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RESUMO 
 
 

Este trabalho traz em seu escopo as principais técnicas de plantio e monitoramento para a 
restauração florestal nos ambientes de Mata Atlântica. O termo restauração florestal existe 
muitos conceitos, mas neste trabalho irá apontar os processos naturais e antrópicos. Onde o 
termo restauração florestal consiste em um processo pelo qual se busca estimular processos 
naturais ou antrópicos ao longo do tempo, formando ecossistemas de forma orientada ao 
resgaste de suas funções ecológicas de sua estrutura e composição. No entanto, essa não é 
uma tarefa fácil, já que, ao alterar um ecossistema, perde-se a biodiversidade e mudam as 
condições que havia antes, ou seja dificilmente voltará a sua forma original. Este procedimento 
poderá ser feito também através de softwares compatíveis especialmente aqueles que 
permitam a construção de um Sistema de Informações Geográficas (SIG) que auxiliam o 
diagnóstico da área, como mapear e quantificar as áreas legalmente regulares e as áreas que 
apresentam alguma inconformidade com a legislação ambiental e propor adequações legal 
e/ou ambiental. A restauração florestal também proporciona reconstruir e garantir a 
biodiversidade e os processos a ela associados, o que leva ao equilíbrio do ecossistema. Uma 
das prioridades em recuperar áreas degradas é a adequação ambiental de propriedades rurais 
normalmente tem como prioridade a restauração das Áreas de Preservação Permanente, já 
que é nessas áreas que ocorre a maioria das autuações por irregularidades ambientais e que, 
em geral, apresentam o maior potencial de dano ambiental. Esse último fator se deve às 
características intrínsecas dessas áreas, já que as mesmas possuem maior suscetibilidade à 
erosão (por se localizarem nas cotas mais baixas do terreno, onde geralmente há acúmulo de 
enxurradas), maior facilidade de contaminação dos cursos d’água por agrotóxicos (em caso de 
utilização agrícola dessas áreas), maior ocupação humana pela proximidade de água e solos 
férteis, entre outras. A decisão de se restaurar prioritariamente as Áreas de Preservação 
Permanente, por sua vez, além da questão legal, deve-se a sua maior importância na proteção 
dos recursos hídricos regionais e na composição de redes de corredores ecológicos para a 
fauna e a flora, interligando as florestas remanescentes da região. Uma vez que os benefícios 
relacionados aos serviços ambientais gerados pela restauração florestal, principalmente em 
áreas previstas por lei, vão além daqueles ligados às questões ambientais, pois incorpora 
também os benefícios sociais e econômicos. Dessa forma, no momento atual, em que a 
demanda por espaços produtivos tem se tornado crescente, a restauração florestal desponta 
como um instrumento capaz de fornecer usos alternativos ao solo e gerar perspectivas de 
aproveitamento econômico de espaços improdutivos na propriedade rural. No entanto, a 
intensa e difusa degradação dos ecossistemas naturais, realizada principalmente ao longo dos 
dois últimos séculos, desencadeou a necessidade premente de se encontrarem alternativas 
científicas e técnicas capazes de orientar as atividades de recuperação de parte dessas áreas. 


