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PREFÁCIO

Em sua quinta edição, o Simpósio de Restauração Ecológica é uma ação concreta da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente de São Paulo (SMA). Oportunamente, nesta edição, o evento traz 

como tema central as “Políticas Públicas para a Restauração e Conservação da Biodiversidade”, 
reforçando o comprometimento desta pasta com as ações que possam melhorar a qualidade 
ambiental e, consequentemente, a qualidade de vida dos cidadãos, além de produzir informações 
científicas que subsidiem as ações dos setores florestais relacionadas com a recuperação de áreas 
degradadas e a conservação da biodiversidade.

À luz do novo Código Florestal, da Convenção sobre a Diversidade Biológica e o Protocolo de 
Nagoya, bem como pela necessidade de diversos empreendimentos imprescindíveis ao desenvolvi-
mento, que podem comprometer o patrimônio genético brasileiro, torna-se imperativa a definição 
e aplicação constante de políticas públicas para a conservação da biodiversidade brasileira.

O evento é composto por 19 palestras e 11 mini-cursos, que abordarão desde o fomento 
à restauração ecológica até questões jurídicas envolvendo o novo Código Florestal. Com caráter 
abrangente e agregador, o Simpósio de Restauração Ecológica traz ao debate os três institutos de 
pesquisa da SMA (Instituto de Botânica - IBt, Instituto Florestal - IF e Instituto Geológico - IG) e as 
Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos Naturais (CBRN), Planejamento Ambiental (CPLA), 
Fiscalização Ambiental (CFA), Educação Ambiental (CEA) e a CETESB, que apresentarão as ações e 
experiências da SMA, na aplicação e desenvolvimento de programas e produtos voltados às polí-
ticas públicas de meio ambiente do estado de São Paulo. O debate também é enriquecido com a 
participação de especialistas atuantes no tema restauração ecológica, das mais renomadas institui-
ções de ensino e pesquisa do estado de SP, tais como o Instituto de Economia Agrícola – IEA/SAA/
SP, Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (UNESP), e do Brasil, como a 
Universidade Federal de Lavras (UFLA), de Viçosa (UFV), de São Carlos (UFSCar) e Estadual de Lon-
drina (UEL). Completando seu aspecto agregador, conta ainda com a participação do Departamento 
de Agricultura e Meio Ambiente do município de Espírito Santo do Pinhal, SP, e da Coordenadoria 
de Assistência Técnica Integral – CATI - SAA.

O Simpósio de Restauração Ecológica é também uma excelente oportunidade para estrei-
tar o relacionamento entre os meios técnico-científico, social e de políticas públicas e a sociedade 
beneficiária, consumidora de recursos naturais e cada vez mais exigente no estabelecimento de 
políticas e leis de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Assim, este evento é também 
de extrema importância para decodificar o entendimento e compreensão das pesquisas e estudos 
científicos desenvolvidos nos institutos de pesquisa da SMA, disponibilizando importantes ferra-
mentas para a restauração e promovendo reflexões e discussões de forma transparente e demo-
crática, numa relação de parceria que contribua com a inclusão social de todos os segmentos da 
sociedade, no debate sobre o meio ambiente.

A capacitação de alunos, gestores ambientais e pós-graduandos na área é outro viés deste 
importante evento, que propicia e estimula a formação de novos profissionais, muitos deles volta-
dos à pesquisa científica, sendo mais bem preparados para atuação nas áreas de meio ambiente, 
restauração ecológica e conservação de biodiversidade, entre outros aspectos.

É neste cenário de grandes desafios a serem enfrentados por governantes, legisladores, 
pesquisadores e a sociedade civil que se realiza V Simpósio de Restauração Ecológica, no Instituto 
de Botânica e Jardim Botânico de São Paulo, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.

