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DEVERÁ 
CONSIDERAR EM  
TODOS OS 
CASOS 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

DO ÓRGÃO  

COMPETENTE 

 PARA  

CORTE E  

SUPRESSÃO DE 

VEGETAÇÃO  

DE 

MATA  

ATLÂNTICA 

PARA TODOS 

OS  

ESTÁGIOS 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO 

MOTIVAÇÃO  

INEXISTÊNCIA DE ALTERVATIVA 
TÉCNICA E  

LOCACIONAL 

RESSALVA: ÁREA URBANA E 
REGIÃO METROPOLITANA 

Averbação reserva legal 

MATA ATLÂNTICA - Lei Federal n° 11.428/06 

 
AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E SUPRESSÃO 



Obras, projetos ou 
 atividades de  
utilidade 
pública 

Pesquisa  
cientítifica 

Prática  
preservacionista 

MATA ATLÂNTICA - Lei Federal n° 11.428/06 

AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E SUPRESSÃO 

PRIMÁRIA 

Compensação 
Ambiental  

 (art 17) 

VEGETAÇÃO 
PRIMÁRIA 

O corte e a supressão        
somente serão 
autorizados  
           em caráter 
excepcional 



Obras, projetos ou 
 atividades de  
utilidade 
pública 
(ver art.14 da Lei) 

Pesquisa  
cientítifica 
(ver art.19 da Lei) 

Prática  
preservacionista 
(ver art.19 da Lei) 

MATA ATLÂNTICA - Lei Federal n° 11.428/06 

AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E SUPRESSÃO 

ESTÁGIO AVANÇADO 

Área urbana 

 e região 

metropolitana  

( art.30 da Lei) 

Compensação 
Ambiental  

 (art 17) 

VEGETAÇÃO 

SECUNDÁRIA 

Estágio Avançado 

O corte e a supressão        somente 
serão autorizados  em caráter 
excepcional 



 
Obras, projetos ou  
atividades de utilidade pública  
e interesse social 
(art.14 da Lei); 
 
Pesquisa cientítifica (art.19 da Lei) 
 Prática preservacionista
( art.19 da Lei); 
 
Área urbana e região 
metropolitana ( art.31 da Lei); 
 
Pequeno produtor rural e 

 populações tradicionais  

para o exercício de atividades ou 

 usos agrícolas, pecuários,  

ou silvicultura (subsistência). 

  

 

MATA ATLÂNTICA - Lei Federal n° 11.428/06 

AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E SUPRESSÃO 

ESTÁGIO MÉDIO 

Compensação 
Ambiental  

 (art 17) 

VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA 
Estágio Médio 

O corte e a supressão        
somente serão autorizados  em 
caráter excepcional 



Não há restrições específicas  
para o Estado de São Paulo 
(indíce de cobertura florestal 
superior a 5%)  ; 
 
Observar o Código Florestal 

MATA  ATLÂNTICA - Lei Federal n° 11.428/06 

AUTORIZAÇÃO PARA CORTE E SUPRESSÃO 

ESTÁGIO INICIAL 

VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA 
Estágio Inicial 

O corte e a supressão        
somente serão autorizados  em 
caráter excepcional 



Art. 5o A vegetação primária ou a vegetação 

secundária em qualquer estágio de regeneração 

do Bioma Mata Atlântica não perderão esta 

classificação nos casos de incêndio, 

desmatamento ou qualquer outro tipo de 

intervenção não autorizada ou não licenciada. 

Lei No- 11.428/2006 – 

Lei da Mata Atlântica 



Fragmento bosqueado 





 

 

  

 

  

   

A vegetação abrigar espécies  

da flora e fauna silvestres  

ameaçadas de extinção; 

 

 

Exercer a função de proteção de 

mananciais ou de prevenção e  

controle de erosão. 

 

Vedada a supressão de  
vegetação primária  

e secundária (médio e 
avançado) 

 
quando: 



 

Corredores entre remanescentes de vegetação  

primária ou secundária em estágio  

avançado de regeneração. 

 

 

 

A vegetação proteger o  

entorno das  

Unidades de Conservação; 

 

  

A vegetação possuir excepcional  

valor paisagístico; 

 

O proprietário ou posseiro  

não respeitarem a APP e a RL 



Lei No- 11.428/2006  

– Lei da Mata Atlântica – ART. 17 

Compensação ambiental na forma da 

destinação de área equivalente à extensão 

da área desmatada com as mesmas 

características ecológicas, na mesma bacia 

hidrográfica, sempre que possível na 

mesma microbacia 

 



Lei No- 11.428/2006  

– Lei da Mata Atlântica – ART. 30 

É vedada a supressão de vegetação 

primária do Bioma Mata Atlântica, para 

fins de loteamento ou edificação. 

