pretende 
restaurar, para se obter, posteriormente, a média das amostragens com um resultado mais 
preciso, correspondendo à realidade de campo. Pontualmente pode haver interferências 
que alterem os dados e não representem a realidade local, como, por exemplo, alguma pe-
dra durante a perfuração do solo, dando, com isso, a impressão de alta compactação em 
determinados momentos.

A umidade do solo também vai influenciar bastante os resultados das análises, devendo, 
durante as amostragens, ser evitados solos muito secos, períodos de estiagem ou solos 
muito encharcados logo após chuvas intensas.
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Figura 31. Penetrômetro de solo para medição da compactação em diferentes profundidades.

Figura 32. Exemplo: Gráfico mostrando a compactação média de 16 repetições em área compactada por 
passagem de maquinários. Nesse caso, a compactação maior ocorreu após os 25 cm de profundidade.
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5.6 Abertura manual ou semimecanizada do local de 
plantio 
Pode ser realizada com enxadão, cavadeira ou uma motocoveadora (semimecanizada), 
dependendo da profundidade de compactação do solo; por isso a importância da análise. 
As motocoveadoras são muito práticas e apresentam bom rendimento em áreas não 
mecanizáveis. Por esse motivo, são comumente usadas para essa atividade (Figura 33). 
Existem hoje no mercado muitas marcas e modelos que permitem ser operadas por uma ou 
duas pessoas. Suas brocas também podem ser contínuas, as quais retiram o solo do berço 
e as brocas próprias para plantio, com hastes laterais, as quais quebram a compactação do 
solo, sem retirá-lo do berço. Do ponto de vista operacional, esse segundo modelo apresenta a 
vantagem de não ter que se devolver o solo para dentro do berço após a operação de abertura. 

Figura 33. Abertura de berço com motocoveadora.

5.7 Descompactação dos solos com uso de tratores
Em solos que necessitem uma descompactação profunda, recomenda-se o uso de subsoladores 
florestais em áreas mecanizáveis, possibilitando o crescimento adequado das raízes e 
consequentemente o estabelecimento e o desenvolvimento das mudas nativas. A subsolagem 
tem como objetivo principal promover o rompimento de eventuais camadas compactadas do 
solo (60 cm de profundidade ou mais), facilitando o desenvolvimento radicular das mudas e 
aumentando a infiltração de água na linha de plantio.

Outra possibilidade de uso de tratores nessa atividade de abertura de berço é o uso de 
brocas perfuratrizes de rosca contínua, similares às usadas na colocação de mourões, para a 
perfuração e preparo do solo (Figura 34). No entanto, o rendimento operacional é muito menor 
que o subsolador florestal e só vale a pena se for usado em áreas onde a regeneração natural 
não permita o uso do subsolador. Esse tipo de broca, caso não apropriada, também pode 
causar espelhamento4 de solos mais argilosos, devendo ser escarificados5, caso aconteça.
4  Espelhamento: compactação das paredes do berço. 
5  Quebra do espelhamento com ferramenta manual. 



70ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS: Recuperação da Vegetação Nativa

Figura 34. Uso de broca perfuratriz acoplada ao sistema hidráulico do trator.

5.8 Adubação verde
Para a implantação da semeadura de adubo verde, é recomendada a utilização de um mix 
de espécies com funções e ciclos diferentes. Esse mix deve conter espécies de pequeno e 
grande porte e de ciclos anuais e perenes, pelos quais se garante a cobertura do solo nas 
entrelinhas por mais tempo. No entanto, todas as espécies de adubação verde devem sair 
do sistema de restauração logo após o desenvolvimento das espécies nativas de recobri-
mento. Em virtude disso, as espécies perenes de adubação verde que forem selecionadas 
devem ser aquelas que não toleram sombreamento nem tenham comportamento invasor.

Nesse sentido, é de suma importância também atentar para especificidades e caracterís-
ticas locais e, assim, particularmente no que se refere à adubação verde, para as espécies 
leguminosas nativas ocorrentes na região. Elas podem se expressar colonizando natural-
mente um terreno em uma dada área em processo de recuperação. Assim, é interessante 
que seja efetuada prospecção dos indivíduos eventualmente presentes e de seu potencial 
para emprego na adubação verde, uma vez que, ao surgirem espontaneamente, denotam 
sua adaptação ao ambiente objeto da recuperação.

Cumpre lembrar ainda que, além da fixação biológica de nitrogênio, o vigoroso sistema ra-
dicular de muitas espécies leguminosas se apresenta como importante agente de descom-
pactação de solos, além de participar da ciclagem de nutrientes e fornecer matéria orgânica 
em profundidades maiores após perecer.

Normalmente são utilizadas espécies de maior rusticidade e com grande poder de fixação 
de nitrogênio, tais como o feijão-guandu (Cajanus cajan) e algumas espécies de crotalária 
(Crotalaria spp.) (Figura 35). As sementes de espécies arbustivas nativas também são boa 
opção para compor o mix de adubação verde, como, por exemplo, os assa-peixes (Vernonia 
spp., Vernonanthura spp. etc.), o alecrim (Baccharis dracunculifolia) e algumas espécies de 
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Senna spp. O gergelim (Sesamum indicum) também pode ser usado com objetivo de contro-
le natural de formigas cortadeiras.

Os cálculos para executar essa semeadura deverão ser baseados nas quantidades de se-
mentes recomendadas em literatura técnica especializada, a fim de que sejam semeadas 
por metro linear e/ou por hectare. A quantidade recomendada em literatura para cada es-
pécie deverá ser dividida pelo número de espécies usadas no mix, evitando assim uma com-
petição excessiva entre elas.

É muito importante também deixar uma distância mínima das plantas de adubação verde 
em relação às plantas nativas para que não haja competição entre elas. Em campo, as mudas 
nativas se desenvolvem melhor com distância mínima de 1,4 m das plantas de adubação 
verde, recebendo mais luz, água e nutrientes.

Figura 35. Projeto de restauração de Floresta Estacional Semidecidual pelo método de plantio total de mudas 
intercaladas com (a) linhas de milheto (Pennisetum glaucum), aos 2 meses (Araras, SP); e com (b) crotalária 
(Crotalaria sp.), aos 8 meses (Itu, SP).

 (b)

 (a)
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Em áreas mecanizáveis, a adubação verde pode ser realizada com plantadeiras de grãos 
normalmente utilizadas na agricultura (Figura 36). Outra possibilidade é espalhar essas se-
mentes em área total com uma adubadeira/calcareadeira e recobri-las com uma grade leve; 
no entanto, essa técnica não é recomendada em locais com gramíneas exóticas invasoras, 
pela competição muito forte entre elas (Figura 37).