Bruno Covas
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SP





APRESENTAÇÃO

Estabelecer parâmetros facilitadores de planejamento, avaliação e licenciamento ambiental, 
identificando obstáculos, dificuldades socioambientais e soluções através de políticas públicas, 

baseadas em resultados de pesquisas e experiências práticas, sempre foram os principais focos 
dos simpósios sobre restauração ecológica, organizados pelo Instituto de Botânica de São Paulo. 
A preocupação constante de se estabelecer formas de avaliação, monitoramento e geração de 
“ferramentas” úteis à restauração ecológica permearam continuamente as discussões, não apenas 
nos simpósios, mas também em outros eventos paralelos, como workshops e cursos de capacitação 
para agentes públicos e comunidade envolvida com o tema, durante mais de duas décadas.

Diversas pesquisas desenvolvidas nos últimos anos têm apontado resultados que promove-
ram avanços significativos no processo de restauração ecológica e conservação da biodiversidade, 
contudo há ainda muitas incertezas sobre o sucesso de várias técnicas utilizadas e o futuro dos 
ecossistemas em construção. Tais constatações têm sido observadas com frequência e promovido 
diversos estudos, envolvendo o monitoramento de áreas em restauração, manejo adaptativo e a 
busca de técnicas alternativas, recorrentes em diversas recomendações da comunidade científica. 

Quando se observa o processo histórico de restauração ecológica de áreas degradadas no 
estado de São Paulo, é importante destacar, hoje, a utilização de alta diversidade de espécies, in-
troduzida nos conceitos de restauração, associada aos processos de sucessão natural e à paisagem 
natural. 

Em mais de 20 anos de pesquisas e experiências práticas, juntamente com levantamentos 
de projetos bem ou mal sucedidos no passado, verificou-se que conclusões e recomendações de 
um simpósio sobre mata ciliar, ocorrido em 1989, seguido de uma série de encontros, simpósios, 
workshops e congressos, realizados ou organizados pelo Instituto de Botânica em São Paulo, num 
processo amplamente participativo, levaram o estado a ser o primeiro no país a ter uma norma 
capaz de orientar os reflorestamentos e a restauração ecológica, em áreas degradadas das diversas 
formações florestais.

Nos últimos anos, diversas correntes de pensamento têm se consolidado e propiciado uma 
significativa mudança na orientação de programas de restauração ecológica em áreas degradadas, 
especialmente para áreas de preservação permanente (APPs) e reservas legais (RLs). As mudanças 
implicaram na troca da mera aplicação de práticas agronômicas ou silviculturais de plantio de espé-
cies arbóreas, pela real necessidade de reconstrução das complexas interações das comunidades a 
serem implantadas. Dessa maneira, busca-se promover a sustentabilidade florestal e, no caso das 
RLs, o manejo de espécies de interesse econômico. Existe também a necessidade de se considerar 
que os processos de restauração, além de promover a conservação in situ, devem cuidar de proces-
sos naturais de sucessão ou da chamada regeneração natural, que pode agregar valores econômi-
cos pelo menor custo de sua implantação. 

São, portanto, posições distintas e muitas vezes complementares que determinam a ne-
cessidade de aprendizagem, em que é preciso impor certas decisões para a restauração ecológica 
em áreas degradadas, geralmente num modelo único, independentemente das características e 
do local a ser restaurado. Mas também é preciso conhecer o processo histórico de degradação, as 
situações do entorno, em especial a existência de remanescentes florestais para, só a partir daí, 
preocupar-se com a reativação da restauração dos processos ecológicos, principais responsáveis 
pelo sucesso dos reflorestamentos com espécies nativas de ocorrência regional. 

Além destas considerações, nunca é demais lembrar que, no processo de restauração eco-
lógica, o recomendável é seguir ou procurar imitar o que ocorre na natureza. 

Assim, ao se constatar que as florestas tropicais maduras, entre outros aspectos, apresen-



tam alta diversidade de espécies arbóreas (geralmente mais de 100 por hectare) como estratégia de 
sustentabilidade, ajusta-se este parâmetro para os reflorestamentos. 