 



 

 

  

 

  

   

Art. 30. Supressão de 
Vegetação  secundária em 

estágio avançado para fins de 
loteamento ou edificação: 

Perímetros urbanos aprovados 
até a data de  início de vigência 
desta Lei, DEVERÁ preservar 
no mínimo  50% da área total  
coberta por esta vegetação. 

Perímetros urbanos 

aprovados após a 

data de  início de  

vigência  desta Lei, é 

vedada a supressão. 
 



 

 

  

 

  

   

Art. 31. Supressão de 
Vegetação  secundária em 
estágio médio para fins de 
loteamento ou edificação: 

Perímetros urbanos 
aprovados até a data de  
início de vigência desta Lei, 
DEVERÁ preservar no 
mínimo  30% da área total  
coberta por esta vegetação.  

Perímetros urbanos 
aprovados após a data 
de  início de  vigência  
desta Lei, deverá 
preservar no mínimo 50% 
da área total coberta por 
esta vegetação. 



SUCESSÃO SECUNDÁRIA 

Ocorre em comunidades preexistentes, após um 
distúrbio natural (tempestades, incêndios, etc...) ou 
induzido pelo homem (floresta derrubada, campo 
agrícola abandonado). Já existe um solo formado, mas 
a capacidade de regeneração depende do grau de 
perturbação do ocorrido. 



Fonte: Ricardo Rodrigues 





  

I - fisionomia; 

II - estratos predominantes; 

III - distribuição diamétrica e altura; 

IV - existência, diversidade e quantidade de epífitas; 

V - existência, diversidade e quantidade de trepadeiras; 

VI - presença, ausência e características da serapilheira; 

VII - sub-bosque; 

VIII - diversidade e dominância de espécies; 

IX - espécies vegetais indicadoras. 

PARÂMETROS BÁSICOS PARA DEFINIÇÃO 
DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO BIOMA 

DA MATA ATLÂNTICA 
(BUDOWSKY, 1965) 
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PARÂMETROS BÁSICOS PARA DEFINIÇÃO 
DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO BIOMA DA 

MATA ATLÂNTICA 

 

PARAMETROS 

 

INICIAL 

 

MÉDIO 

 

AVANÇADO 

CLIMAX e 

Vegetação Primária 

Idade (anos) 1 a 3 5 a 15 20 a 50 + de 100 

Altura (m) 5 a 8 12 a 20 20 a 30, ate 50 30 a 45, ate 60 

Espécies Arbóreas 1 a 5 1 a 10 30 a 60 Ate 100 

Composição 

florística das  

dominantes 

Trema 

Cecropia 

Euphorbias 

Trema 

Croton                             

Cecropia 

Misturado. Muitas 

Myrtaceas e 

Lauraceas  Leguminosas 

Misturado, exceto nas 

associações edáficas 

Distribuição 

Geográfica  das 

dominantes 

 Muito ampla Muito                                

Ampla 

Ampla, incluindo regiões 

áridas 

Usualmente Restrita. 

Endêmicas 

Frequentes. 

Crescimento Muito rápido Muito rapido Dominantes rápido, 

outras, lento. 

Lento ou muito lento 

Tolerância das 

dominantes à 

sombra 

Muito 

intolerantes 

Muito 

intolerantes 

Tolerantes na fase 

jovem. 

Tolerantes, exceto na 

fase adulta. 

Disseminação de 

sementes 

dominantes 

Pássaros, 

vento, 

morcego 

Pássaros, 

vento, morcego 

Vento principalmente Gravidade, 

mamíferos, roedores e  

pássaros 
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PARÂMETROS BÁSICOS PARA DEFINIÇÃO 
DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO BIOMA DA 

MATA ATLÂNTICA 
 

PARAMETROS 

 

INICIAL 

 

MEDIO 

 

AVANCADO 

CLIMAX e 

Vegetacao Pimaria 

Madeira e 

tronco das 

dominantes 

Muito leve, 

diametro 

pequeno(até 

10 cm) 

Muito leve, 

diametros com 

até 20 cm 

Leve para 

meio-dura. 

Alguns troncos 

muito grossos. 