Figura 36. Implemento construído para semeadura direta de adubação verde e nativas. Inclui subsolador, 
destorroador, adubadeira, plantadeira de sementes e compactador de solo.

Figura 37. (a) semeadura do adubo verde por adubadeira/calcareadeira em solo gradeado; (b) desenvolvimento 
do adubo verde com 1 mês após semeadura.

Em áreas não mecanizáveis, a semeadura das espécies de adubo verde deve ser realizada 
em covetas, as quais podem ser realizadas com matracas (Figura 38) ou abertas com enxada 
ou vanga.

Figura 38. Semeadura de adubo verde com matraca e com uma plantadeira de grãos acoplada ao trator.
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É importante lembrar que as espécies de adubação verde, apesar de geral-
mente serem adaptadas a solos com baixa fertilidade, necessitam de quan-
tidades mínimas de nutrientes para que possam se desenvolver. Em razão 
disso, em solos com baixa fertilidade por degradação intensa, processos 
erosivos ou até mesmo mineração, a adubação verde terá problemas de de-
senvolvimento. Nesses casos, é necessário realizar uma fertilização de forma 
conjunta a semeadura ou no desenvolvimento da planta. Isso pode ser reali-
zado de diversas formas, aplicando-se o fertilizante por meio das plantadei-
ras, matracas ou carrinhos específicos.

5.9 Plantio de mudas ou semeadura de nativas
A atividade de plantio de mudas ou semeadura direta, apesar de simples, 
apresenta algumas peculiaridades importantes para garantir uma maior 
sobrevivência da planta. No entanto, é muito importante, para o sucesso 
da operação, que a muda ou semente seja produzida ou adquirida com a 
qualidade desejada, seguindo os 4 atributos descritos abaixo:
1. Atributo fisiológico: refere-se a um bom desenvolvimento da muda como 

um todo, tanto da parte aérea, quanto da parte radicular e também da 
sua rusticidade, que é o preparo feito em viveiro para a planta resistir às 
adversidades que encontrará no campo;

2.  Atributo fitossanitário: as mudas ou sementes não devem ser utilizadas 
sem uma inspeção que comprove que os lotes estão isentos de pragas e 
doenças, além da presença de propágulos de plantas invasoras;

3. Atributo genético: refere-se à qualidade genética dos lotes produzidos 
que são diretamente relacionados a quantidade de matrizes colhidas, 
número de fragmentos onde se encontram as matrizes e proximidade do 
local a ser restaurado;

4. Atributo florístico: riqueza de espécies capaz de restaurar uma diversida-
de mínima que restabeleça as funções da floresta e permita que esta se 
torne sustentável ao longo do tempo.

 Plantio de mudas nativas: essa operação é comumente realizada de forma 
manual. Para as áreas onde serão utilizadas mudas em tubetes, uma opção 
de grande rendimento operacional é utilizar a plantadeira manual. Esse equi-
pamento é constituído por um tubo com ponta cônica, o qual se abre quando 
acionado por um gatilho (Figuras 39 e 40).

Conceito: 
Elemento de 
propagação 
vegetativa 
(ramo, muda 
ou semente) 
que dependente 
de uma planta 
adulta para ser 
gerado.
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Figura 39. (a) plantio manual de mudas; e (b) leve compactação da muda no solo.

Figura 40. Plantio com plantadeira manual de mudas.

Semeadura de nativas: a semeadura direta de espécies arbóreas nativas vem evoluindo 
muito nos últimos anos (SAMPAIO et al., 2015; SILVA et al., 2017; MELI et al., 2018; FREITAS 
et al., 2019; RODRIGUES et al., 2019) e apresenta um grande potencial para recobrimento 
rápido do solo e redução dos custos, já que pula a etapa de produção de grande parte das 
mudas em viveiro. Além disso, existem outras grandes vantagens, como a facilidade de ar-
mazenamento e transporte para o campo.

No entanto, essa possibilidade de uso direto da semeadura exige uma seleção maior das 
espécies para recobrimento, bem como técnicas e condições de solo bem específicas para o 
seu sucesso, algumas das quais são listadas a seguir:
a) a descompactação do solo se dá como no trato de plantio total de mudas;
b) deve ser realizado somente no período chuvoso, não devendo faltar água no solo;
c) devem ser usados fertilizantes de liberação lenta (químicos ou orgânicos), que não ofe-

reçam perigo de queimar as plântulas;
d) A correção do pH e a fertilização correta do solo são essenciais para o desenvolvimento 

inicial e rápido da planta, quando o tipo de vegetação assim exigir;
e) as sementes devem ser enterradas entre 1 e 2 cm de profundidade;
f) deve-se colocar uma leve camada de palhada seca em cima do berço para reter umida-

de e diminuir a temperatura superficial nas horas mais quentes do dia;
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g) Não deve haver encharcamento por longos períodos no berço;
h) as sementes devem ser espalhadas uniformemente por todo o berço, para evitar possí-

vel competição entre as plantas e a propagação de doenças.

Existe a opção de quebra ou não de dormência, que deve ser avaliada em cada caso e de 
acordo com a previsão de chuvas no período. De forma geral, é recomendado quebrar a dor-
mência em períodos de chuvas frequentes, podendo diminuir significativamente a quanti-
dade de sementes utilizadas. No entanto, quando há dúvidas com relação à frequência de 
chuvas, pode-se optar por não quebrar a dormência, deixando que isso ocorra naturalmen-
te ao longo do período chuvoso.

A semeadura direta de nativas pode ainda ser realizada mecanicamente, em linha, por meio 
de uma plantadeira de grãos adaptada (Figura 41) ou a lanço em uma calcareadeira. Entre-
tanto, bons resultados são obtidos por meio da semeadura manual em covetas, onde se 
tem melhor controle de profundidade e quantidade de sementes que caem, diminuindo 
riscos e economizando sementes. Outra possibilidade, nesse caso, é alternar de forma pro-
posital as espécies de nativas na sequência, devendo, para isso, somente carregá-las em 
recipientes separados e semeá-las de forma alternada no campo. 

Figura 41. Semeadura direta de nativas por meio de plantadeira de grãos adaptada com subsolador florestal 
acoplado.

Como frequentemente se tem mais de uma planta por berço, deve-se fazer um raleamento 
(Figura 42) após o segundo mês de emergência, deixando a planta mais vigorosa ou ainda 
favorecendo a diversidade de espécies (Figura 43).
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Figura 42. Exemplo de mais de uma planta germinada e com necessidade de raleamento.

