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 Tabela 13. Atividades previstas na iniciativa estratégica de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação 

 1. Aprimorar o foco da pesquisa sobre recuperação da vegetação 
nativa e ecologia da restauração 

 1.1 Preparar uma lista dos “temas de pesquisa prioritários” para a 
recuperação da vegetação nativa por região biogeográfica com o 
intuito de focar pesquisa nos temas mais relevantes no curto, médio 
e longo prazo e concentrar o fluxo de fundos de pesquisa já 
existentes no sentido de maximizar o retorno sobre o investimento 

 2.3 Elaborar editais de pesquisa (chamada pública) sobre temas 
que representam lacunas do conhecimento em ecologia da 
restauração, incluindo editais com foco em propagação de espécies 
nativas in vivo (tecnologia e manejo de sementes e mudas) e manejo 
e condução da vegetação para fins econômicos ou ambientais 





Alguns 
gargalos para 
pesquisas em 
restauração

 Há uma discussão sobre ausência de uma revisão sistematizada 
sobre todo o conhecimento produzido a fim de subsidiar:

 políticas públicas, legislações, melhorias das práticas implantadas 
e ganho de escala



Objetivo

 buscamos analisar a qualidade das publicações sobre 
restauração ecológica realizadas no Brasil 

 mostrar a evolução do panorama da restauração 
ecológica nos biomas brasileiros, 

 através dos indicadores de publicações e de restauração, 

 apontando as principais lacunas de cada bioma brasileiro. 



Metodologia

 busca avançada da plataforma Web of Science

 24 palavras-chave: “ecological restoration”; “ecological 
engineering”; “rehabilitation”; “reclamation”; 
“bioremediation”; “afforestation”; “reforestation”; 
“revegetation”; “tree planting”; “passive restoration”; 
seedling transplanting; “direct seeding”; “direct sowing”; 
“transposition of soil” OR “soil transposition”; “seed bank 
transposition” OR “seed bank translocation”; “seed rain 
translocation”; “bird perches” OR “artificial perches”; 
“nucleation”; “brushwood transposition” e “artificial shelters 
for animals". 

 Combinamos todas estas palavras-chave com cada um dos 
nomes dos 6 biomas brasileiros (IBGE, 2004): Cerrado OR 
Savanna, OR Amazon, OR Atlantic forest, OR Caatinga, OR 
Pantanal e Pampa AND Brazil.

530 artigos 291 artigos



Quantidade e 
qualidade das 
publicações 
sobre 
Restauração 
Ecológica no 
Brasil



Artigos sobre 
restauração 
ecológica com 
mais de 50 
citações

 5 com > 100 citações 

 18 artigos > 50 citações 

1o artigo
e o mais citado:
569 citações

220 citações

130 citações



Evolução do 
número de 
publicações e 
citações por 
ano sobre 
restauração 
nos biomas 
brasileiros • publicados em 121 revistas científicas 

• entre os anos de 1988-2018
• ano de 2016 houve o maior número de publicações
• média de 11 citações/artigo



Número de 
artigos por 
Qualis (a) e 
número médio 
de citações por 
artigo 
conforme os 
Qualis (b). 

• maior número de publicações em revistas B1, B2 e B3
• A1 possuem o maior número médio de citações

27 artigos 24 artigos
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Panorama da 
Restauração 
Ecológica nos 
biomas 
brasileiros



Distribuição 
das áreas em 
restauração 
segundo os 
trabalhos 
analisados nos 
diferentes 
biomas 
brasileiros.

• Mata Atlântica→ 56% dos artigos
• Amazônia→ 22% 
• Cerrado → 17%
• Caatinga → 4%
• Pampa → 2%
• Patanal→ 1 artigo



Áreas de 
referência

 Apenas 31% usaram área de 
referência. 

 Destes, 55% usaram uma área 
de referência positiva, 

 24% área de referência 
negativa, 

 21% com área de 

referência negativa e positiva



Tipos de 
estudos sobre 
restauração 
ecológica nos 
biomas 
brasileiros

• O tipo de estudo mais realizado foi o monitoramento 
temporal (todos biomas) e pontual (Mata Atlântica)
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Organismos 
analisados nas 
publicações 
sobre 
restauração 
ecológica nos 
biomas 
brasileiros. 

• Os organismos mais estudados foram as plantas (81%)
• 79% de hábito arbóreo; 

• seguidos pelos fungos (6%), aves (5%), invertebrados 
(5%), mamíferos (4%) e répteis (0,4%)



Tipos de 
distúrbios 
analisados nas 
publicações 
sobre 
restauração 
ecológica nos 
biomas 
brasileiros



Técnicas de 
restauração 
analisadas nas 
publicações



Idade das 
áreas 
analisadas nas 
publicações 
sobre as 
técnicas ativas 
e passivas
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Número de 
espécies 
implantadas 
por área 
utilizadas nas 
publicações 
sobre 
restauração 
ativa
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Lacunas 
levantadas

 Informações sobre alguns biomas:
 Pantanal, Pampa, Caatinga 

 Necessidade de aumento de:
 uso de áreas de referência nos estudos 
 implantar maior número de espécies

 Avaliar mais:
 diferentes técnicas de restauração, além do plantio de mudas 
 o sucesso de restauração de outras formas de vida (não só 

arbóreas) e táxons

 Ampliar estudos de:
 revisões, 
 métricas de paisagem, 
 priorização, 
 legislação e 
 políticas públicas
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