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ESTADO ORIGINAL
Toda área considerada “degradada”

apresentava outro estado antes do 
processo que sofreu. Entender o aspecto 
original ou as condições naturais da área 
ajudará em sua “recuperação”.

Quais as características de clima, 
relevo, solo, hidrologia, vegetação, 
fauna da área antes da alteração. Além 
das características locais, deve-se também 
considerar o aspecto original da área em 
diversas escalas: planetária, regional e 
local.
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Indivíduos
(plantas ou animais)

Populações Comunidades

Ecossistemas

Biomas Biosfera

Domínios ou 
Províncias
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Biomas
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Tundra
Ártica

Alpina

Taiga 
(Floresta Boreal)
Floresta 
Temperada Decídua

Pradarias 
Temperadas

Deserto
Quente

Frio

Mediterrâneo

Savanas Tropicais

Floresta Tropical
Perenifólia

Decídua
Bosques 
Espinhosos 

Biomas
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América do Sul
(Zunino & Zullini, 2003)

Domínios ou 
Províncias
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Domínio de Natureza do Brasil

(Ab’Saber, 1965)

Domínios ou 
Províncias



http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_23_911200585232.html
8

Formas 
fisionômicas do 

Domínio dos 
Cerrados 

(Ecossistemas)
Ecossistema: sistema de componentes abióticos e 
bióticos, estrutural e funcionalmente relacionados pelos 
processos físicos, químicos e biológicos.



Perfil (1) e cobertura arbórea (2) de uma Mata Ciliar (80m x 4m) nos períodos seco (maio a 
setembro) e chuvoso (outubro a abril).
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_66_911200585234.html9

Mata Ciliar
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Perfil (1) e cobertura arbórea (2) de uma Mata de Galeria Inundável (80m x 10m). 
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_62_911200585234.html

Mata de Galeria Inundável
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Perfil (1) e cobertura arbórea (2) de uma Mata de Galeria não-Inundável (80m x 10m).
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_12_911200585231.html

Mata de Galeria Não Inundável



Perfil  (1) e cobertura vegetal (2) de uma vereda (40x10m)
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_65_911200585234.html12

Vereda
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Estratos da vegetação 
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Os estratos são os “andares” da formação vegetal, 
que possuem diferentes alturas:

• estrato herbáceo: é o estrato que faz a cobertura do solo, 
composto de plantas rasteiras e herbáceas, ou seja, 
plantas que não tem ramos lenhosos;

• estrato arbustivo: é formado pelos arbustos, que são 
plantas de ramos lenhosos com várias brotações desde o 
solo, e pelas arvoretas, que são árvores jovens e pequena); 
podem ser incluídas também as trepadeiras, que são 
plantas necessitam de suporte para seu crescimento;

• estrato arbóreo: é formado pela copa das árvores e 
palmeiras, que apresentam as maiores alturas.
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Floresta 
Atlântica



17http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_59_911200585234.html

Cerrado Senso Estrito



18http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/Agencia16/AG01/arvore/AG01_37_911200585233.html

Campo Limpo
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A sucessão ecológica é um processo espontâneo e 
natural que ocorre toda vez que um novo ambiente é criado ou  
exposto. Nesse ambiente, espécies começam a se estabelecer 
e a se desenvolver, substituindo umas às outras, inicialmente 
numa taxa muito alta, depois diminuindo gradativamente, até
chegar a taxa muito baixa, ficando próximas ao estado original.

As espécies que vão se sucedendo pertencem a tipos 
funcionais ou grupos ecológicos diferentes e podem ser 
chamadas de pioneiras, primárias, iniciais, oportunistas, 
intolerantes, secundárias, tolerantes e de clímax.

O processo depende da disponibilidade de propágulos 
(sementes, plântulas), das condições do local de 
estabelecimento e do desempenho de cada planta frente às 
condições abióticas e às interações bióticas com outras 
espécies de plantas e animais.

SUCESSÃO ECOLÓGICA

MATTHES, L.A.F.; MARTINS, F.R. Conceitos em sucessão ecológica. Rev. Bras. Hortic. Ornam., Capinas, 
v. 2, n. 2, p. 19-32, 1996.



Sucessão após derramamento de lava, Vulcão Llaima  Chile, 
janeiro de 2007 (Yuri Tavares Rocha)



21Clareira na floresta amazônica
(Felisberto Cavalheiro)

A sucessão ecológica ocorre em diversas formas de 
vegetação, como as florestas, quando ocorre alguma alteração 
ou perturbação natural, tais como queda de galhos ou árvores, 
raio, fogo, furação, deslizamento, etc.
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A natureza, o ambiente natural ou os processos e 
componentes naturais desempenham as funções de 
regulação, suporte, produtividade e informação da
natureza.

