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Orientação geral ao candidato: 
 
O PPGECB diferencia-se dos demais cursos de ecologia por perseguir uma formação 
ecológica com forte e clara aplicação na conservação da biodiversidade. Desta forma, 
os projetos de pesquisa devem especificar de maneira clara como as questões de 
conservação estão sendo abordadas ou endereçadas, ou mesmo de que forma as 
questões respondidas pela pesquisa contribuirão na conservação da biodiversidade. 
 
RESUMO 
 
Os esforços para a conservação da biodiversidade se concentram principalmente na 
manutenção e proteção de fragmentos florestais existentes, criando, por exemplo, reservas 
florestais, mas visto que as crescentes fragmentações dos habitat continuam prejudicando a 
conservação das espécies, medidas devem ser tomadas para além de proteger os recursos. A 
restauração florestal é um mecanismo utilizado para se reverter o processo de degradação, 
recuperando o mais próximo de sua condição original, restabelecidos os serviços 
ecossistêmicos e retornando a capacidade de manutenção sem intervenção humana. 
Algumas técnicas são utilizadas de acordo com a situação local, mas poucos estudos 
comparam técnicas e elucidam quais são mais eficientes. Ocorre que, técnicas como 
restauração ativa, que tem custos elevados e necessidade de maior intervenção humana, são 
usadas de forma indiscriminada, sem uso de uma completa analise da situação local, ou 
mesmo sem testar técnicas alternativas. Por isso nos últimos anos, muitos estudos tem feito 
uso de restauração passiva, com baixos custos a mínima intervenção humana, estimulando a 
regeneração natural do ambiente. Mas mesmo utilizando de técnicas com menos custos 
financeiros, a restauração é muitas vezes inviabilizada pela falta de acesso a informações e 
assistência técnica. Assim a implementação de projetos de pagamento por serviços 
ambientais vem como incentivo para a aderência dos proprietários rurais, com apoios 
financeiros e técnicos. No presente estudo temos como objetivo avaliar qual técnica de 
restauração (ativa ou passiva) aliada ou não a pagamento por serviços ambientais é mais 
eficiente, em relação à restauração do ambiente e do bem estar humano.  
 
Palavras-chave: restauração florestal, restauração ativa, restauração passiva, serviços 
ecossistêmicos, pagamento por serviços ambientais,  
 
 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO  
 



A mudança na configuração do habitat leva a maior número de fragmentos e maior 
isolamento entre eles, esse processo de fragmentação de habitat isola remanescentes 
florestais em paisagens altamente modificadas, levando a perda de grande parte da 
biodiversidade, o que leva a muitas espécies a serem ameaçadas de extinção (Fahrig, 2003; 
Parker et al., 1996). A Mata Atlântica foi uma das maiores florestas tropicais das Américas, 
com condições ambientais altamente heterogêneas, ainda é considerado um dos mais ricos 
em espécies, com grandes quantidades de espécies de plantas e animais, sendo boa parte de 
espécies endêmicas (Ribeiro et al, 2009; Lima et al., 2014). O processo de fragmentação da 
mata atlântica está avançado, a vegetação que restou de todo o processo de degradação se 
encontra em pequenas ilhas, rodeadas por grandes cultivos, sua maioria em áreas 
particulares, isolando os fragmentos florestais (Lima et al ,2014). 

A perda de biodiversidade pode comprometer o funcionamento dos ecossistemas 
florestais, alterando diversos serviços ecossistêmicos que podem interferir na capacidade de 
funcionamento do ecossistema, como a ciclagem de nutrientes, a produção de água, a 
fixação de carbono, funções biogeoquímicas, regulação do clima e manutenção de recursos 
genéticos (Meli, 2017; Melo & Durigan, 2006). A restauração de ecossistemas naturais vem 
para reestabelecer e reverter a perda de serviços ecossistêmicos que são cruciais para a vida 
no planeta.  

A restauração ecológica é definida como um processo que auxilia a recuperação de 
um ecossistema que foi degradado, perturbado ou destruído, esse será efetivo se os recursos 
bióticos forem recuperados, aumentando os níveis de biodiversidade e as funções do 
ecossistema de forma que o sistema possa continuar se desenvolvendo sem assistência 
externa (SERI, 2004; Meli, 2017; Brancalion, 2013).  