Figura 43. Canafístula (Peltophorum dubium), árvore nativa com apenas 10 meses após semeada.

5.10 Replantio de mudas ou sementes de espécies nativas
O replantio consiste na reposição de mudas ou sementes que morreram, devendo ser rea-
lizado sempre que a mortalidade for superior a 5% e até 60 dias após o plantio. O procedi-
mento será o mesmo já descrito para o plantio. Dentro desse período, não será necessário 
refazer o berço nem a fertilização de base, caso esta já tenha sido realizada.
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5.11 Fertilização
Para definir a fertilização química das mudas nativas, deve ser obtida a média dos nutrien-
tes encontrados nas análises de solos das amostras da área a ser restaurada. As amostras 
devem ser realizadas em profundidade de 0 a 20 cm. 

Os resultados com as médias dos nutrientes encontrados devem ser organizados em tabela, 
assim como a necessidade de adubação química baseada nos resultados obtidos, podendo 
ser representados de duas formas: (a) adubação convencional de base e cobertura; e (b) 
adubação em dose única.

Tipos de solo e fertilização. Há uma grande diversidade 
de tipos de solos pelo país e, portanto, é importante 
conhecer o solo local por meio da análise de solos antes 
de adotar soluções de fertilização, a fim de evitar situações 
padronizadas inadequadas a determinados casos. Há 
ainda, situações muito particulares, como solos salinos, 
hidromórficos etc., nas quais a solução de fertilização/
correção deverá ser específica e bem orientada.

DICA

Para suprir as necessidades de nitrogênio (N), fósforo (P), potássio (K) e micronutrientes, 
poderá ser usado o fertilizante florestal de dose única (liberação em 24 meses): NPK + micro-
nutrientes Zinco + Boro + Cobre (Zn + B + Cu) somente na adubação de plantio em covetas 
laterais.

Outra possibilidade é o adubo convencional, que deve ser aplicado em diferentes fases – 
adubação de base e adubação de cobertura. Essa segunda opção apresenta a complexi-
dade de ter que voltar algumas vezes a campo para realizá-la, o que poderá coincidir com 
momentos de grande demanda de outras operações; assim, deve ser decidida com cautela.

Ainda existe a possibilidade de uso de fertilizantes orgânicos como a cama de frango e o 
esterco de gado. Todos devem estar muito bem curtidos para evitar queima de raízes das 
plantas ou mesmo a retenção de alguns nutrientes como o nitrogênio e, também, para que 
sementes de gramíneas exóticas e potencialmente invasoras, presentes principalmente no 
esterco de gado bovino, sofram perda ou redução significativa de seu poder germinativo. 
Seus nutrientes devem ser previamente analisados para definir a quantidade por planta 
que pode ser utilizada.
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Aplicação do fertilizante de base em campo: O adubo de base deve ser aplicado no solo 
em covetas laterais após o plantio e posteriormente coberto com terra (Figura 44). Sugere-
-se a utilização de NPK ou outro equivalente com elevado teor de fósforo. É muito importan-
te que seja utilizado um dosador para aplicação do fertilizante na medida certa.

Adubos orgânicos. Recomenda-se o uso de fontes 
orgânicas de adubos, disponíveis na localidade, sempre 
que possível. A adição de matéria orgânica no solo melhora, 
consideravelmente, as características físicas e biológicas do 
solo. Os maiores benefícios constatados são:
a.  redução do processo erosivo;
b.  maior disponibilidade de nutrientes às plantas;
c.  maior retenção de água;
d.  menor diferença de temperatura do solo entre o dia e a 

noite;
e.  estimulação da atividade biológica;
f.  aumento da taxa de infiltração; e
g.  maior agregação de partículas do solo.

Exemplos de adubos orgânicos são: composto da 
decomposição de restos vegetais, cama de frango, esterco 
bovino, lodo de esgoto, lixo urbano, vinhaça e torta de filtro. 
Em todos os casos, é necessária a análise química prévia do 
adubo. Dependendo da origem, a composição nutricional da 
adubação orgânica pode não estar balanceada, tornando-
se necessária a complementação com fertilizantes minerais.

Para saber mais:
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-
de-acucar/arvore/CONTAG01_37_711200516717.html

DICA

https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONTAG01_37_711200516717.html
https://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-acucar/arvore/CONTAG01_37_711200516717.html
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Figura 44. Esquema de adubação em covetas laterais. Após a instalação da muda na cova e fechamento 
desta, perfurar as covetas laterais (tracejado branco).

Aplicação de fertilizante orgânico: Deve ser usada como forma alternativa ao fertilizan-
te químico e sempre que se tenha essas fontes disponíveis na propriedade, pois, além de 
mais baratas, são ricas em nutrientes para as plantas além de apresentarem uma liberação 
lenta natural, minimizando perdas por lixiviação. Assim como na fertilização química, a 
fertilização orgânica também deve receber cobertura com terra para melhor aproveitamento 
e disponibilização dos nutrientes para as plantas. 

Complementarmente, é oportuno ressaltar que os fertilizantes ou adubos orgânicos, 
representados por estercos curtidos, compostos orgânicos e húmus de minhoca, entre 
muitos outros, caracterizam-se também, e em muitas situações principalmente, como 
importantes condicionadores de solos, isto é, atuam de forma significativa na melhoria 
das características físicas e químicas daqueles (melhor qualidade na agregação das 
partículas do solo e, consequentemente, na sua estrutura física e na friabilidade6; redução 
da compactação; maior permeabilidade e infiltração de água; porosidade e trocas gasosas; 
participação no equilíbrio ar + solução do solo; aumento da capacidade de troca catiônica 
[CTC]; aumento do poder tampão e equilíbrio do pH) e, assim, também exercem ação positiva 
nas características químicas (fornecimento/disponibilização de elementos nutrientes) e 
nas características (micro)biológicas do solo, inclusive atuando como inoculadores de 
microrganismos benéficos o que, por conseguinte, é também benéfico à vegetação que 
naquele se sustenta.

Cumpre informar que projetos dessa natureza também representam oportunidades 
singulares para se efetuar a prospecção das mais diversas fontes de fertilizantes orgânicos, 
inclusive devendo ser considerados os resíduos orgânicos comuns a determinados locais 
e regiões, resíduos esses que podem se apresentar com grande potencial para a adubação 
orgânica e, na razão direta, representar redução de custos de aquisição e transporte, 
principalmente.
6  Friável: que se parte ou se esboroa facilmente.