As condições naturais englobam as propriedades 
dos sistemas naturais, que são essenciais para a vida da 
sociedade, ainda que não se visualize sua participação 
direta nas atividades produtivas.

FUNÇÕES DA NATUREZA

DE GROOT, R. Functions of nature: evaluation of nature in environmental planning, management 
and decision making. Amsterdan: Wolters-Noordhoff, 1992.
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Funções de regulação: capacidade dos 
ecossistemas naturais e semi-naturais de regular os 
processos ecológicos essenciais e os sistemas de 
suporte de vida que, por sua vez, contribuem para a 
manutenção do equilíbrio ambiental, proporcionando ar 
limpo, água e solo.

• Proteção contra influências cósmicas prejudiciais
• Regulação dos balanços energéticos local e global
• Regulação da composição química da atmosfera
• Regulação da composição química dos oceanos
• Regulação dos climas local e global, incluindo o ciclo 

hidrológico
• Regulação do escoamento superficial e prevenção e 

inundações 
• Recarga de aqüíferos e lençóis freáticos
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• Prevenção da erosão do solo e controle da 
sedimentação

• Formação do horizonte superficial do solo e manutenção 
de sua fertilidade

• Fixação da energia solar e produção de biomassa
• Armazenagem e reciclagem de matéria orgânica
• Armazenagem e reciclagem de nutrientes
• Armazenagem e reciclagem de resíduos humanos
• Regulação dos mecanismos de controle biológico
• Manutenção de hábitats de migração e de renovação
• Manutenção da diversidade biológica e genética
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Funções de suporte: os ecossistemas naturais e 
semi-naturais proporcionam espaço, substrato de 
sustentação ou meio para as principais atividades 
humanas.

• Habitações humanas e agrupamentos indígenas
• Cultivo: agrícola, de pastagens e criação de animais, 

aqüicultura, etc.
• Conversão de energia
• Recreação e turismo
• Proteção da natureza
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Funções de produtividade: os ecossistemas 
naturais proporcionam muitos recursos, desde alimento 
e matéria-prima para uso industrial até recursos 
energéticos e material genético.

• Oxigênio
• Água para consumo humano, irrigação, indústria, etc.
• Alimentação nutritiva
• Recursos genéticos e medicinais
• Matéria-prima para indústrias têxteis, de bens de 

consumo, etc.
• Matéria-prima para indústrias, construção civil, etc.
• Produtos bioquímicos
• Combustível e energia
• Forrações e fertilizantes
• Recursos ornamentais



2727

Funções de informação: os ecossistemas naturais 
contribuem para a manutenção da saúde mental, 
proporcionando oportunidades para reflexão, 
enriquecimento espiritual, desenvolvimento cognitivo e 
experiência estética.

• Informação estética
• Informação espiritual e religiosa
• Informação histórica e valores de herança
• Inspiração cultural e artística
• Informação científica e educacional
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As funções interativas entre a natureza (processos 
e componentes naturais) e a sociedade (necessidades e 
atividades humanas) têm tanto aspectos positivos quanto 
negativos e podem ser divididos em quatro tipos de 
interações: 

- Utilização das funções da natureza: bens e serviços 
ambientais (positivo);

- Avaliação dos riscos ambientais: riscos e danos 
ambientais (negativo);

- Avaliação dos impactos ambientais: impactos 
ambientais (negativo);

- Avaliação do manejo ou gestão ambiental: gestão 
ambiental (positivo). Aqui é que está a “recuperação de 
áreas degradadas.
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DEGRADAÇÃO

Uma determinada área sofre uma modificação e passa 
a se apresentar de uma forma diferente da original em 
vários aspectos. Esta modificação pode ter causa:

- Natural: furações e grandes tempestades, tsunamis, 
terremotos, vulcões e movimentos de massa 
(deslizamentos);

- Antrópica: aquela provocada pelo homem, com o uso da 
terra com finalidade agrícola, florestal, pecuária, urbana, 
industrial, energética e exploração de recursos naturais 
(mineração, desmatamento).



Furacão Katrina, agosto 
de 2005. Causou um 

desmatamento estimado 
em 320 milhões de 

árvores nas florestas da 
costa do golfo do México. 

(http://www.nasa.gov/mission_pages/hurrican
es/archives/2007/katrina_carbon.html S)

FURACÕES



http://www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/archives/2007/katrina_carbon.html S

Lago Pontchartrain e Refúgio Nacional de Vida Silvestre 
Bayou Sauvage, a leste de New Orleans (USA), antes e 
depois da passagem do furacão Katrina.