Dura, pesada, incluindo 

troncos grossos. 

Tamanho da 

semente ou do 

fruto 

pequeno pequeno Pequeno para 

medio 

grande 

Epifetas ausentes poucas Muitas em 

numero, 

poucas em 

especies 

Muitas especies. 

Gramineas abundantes Abundantes 

ou escassas. 

Escassas. Escassas. 

Lianas Abundantes, 

herbáceas, 

mas poucas 

espécies 

Abundantes, 

herbáceas, 

mas poucas 

espécies 

Abundantes, 

lenhosas 

Abundantes, incluindo 

lenhosas muito grossas 

Arbustos Muitos, mas 

poucas 

espécies 

Relativamente 

abundantes  

poucos Poucos em número, 

mas muitas espécies 



 

PARAMETROS 

 

INICIAL 

 

MEDIO 

 

AVANCADO 

CLIMAX e 

Vegetacao Pimaria 

Número de 

estratos 

Um, muito 

denso 

Dois, bem 

diferenciado 

Três, com a idade 

aumenta a 

dificuldade em 

diferenciar 

Quatro ou cinco, difíceis 

de diferenciar. 

Dossel  Homogênio, 

denso 

Ramificação 

verticilada, 

copas 

horizontais 

finas 

Homogênio incluindo 

copas amplas 

Copas com formatos 

variados 

Estrato inferior Denso, 

entrelaçado 

Denso, com 

frequencia de 

espécies 

herbáceas 

Relativamente 

esparso 

esparso 

Período de vida 

das 

dominanteís 

Muito curto, 

menor que 

10 anos 

Curto de 10 a 

25 anos. 

Usualmente de 40 a 

100 anos, algumas 

mais 

Muito longo, 10-1000 

anos, provalvelmente 

algumas mais 

Viabilidade das 

sementes 

Longa, 

latente no 

solo 

Longa, 

latente no 

solo. 

Curta para media. Curta. 

Folhagens das 

dominantes 

Sempre 

verde. 

Sempre 

verde. 

Muitas deciduas. Sempre verde. 

PARÂMETROS BÁSICOS PARA DEFINIÇÃO 
DE VEGETAÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DO BIOMA DA 

MATA ATLÂNTICA 



RESOLUÇÃO CONJUNTA SMA 
IBAMA/SP Nº 001/94 



FISIONOMIA ESTRUTURA COMPOSIÇÃO 



 

PARAMETROS 

 

INICIAL 

 

MEDIO 

 

AVANCADO 

FISIONOMIA savânica a 

florestal baixa 

florestal 

(árvores de 

vários 

tamanhos) 

Florestal fechada, 

dossel homogêneo, 

podendo ocorrer 

árvores emergentes 

ESTRATOS lenhosos (de 

abertos a 

fechados) 

camadas de 

diferentes 

alturas 

Grande número de 

estratos 

ALTURA entre 1.5 e 8 

metros 

4 a 12 metros Máximas ultrapassam 

10 metros 

DAP até 10 cm até 20 cm Superior a 20 cm 

EPÍFITAS praticamente 
inexistente 

presentes Presentes e 
abundantes 









Indicador: Epifitas 



FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL – Estágio Inicial 



FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL – Estágio Inicial e Médio 





http://henriquef.wordpress.com 



 

PARÂMETROS 

 

INICIAL 

 

MÉDIO 

 

AVANÇADO 

TREPADEIRAS quando 
presentes, 
dominam 

herbáceas 

quando 
presentes, 
geralmente 
lenhosas 

Predomínio de lenhosas 

SERAPILHEIRA Camada fina, 
pouco 

decomposta 

Presente com 
variação de 
espessura 

Presente com 
decomposição intensa 

SUBOSQUE Praticamente 
inexistente 

Presença de 
arbustos 

Arbustivo e herbáceo 

DIVERSIDADE 

BIOLÓGICA 
baixa significativa Muito grande 

ESPÉCIES 

INDICADORAS 
Cambará, 

goiabeira, 

sangra dágua, 

embaúbas, 

manacá, pata 

de vaca 

Jacarandás, 

guapuruvu, 

cedro, lou-

pardo, 

mamica-de 

porca, pau-

jacaré 

Jequitibás, jatobás, pau-

marfim, peroba, pau-

dálho, paineira, pau-

ferro, pau-brasil 





Foto: Matheus Mayor 





Serrapilheira 



Fontes : Universidade Federal de Santa Maria 

Árvores Brasileiras,:Harri Lorenzi 

 







 FLORESTA ESTACIONAL SEMIDECIDUAL – Estagio avançado. 