Sabe-se, por exemplo que, nas florestas tropicais, para cada espécie de vegetal, haverá mais 
de uma centena de espécies de insetos e micro-organismos, o que os torna predominantes nestes 
ecossistemas. Apesar de potenciais pragas e causadores de doenças, tanto os insetos quanto os mi-
cro-organismos vivem em equilíbrio dinâmico com as espécies de plantas. Quando os ecossistemas 
são desequilibrados (baixa densidade e diversidade de espécie, por exemplo), as pragas e doenças 
começam a ocorrer. Nesse sentido, as experiências com plantios ou reflorestamentos com alta di-
versidade de espécies arbóreas (mais de 80) têm tornado desnecessário até o controle das temíveis 
formigas cortadeiras, após o estabelecimento da floresta (dois ou três anos, em muitos casos).

Nesta obra, que reflete o pensamento de importantes segmentos da sociedade envolvidos 
com a restauração ecológica, são tratados temas envolvendo desde as ações de fomento à pesquisa 
sobre a restauração, até aqueles sobre técnicas de extensão rural e fiscalização ambiental, passando 
por importantes discussões sobre o novo código florestal (Lei nº 12.651/2012) e seus reflexos na 
restauração ecológica. Onze temas afins e sugeridos em simpósios anteriores puderam ser contem-
plados nesta obra, que apresenta um breve relato dos conteúdos abordados em minicursos e nas 
palestras das 5 mesas de discussão.

Além disso, esta obra contém alguns artigos sobre temas correlatos ao evento e os resumos 
de 161 trabalhos voluntários, que serão apresentados neste V Simpósio de Restauração Ecológica, 
na forma de painéis expositivos.

É nossa intenção que esta obra, além de facilitar o acompanhamento dos trabalhos, seja 
também um documento de consulta permanente para todos os interessados nos temas restauração 
ecológica, conservação da biodiversidade e políticas públicas para o setor.

Luiz Mauro Barbosa
Diretor Geral do Instituto de Botânica

Coordenador do V Simpósio de Restauração Ecológica
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REFLEXÕES SOBRE AS AÇÕES DE 
RESTAURAÇÃO E A DEFINIÇÃO DE 
PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO E 
MONITORAMENTO

Sergius Gandolfi1

Embora persista a importância das florestas primárias como fonte primordial de con-
servação da biodiversidade (Gibson et al., 2011), cresce a cada dia o reconhecimento da im-
portância da restauração de florestas tropicais como estratégia fundamental para a conser-
vação da biodiversidade nos trópicos (Chazdon, 2008a; 2009)

Em muitas regiões de São Paulo a sucessão secundária pode ser suficiente para re-
cuperar florestas nativas em áreas degradadas e/ou abandonadas, no entanto, na maioria 
das áreas do interior paulista, e mesmo do sudeste brasileiro, será necessária a aplicação de 
métodos de restauração florestal para desencadear e/ou desenvolver o processo de recons-
trução local de florestas nativas (Rodrigues et al., 2009). 

Nos últimos 25 anos, um grande número de iniciativas de pesquisa em restauração 
e de projetos de restauração, não vinculados diretamente à pesquisa, foram implantados no 
estado de São Paulo. Embora predomine até hoje o uso de plantios como técnica principal de 
restauração, muitas outras técnicas têm sido experimentadas com resultados promissores na 
implantação ou no enriquecimento assistido de áreas  restauradas (Zaneti, 2008; Vidal, 2008; 
Le Bourlegat, 2009; Iserhhagen, 2010, Santos, 2011; Aguirre, 2012; Mônico , 2012; Duarte, 
2013). Muitas dessas pesquisas e projetos produziram florestas hoje presentes na paisagem 
paulista, enquanto muitas resultaram ou tendem a resultar em evidentes fracassos (Souza, 
2000; Siqueira 2002; Souza & Batista, 2004; Vieira, 2004; Vieira & Gandolfi, 2006; Castanho, 
2009; Rodrigues et al., 2009, 2011; Preiskorn, 2011;  Mônico, 2012; Naves, 2013).  As causas 
desses sucessos e/ou fracassos são normalmente complexas e muitas vezes decorrentes de 
interações entre as ações intencionais implementadas, de processos naturais que ocorreram 
de forma diversa daquela esperada, de distúrbios naturais e/ou antrópicos, nem sempre fá-
ceis de serem evitados, ou  ainda da escolha inadequada dos métodos de restauração que 
foram empregados (Rodrigues et al., 2009, Holl & Aide, 2011). 