Os principais métodos utilizados na restauração ecológica são plantio de espécies 
nativas em área total e condução da regeneração natural (Isernhagen et al, 2009). A 
restauração passiva faz uso de condução de regeneração natural da floresta, conduzindo a 
recuperação espontânea de espécies nativas que colonizam e se estabelecem em áreas 
abandonadas, nela podem ser realizados controle dos distúrbios e de plantas invasoras e 
tratos culturais (Crouzeilles et al, 2017; Isernhagen et al, 2009). Já a técnica de restauração 
ativa, consiste no plantio de mudas cultivadas em viveiro, combinadas de acordo com seus 
estádios de sucessão, ou semeadura direta e a controle das perturbações, para acelerar o 
processo de recuperação, geralmente tem alto custo, e é utilizado em áreas de distúrbios 
mais intensos, e mais antigos, que compromete a autorrecuperação (Crouzeilles et al, 2017; 
Tambosi, 2013).  

Fatores importantes que devem ser considerados em projetos de restauração, são a 
velocidade que o ambiente está restaurando, seu custo e principalmente a capacidade de que 
a comunidade final seja capaz de sobreviver sem intervenções humanas (Primack & 
Rodrigues, 2001). Mas o uso de recuperação natural pode levar décadas, e muitas vezes a 
necessidade de acelerar esse processo pra se ter resultados, o uso de restauração ativa é a 
técnica mais utilizada (Holl & Aide, 2011). Ao mesmo tempo os custos da restauração 



podem ser uma barreira enorme para intensificar a restauração florestal, esses variam de 
acordo com as técnicas utilizadas, que podem ser métodos de baixo custo, como a 
regeneração passiva, e métodos de alto custo, como a regeneração ativa (Meli, 2017). 
  Mas uma alternativa para os altos custos e dificuldades de implantação de projetos 
de restauração são os pagamentos por serviços ambientais, os mais comercializados são 
referentes a manutenção das florestas e principalmente a fixação de carbono, conservando 
as florestas existentes e implementando novas, como mecanismos de desmatamento evitado 
(Juvenal & Mattos 2002). Dessa forma, é de grande importância estudos que avaliem a 
efetividade das técnicas de restauração florestais, de modo que eliminem etapas que podem 
ser onerosas e reduz a velocidade das respostas.  

OBJETIVOS 
 
Objetivo geral: 
Comparar a utilização de duas técnicas de restauração florestal na recuperação de 
ambientes degradados, comparando a efetividade das técnicas de restauração ativa com a 
restauração passiva, em áreas de pagamento por serviços ambientais. 
 
Objetivos específicos: 

1. Avaliar a abundancia e diversidade de flora, nas áreas de restauração ativa e 
passiva.  

2. Avaliar se o histórico do uso da terra influencia nas respostas no processo de 
restauração 

3. Avaliar se as funções biogeoquímicas se recuperam nas diferentes técnicas de 
restauração 

4. De que forma a precipitação influencia na velocidade de restauração nas duas 
técnicas de restauração ativa e passiva. 

5. Avaliar se os usos de poleiros artificiais contribuem para o aumento da diversidade 
de espécies na área, 

6. Avaliar se as funções ecológicas do ambiente, chuva de sementes, banco de 
sementes do solo, se recuperam mais rapidamente utilizando qual tipo de técnica 

7. Verificar se restauração ativa resulta em uma recuperação mais completa ou mais 
rápida do que a restauração passiva e se as respostas são importantes para priorizar 
as ações de restauração. 

 
 
JUSTIFICATIVA 
 

Historicamente os esforços de conservação sempre se concentram na proteção de 
áreas ainda existentes de remanescentes florestais que ainda não foram alterados (Holl & 
Aide, 2011). Mas na atual situação de diversos biomas e principalmente da mata atlântica, 



conservar os recursos presentes não é suficiente, é necessário recuperar os recursos naturais 
(Brasil, 2006). 

No processo de restauração florestal diversos pontos são críticos para que se possam 
alcançar os objetivos finais da restauração, como o conhecimento das interações animal-
planta e a autoecologia das espécies (Crouzeilles, et al, 2017). Alguns processos ecológicos, 
polinização e a dispersão de sementes, influenciam o estabelecimento de populações de 
espécies de diferentes grupos sucessionais, isso que também deve sempre ser considerado 
em projetos de restauração (Rodrigues, et al, 2009).     

