
RESTAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 



A recuperação de ecossistemas degradados é uma prática 
antiga, porém, só recentemente adquiriu o caráter de uma área 
de conhecimento sendo denominado por alguns autores como 
Ecologia da Restauração. 

Neste sentido, incorporou 
conhecimento sobre os 
processos envolvidos na 
dinâmica de formações 
naturais remanescentes 
fazendo com que o 
programa de recuperação 
deixasse de ser mera 
aplicação de práticas 
agronômicas ou 
silviculturais econômicas, 
para assumir a difícil 
tarefa de reconstrução 
das complexas interações 
ecológicas. 



Com o avanço do conhecimento florestal as espécies foram 
classificadas segundo suas respectivas categorias sucessionais: 

Características Pioneiras 
(P) 

Secundárias 
iniciais (Si) 

Secundárias 
tardias (St) 

Climáxicas 
(C) 

Crescimento Muito rápido Rápido Médio Lento ou muito lento 

Tolerância à 
sombra 

Muito 
intolerante 

Intolerante Tolerante no estágio 
juvenil 

Tolerante 

Regeneração Banco de 
sementes 

Banco de plântulas Banco de plântulas Banco de plântulas 

Frutos e Sementes Pequeno Médio Pequeno à médio Grande pesado 

1ª Reprodução 
(anos) 

Prematura (1 
a 5) 

Prematura (5 a 10) Relativamente tardia 
(10 a 20) 

Tardia (mais de 20) 

Tempo de vida Muito curto Curto (10 a 25) Longos (25 a 100) Muito longo (>20) 

 
 

Ocorrência 

Capoeiras, 
bordas de 

mata, clareiras 

Florestas 
secundárias, bordas 

de clareiras e 
pequenas clareiras 

Florestas secundárias e 
primárias, bordas de 
clareiras e clareiras 
pequenas, dossel 

floresta e sub-bosque 

Florestas  primárias e 
secundárias em 
estágio avançado de 
sucessão, dossel e sub-
bosque  

Principais características diferenciais dos grupos ecológicos de espécies arbóreas (adaptado de Ferreti et. al Pacto 
para restauração da mata atlântica  

A partir daí as espécies escolhidas para compor os projetos de 
restauração florestal com plantio de mudas, passaram a ser 
classificadas em função dos grupos sucessionais do qual 
pertencem. Os modelos de implantação foram construídos visando 
possibilitar a distribuição geográfica organizada das mudas no 
campo a partir da classificação sucessional da espécie. 



Este modelo foi considerado um grande salto de 
desenvolvimento de tecnologia de plantio de nativas e 
representa uma grande parte dos projetos de restauração 
florestal dos últimos anos.  

As resoluções da Secretaria de Meio Ambiente – SMA que 
procuravam fornecer parâmetros para os projetos de 
restauração florestal no estado de São Paulo seguiram o modelo 
proposto. 



Na prática muito desses plantios não se converteram em 
florestas. Parte do problema se deve ao fato de que muitas 
espécies (pioneiras) inseridas nos projetos com a função de 
favorecer o “recobrimento” inicial da área e criar condições para 
o estabelecimento de plantas secundárias e clímax não 
cumprem esta função de fato. 
 
Trabalhos recentes visando aumentar a eficiência da cobertura 
de copas e sombreamento do solo, utilizando ao mesmo tempo 
garantir uma alta diversidade de espécies, classificam as 
espécies nativas em dois grupos funcionais denominados 
grupo de preenchimento (ou recobrimento) e grupo de 
diversidade. 



Conceito  de GRUPOS DE PLANTIO na restauração. 

Pesquisadores do LERF – Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal 
ESALQ/USP desenvolveram uma metodologia que consiste em obter uma 
rápida  e boa  cobertura do solo dividindo as espécies em grupos funcionais 
chamados de Preenchimento (ou Recobrimento) e Diversidade, criando o 
conceito de GRUPOS DE PLANTIO. Ou seja, grupos de espécies que, em 
conjunto, devem produzir num curto prazo (menos de 3 anos) o recobrimento 
total de uma área degradada formando uma fisionomia florestal, de modo a 
favorecer o desenvolvimento local de uma sucessão secundária. 

 
Grupos funcionais 
 
PREENCHIMENTO/RECOBRIMENTO: Espécies que a pleno sol 
apresentem simultaneamente: rápido crescimento e boa cobertura 
do solo. 
 