Aqui um plantio resultou numa floresta permanente, ali o plantio desapareceu sem deixar 
vestígios. Muitas vezes, sucessos e fracassos tornam-se difíceis de interpretar, uma vez que a res-
tauração ecológica se dá em condições não controladas e de forma lenta e contínua, onde, com 
frequência, fatores favoráveis ou desfavoráveis atuam sem deixar vestígios claros de sua ocorrência.

A compreensão de como a evolução temporal de uma comunidade florestal se dá, 
seja através da sucessão secundária, ou da restauração ecológica, é crucial para se entender 

1  Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, Departamento de Ciências Biológicas, Escola Supe-
rior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - Universidade de São Paulo - Av. Pádua Dias, 11, Caixa Postal: Piraci-
caba, CEP:13418-900, São Paulo – Brasil. Email: sgandolf@usp.br
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que processos ecológicos precisam ocorrer para que uma comunidade florestal forme-se e 
evolua.  Embora exista já uma clara descrição de como o processo de sucessão secundá-
ria ocorre em florestas tropicais (Chazdon, 2008), o mesmo ainda não existe em relação à 
restauração ecológica de florestas tropicais, onde a complexidade de padrões e processos 
envolvidos é maior, pois nela interagem de forma complexa processos naturais e ações inten-
cionais. Portanto, uma das possíveis causas dos fracassos observados é a falta de percepção 
dos formuladores dos projetos, ou de seus executores, de quais eram os processos ecológicos 
que tinham de ser induzidos ou garantidos pelos métodos de restauração, empregados numa 
dada situação(Rodrigues et al., 2009, Holl & Aide, 2011).

Essa carência de um modelo conceitual sobre o processo de restauração reflete-se 
também na avaliação e no monitoramento de áreas em restauração, onde muitas vezes não 
se tem clareza sobre que aspectos deveriam ser avaliados e monitorados. Dessa forma, mui-
tas vezes coletam-se dados desnecessários e/ou insuficientes para informar se processos 
ecológicos garantidores da formação e evolução da comunidade florestal foram efetivamente 
induzidos, ou garantidos pelos métodos de restauração empregados

Sendo os plantios de restauração os métodos ainda em maior aplicação, algumas re-
flexões úteis podem ser feitas sobre eles. 

Plantios feitos para a restauração de uma área degradada podem ser realizados com 
diferentes densidades/espaçamentos e ainda assim resultar em florestas permanentes (Cas-
tanho, 2009; Rodrigues et al., 2009, Preiskorn,2011; Mônico, 2012). Todavia, o uso de me-
nores ou maiores densidades vai se refletir em maiores ou menores custos iniciais e em um 
maior ou menor tempo de manutenção nas linhas e entrelinhas do plantio. Ou seja, irá re-
sultar em maiores ou menores custos e eficiência na sobrevivência das mudas implantadas. 
Portanto, embora muitos espaçamentos sejam possíveis, espaçamentos de 3x2m e 3x3m ten-
deram, nas últimas décadas, a se tornar os mais empregados. 