10 cm10 cm

10 cm 10 cm
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5.12 Irrigação
As mudas devem ser irrigadas logo após o plantio, caso o solo não esteja úmido. Para isso, 
pode-se utilizar regador manual em áreas pequenas, tanque-pipa ou motobomba, com 
mangueiras para irrigação em áreas maiores (Figura 45).

Figura 45. Irrigação das mudas com tanque acoplado em trator (plantio de mudas em consórcio com 
adubação verde).

Quando se tem acesso a água próximo ao reflorestamento, pode-se também utilizar uma 
motobomba. Devem ser previstas irrigações até o estabelecimento das mudas ou sempre 
que se detectar o murchamento das mudas de espécies mais sensíveis. Dentro de 1 (um) a 2 
(dois) meses, as mudas plantadas já deverão estar enraizadas no solo, podendo se suspen-
der as irrigações. Como a operação de irrigação é bastante custosa, o plantio deve, sempre 
que possível, ser planejado durante a estação chuvosa.

O planejamento da irrigação das mudas é imprescindível quando se realiza o plantio no 
final do período chuvoso ou durante a estação seca, na qual há maior déficit hídrico.

5.13 Fertilização de cobertura
A quantidade de fertilizantes deve ser recomendada tecnicamente com base na análise de 
solo. A primeira fertilização de cobertura pode ser realizada entre 30 e 60 dias após o plan-
tio. As fertilizações devem ser realizadas sempre no período chuvoso.

Fertilização química: Na dificuldade de recomendação técnica com base em análises de 
solo, pode ser utilizada a formulação NPK e micronutrientes, durante a estação das chuvas 
(Figura 46). Para que a fertilização não favoreça o crescimento de plantas invasoras, a apli-
cação do adubo deverá ser realizada após a capina química ou mecânica, ou em condições 
de baixa infestação de mato.
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Figura 46. Detalhe para a adubação de cobertura com o solo úmido.

Fertilização orgânica: Na fertilização de cobertura pode-se utilizar de 5 a 10 litros de es-
terco de curral curtido por muda e, no caso de utilização de esterco de granja (frango), essa 
dosagem deve ser reduzida a 1 ou 2 litros por planta. Nesses casos, o esterco deve ser in-
corporado ao solo, preferencialmente durante a estação das chuvas para melhor aprovei-
tamento. Da mesma forma como recomendado para os adubos químicos, a aplicação do 
esterco deverá ser realizada após a capina ou em condições de baixa infestação de plantas 
invasoras. Essa operação deve ser repetida anualmente, até que as árvores tenham um bom 
desenvolvimento, cobrindo toda a área com suas copas.

5.14 Manutenção
As manutenções das áreas de restauração devem ser realizadas até que se obtenha o total 
recobrimento do solo pela sombra da copa das árvores plantadas ou regeneradas. Deverão 
ser em média de seis a oito intervenções ou capinas nesse período, até o sombreamento 
total da área. Com o uso de adubação verde, o número de capinas deve cair para três ou 
quatro. Basicamente, a manutenção consiste na limpeza ao redor das mudas, controle do 
capim (químico ou mecânico), controle periódico de formigas cortadeiras e fertilização de 
cobertura, também de acordo com as recomendações já apresentadas.
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6. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE 

RESTAURAÇÃO
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6 Cronograma de implantação e manutenção das 
ações de restauração
O cronograma planifica as ações a serem executadas do projeto, alinhando-as em um se-
quência temporal. As atividades do cronograma são inseridas no compromisso firmado do 
executor junto ao Ibama e tem início em até 90 dias da assinatura do termo. 

As atividades são ordenadas em ações sequenciais, observando-se as restrições, os riscos 
de meta e a etapa de execução. Um exemplo de ordenamento do cronograma é o ajuste 
entre o plantio ou a semeadura junto ao início da estação chuvosa, que apresenta melhores 
condições de água no solo, temperatura e luz para um desenvolvimento mais satisfatório 
das mudas. No caso de plantios realizados em períodos de estiagem, a irrigação deverá ser 
criteriosa e estendida por pelo menos dois meses para reduzir a mortalidade das mudas 
plantadas, evitando maiores custos com o replantio. O estabelecimento e o desenvolvimen-
to das mudas no campo também dependerão de um bom preparo de solo com corretivos e 
fertilizantes adequados.

O cronograma deverá acompanhar a estrutura analítica proposta no projeto, dividindo-se 
em meta, etapa e item de etapa, ações a serem executadas (Quadro 2), monitoramento e 
manutenção (Quadro 3, Quadro 4 e Quadro 5), bem como suas atividades.

Quadro 2. Exemplo - Cronograma da fase de implantação para restauração ecológica. Época 
chuvosa: meses hachurados.

ATIVIDADES
FASE IMPLANTAÇÃO (mês)

1 2 3 4 5 6

Implantação de ações e dispositivos para 
conservação do solo, controle de erosão e 
drenagem

X

Isolamento da área com aceiro e cerca (se 
necessário) X X     

Coroamento (arbustos ou árvores < 1 m 
alt.)* X X X    

Roçada manual ou mecânica (se necessário) X X X    

Controle de formigas e cupinzeiros (se 
houver) X X X  X  

Controle de gramíneas (capina química ou 
mecânica)  X X X   

Calagem (se necessário) X X X    

Subsolagem ou abertura manual de berços  X X    

Semeadura e fertilização do adubo verde 
(manual ou mecânica)  X X X   

Plantio manual de mudas ou semeadura de 
espécies nativas (escalonado ou não)   X X X  
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Fertilização de base ou dose única nos 
berços   X X X  

Irrigação (somente se necessário)   X X X X

Replantio de mudas ou ressemeadura de 
espécies nativas     X X

Fertilização de cobertura*     X X

Consolidação de resultados e apresentação 
de relatórios de execução. x

* No caso de ter sido usada apenas adubação convencional de base e dois meses após o plantio e o estabelecimento 
da muda.

Quadro 3. Exemplo – Cronograma da fase de manutenção – 1º ano. Época 
chuvosa: meses hachurados.

ATIVIDADES
FASE MANUTENÇÃO - 1º Ano

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Manutenção das estruturas de 
conservação do solo X X

Controle de formigas X  X  X  X  X  X  

Coroamento (se necessário nas 
áreas semeadas com nativas) X  X          

Roçada ou capina (química ou 
mecânica) quando necessário X   X    X  X  X

Preparo dos berços (plantio 
escalonado)       X X     

Plantio ou semeadura 
(diversidade)        X X    

Fertilização de base ou dose 
única        X X    

Fertilização de cobertura* X         X X  

Replantio X           X

* No caso de ter sido usado apenas adubação convencional de base e dois meses após o plantio e o estabelecimento  
da muda.