 

PARAMETROS 

 

PIONEIRO 

FISIONOMIA campestre 

ESTRATOS herbáceo e/ou arbustivo 

ALTURA até 2 metros 

DIÂMETRO DO CAULE AO NÍVEL DO SOLO ao redor de 2 cm 

PRODUTO LENHOSO  inexistente 

EPÍFITAS  inexistente 



 

PARÂMETROS 

 

PIONEIRO 

TREPADEIRAS Praticamente inexistente 

SERAPILHEIRA incipiente 

SUBOSQUE inexistente 

ESPÉCIES INDICADORAS Alecrim, assa-peixe, mamona, 

arranha-gato, leiteiro 



Os parâmetros definidos para tipificar os diferentes 

estágios de regeneração da vegetação secundária 

podem variar, de uma região geográfica para outra, 

dependendo:  

 

I - das condições de relevo, de clima e de solo locais;  

II - do histórico do uso da terra;  

III - da vegetação circunjacente;  

IV - da localização geográfica; e  

V - da área e da configuração da formação analisada.  



Ricardo Rodrigues – Esalq/USP 



MATA ATLÂNTICA 

FLORESTA ESTACIONAL 



Ricardo Rodrigues – Esalq/USP 



Ricardo Rodrigues – Esalq/USP 





Ricardo Rodrigues – Esalq/USP 



FLORESTA ESTACIONAL 

SEMIDECIDUAL Ricardo Rodrigues – Esalq/USP 



Ricardo Rodrigues – Esalq/USP 



MATA ATLÂNTICA  

 

RESTINGA 

 
 

 Resolução CONAMA 417/09 
 

  



Resolução CONAMA 417/09 

 

Apresenta parâmetros básicos para definição 
de vegetação primária e dos estágios 
sucessionais secundários da vegetação de 
Restinga na Mata Atlântica. 

 

 



Resolução CONAMA 417/09 

Vegetação Herbácea e Subarbustiva de Restinga:  

Vegetação composta por espécies predominantemente 

herbáceas ou subarbustivas, atingindo até cerca de 1 (um) 

metro de altura, ocorrendo em praias, dunas frontais e 

internas (móveis, semifixas e fixas), lagunas e suas margens, 

planícies e terraços arenosos, banhados e depressões, 

caracterizada como vegetação dinâmica, mantendo-se 

sempre como vegetação pioneira de sucessão primária 

(clímax edáfico), inexistindo estágios sucessionais 

secundários; 

 

 



 

 

Vegetação Arbustiva de Restinga: vegetação constituída 
predominantemente por plantas arbustivas apresentando até 5 
(cinco) metros de altura, com possibilidade de ocorrência de 
estratificação, epífitas, trepadeiras e acúmulo de serapilheira, sendo 
encontrada em áreas bem drenadas ou paludosas, principalmente 
em dunas semifixas e fixas, depressões, cordões arenosos, planícies 
e terraços arenosos; 

Vegetação Arbórea de Restinga: Vegetação densa com fisionomia 
arbórea, estratos arbustivos e herbáceos geralmente desenvolvidos e 
acúmulo de serapilheira, comportando também epífitos e trepadeiras; 

Transição entre Vegetação de Restinga e outras Tipologias 
Vegetacionais: vegetação que ocorre ainda sobre os depósitos 
arenosos costeiros recentes, geralmente em substratos mais secos, 
sendo possível ocorrer sedimentos com granulometria variada, 
podendo estar em contato e apresentar grande similaridade com a 
tipologia vegetal adjacente, porém com padrão de regeneração 
diferente. 

 

 

Resolução CONAMA 417/09 



MATA ATLÂNTICA  

 

RESTINGA 

 
 

 Resolução CONAMA 07/96 
 

 “Aprovaosparâmetrosbásicosparaanáliseda

vegetaçãoderestinganoEstadodeSãoPaulo”. 



Resolução CONAMA 07/96 

Entende-se por vegetação de restinga o conjunto 
das comunidades vegetais, fisionomicamente 
distintas, sob influência marinha e fluvio-marinha.  

 

Essas comunidades, distribuídas em mosaico, 
ocorrem em áreas de grande diversidade ecológica, 
sendo consideradas comunidades edáficas por 
dependerem mais da natureza do solo que do clima. 