Se as densidades tenderam a um padrão, o número de espécies a ser empregado nes-
ses plantios permanece ainda como uma fonte de muitas discussões (Brancalion et al., 2010; 
Durigan et al., 2010). Parece provável que o número de espécies a serem introduzidas num 
plantio seja variável, à medida que as áreas a serem recuperadas divergem em termos da pré-
-existência, ou não, de uma vegetação florestal residual (p.ex. banco de sementes, rebrotas, 
regenerantes, etc.) e na possibilidade de virem a ser colonizadas por espécies provenientes 
de florestas remanescentes na paisagem  do seu entorno (Lamb et al., 2005; Rodrigues et al., 
2009; Holl & Aide, 2011).

Acredito que as espécies florestais, sobretudo inicialmente as arbóreas, são a ferra-
menta básica a ser manejada na construção da estrutura tridimensional da floresta (dossel, 
sub-bosque, estratos, biomassa, etc.), na definição dos padrões locais de acúmulo de matéria 
orgânica no solo e de ciclagem de elementos químicos, na proteção local dos solos contra pro-
cessos erosivos, na facilitação da infiltração do escoamento superficial da água proveniente 
das áreas do entorno, na definição dos padrões microclimáticos do habitat florestal que se está 
formando (p.ex. sombreamento, temperatura do ar e do solo, etc.), na oferta, abundância e 
diversidade de abrigos e alimentos para a fauna e no potencial em atrair dispersores zoocóricos 
que enriqueçam de espécies o plantio(Rodrigues et al., 2009; Brancalion et al., 2010) .  

O uso de um maior número de espécies arbóreas em plantios, combinadas para fa-
vorecer todos os aspectos anteriormente listados, parece ser um investimento adequado na 
aceleração do processo de restauração, que não implica em perdas de eficiência ecológica 
(Jones et al., 1997; Byers et al., 2006; Gandolfi et al., 2007), se obviamente as espécies es-
colhidas forem adequadamente selecionadas, considerando-se a sua ocorrência natural no 
local em que está sendo introduzida, sua tolerância às condições do meio físico, ao regime de 
distúrbios locais (p.ex., secas, geadas, etc.) e à interação com outras espécies empregadas.

Em resumo, o emprego de um maior número de espécies pode favorecer vários as-
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pectos ecológicos da comunidade florestal em construção, em especial, em paisagens muitos 
fragmentadas, nas quais a chegada de novas espécies é nula ou muito pequena ao longo das 
primeiras décadas, dada a existência de poucos fragmentos florestais na paisagem, fragmen-
tos, em geral,  pequenos, distantes, muito degradados e submetidos a grande defaunação.

Todavia, uma outra discussão importante tem sido menos feita, a que se refere sobre 
o impacto biológico das florestas em restauração na biodiversidade da paisagem, sobretudo 
sobre as interações entre trechos distintos de uma área contínua de restauração, por exemplo 
plantios ciliares de vários quilômetros, entre distintos trechos em restauração, mas não interco-
nectados diretamente entre si, e  entre florestas em restauração e fragmentos florestais.

Via de regra, os remanescentes florestais existentes na paisagem são vistos correta-
mente como fontes de fauna e de espécies vegetais que podem enriquecer áreas em restau-
ração, seja através de uma conexão física entre os fragmentos e as áreas restauradas, seja 
através de uma conexão funcional através da migração da fauna, e através dela a introdução 
de espécies vegetais em áreas em restauração (Parrota et al., 1997; Silva, 2003; Lamb et al., 
2005; Jordano et al., 2006; Rodrigues et al., 2009, 2011). 

Todavia, também as áreas em restauração tornam-se fontes de dispersão de espécies 
para os remanescentes de vegetação natural existentes no seu entorno, o que pode ter um 
importante papel na conservação da biodiversidade, se esse incremento de espécies da res-
tauração nos fragmentos resultar na reintrodução de espécies típicas da formação florestal 
que no fragmento florestal já haviam sido perdidas (Castanho, 2009; Mônico, 2013).

Pode-se então perguntar:
Quantos anos são necessários para se estabelecer um fluxo de sementes que incre-

mente a biodiversidade nas interações Restauração/Restauração e Restauração/Fragmentos?
Quais fluxos se estabelecem durante os diferente períodos do processo de restaura-

ção, e que incrementos na biodiversidade eles podem produzir nas interações Restauração/
Restauração e  Restauração/Fragmentos?