O cronograma 
deve orientar 
o executor na 
avaliação de seu 
projeto, revisando 
os riscos associados 
e apresentando 
o relatório de 
atividades a 
instituição que o 
acompanha.
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Quadro 4. Exemplo – Cronograma da fase de manutenção – 2º ano. Época chuvosa: meses 
hachurados.

ATIVIDADES
FASE MANUTENÇÃO - 2º Ano

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Controle de formigas X   X   X   X   

Replantio (espécies de diversidade) X            

Fertilização de cobertura * (se ne-
cessário)          X X  

Roçada ou capina/catação (se ne-
cessário) X   X      X   

* No caso de ter sido usado apenas adubação convencional de base.

Quadro 5. Exemplo – Cronograma da fase de manutenção – 3º ano. Época chuvosa: meses 
hachurados.

ATIVIDADES
FASE MANUTENÇÃO - 3º Ano

37 38 39 40 41 42 43 44

Controle de formigas X    X   X

Fertilização de cobertura* (se necessário)        X

Roçada ou capina/catação (se necessário) X    X   X

* Indicada no caso de ter sido usada apenas adubação convencional de base ou de a planta apresentar sintomas de deficiência nutricional.
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7. ORIENTAÇÃO PARA A  
PREVISÃO DOS ITENS  

DE CUSTO
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7 Orientação para a previsão dos itens de custo
A composição de custos de um projeto pode ter seus insumos distribuídos em três grupos: 
1. Material permanente: aqueles adquiridos cuja vida útil se estende além do projeto. Nes-

se grupo estão os veículos, equipamentos de informática, entre outros. 
2. Material de consumo: para uso na unidade de implementação do projeto; compõe a in-

fraestrutura necessária para que a área preste o serviço desejado ou alcance o resultado 
esperado. Nesse grupo estão o insumos necessários para a recuperação de uma área 
(sementes, mudas, adubos, cercas, lascas etc.). 

3. Serviços de qualquer natureza: quando a pessoa projetista demanda um serviço para 
entrega de um produto definido que será empregado no projeto. São exemplos de ser-
viços contratados a mão de obra para plantio e roçada, o serviço de mapeamento ou 
aerolevantamento, os serviços de análise de solo, entre outros. 

Para projetos destinados à reparação do dano ambiental, os custos auxiliam o Ibama a 
definir o valor global da recuperação para o tipo de vegetação restaurada, e não compõe a 
análise do projeto. Assim, não há rigor na análise quanto aos insumos indicados no projeto. 

No entanto, quando se trata de projetos destinados à conversão da multa ambiental, o 
custo global do projeto terá seu correspondente na multa ambiental aplicada, que deseja 
ser convertida. O custo e a suficiência dos insumos são avaliados pelo Ibama para assegurar 
que o projeto foi adequadamente dimensionado de acordo com o objeto (objetivo) a ser 
entregue. Nessa modalidade, o material permanente adquirido não fica de posse do 
executor ao final do projeto, sendo destinado a instituições públicas ou privadas sem fins 
lucrativos. 

A título de exemplo, são apresentados modelos de estrutura de custos de projetos de 
restauração ecológica na planilha anexa “Custos de restauração”. Os itens e especificidades 
vão variar de acordo com o objetivo do projeto, as condições locais, as opções de 
equipamentos, assim como opção por mão de obra própria ou terceirizada, entre outros 
fatores.

Dimensionar os insumos de um projeto é uma etapa na busca das metas e seus produtos. 
Projetos superdimensionados tendem a não ser aceitos pela administração em editais de 
conversão de multas ambientais. 

https://drive.google.com/file/d/1FMBKognKGjsAk1AAI1d7Rz_nQnBkOXZT/view?usp=sharing
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8. MONITORAMENTO E  
AVALIAÇÃO PELO EXECUTOR
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8 Monitoramento e avaliação pelo executor
O monitoramento tem como propósito o registro e a apresentação dos resultados ecológicos 
e/ou socioambientais obtidos durante o processo de restauração. Seus resultados vão 
apontar erros e acertos da metodologia adotada, definindo possíveis ações corretivas ou 
complementares nas áreas em restauração, caso os resultados do monitoramento indiquem 
essa necessidade.

Para a correta avaliação do projeto de restauração, é necessário individualizar os dados 
coletados na amostragem do monitoramento, por unidade do projeto. E para isso, é preciso 
considerar a unidade do projeto como sendo uma área em restauração com mesma condição 
ambiental inicial, mesma data de implantação e mesmo tipo de vegetação a ser restaurada. 
Assim, p. ex., se tivermos duas áreas de restauração implantadas em anos diferentes, 
teremos duas unidades e seus dados deverão ser registrados e avaliados separadamente. 

Enquanto a checagem qualitativa/quantitativa das operações de campo permite acompa-
nhar o cumprimento das diversas etapas do processo de restauração, dentro de um prazo 
de dois anos, o monitoramento permite retratar a trajetória da restauração, o que pode 
demandar um tempo maior.

O monitoramento consiste na amostragem de aspectos da trajetória da restauração, 
por meio do registro de indicadores ecológicos ou socioambientais. A partir do registro, 
tabulação, contabilização e sumarização dos resultados referentes a cada indicador, será 
possível realizar a constatação do cumprimento dos objetivos propostos pelo projeto. Nesse 
momento, são possíveis a realização da avaliação geral do projeto e o reconhecimento de 
sucesso ou insucesso.

A escolha de indicadores de monitoramento tem correspondência ao tema a ser abordado 
pelo projeto (por exemplo, os três temas priorizados para o triênio 2020-23 no PCMA: Tema 1 
– Proteção da vegetação nativa e da fauna silvestre; Tema 2 – Qualidade ambiental urbana; 
Tema 3 – Unidades de Conservação).

De qualquer forma, alguns indicadores obrigatórios mínimos devem ser contemplados, 
independentemente do tema. Além desses indicadores mínimos, o proponente optará por 
uma lista de indicadores adicionais, ligada ao tema prioritário (Quadro 6). Em todos os 
casos, o item “outros” indicadores estará disponível para preenchimento, com justificativa 
da escolha, de modo a colocar dinamismo e permitir contemplar todos os tipos de projetos.