Alguns aspectos devem também ser levados em conta para a escolha da melhor 
modelo de restauração, podendo fazer uso de regeneração natural ou restauração ativa. Um 
conjunto de fatores abióticos, como a quantidade e tipo de cobertura florestal na escala da 
paisagem, precipitação anual e intensidade de perturbações passadas ou históricas do uso da 
terra conhecidos, devem ser considerados por afetar a velocidade de recuperação das 
diferentes áreas (Aerts & Honnay, 2011).  

As técnicas mais utilizadas nos projetos de restauração florestal é a condução da 
regeneração natural (restauração passiva), onde são realizadas o mínimo de intervenção, 
deixando o ambiente recuperando de forma espontânea, onde algumas atividades básicas 
são implementadas, como instalação de cercas para barrar fontes de distúrbios,controle 
contra fonte de incêndios e controle de ervas daninhas (Rodrigues, et al, 2009).  

Outra técnica mais utilizada é a restauração ativa, onde a intervenção humana é 
maior na área a ser restaurada, utilizando técnicas como plantio de mudas em área total, ou 
uso de adensamento, semeadura direta, essa técnica que é muito utilizada por acelerar o 
processo de restauração, por estabelecer mais rapidamente a estrutura da vegetação, mas 
que tem como ponto negativo os altos custos com as atividades de campo (Meli et al, 
2017). 

No presente trabalho pretendemos avaliar essas duas técnicas de restauração a 
passiva e a ativa, avaliando diversas características bióticas e abióticas, para que possamos 
ter uma definição de qual técnica é mais efetiva. O que encontramos na recente literatura é 
que poucos projetos comparam métodos de restauração ativa e passiva nos mesmos locais, 
usam comparações de diferentes métodos em locais separados e com diferentes idades 
(Meli et al, 2017), o que gera grande fator de confusão nos resultados. Assim o uso de 
métodos de restauração a fins de pesquisa, na mesma região, com os mesmos esforços, 
podem permitir generalizações mais robustas sobre a eficácia das técnicas utilizadas. E 
esses resultados são urgentemente necessárias para orientar iniciativas de restauração e 
desenvolver ainda mais o conhecimento de restauração em uma área temática de interesse 
contemporâneo. 

 
MATERIAL E MÉTODOS 
 
O projeto “Restauração do Bioma da Mata Atlântica no Brasil”. 
 



O trabalho faz parte do projeto Restauração do Bioma da Mata Atlântica no Brasil: 
Podemos promover um desenvolvimento socioeconômico equitativo e, ao mesmo tempo, 
salvar a floresta tropical mais ameaçada do mundo, desenvolvido por pesquisadores e 
profissionais da conservação, do Instituto para o Estudo do Meio Ambiente e Sociedade da 
Universidade de Brown, a Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e da Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB) e praticantes de conservação no Instituto Floresta Viva 
(IFV), com coordenação do professor Daniel Piotto (UFSB). Tem como objetivo geral de 
avaliar quais técnicas de restauração florestal (ativa ou passiva), com o uso de pagamento 
por serviços ambientais são mais efetivas para o contexto regional do sul da Bahia. Esse 
projeto também visa explorar como e por que as pessoas usam suas terras da forma atual, 
quais terras são mais adequadas (social e ecologicamente) para restauração, e que 
incentivos provavelmente funcionarão para melhorar o bem-estar humano e a regeneração 
florestal. 

O projeto tem objetivos ecológicos e também sociais, onde está sendo utilizada uma 
base de pesquisas com o trabalho pratico de restauração com a promoção do 
desenvolvimento.   A primeira fase do projeto consistiu em explorar e conhecer a área de 
estudo, onde foram realizados levantamento de requisitos ecológicos e socioeconômico do 
bioma no sul da Bahia. Ainda na Fase 1 serão apoiada pesquisa de dois pós-docs e três 
Ph.D. em ecologia e ciências sociais em Brown e Duke,  e de mais quatro estudantes de 
graduação de Brown, três brasileiros estudantes de mestrado (duas ciências sociais e uma 
ecologia) e seis brasileiros graduandos em ecologia e ciências sociais.  

A Fase 2 do projeto tem como objetivo a desenvolvimento Sustentável e 
Restauração do Bioma, onde está sendo utilizado como base os levantamentos da área de 
estudo e levantamento socioeconômicos realizados na fase 1, também está sendo utilizado  
informações de nossos estudos preliminares, integraremos as técnicas mais bem-sucedidas 
de restauração aos incentivos com maior probabilidade de estimular simultaneamente as 
pessoas a empregar essas técnicas e melhorar seu bem-estar. Desta forma, podemos 
desenvolver o Sul da Bahia em um sistema modelo para restauração de biomas em todo o 
bioma Mata Atlântica. 