Num interação Restauração/Fragmentos, em que a restauração foi feita através de 
um plantio total de mudas com alta diversidade (p.ex., plantio do tipo preenchimento/diver-
sidade, com 80 ou mais espécies arbóreas), há a possibilidade das espécies pioneiras planta-
das poderem começar a ser dispersar para os fragmentos do entorno já a partir de seis meses 
pós-plantio. Nesse período algumas pioneiras já se encontram com frutos (p.ex., Trema mi-
cranta (L.) Blume, Cecropia pachystachya Trécul, Solanum granuloso-leprosum Dunal, Bauhi-
nia forficata Link, etc.). Todavia, nem todas essas pioneiras precoces são zoocóricas e assim 
apenas parte delas parece ter maiores chances de se deslocar entre essas áreas.  

Essa contribuição, no entanto, parece ser de menor importância no enriquecimento 
de outras áreas próximas em restauração ou de fragmentos do entorno, porque essas se-
mentes não germinariam em áreas sombreadas, podendo apenas permanecer no banco de 
sementes permanente desses locais, mas mesmo aí morrer sem germinar, e também porque 
essas espécies normalmente já se encontram presentes nessas áreas. 

As espécies secundárias iniciais (entre 40-50 espécies) e clímaces (entre 20-30 espé-
cies) representam, em plantios de alta diversidade, um número maior de espécies do que as 
pioneiras empregadas (10-15 espécies), sendo portanto uma fonte potencial mais importan-
te de enriquecimento florístico. Todavia, ao contrário das espécies pioneiras, as secundárias e 
clímaces demoram mais tempo para começarem a se reproduzir e assim a fornecer sementes 
que possam ser dispersas internamente ou entre áreas. 

As espécies arbóreas secundárias iniciais tendem a  começar a produzir frutos e se-
mentes cerca de 10 anos após o plantio 

Assim, enquanto ao longo dos 10 primeiros anos pós-plantios apenas as pioneiras po-
dem estar sendo dispersas para outras áreas, o mesmo só começará a acontecer com as se-
cundárias após esses dez anos iniciais. Também aqui a possibilidade de dispersão para outras 
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áreas não será de todas as espécies, pois nem todas as espécies secundárias são zoocóricas. 
Existem também, nesse grupo de espécies, algumas que são precoces em termos de repro-
dução (p.e.x, Centrolobium tomentosum Guillem. ex Benth., Piptadenia gonoacantha (Mart.) 
J.F.Macbr., Cordia ecalyculata Vell., etc.) e outras que são mais tardias, o que implica também 
que nem todas as secundárias estarão já produzindo frutos aos 10 anos. 

As espécies arbóreas clímaces, por sua vez, tendem a começar a se reproduzir apenas 
após cerca de 20 anos após terem sido plantadas (p.ex., Cariniana legalis (Mart.) Kuntze, 
Esenbeckia leiocarpa Engel., etc.), porém nem todas frutificarão imediatamente após esse 
período e nem todas terão chances de serem dispersas, por não serem zoocóricas. 

Para todas as espécies citadas, deve-se ainda considerar que apenas entrar em fase 
reprodutiva não é sinônimo de se produzir frutos e sementes, pois sendo a maioria das es-
pécies arbóreas tropicais alógamas, a existência de florescimento na ausência do polinizador 
adequado levará as espécies a produzir poucos, ou mesmo nenhum fruto. Ou seja, daquelas 
espécies que poderiam ser dispersas por já estarem em fase reprodutiva, apenas algumas 
efetivamente estarão aptas a fazê-lo já nos primeiros anos em que florescerão, reduzindo 
ainda mais o potencial inicial de uma área em restauração fornecer espécies arbóreas para 
outras áreas vizinhas. 

