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RESOLUÇÃO SMA 64/09 
Artigo 2º 

Estágios sucessionais de regeneração do 
cerrado:  
Níveis de complexidade da vegetação do 

cerrado, associados à evolução estrutural e 

de riqueza da comunidade vegetal em áreas 

perturbadas, comparados aos atributos 

usualmente encontrados no mesmo tipo 

fisionômico quando não perturbado. 

CONCEITOS 



RESOLUÇÃO SMA 64/09 
 

CONCEITOS 

Fisionomia: 
 
Unidade de classificação da vegetação 
reconhecida pela sua estrutura. Pode ser 
campestre, savânica ou arbórea. 



FISIONOMIA 

Campestre 



Savânica 

FISIONOMIA 



Savânica 

FISIONOMIA 

Fotos: Irene Tosi Ahmad Foto: Giselda Durigan 



Florestal 
FISIONOMIA 
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Área basal:  
Soma das áreas das secções transversais de todos 

os caules em uma área de amostragem definida, 

calculada a partir da medição de individual dos 

diâmetros (a partir do mínimo de 5 cm) à altura de 

30 cm acima do nível do solo e expressa em m²/ha. 
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Fonte: Giselda Durigan 



Cobertura de copas:  
 
Área ocupada pela projeção vertical das copas 
sobre o solo, expressa em porcentagem da área. 

Foto: Vanderley Porfírio da Silva 



Projeção da copa sobre o solo 

Fonte: Giselda Durigan 



Densidade: 
 
Número de indivíduos de cada espécie ou de 
um grupo de espécies que compõe uma 
comunidade vegetal por unidade de 
superfície, geralmente hectare.  



  
 
 

Vegetação de Cerrado: 
 
Complexo de tipos fisionômicos que ocupam as regiões de 

Domínio do Cerrado (denominado Savana no Mapa de 

Vegetação do Brasil,  IBGE 1988, excetuando-se os encraves 

de outros tipos vegetacionais) e que se encontram em manchas 

dispersas nas Zonas de Contato com outras formações 

vegetais.  

 
Entre as espécies lenhosas mais amplamente dispersas no Estado de São 

Paulo, que são exclusivas do Cerrado e, portanto, podem distingui-lo de 

outros tipos de vegetação, merecem destaque: Acosmium subelegans 

(perobinha do  campo), Annona coriacea (marolo), Byrsonima intermedia 

(murici), Caryocar brasiliense (pequi), Dimorphandra mollis (falso-

barbatimão), Machaerium acutifolium (sapuva), Miconia 

albicans(quaresmeira branca), Qualea grandiflora (pauterra), 

Stryphnondendron spp (barbatimão), Vochysia tucanorum (cinzeiro) e 

Xylopia aromatica (pimenta de macaco ou pindaíba-do-campo). 



  
 
 

Barbatimão 

Foto: Irene Tosi Ahmad 



Pequi 
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Pimenta de macaco 
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Pau terra 
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Quaresmeira branca 



Araticum 



Cerrado sensu lato: 
 

Termo genérico para referir-se ao conjunto das diferentes 

fisionomias da vegetação de cerrado que ocupam áreas 

de interflúvio, nas quais estão presentes elementos 

arbóreos, quais sejam: cerradão, cerrado stricto sensu, 

campo cerrado e campo sujo. 
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Cerradão: 
PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

FISIONOMIA Fisionomia florestal, com vegetação 
arbórea densa e contínua, com 
árvores geralmente retilíneas 

ALTURA Superior a 8 metros 

DENSIDADE (árvores com diâmetros 
superiores a 5 cm na altura de 30 cm 
do nível do solo) 

2200 indivíduos/ha 

% DE COBERTURA DO SOLO Mais de 90% 
 

ÁREA BASAL Aproximadamente  20 m² por ha 
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Cerrado Sensu Stricto: 
PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

FISIONOMIA Fisionomia  savânica em que as copas 
das espécies lenhosas não formam um 
estrato continuo 

ALTURA Entre 3 e 6 metros 

DENSIDADE (árvores com diâmetros 
superiores a 5 cm na altura de 30 cm do 
nível do solo) 

1500 indivíduos/ha 

% DE COBERTURA DO SOLO Em torno de 50% 

ÁREA BASAL Aproximadamente  10 m² por ha 

Fo
n

te: G
iseld

a D
u

rigan
 



Campo Cerrado: 
PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

FISIONOMIA Campestre. A vegetação herbácea nativa 
cobre quase totalmente a área e é lenhosa 
é tortuosa, de pequeno porte e esparsa 

ALTURA DAS LENHOSAS Inferior a 4 metros 

DENSIDADE (árvores com diâmetros 
superiores a 5 cm na altura de 30 cm 
do nível do solo) 

Em torno de 1000 indivíduos/ha 

% DE COBERTURA DO SOLO Menos de 20% 

ÁREA BASAL Não ultrapassa 5 m² por ha 
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Campo Sujo: 
PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

FISIONOMIA Campestre. A vegetação herbácea nativa 
cobre  totalmente a área e é lenhosa é 
tortuosa, de pequeno porte é muito esparsa. 