 

 

Essas formações, para efeito desta Resolução, são 
divididas em:  

Vegetação de Praias e Dunas,  

Vegetação Sobre Cordões Arenosos (Escrube (jundu), 

Floresta Baixa de Restinga, Floresta Alta de Restinga)  

Vegetação Associada às Depressões (Entre Cordões 

Arenosos, Brejo de Restinga, Floresta Paludosa, Floresta 

Paludosa sobre Substrato Turfoso). 

 

 

Resolução CONAMA 07/96 





VEGETAÇÃO DE PRAIAS E DUNAS 

 

Por serem áreas em contínua modificação pela 
ação dos ventos, chuvas e ondas, caracterizam-
se como vegetação em constante e rápido 
dinamismo, mantendo-se sempre como 
vegetação pioneira de primeira ocupação 
(climax edáfico) também determinado por 
marés, não sendo considerados estágios 
sucessionais. 

 

 





VEGETAÇÃO SOBRE CORDÕES 
ARENOSOS 



VEGETAÇÃO SOBRE CORDÕES 
ARENOSOS 

 

ESCRUBE - PRIMÁRIA/ORIGINAL 

 fisionomia arbustiva com predominância de arbustos de 
ramos retorcidos formando moitas intercaladas com espaços 
desnudos ou aglomerados contínuos que dificultam a passagem; 

 estratos predominantes arbustivo e herbáceo; 

 altura das plantas: cerca de 3 m, diâmetro da base do caule das 
lenhosas em torno de 3 cm; 

 poucas epífitas, representadas por liquens, briófitas, pteridófitas, 
bromeliáceas, orquidáceas;   

 

 



ESCRUBE 



FLORESTA BAIXA DE RESTINGA  

 

 

PRIMÁRIA/ORIGINAL 

  fisionomia arbórea com dossel aberto, estrato inferior aberto e árvores emergentes; 

 estratos predominantes arbustivo e arbóreo; 

 árvores em geral de 3 a 10 m de altura, sendo que as emergentes chegam a 15 m. 
Pequena amplitude diamétrica (5 a 10 cm), dificilmente ultrapassando 15 cm; 

 grande quantidade e diversidade de epífitas; 

 pequena quantidade e diversidade de trepadeiras; 

 camada fina de serapilheira (entre 4 e 5 cm), com grande quantidade de folhas não 
decompostas;  

 subosque dificilmente visualizado; 

 grande diversidade de espécies, podendo haver predominância de mirtáceas: guamirim, 
araçá-da-praia, guabiroba-de-praia, guamirim, pitanga.  

 Presença de palmáceas: guaricangas brejaúva, gerivá; grande quantidade de 
bromeliáceas 

 

 



FLORESTA BAIXA DE RESTINGA 



 
 
 
 

 
 

PRIMÁRIA/ORIGINAL 
 

 fisionomia arbórea com dossel fechado; 

 altura variando entre 10 e 15 m, sendo que as emergentes podem atingir 20 m. 

 alta diversidade e quantidade de epífitas.  

 significativa quantidade de trepadeiras; 

 espessa camada de húmus e serapilheira, sendo esta variável de acordo com a 
época do ano; 

 subosque presente: plantas jovens do estrato arbóreo, arbustos e poucas 
plantas no estrato herbáceo; 

 grande diversidade de espécies, sendo que no estrato arbóreo há dominância 
de: mirtáceas, lauráceas (Ocotea spp), guanandi (Calophyllum brasiliensis), 
caúna (Ilex spp), mandioqueira (Didymopanax spp), Pera glabrata, palmito ou 
juçara (Euterpe edulis), indaiá (Attalea dubia); 

 espécies indicadoras: Clusia criuva, canelinha-do-brejo (Ocotea pulchella), 
guanandi (Calophyllum brasiliensis), Psidium cattleyanum, guaricanga 
(Geonoma schottiana), palmito ou juçara (Euterpe edulis); 

 substrato arenoso com pH ácido (em torno de 3); 
 
 
 

 

 

FLORESTA ALTA DE RESTINGA 



FLORESTA ALTA DE RESTINGA  



FLORESTA ALTA DE RESTINGA  



FLORESTA ALTA DE RESTINGA  



FLORESTA ALTA DE RESTINGA  



 

 

 

 

• Ocorrem entre cordões arenosos e em áreas originadas pelo 
assoreamento de antigas lagoas, lagunas e braços de rio, ou mesmo 
pelo afloramento do lençol freático.  