Para conseguir que os proprietários aderissem ao projeto, a Fase 1 foi 
imprescindível, pois foi realizado o levantamento das propriedades com as características 
desejadas pelo projeto, além disso foram realizadas reuniões, palestras e momentos de 
conversa com os proprietários rurais, para que todas as informações sobre o projeto 
pudessem ser passados para eles, e que esses pudessem tirar suas duvidas. Mesmo com 
todo o esforço aplicado para aumentar o interesse dos proprietários pelo projeto, a 
aderência foi baixa com 6% de adesão.  

Experimentos de Restauração Florestal no Sul da Bahia  

Área de estudo 



Áreas experimentais de restauração florestal foram implantadas no âmbito do 
projeto, com o objetivo de avaliar qual método de restauração juntamente com projeto de 
pagamentos por serviço ambiental é mais eficiente. O experimento está ocorrendo na região 
sul da Bahia, abrangendo 26 municípios. A região possui precipitação anual entre 1400 e 
1900 mm. Com uso de fotos aéreas foi possível identificar os remanescentes florestais, 
áreas de floresta secundaria após de cultivo abandonadas propicias para a instalação do 
projeto, essas florestas remanescentes que variam de 15 a 40 anos.  

Delineamento amostral: 

Foram implantadas na área de abrangência do projeto, 165 áreas experimentais de 
restauração florestal com e sem pagamentos por serviços ambientais, com parcelas de 50 x 
50 metros. Em todas as áreas os proprietários tem o compromisso de manter como área de 
reflorestamento por 3 anos. Esses foram divididos em 4 tipos de tratamentos:  

P1 (Instalação): Área de restauração passiva. Nessa categoria o projeto instala a área de 
restauração, cerca e isola de gado e outras fontes de degradação, e presta a assistência 
técnica para a manutenção da área. Nessa categoria o proprietário não recebe pagamento 
por serviço ambiental prestado. Total de 34 propriedades. 

P2 (Instalação + Pagamento Mensal): Área de restauração passiva. Nessa categoria o 
projeto instala a área de restauração, cerca e isola de gado e outras fontes de degradação, e 
presta a assistência técnica para a manutenção da área. Nessa categoria o proprietário 
recebe pagamento por mês pelo serviço ambiental prestado. Total de 43 propriedades. 

A1 (Instalação): Área de restauração ativa. Nessa categoria de o projeto instala a área de 
restauração, faz controle de ervas daninhas 3 vezes ao ano, realiza o plantio de espécies 
nativas na área total, cerca e isolamento de gado e outras fontes de degradação e recebe 
toda a assistência técnica para a manutenção da área. Nessa categoria o proprietário não 
recebe pagamento por serviço ambiental prestado. Total de 33 propriedades. 

A2 (Instalação + Pagamento Mensal): Área de restauração ativa. Nessa categoria de o 
projeto instala a área de restauração, faz controle de ervas daninhas 3 vezes ao ano, realiza 
o plantio de espécies nativas na área total, cerca e isolamento de gado e outras fontes de 
degradação e recebe toda a assistência técnica para a manutenção da área. Nessa categoria o 
proprietário recebe pagamento por mês pelo serviço ambiental prestado. Total de 55 
propriedades. 

Levantamento de dados  

Em cada propriedade foram instaladas parcelas de 0,25 há (50x50m), em todas as 
propriedades foi realizada limpeza inicial das áreas, instalação de cercas para a exclusão de 
fontes de degradação. Cada propriedade recebeu um tipo de tratamento, P1, P2, A1 ou A2. 
Nas áreas com tratamento de restauração ativa, foram realizadas plantio em área total de 



mudas nativas, esse realizado pelo Viveiro Floresta Viva, foram plantadas 416 mudas por 
parcela, com espaçamento de 2 x 3 metros. Nas áreas de restauração passiva, não foi feito 
nenhum tipo de plantio.  

• Avaliação Abundancia de espécies: 

Áreas de restauração passiva: Nessas áreas serão contabilizadas a quantidade de espécies na 
área, esse levantamento que será realizado duas vezes, com 1 ano de diferença no 
levantamento. Na primeira coleta, a avaliação de entrada de espécies, e no segundo ano se 
teve aumento ou redução da quantidade de espécies. 