DIVERSIDADE: Todas as outras espécies nativas das diferentes 
classificações sucessionais que não apresentam as (ambas) 
características descritas anteriormente, mas são fundamentais para 
perpetuação da floresta. 

R: Preenchimento/Recobrimento 
D: Diversidade 



Esse novo planejamento dos plantios e sua aplicação no campo resultaram , nos 
últimos anos,  em uma melhor, mais rápida e mais eficiente formação de 
florestas nas áreas degradadas submetidas a plantio, incluindo-se aí menores 
custos. 

O grupo de preenchimento é formado por aproximadamente 10 a 15 
espécies nativas da região, de crescimento muito rápido e boa 
formação de copa. São plantas perenes (que não perdem suas 
folhas durante o ano) e que, além de reunir as características 
descritas, não possuem potencial agressivo ou invasor. 

Este grupo das espécies de preenchimento vai compor 50% do 
reflorestamento, enquanto os outros 50% será formado por plantas 
do grupo de diversidade, que é o grupo formado pelas demais 
espécies nativas da região, fundamentais para o estabelecimento e 
perpetuação da floresta. 



Relação das espécies de preenchimento, assim consideradas pela 
VERDE NATIVO 

NOME ESPÉCIE FAMÍLIA BOTÂNICA DISPERSÃO 

Fruto-do-sabiá Acnistus arborescens Solanaceae ZOO 

Tapiá Alchornea glandulosa Euphorbiaceae ZOO 

Tapiazinho Alchornea iricurana Euphorbiaceae ZOO 

Tapiazão Alchornea triplinervia Euphorbiaceae ZOO 

Escova-de-macaco Apeiba tibourbou Malvaceae ZOO 

Unha de vaca Bauhinia forticata  Fabaceae / Caesalpinioideae AUT 

Capixinguí Croton floribundus Euphorbiaceae AUT 

Sangra D'água Croton urucurana Euphorbiaceae AUT 

Mutambo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae ZOO 

Algodoeiro Heliocarpus popayanensis Malvaceae / Tiliaceae ANE 

Maria Preta hymenaea courbaril Fabaceae / Caesalpinioideae AUT 

Ingá do Brejo Inga Vera Fabaceae / Caesalpinioideae ZOO 

Açoita-Cavalo-Miudo Luehea divaricata Malvaceae / Tiliaceae ANE 

Açoita-Cavalo-Graúdo Luehea grandiflora Malvaceae / Tiliaceae ANE 

Aroeira Pimenteira Schinus terebinthifolius Anacardiaceae ZOO 

Maria Preta / Fedegoso Senna alata Fabaceae / Caesalpinioideae AUT 

Pau-cigarra Senna multijuga Fabaceae / Caesalpinioideae AUT 

Lobeira Solanum  lycocarpum Solanaceae ZOO 

Fumo Bravo Solanum mauritianum Solanaceae ZOO 

Quina de São Paulo Solanum pseudoquina Solanaceae ZOO 

Fumo Manso (Joa 
Mercurinho) 

Solanum swartzianum Solanaceae 
ZOO 

Peito de Pomba Tapirira guianensis Anacardiaceae ZOO 

Peito de Pomba Tapirira obtusa Anacardiaceae ZOO 

Pau Pólvora, Crindiúva Trema micrantha Cannabaceae ZOO 



A separação das espécies em grupos 
funcionais deve ou não ser empregada no 
planejamento da restauração de áreas 
degradadas?  
 
 

Mais importante do que responder se os 
grupos funcionais devem ou não ser 
usados, é compreender que eles 
colaboram com a difícil tarefa de 
planejar a restauração de áreas 
degradadas, numa perspectiva 
sustentável e economicamente viável, 
pois colaboram com a necessidade 
prática de se sintetizar dados referentes 
a dezenas de espécies que devem ser  
escolhidas para serem colocadas numa 
mesma área. 



O Viveiro Florestal Verde Nativo produz mudas dos grupos 
funcionais de preenchimento e diversidade e aplica este modelo 
nos seus projetos de reflorestamento. 

   Venha conhecer o viveiro 



Contato 
 
contato@verdenativo.com.br 

projetos@verdenativo.com.br 

meioambiente@verdenativo.com.br 

 

 

           (11)9.7320-9141 

           (11)9.7320-9142 

           (11)9.9971-3749 

 

 

 

www.verdenativo.com.br 

Viveiro Verde Nativo 
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