• A vegetação entre cordões arenosos e a dos brejos de restinga, por 
estarem localizadas em áreas em contínuas modificações, em função 
das variações do teor de umidade e dinamismo (altura e extensão) 
dos cordões, caracterizam-se como vegetação de primeira ocupação 
(Clímax Edáfico) e, portanto não são considerados estágios 
sucessionais.  

• Alterações nessas formações podem levar ao desaparecimento das 
mesmas e/ou a substituição por outro tipo de formação. 
 

 

 

 

VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS 
DEPRESSÕES 



 

 

 Entre Cordões Arenosos,  

 Brejo de Restinga,  

 Floresta Paludosa,  

 Floresta Paludosa sobre Substrato Turfoso (primário / 
secundária: inicial, médio e avançado) 
 

 

 

VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS 
DEPRESSÕES 



 

 

 

 

VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS 
DEPRESSÕES 

Entre cordões 

arenosos 
Brejo de Restinga  Floresta Paludosa 

Fisionomia herbáceo-arbustiva herbácea arbórea em geral 

aberta 

Altura plantas entre 1 e 

1,5 m 
pequena altura 

podendo chegar até 

a 2 m no caso da 

taboa 

estrato arbóreo a 

altura das árvores é 

de 8 a 10 m 

Epífitas ausente ausente grande quantidade 

e diversidade de 
epífitas 

Trepadeiras ausente ausente ocorrência 

esporádica de 

trepadeiras 

Serapilheira ausente ausente ausente 



 

 

 

 

VEGETAÇÃO ASSOCIADA ÀS 
DEPRESSÕES 

Entre cordões 
arenosos 

Brejo de Restinga  Floresta Paludosa 

Subosque ausente ausente presente 
Diversidade pequena nos brejos onde há 

maior influência de água 

salobra ocorrem 

gramíneas, ciperáceas 

e taboa. Nos brejos com 

menor ou nenhuma 

influência de água 
salobra a diversidade 
é maior. 

a dominância pode ser 

de caxeta (Tabebuia 

cassinoides) ou 
guanandi (Calophyllum 
brasiliensis), há baixa 

diversidade de 

espécies, podendo 

ocorrer arbustos 
heliófilos 

Substrato  arenoso de origem 

marinha, encharcado, 

com grande quantidade 
de 
matéria orgânica 
incorporada 

arenoso de origem 

marinha, 

permanentemente 
inundado 

arenoso de origem 

marinha, 

permanentemente 

inundado, com 

deposição de matéria 

orgânica, a água 

apresenta coloração 
castanho-ferrugínea; 



 
FLORESTA PALUDOSA  

 

Florestas paludosas com predomínio de caxeta são 

importantes para reprodução, alimentação, pouso e 

dormitório de passeriformes e não passeriformes 

destacando-se: papagaio-de-cara-roxa (Amazona 

brasiliense), pássaro preto (Agelaius cyanopus) e pato-do-

mato (Cairina moschata), alguns mamíferos como lontra 

(Lutra longicaudis), peixes cíclicos e pererecas.  

 

A dispersão do guanandi é feita por morcegos, grandes 

aves e mamíferos. 

 

 
 

 

 



Caxetal em Picinguaba, SP (Tabebuia cassinoides) 





 
FLORESTA PALUDOSA SOBRE 

SUBSTRATO TURFOSO 
 

 
 

 

Caracteristica Primária Secundária 

Inicial Médio Avançado 

Fisionomia arbórea com dossel 
aberto 

herbáceo-

arbustiva e 
arbórea-baixa 

arbórea arbórea com 
dossel aberto 

Altura altura em torno de 15 

m, podendo haver 

emergentes de até 
20 m 

árvores de até 8 
m de altura 

árvores com até 10 

m de altura, 

podendo ocorrer 

plantas com altura 
maior 

árvores com 10 a 

12 m de altura, as 

emergentes 
chegando a 15 m 

Epífitas grande quantidade e 

diversidade de 
epífitas 

Presentes ou 
não 

Presentes e de 
pequeno porte 

grande 
quantidade 

Trepadeiras Pequena diversidade 
e quantidade 

Herbáceas Herbáceas  lenhosas 

Serapilheira Camada espessa ausente ou 

pouco 
desenvolvida 

camada fina se 
presente 

camada espessa 



 
FLORESTA PALUDOSA SOBRE 

SUBSTRATO TURFOSO 
 

 
 

 

Caracteristica Primária Secundária 
Inicial Médio Avançado 

Subosque espécies jovens do 

estrato arbóreo, com 
predomínio de 
rubiáceas 

Presente ou não Pouco expressivo com espécies 

jovens do estrato 
arbóreo 

Diversidade Alta Baixa Baixa  Alta 

Substrato 
turfoso 

pH ácido (em torno 

de 2-3), trama de 

raízes superficial, 
com grande 
quantidade de 

material orgânico, 

com pequena ou 

nenhuma quantidade 

de material mineral. 

