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O que é um 
ecossistema? 

O que é 
restauração? 

Por que é algo tão 
importante? 

Como posso ajudar? 



O que é um 
ecossistema? 



Quais são os benefícios dos ecossistemas? 

Natural 
Antrópico 

Quem se beneficia? 



O que é 
restauração? 



Por que é algo tão 
importante? 

BIOMA AMAZÔNIA 

BIOMA PANTANAL 

BIOMA PAMPA 

BIOMA MATA ATLÂNTICA 

BIOMA CAATINGA 

BIOMA CERRADO 



https://mapbiomas.org/ 

Maioria dos remanescentes de vegetação nativa está em Unidades de Conservação 

https://mapbiomas.org/


Mosaico florestal e outros ecossistemas associados 
Elevada biodiversidade e endemismo  
Alto grau de ameaça 

hotspot mundial 

Restam apenas 12,4% da floresta que existia originalmente. 





Ameaças / Fatores de degradação: 
 

Expansão urbana e agrícola; 
 

Exploração predatória dos produtos 
florestais; 

 
Caça e pesca predatória; 

 
Tráfico de espécies; 

 
Turismo desenfreado 



Como podemos restaurar os ecossistemas? 



Fonte: Apresentação “Recuperação de Áreas Degradadas” da professora 
Nilza de Lima Pereira Sales – ICA-UFMG 

restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser 
diferente de sua condição original 

restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada o mais 
próximo da sua condição original. 

recuperação da área com vistas ao uso / 
destinação diferente da situação pré-
existente, havendo a necessidade de uma 
forte intervenção antrópica 

O que é restauração ecológica? 

Existem diferentes estratégias e ações para restaurar um ecossistema! 



O grau de reabilitação que se conseguirá atingir num ecossistema degradado 
dependerá de: 

 
• tipo da perturbação  
• origem da perturbação (natural ou antropogênica) 
• sua escala temporal (perturbação repentina, gradual, de longa/curta duração) 
• do tempo decorrido até a perturbação ser detectada 
• sua escala espacial (extensão) 
• grau de resistência e resiliência do ecossistema 
• grau de conhecimento sobre o ecossistema 
• pessoal e técnicas disponíveis 
• recursos financeiros. https://edisciplinas.usp.br/mod/book/view.php?id=2438695&chapterid=20787 

Trajetórias da sucessão ecológica  
e o  

Objetivo da restauração 

https://edisciplinas.usp.br/mod/book/view.php?id=2438695&chapterid=20787


• realizada, na sua fase inicial, sem aproveitar processos naturais que 
poderiam levar à restauração, já que esses processos inexistem na 
área degradada, ou na paisagem do entorno, ou são poucos para 
produzir uma restauração no local num tempo viável, em função do 
histórico e da intensidade de degradação da área e do entorno dela  

RESTAURAÇÃO DIRIGIDA (ATIVA) 

• ações efetivas para facilitar e tornar mais eficiente a expressão do 
potencial natural de restauração presente na área degradada ou no 
seu entorno. 

RESTAURAÇÃO INDUZIDA (PASSIVA OU ASSISTIDA) 

Fonte: LERF - USP 



Fonte: LERF - USP 

Fonte: APREMAVI 



Fonte: Gabriel Faria 
Recuperação pastagem 

Recuperação de área agrícola com SAF 



Restauração de recifes de corais 

Renaturalização de rio 

Revitalização de praça 

Limpeza de praia 



Brasil  

Estado 

Cidade  

Bairro 

Casa 

Mata 
Atlântica 

Mangue 

Rio Tietê 

Praça / Parque / Escola 

Jardim / Canteiro - Vaso / Horta  

1) Conheça seus ecossistemas locais  

Escala de atuação  

Como posso ajudar? 

12 milhões de ha 

Meta mundial: restaurar 350 
milhões de hectares de 

ecossistemas 

Exemplos: 



2) Conheça o que está fazendo mal ao ecossistema 
 
 
3) Planeja o que irá fazer e como: 

 
O que precisa mudar?  
 
Como você pode fazer isso acontecer?  
 
Quais recursos você tem?  
 
Quem pode ajudar?  
 
4) Defina metas e meça o progresso 

Como posso ajudar? 



REIMAGINE. RECRIE. 
RESTAURE. 

Não podemos voltar no 
tempo. Mas podemos cultivar 

árvores, tornar nossas 
cidades verdes, renovar 

nossos jardins, mudar nossas 
dietas e limpar rios e 

encostas. Somos a geração 
que pode fazer as pazes com 

a natureza. 

Mariana 
marihc@ipt.br 

mhortelani@gmail.com 
 

mailto:marihc@ipt.br
mailto:mhortelani@gmail.com

	capa177273
	Restauração_PueriDomus_MHCL