Para garantir a obtenção dos resultados fundamentais, o executor deve amostrar os 
seguintes indicadores mínimos para avaliação de restauração de vegetação:

a) Controle de ameaças. Esse indicador qualitativo registra a presença de ações para 
o controle dos fatores de degradação (fogo, gado, erosão, poluição etc.). A avaliação 
periódica desse indicador vai possibilitar a perpetuidade do projeto;

b) Cobertura de indivíduos de espécies não invasoras ou exclusivamente nativas 
regionais, dependendo do objetivo do projeto. Esse é um indicador que representa uma 
estrutura mínima que propicie a continuidade dos processos ecológicos necessários à 
sustentabilidade do ecossistema, como, por exemplo, a sucessão ecológica;
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c) Regenerantes nativos regionais (densidade e riqueza). Indica o funcionamento de 
processos ecológicos, uma vez que resume uma série de processos desde a polinização 
e a dispersão de sementes/propágulos até a emergência e o estabelecimento dos 
indivíduos até certo critério de amostragem (por exemplo, certa altura mínima);

d) Espécies-problema (densidade e riqueza). Indica o descontrole de populações 
indesejáveis de espécies de plantas ou animais com alto potencial invasor e de 
interferência negativa no ecossistema, impedindo a dinâmica das espécies nativas 
regionais.

Adicionalmente, é oportuno salientar que, uma vez que os procedimentos de seleção 
podem prever o envolvimento e a mobilização social, esses aspectos serão valorizados na 
escolha dos projetos e, nesse caso, indicadores socioeconômicos deverão ser igualmente 
amostrados.

Algumas regiões brasileiras já dispõem de protocolos e procedimentos próprios para o 
monitoramento da restauração, definidos pelas Secretarias de Meio Ambiente, devendo 
ser seguidos pelos executores (exemplos: DF, RJ, SP, TO). Ainda, para alguns estados, 
determinados indicadores são determinados no Programa de Regularização Ambiental (por 
exemplo, MT). Nesses casos, indicadores obrigatórios deverão estar presentes na estratégia 
de monitoramento, podendo ser adicionados outros. Há ainda protocolos desenvolvidos em 
parceria com instituições de pesquisa, direcionados a determinado domínio de bioma, que 
poderão auxiliar na escolha dos indicadores, como é o caso do Protocolo de Monitoramento 
do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica (PACTO, 2013), além de outros em fase de 
desenvolvimento (Amazônia, Cerrado e outros domínios).

Quadro 6. Categorias e exemplos de indicadores para o monitoramento da restauração. 
Elaborada pelos autores.

Categoria Indicador

Abiótico / histórico / perturbação Contenção ou persistência de processos erosivos
Abiótico / histórico / perturbação Outros filtros edáficos - afloramento rochoso, encharcamento etc.

Abiótico / processos ecológicos Recuperação das nascentes, dos cursos e dos corpos d’água 
(quantidade e qualidade)

Diversidade Abundância e frequência de espécies vegetais
Diversidade Diversidade (índice) (ARBUSTIVAS/ARBÓREAS)
Diversidade Diversidade (riqueza rarefeita) (ARBUSTIVAS/ARBÓREAS)
Diversidade Diversidade (riqueza) (regional) (ARBUSTIVAS/ARBÓREAS)
Diversidade Diversidade (riqueza) (AGRÍCOLAS)
[...] [...]

Diversidade / estrutura Suporte de populações de espécies necessárias à estabilidade e ao de-
senvolvimento da trajetória adequada

Diversidade / processos ecológicos Diversidade (riqueza) (EXÓTICAS)
Diversidade / processos ecológicos Diversidade (riqueza) (INVASORAS)
Diversidade / processos ecológicos Presença de espécies problema (EXÓTICAS/INVASORAS)
Estrutura Altura do dossel/vegetação (ARBUSTIVAS/ARBÓREAS)
Estrutura Área basal (ARBUSTIVAS/ARBÓREAS)
Estrutura Biomassa acima do solo (ARBUSTIVAS/ARBÓREAS)
[...] [...]

http://www.sema.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/09/Cartilha-Protocolo-de-Monitoramento-Vegeta%C3%A7%C3%A3o-Nativa.pdf
http://www.inea.rj.gov.br/wp-content/uploads/2019/05/Manual-Monitoramento-%C3%81reas-Reflorestadas_WEB.pdf
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/legislacao/2016/12/2015_1_15_Procotolo_monitoramento_restauracao_vfinal.pdf
https://naturatins.to.gov.br/protocolo-e-servicos/diretoria-de-protecao-e-qualidade-ambiental/gerencia-de-monitoramento-e-gestao-de-infomacoes-ambientais/restauracao-de-vegetacao-nativa-do-estado-do-tocantins/
http://www.mt.gov.br/documents/21013/7628461/Decreto/0b97642b-c55f-481e-bcb6-c3a4483cb910
https://www.pactomataatlantica.org.br/publicacoes
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Histórico / perturbação Ameaças potenciais; sinais de disfunção
Histórico / perturbação Compactação do solo
Método Modelo de plantio

Processos ecológicos Indicadores de resiliência (visitação de fauna; aumento de diversidade 
vegetal; fertilidade do solo)

Processos ecológicos Mortalidade / sobrevivência
[...] [...]

Ao mesmo tempo, o monitoramento pelo executor deverá ser realizado por meio de 
registros fotográficos periódicos. Em campo, as fotos deverão ser feitas em vários pontos 
georreferenciados da área do projeto, de forma padronizada em cada ponto, de modo a 
permitir a comparação ao longo do tempo. Dessa forma, as fotos deverão ser feitas no 
mesmo ponto e direção (Figura 47).

Figura 47. Exemplo: imagens padronizadas de um projeto de restauração para registro temporal fotográfico 
de monitoramento, aos (a) oito meses; (b) um ano e dois meses; (c) dois anos e seis meses. Teresópolis (RJ).

(a) (b)

(c)
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O uso de veículos aéreos não tripulados (VANTs/UAVs, drones) para captação de imagens 
também é uma ferramenta de grande utilidade e que expressa facilmente os indicadores 
de cobertura e densidade. As imagens obtidas devem ser padronizadas com alturas fixas, 
dependendo do tamanho da área em restauração. O uso de Sistemas de Informações 
Geográficas (SIGs), que possibilitem inserir os limites das áreas em restauração nas imagens, 
é fundamental para evidenciar os resultados. O uso de VANTs pode inclusive auxiliar na 
detecção de falhas de plantio, manutenção e outros possíveis problemas pontuais dentro 
da restauração. Com imagens retificadas (ortofotos) e programas específicos também é 
possível avaliar densidade, cobertura, matocompetição, entre outros.