ALTURA DAS LENHOSAS Inferior a 2 metros 

DENSIDADE (árvores com 
diâmetros superiores a 5 cm na 
altura de 30 cm do nível do solo) 

Inferior a 500 indivíduos/ha 

% DE COBERTURA DO SOLO 

ÁREA BASAL 
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Campo limpo: 
PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

FISIONOMIA Fisionomia  campestre em que a vegetação herbácea 
nativa cobre  totalmente a área. Não há elementos 
arbustivos ou arbóreos. 

Campo úmido: 
PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

FISIONOMIA Fisionomia campestre semelhante ao campo limpo, 
mas cuja flora é influenciada pela saturação hídrica 
decorrente da elevação sazonal do lençol freático na 
estação chuvosa, que resulta em solos hidromórficos. 
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Artigo 3º  da Resolução SMA 64/09 

Cerradão e  
Cerrado stricto sensu 

 
  

Estágios sucessionais 
 
 Licenciamento 
 Fiscalização 
 

Inicial -> Médio -> Avançado 



Parâmetros Utilizados 

Fisionomia 
Densidade 
Área basal 
% de cobertura do solo 



CERRADÃO 
 E  

CERRADO STRICTO SENSU 
 



PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

DENSIDADE (árvores com 
diâmetros superiores a 5 cm 
na altura de 30 cm do nível 
do solo 

Entre 100 e 500 indivíduos 

% DE COBERTURA COM 
GRAMÍNEAS EXÓTICAS 

Mais de 80% da área 



CERRADÃO  
E  

CERRADO STRICTO SENSU 
 

ESTÁGIO MÉDIO 



PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

DENSIDADE (árvores com 
diâmetros superiores a 5 
cm na altura de 30 cm do 
nível do solo 

Entre 500 e 1000 indivíduos 
por ha 

% DE COBERTURA COM 
GRAMÍNEAS EXÓTICAS 

Menos de 80% da área 

ESTÁGIO MÉDIO 



CERRADO STRICTO SENSU 
 

ESTÁGIO AVANÇADO 



PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

DENSIDADE (árvores com 
diâmetros superiores a 5 
cm na altura de 30 cm do 
nível do solo 

Superior a 1000 indivíduos por 
ha 

% DE COBERTURA POR 
GRAMÍNEAS NATIVAS 
 

Superior a 20% da área 
 

ÁREA BASAL Entre 5 e 10 m² por ha 

ESTÁGIO AVANÇADO 

Cerrado SS  



CERRADÃO 

ESTÁGIO AVANÇADO 



PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 

DENSIDADE (árvores com 
diâmetros superiores a 5 
cm na altura de 30 cm do 
nível do solo 

Superior a 1000 indivíduos 
por ha 

% DE COBERTURA POR 
GRAMÍNEAS NATIVAS 
 

ausentes 
 

ÁREA BASAL Superior a 10 m² por ha 

ESTÁGIO AVANÇADO 

Cerradão  





Fonte:Giselda Durigan 



Fonte: Giselda Durigan 



Fonte: Giselda Durigan 



Fonte: Giselda Durigan 





Fonte: Giselda Durigan 



Fonte: Giselda Durigan 



DEMAIS DISPOSIÇÕES 
 

Resolução SMA 64/09 

Artigo 4º  e Artigo 5º 



Identificado remanescente que preserve íntegra a 

vegetação herbácea nativa das fisionomias campestres 

naturais de Cerrado (campo limpo de cerrado, campo úmido 

de cerrado e campo sujo),  

 

quando as fisionomias campestres naturais, em conjunto, 

ocuparem área contínua superior a 50 hectares ou quando 

as fisionomias campestres naturais compuserem o mosaico 

de fisionomias de Cerrado em fragmentos com área total 

superior a 400 hectares,  

 

deverão ser submetidos à análise de colegiado formado 

pelos Instituto Florestal, Instituto de Botânica, Fundação 

para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de 

São Paulo e o Departamento de Proteção da 

Biodiversidade da Coordenadoria de Biodiversidade e 

Recursos Naturais, para avaliação do nível de prioridade 

para conservação. 



O disposto anteriormente se aplica também às áreas de 

regeneração de Cerradão e Cerrado strictu sensu com 

indivíduos arbóreos com densidade entre 100 e 500 

indivíduos de espécies lenhosas por hectare com 

diâmetro do caule entre 3 e 5 cm na altura de 30 cm acima 

do nível do solo.  

O tamanho das áreas mencionadas independe das 

divisas da propriedade que reivindica licença para 

supressão, podendo abranger uma ou mais propriedades 

vizinhas. 

 



Considera-se íntegra a vegetação herbácea 

nativa que esteja livre de plantas invasoras de 

qualquer espécie ou forma de vida em pelo 

menos 80% do terreno. 

 

A compensação ambiental referida no 

parágrafo único do artigo 6º da Lei 

Estadual13.550/09 deverá ser realizada, 

preferencialmente, na mesma propriedade, por 

facilitação dos processos naturais de 

regeneração da vegetação do Cerrado, devendo 
ser precedida de projeto técnico. 



Eng. Florestal Irene Tosi Ahmad 
irene@florariambiental.com.br 

contato@florariambiental.com.br  

Eng. Agrônoma Renata Inês Ramos 
renata@florariambiental.com.br 

contato@florariambiental.com.br  

www.florariambiental.com.br 

http://www.florariambiental.com.br/