Presença de restos 

vegetais 
semidecompostos 

com grande 

quantidade de 

material orgânico 

e pequena ou 
nenhuma 
quantidade de 

material mineral. 

Presença de 

restos vegetais 
semidecompostos 

com grande 

quantidade de 

material orgânico e 

pequena ou 
nenhuma 
quantidade de 

material mineral. 

Presença de 

restos de vegetais 
semidecompostos 

com grande 

quantidade de 

material orgânico, 

com pequena ou 
nenhuma 
quantidade de 

material mineral. 

Presença de 

restos vegetais 
semidecompostos 



FLORESTA PALUDOSA SOBRE 

SUBSTRATO TURFOSO 

 



 

 
 
 

• Estas formações ocorrem ainda na planície, em íntimo contato 
com as formações de encosta, desenvolvendo-se sobre 
substratos mais secos, avançando sobre substratos de origem 
continental, mais ou menos argilosos, podendo estar em 
contato e apresentar grande similaridade com a Floresta 
Ombrófila Densa de Encosta, porém com padrão de 
regeneração diferente.  
 

• Para efeito desta regulamentação serão consideradas como 
pertencentes ao complexo de vegetação de restinga. 
 

 

 

FLORESTA DE TRANSIÇÃO RESTINGA-
ENCOSTA 





 

  

Os parâmetros definidos para tipificar os diferentes estágios 
de regeneração da vegetação secundária podem variar, de 
uma região geográfica para outra, dependendo: 

A - das condições de relevo, de clima e de solo locais; 

B - do histórico do uso da terra; 

C - da fauna e da vegetação circunjacente; 

D - da localização geográfica. 

E - da área e da configuração da formação analisada 
 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 



 

 FISIONOMIA DA RESTINGA  

Em áreas mais secas: 

• Vegetação de praias e dunas - localiza-se próxima ao mar 
sobre areia seca, onde se encontra vegetação rasteira e 
alguns arbustos.  

• Vegetação sobre cordões (escrube) - seguindo em direção à 
serra, nas partes mais altas das ondulações dos cordões 
encontram-se moitas e arbustos com ramos retorcidos.  

• Florestas baixa de restinga - localiza-se mais para o interior e 
a vegetação é mais alta, com arbustos e arvoretas, presença 
de bromélias, trepadeiras e orquídeas. 

•  Floresta alta de restinga- com árvores mais altas (cerca de 10 
a 15 m) e com copas que se tocam. 
 

 

RESUMO  



 

  

FISIONOMIA DA RESTINGA  

Em áreas mais úmidas:  

• Entre cordões arenosos - o solo é sempre encharcado e a 
vegetação é de pequeno porte (herbáceo-arbustivo).  

• Brejo de restinga - permanentemente inundado, sua vegetação é 
herbácea.  

• Floresta paludosa - menos fechada, inundada com predominância 
de caixeta e/ou guanandi. 

•  Floresta paludosa sobre solo turfoso - também menos fechada e 
inundada, mas em seu substrato encontra-se grande quantidade 
de matéria orgânica.  

• Transição restinga/ encosta - é um vegetação densa com árvores 
de cerca de 18 m de altura e onde encontra-se com frequência o 
palmito jussara e animais de grande porte.  
 

 

Resumo  





RESOLUÇÃO SMA 31/09 



 ART. 3º DA RESOLUÇÃO SMA 31/09 

Somente poderá ser concedida autorização para supressão de vegetação 

quando garantida a preservação da vegetação nativa em área 

correspondente a, no mínimo, 20% da área da propriedade e em: 

 
 
Vegetação em 
estágio médio - 
50% do fragmento 
preservado 

 
Vegetação em 
estágio médio  
 
50% a suprimir 

Vegetação em 
estágio inicial - 
30% do fragmento 
preservado 

 
 
 
Vegetação em 
estágio inicial 
 
70% a suprimir 

 
 
 
 