Ressalta-se a importância de realizar a estimativa do custo da prestação de serviços ou dos 
profissionais envolvidos, equipamentos e demais despesas necessárias para a execução 
das atividades de monitoramento, devendo estar prevista na estimativa geral de custos do 
projeto.
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9. ACOMPANHAMENTO DO  
IBAMA AOS PROJETOS  

EM EXECUÇÃO
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9 Acompanhamento do Ibama aos projetos em 
execução
O Ibama acompanha as atividades executadas nos projetos. O acompanhamento retrata a 
evolução da área no cumprimento do objeto acordado no projeto. Essa atividade é realizada 
de três maneiras possíveis: 

a) Análise documental da informação declarada. Durante a execução do projeto o executor 
prestará contas periodicamente das ações executadas e dos resultados alcançados. A 
análise documental do Ibama visa aferir a suficiência das informações em relação ao 
resultado proposto no projeto. Para essa análise, o servidor poderá subsidiar-se de 
outras fontes, como informações de domínio público em páginas de órgãos ambientais 
estaduais na internet. A análise documental poderá se dar a qualquer momento no 
processo e motivar a solicitação de informações adicionais ao executor ou propor 
recomendações que assegurem a continuidade do projeto. 

b) Análise remota. Esse acompanhamento será feito periodicamente por meio da checagem 
de imagens de satélite da área do projeto de restauração. A periodicidade mínima dessa 
verificação deverá ser de acordo com a natureza do projeto e definida pelos gestores. 
Dessa forma, será possível verificar o cumprimento de etapas executadas, como, por 
exemplo, a implantação de ações de restauração, o estádio de desenvolvimento da 
vegetação, eventuais distúrbios (por exemplo, incêndio), atrasos, e mesmo a conclusão 
da etapa conforme o previsto.

c) Vistoria em campo. Sempre que houver dúvida ou de forma motivada, o Ibama poderá 
programar vistoria no local de realização do projeto para aferir os indicadores de 
recuperação. Essa análise figura no rol de formas de acompanhamento e procura 
retratar a área em trajetória de recuperação. Essa iniciativa não sobrepõe nem confronta 
o monitoramento realizado pelo executor, mas dá ao Ibama diretrizes que auxiliam na 
decisão sobre o cumprimento do acordo ou a seleção de áreas modelo (referências para 
outros projetos). 
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10. CRONOGRAMA GERAL E  
PREVISÃO DE ENCERRAMENTO
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10 Cronograma geral e previsão de 
encerramento
A seguir, são apresentados os prazos considerados pelos analistas para as fases do projeto 
(Tabela 1).

A fase de Mobilização e Planejamento do projeto em campo depende da prévia execução 
das atividades e eventos já listados – como coleta de sementes, semeadura em viveiro – 
bem como da disponibilidade do período chuvoso, entre outros.

Uma vez que o processo de aprovação da proposta de recuperação pode ser longo, é possí-
vel que, entre a submissão e a aprovação, aconteçam mudanças nas condições ambientais 
no sítio a ser restaurado, como é o caso de novos distúrbios severos. Dessa forma, o tempo 
destinado a essa fase permite que o executor reavalie métodos e técnicas de restauração a 
serem empregados, de modo a adequá-los ao novo cenário.

A fase de Preparo, Implantação e Manutenção deverá ser iniciada pelo executor em até 90 
dias da viabilização do projeto em campo. Uma vez iniciada essa fase, o executor terá qua-
tro anos para executar o projeto, incluindo pelo menos um episódio de monitoramento. É 
necessário que o executor estabeleça todas as readequações de cronograma caso opera-
ções sejam perdidas. Por exemplo, se a operação de plantio for perdida, deverá ser propos-
to quando o replantio deverá ser realizado.

O monitoramento após a implantação deverá ter início em três anos a partir do início da 
execução. O processo de monitoramento é recorrente, ou seja, deve-se efetuar várias amos-
tragens em anos diferentes, pelo menos a cada três anos, avaliando-se trajetória de estru-
turação e aumento da diversidade. Essa fase não tem um tempo previsto de término, po-
dendo ser realizadas amostragens por vários anos, dependendo dos resultados, até que 
se alcancem os objetivos propostos. No entanto, há um prazo predefinido como regra, de 
acordo com objetivos e indicadores do projeto. Há, ainda, a possibilidade de prorrogação 
do monitoramento com manejos adaptativos como exceção e em casos justificados (de ris-
co, fatores supervenientes etc.), pois assim exige a conversão de multas.

Tabela 1. Prazos mínimo e máximo para o acompanhamento do projeto de restauração pela 
equipe técnica do Ibama.

Fase Mínimo (anos) Máximo (anos)

Viabilização do projeto em campo não há 1,5

Preparo, implantação e manutenção 1 4

Monitoramento após a implantação 3 de acordo com os 
objetivos do projeto
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Ressalta-se que, no caso de projetos com aproveitamento econômico, os prazos deverão 
ser os mesmos, uma vez que se esperam igualmente benefícios ecológicos e prestação 
de serviços ambientais no tempo requerido. Os ganhos econômicos servirão de incentivo 
ao executor/proprietário rural para viabilizar a condução do projeto, mas o método (por 
exemplo, sistema agroflorestal) não deve interferir negativamente nem atrasar os ganhos 
ecológicos.

Cada uma das etapas de cada meta foram detalhadas no Quadro 7, a seguir:

Quadro 7. Cronograma geral para um projeto de restauração segundo a política de 
conversão de multas. Os itens das etapas são exemplo e poderão variar, uma vez que cada 
projeto aplicará técnicas específicas. Uma versão editável pode ser vista na planilha anexa 
‘Cronograma’.

A ETAPA A – atualização e ajustes do projeto finalístico (diagnóstico das áreas e métodos/
técnicas de restauração –, deve ser realizada em até três semestres da assinatura do contra-
to de execução. No mesmo período, devem ser feitas:

 ● ETAPA excepcional: realizar novas avaliações para propor ajustes na proposta inicial-
mente prevista, de acordo com eventos ocorridos entre a entrega da proposta e a sua 
aprovação;

 ● ETAPA B: Pré-implantação (planejamento);

 ● ETAPA C: Pré-implantação (operacional).

Já a ETAPA A: Pré-plantio (preparo do solo) deve ser realizada até o semestre quatro. Da 
mesma forma, devem ser realizadas a ETAPA B: Plantio (mudas ou sementes) e ETAPA C: 
Pós-plantio.

A ETAPA A: Manutenção ANO 1 deve ser feita em até três anos e a ETAPA B: Manutenção ANO 
2 em até quatro anos.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12LWocN3jfu8rTVGvUkEb3uNlko34o0oTdYYar6NQnYs/edit?usp=sharing
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A ETAPA A: Monitoramento ecológico e a ETAPA B: Monitoramento socioeconômico podem 
ser realizadas em até quatro anos.