Áreas de restauração ativa: Nessas áreas serão contabilizadas a quantidade de espécies 
presentes, avaliando assim a sobrevivência de espécies plantadas após um ano do plantio e 
no segundo ano do plantio, somando duas coletas de dados.  

• Avaliação da Riqueza de espécies: 

Áreas de restauração passiva: Serão coletadas amostras de material botânico das espécies 
presentes nas áreas, essas que serão levadas a laboratório, montadas exsicatas, para a 
posterior identificação, com ajuda da literatura disponível e profissionais da área. 

Áreas de restauração ativa: com base na lista de espécies utilizadas no plantio, teremos o 
levantamento das espécies presentes nas áreas.  

• Avaliação das Funções Biogeoquímicas:  

-Serão realizadas análises de solo nas áreas do projeto, para saber quais nutrientes estão 
presentes e quais estão ausentes, podendo assim estar prejudicando o desenvolvimento das 
plantas. 

-Carbono acima do solo: 

Todos os indivíduos de espécies lenhosas dentro da parcela serão medidos, coletando dados de 
DAP das espécies maiores de 1,30m. 

• Avaliação de precipitação e histórico de uso da terra: 

Dados de precipitação e os dados do histórico de uso da terra já foram coletados nas fases 
iniciais do projeto, essas informações que serão utilizadas para comparar os resultados entre 
os diferentes tipos de tratamentos. 

• Avaliação do uso de poleiros artificiais: 

Poleiros confeccionados com material presente na área, como galhadas ou bambus, serão 
instalados em todos os tipos de tratamentos. Os poleiros serão instalados a cada 15 metros 
das bordas param se evitar influencia de fatores externos, totalizando assim, 4 poleiros por 



parcela, um total de 660 poleiros. Esses que serão instalados no 2º ano do doutorado, e será 
avaliado recrutamento de plântulas, a cada 2 meses, durante 1 ano, no perímetro de 2 
metros ao redor do poleiro. Serão contabilizadas as espécies e abundancia de espécies no 
local. 

• Avaliar se as funções ecológicas  
 
Chuva de sementes: Serão instalados coletores de sementes dentro das parcelas, esses serão 
posicionados de forma aleatória. Em cada parcela serão instalados 2 coletores, esses serão 
confeccionados com tela de náilon, e pés de madeira. Terão 1m² (1 x 1 m), e ficarão a uma 
altura de 0,50m do solo, para assim evitar predação das sementes. Os matérias serão 
coletados a cada dois meses, durante 1 ano e assim avaliado a abundancia e riqueza de 
sementes que chegam até o local de restauração. Também serão avaliados as principais 
síndromes de dispersão, de acordo com o tipo e estrutura dos frutos e sementes, e com a 
ajuda de banco de dados e especialistas na área.  
 
Banco de sementes do solo: Para avaliação do banco de sementes, serão coletadas pequenas 
parcelas de 0,50metros de solo/serrapilheira, a uma profundidade de 10cm. o material será 
armazenado em sacos plásticos e levados ao viveiro para avaliar a germinação das sêmenes 
presentes no solo. Serão coletados duas parcelas de 0,50m por área.  
  
Analise de dados 

Para analise dos dados utilizaremos os sistemas de referência, oriundos da literatura, 
definidos como florestas antigas ou menos perturbados, para que as parcelas de estudos 
possam ser comparadas, e avaliadas quais estão mais próximas do ecossistema natural. Nós 
iremos comparar o sucesso da restauração de cada dado coletado nas áreas em regeneração 
natural e restauração ativa e realizar análises separadas para cada grupo (riqueza 
abundancia chuva de sementes e etc.).  

 
 
FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 
FINANCIAMENTO: 
 
Já possuímos financiamento do Instituto para o estudo do Meio Ambiente e Sociedade da 
Brown University.  
E serão solicitados financiamentos junto a organizações internacionais.  
Será enviada solicitação de financiamento para a Fundação Rufford, essa que é uma 
instituição de caridade registrada no Reino Unido que financia projetos de conservação da 
natureza em todo o mundo em desenvolvimento. 
 



Será enviada solicitação de financiamento para o Programa de Liderança para a 
Conservação (CLP) que apoia projetos com foco em espécies de árvores ou espécies 
marinhas não aviárias. Esse tipo de financiamento que apoia os conservacionistas em início 
de carreira para conduzir pesquisas científicas, incentivar e promover atitudes pró-
conservação. 
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