Vegetação em 
estágio avançado - 
70% do fragmento 
preservado 

Vegetação em 
estágio avançado – 
30% a suprimir 



Propriedade de 1 ha, totalmente coberta por vegetação nativa: 

 

 

 

 

 

 

 

Propriedade de 1 ha, parcialmente coberta por vegetação nativa: 

 

 

 

1 ha com 

vegetação em 

estágio  inicial 

30% de 

área 

preservad

a 

A = 0,3 ha 

70% de área 

autorizada 

A = 0,7 ha 

0,6 ha 

com 

inicial 

0,4 ha 

sem 

vege-

tação 

20% de área 

preservada,  

garantindo 

33,3% do 

fragmento 

A = 0,2 ha 

0,4 ha 

sem 

vegeta-

ção 

66,6% de 

área  com 

vegetação 

autorizada 

A = 0,4ha 



A vegetação remanescente 

deve ser averbada à margem 

da matrícula do imóvel como 

área verde e poderão ser 

incluídas nas áreas verdes as 

APPs. 

ART. 3º, INCISO V DA RES. SMA 

31/09 



Procedimentos para análise de 

licenciamento de novos parcelamentos de 

solo  e empreendimentos habitacionais.  

 

(sem supressão de vegetação nativa) 

Art. 6º da RESOLUÇÃO SMA 31/09 



ART. 6º DA RESOLUÇÃO SMA 31/09 

 Manutenção de no mínimo 20% de 

permeabilidade; 

 

 preferencialmente em bloco único; 

 

 assegurar a infiltração das águas pluviais, a 

conservação da biodiversidade, a mitigação da 

formação de ilhas de calor e da poluição 

sonora e atmosférica. 

 

 exigida independentemente da existência de 

vegetação nativa na gleba. 

 
 



Figura: Giovanni Foltran 



ART. 6º DA RESOLUÇÃO SMA 31/09 

 
Pode ser composta pelas áreas de uso 

comum, tais como, Áreas de Preservação 

Permanentes, Áreas Verdes e Sistemas de 

Lazer definidos por lei municipal, na 

proporção: 

 

70% com arborização (fora de APP) e/ou 

reflorestamento (em APP); 

 

30% de ajardinamento, instalação de 

equipamentos esportivos e de lazer. 

 

 

 



COMPENSAÇÃO POR 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO 

NATIVA EM ÁREA RURAL 



RESOLUÇÃO SMA 86/09 

COMPENSAÇÃO POR SUPRESSÃO 
DE VEGETAÇÃO NATIVA EM 

ÁREA RURAL 



 

 A análise dos pedidos de supressão de vegetação 

nativa deverá considerar as categorias de 

importância para a manutenção e restauração da 

conectividade biológica definidos no mapa 

denominado “Áreas Prioritárias para Incremento para 

Conectividade” do Projeto BIOTA FAPESP. 

 

COMPENSAÇÃO 
 
Áreas prioritárias para incremento da 
conectividade (Res. SMA n° 86/09) 



A RESOLUÇÃO SMA N° 86/09 

 

NÃO SE APLICA PARA: 

 

 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA 
EM ESTÁGIO PIONEIRO,  

 

 ÁRVORES ISOLADAS  

 

 ÁREA URBANA 

 

 

 

 



O solicitante deverá apresentar 

estudo de fauna e flora, 

independentemente do estágio de 

regeneração em que se encontrar a 

vegetação a ser suprimida. 

 



Compensação para os casos de supressão 

de vegetação autorizada: 

 

• Escala de 6 a 8 -> compensada área 

equivalente a 6 (seis) vezes a área 

autorizada.  

•Dentro da escala de 3 a 5 -> compensada 

área equivalente a 2 (duas) vezes a área 

autorizada. 

•Dentro da escala de 1 a 2 -> seguir a  

legislação florestal em vigor. 

 





Poderão ser utilizadas como áreas para 
compensação:  

I. Áreas constantes do Banco de Áreas para 

Recuperação Florestal da Secretaria do Meio 

Ambiente. 

II. Áreas públicas, desde que não seja alvo de 

obrigações judiciais ou administrativas 

determinando sua recuperação, não 

apresentem passivos ambientais e mediante 

anuência do Poder Público. 



III. Áreas particulares, desde que não seja 

alvo de obrigações judiciais ou 

administrativas determinando sua 

recuperação, não apresentem passivos 

ambientais e mediante anuência do 

proprietário, comprovada a dominialidade 

da área. 
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