Alterações no cronograma poderão ser propostas pelo executor, devidamente justificadas 
por profissional habilitado, e apreciadas por analistas do Ibama em caso de eventos exter-
nos, isto é, que não sejam de responsabilidade do executor.

Uma vez cumpridos os objetivos do projeto, ele receberá a aprovação pela equipe de analis-
tas. Deve-se ressaltar que a finalização do projeto se dará no momento em que os indicado-
res dos objetivos forem obtidos, independentemente do prazo decorrido.

Vistorias. As vistorias de acompanhamento por analistas do Ibama poderão ser 
realizadas a qualquer momento desde a implantação do projeto, podendo-se 
repetir durante os trabalhos de manutenção, estendendo-se até o monitoramento.



99ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS AMBIENTAIS: Recuperação da Vegetação Nativa

11. CONSIDERAÇÕES 
 FINAIS
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11 Considerações finais
Este manual é uma entrega à sociedade para orientar a elaboração de projetos ambientais 
que serão analisados pelo Ibama. O foco desta edição é destinado à recuperação da vege-
tação nativa e contém valiosas instruções para diagnosticar a área, a fim de inseri-la em um 
cenário de risco que permita a escolha das melhores técnicas e indicadores, além de propor 
soluções para o monitoramento do projeto.

As orientações aqui apresentadas acompanham a diversidade de realidades do território 
brasileiro e as formas como os cidadãos interagem com a vegetação em suas localidades. 
Essa mescla de saberes e o envolvimento das pessoas são a garantia do sucesso dos proje-
tos e vão além das variáveis e dos riscos que são sabidos e sujeitos ao controle técnico do 
executor, do proprietário ou do gestor da área. 

Uma vez em execução, o projeto é sujeito ao acompanhamento do Ibama, que se mostra 
atento à evolução de ações e eventuais mudanças que o curso possa trazer e são informa-
das pelo executor. O acompanhamento se dá com naturalidade pela administração quando 
propostas do projeto não são passíveis de materialização durante a execução. Associamos 
assim a atuação institucional ao conceito de manejo adaptativo e à implementação de pro-
jetos de recuperação da vegetação nativa, conciliando as melhores práticas de acordo com 
a execução, reduzindo prejuízos de obrigações para aquele que executa. 

Como exposto o objetivo (objeto) é a linha mestra que conduz o documento técnico, asso-
ciado à vegetação e à identificação de ecossistemas de referência para aferir os indicadores. 
É o objeto que deve ser preservado na execução e deve ser centro da tutela do Ibama. As 
demais fases são adaptáveis e justificáveis à medida que o objeto se materializa e conforme 
as decisões precisem ser tomadas. 

É parte do esforço do Ibama assegurar que as diversidades possíveis de projetos – apresen-
tados segundo as realidades locais em um país continental como Brasil – sejam adequada-
mente analisadas por uma equipe técnica próxima à área escolhida pelo projetista; uma 
equipe qualificada, que conheça as particularidades, valorize a iniciativa de instituições 
públicas ou privadas e esteja atenta para estimular a inovação no restabelecimento de ser-
viços em áreas degradadas. 

Agradecemos ao leitor e à leitora; tenha um bom uso. 
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12. LINKS DE INTERESSE PARA A 
RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA
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Links de interesse para a restauração ecológica
Identificação de espécies vegetais e padronização nomenclatural:
Reflora - Flora do Brasil 2020

Jabot - Jardim Botânico do Rio de Janeiro

Plantminer

Listagem de espécies ocorrentes por município:
CRIA - Centro de Referência em Informação Ambiental

Espécies-problema:

Instituto Hórus de Desenvolvimento e Conservação Ambiental

Informações geoespaciais:

INDE - Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais

Publicações sobre restauração ecológica:

CRAD-UnB - Centro de Referência em Conservação da Natureza e Recuperação de Áreas 
Degradadas da Universidade de Brasília

CRAD-UNIVASF - Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas da 
Universidade Federal do Vale do São Francisco

Embrapa Agrossilvipastoril

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia

Instituto de Botânica de São Paulo

Instituto Florestal de São Paulo

LARF - Laboratório de Restauração Florestal da Universidade Federal de Viçosa

LASTROP - Laboratório de Silvicultura Tropical da ESALQ/USP

LERF - Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal da ESALQ/USP

SARE - Sistema Informatizado de Apoio à Restauração Ecológica

Vídeos didáticos sobre restauração ecológica:
Bioflora

Globo Rural - Floresta recriada tem hoje mais de 100 espécies de árvores nativas

Globo Rural - Matas cultivadas têm recuperação ambiental e geração de renda (Agricultura 
Sintrópica)

Globo Rural - Nucleação conta com a ajuda de pássaros no reflorestamento

Pesquisa FAPESP - Modos de restaurar as florestas

Programa Terra Sul - Recuperação de áreas degradadas a partir de técnicas nucleadoras

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/PrincipalUC/PrincipalUC.do;jsessionid=6DA9C189FFF7C2161FA82EC033719DF3
http://rb.jbrj.gov.br/v2/consulta.php
http://www.plantminer.com/
http://www.cria.org.br/
http://bd.institutohorus.org.br/www
https://inde.gov.br/
http://www.crad.unb.br/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=8
http://www.univasf.edu.br/~crad/index.php?pagina=page11
https://www.embrapa.br/agrossilvipastoril/publicacoes
https://www.embrapa.br/recursos-geneticos-e-biotecnologia/publicacoes
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutodebotanica/
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/institutoflorestal/category/publicacoes-online/
http://www.larf.ufv.br/
http://esalqlastrop.com.br/capa.asp?pi=publicacoes
http://lerf.eco.br/capa.asp?pi=publicacoes
https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/sare/publicacoes/
https://www.youtube.com/channel/UCDkR9DY8jEed1TzBzd0EcbQ
https://www.youtube.com/watch?v=X_pmZXGiNiA&feature=emb_logo
https://globoplay.globo.com/v/6453168/
https://globoplay.globo.com/v/6453168/
https://www.youtube.com/watch?v=dioWI9BiYPE
https://www.youtube.com/watch?v=a2ygqm4UOkI
https://www.youtube.com/watch?v=TTnqILVdDno
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13 GLOSSÁRIO

Um glossário a respeito dos conceitos de restauração ecológica pode ser acessado em 
Glossário.

14 EQUIVALÊNCIA DE MEDIDAS

Tabelas de equivalência de medidas podem ser acessadas em Tabelas de conversões.
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