Pode-se assim inferir que o fluxo de espécies vegetais, de um fragmento mais ou me-
nos distante para dentro de uma área em restauração, pode potencialmente levar espécies 
pioneiras, secundárias e clímaces zoocóricas, e espécies zoocóricas de outras formas de vida 
(p.ex. lianas, epífitas, palmeiras, etc.) já após 6 meses após um plantio inicial. Isso porque 
algumas pioneiras zoocóricas presentes no plantio já estarão frutificando e assim podendo 
atrair a fauna dos fragmentos para dentro do plantio. Por outro lado, o mesmo tipo, intensi-
dade e composição de fluxo não se dará no sentido oposto , da área restaurada para os frag-
mentos. Haverá assim, pelos menos nos primeiros 20 anos, sobretudo em relação às arbóreas 
implantadas, uma assimetria no fluxo entre áreas de restauração e fragmentos florestais.

Por vezes esse fluxo entre áreas poderá resultar em efetivo enriquecimento florístico, 
outras vezes apenas em uma potencial introdução de diversidade genética, se as espécies 
introduzidas pela fauna já estiverem presentes nessas áreas. 

Continua-se ainda sem saber como deve ocorrer o fluxo de espécies vegetais não 
zoocóricas entre áreas, sobretudo no caso daquelas distantes entre si.

Também espécies arbóreas que cheguem às áreas em restauração por dispersão na-
tural estarão sujeitas a essa demora em começar a se dispersar e, portanto, quando num 
monitoramento de áreas restauradas se documenta a presença de determinadas espécies 
(plantadas ou não), isso não significa dizer que todas essas espécies listadas estarão imedia-
tamente aptas a se dispersarem internamente pela área em restauração, ou para outras áreas 
vizinhas (sejam fragmentos ou outras áreas em restauração). 

Assim, na definição de critérios de avaliação e parâmetros de monitoramento, cabe 
refletir sobre qual deve ser a interpretação dada aos parâmetros analisados, pois diferentes 
interpretações podem criar a expectativa de que certos processo ecológicos estão operando, 
quando na realidade ainda não estão. 

O mesmo intervalo entre estar presente e estar se dispersando irá influenciar tam-
bém na efetiva oferta de alimentos para a fauna (pólen, néctar, frutos e sementes), de novo, 
entre a lista de espécies plantadas e efetiva oferta de alimento por todas as espécies listadas, 
pode haver um intervalo de mais de 20 anos, o que significa dizer que a oferta efetiva de 
alimentos será muito diferente daquela que se supõe existir apenas a partir do que já está 
presente no local.

No mesmo sentido, vale lembrar que também espécies exóticas indevidamente pre-
sentes em plantios de restauração podem vir a ser fontes importantes de contaminação de 
fragmentos florestais remanescentes na paisagem, variando entre essas espécies quais pode-
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rão efetivamente se reproduzir e dispersar, e quando elas poderão fazê-lo (Castanho, 2009; 
Vieria, 2009, Mônico, 2012, Naves, 2013). 

Portanto, a avaliação e o monitoramento dessas espécies deve ser feito com muito 
cuidado, pois muitas delas precisarão ser controladas e/ou erradicadas, enquanto outras po-
derão vir a desaparecer naturalmente sem causar outros problemas.

Por fim, a constatação de que há uma variação temporal no potencial que diferen-
tes espécies arbóreas têm em começar a se dispersar deve  ser levada em consideração 
nas reflexões e decisões futuras que se venham a fazer sobre o enriquecimento natural ou 
assistido de áreas em restauração e/ou de fragmentos degradados (Santos, 2011; Manguei-
ra, 2012; Mônico, 2012),  e  a sua explicitação aqui serve para lembrar que no planejamen-
to dos critérios de avaliação e dos parâmetros de monitoramento, uma ponderação mais 
completa precisa ser feita sobre quais processos ecológicos estão sendo observados e qual 
o seu significado para a comunidade de interesse, mas também para as demais comunida-
des da paisagem.
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