As florestas 
alteradas pelo furacão 
Katrina em agosto de 

2005, bacia de rio Pearl, 
ao longo da fronteira dos 

estados de Louisiana e 
Mississippi (USA), 

fotografadas no final de 
2005. Percebe-se a 

bordadura resistente das 
árvores de cipreste e de 

tupelo e a queda das 
árvores da floresta 

hardwood, tais como o 
carvalho, o sweetgum e o 

bordo.
(http://www.nasa.gov/mission_pages/hurrican

es/archives/2007/katrina_carbon.html S)



33Louisiana, USA, 2005, após o furacão Katrina 
(http://tornadoeshurricanes.suite101.com/article.cfm/hurricane_katrina_2005)
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Aceh, Sumatra, Indonésia, antes e após
o tsunami de 26 de dezembro de 2004

(http://www.crisp.nus.edu.sg/tsunami/Aceh_20041229_20030110/Aceh_20041229_20030110.html)

TSUNAMIS
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Aceh, Sumatra, Indonésia, após
o tsunami de 26 de dezembro de 2004

(http://www.globalsecurity.org/military/world/indonesia/aceh-andaman-tsunami-imagery.htm)



Terremoto na província de 
Sichuan, China,  maio de 2008
(http://www.mcclatchydc.com/117/story/36667.html; 

http://journals.aol.com/changturtle/changturtle/entries/
2008/05/19/china-earthquake---/2577)

TERREMOTOS



Os sobreviventes de Wenchuan tiveram 
que fugir a pé da área do terremoto.

(http://journals.aol.com/changturtle/changturtle/entries/2008/05/19/china
earthquake---/2577)



Imagens do 
satélite de 

Formosat-2  com 
a formação do 

lago Yansai em 
Beichuan, uma 

das regiões mais 
afetadas pelo 

terremoto.
(http://www.reliefweb.int/rw/R

WB.NSF/db900SID/JOPA-
7EWCGR?OpenDocument)



Vulcão Llaima  Chile, janeiro de 2007
(Yuri Tavares Rocha)

VULCÕES



Vulcão Llaima, Chile, janeiro de 2008
(http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/LRAY-7AHMMG?OpenDocument)



Vulcão Llaima , Chile, julho de 2008 
(http://www.reuters.com/news/pictures/articleslideshow?articleId=USN1019953020080713&channelName=

environmentNews#a=2)



http://geoscape.nrcan.gc.ca/nanaimo/landslide_e.php?p=1

MOVIMENTOS DE MASSA



http://geoscape.nrcan.gc.ca/nanaimo/landslide_e.php?p=1



http://geoscape.nrcan.gc.ca/nanaimo/landslide_e.php?p=1
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DEGRADAÇÃO

Uma determinada área sofre uma modificação e passa 
a se apresentar de uma forma diferente da original em 
vários aspectos. Esta modificação pode ter causa:

- Natural: furações e grandes tempestades, tsunamis, 
terremotos, vulcões e movimentos de massa 
(deslizamentos);

- Antrópica: aquela provocada pelo homem, com o uso da 
terra com finalidade agrícola, florestal, pecuária, urbana, 
industrial, energética e para exploração de recursos naturais 
(mineração, desmatamento), poluição.
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USO AGRÍCOLA OU FLORESTAL
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USO PARA PECUÁRIA



(http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap4/index.php)

O uso agrícola, florestal ou 
pecuário pode causar 
processos de erosão.
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USO PARA URBANIZAÇÃO



Século XVI Século XVII Século XVIII



52
Sukopp & Kumik (1973), modificado por Cavalheiro (1991)



53
Atlas Ambiental de São Paulo (2004)

Usteri (1911)
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(http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap4/index.php)

A ocupação urbana pode alterar 
a estabilidade de encostas 

ocupadas por cortes e aterros.



Deslizamentos em El 
Salvador e em Hong 

Kong 
(http://terraquegira.blogspot.com/2007/05/

deslizamento-landslide.html; 
http://hkss.cedd.gov.hk/hkss/eng/slopeinf

o/slopeinfo.htm)



Deslizamentos em La 
Conchita, California (USA) 

(http://terraquegira.blogspot.com/2007/05/desli
zamento-landslide.html; 

http://www.uwsp.edu/geo/faculty/ritter/glossar
y/l_n/landslide.html)
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USO PARA INDÚSTRIAS
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USO PARA
PRODUÇÃO DE ENERGIA

http://www.itaipubinacional.gov.br
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Imagem de Satélite da barragem do Turucui (Pará)

http://pt.mongabay.com/rainforests/0608.htm
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USO PARA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS 
NATURAIS, TAIS COMO MINERAÇÃO E 

DESMATAMENTO

Recursos naturais

Conjunto de componentes e forças da natureza 
que, em determinado nível de desenvolvimento 
das forças produtivas, pode satisfazer as 
necessidades da sociedade humana pela sua 
participação direta nas atividades materiais.



Mineração em Serra Pelada, décadas de  1980 e 1990
(http://coomigasp.com.br)



Serra Pelada
http://www.terra.com.br/sebastiaosalgado/p_op1/p08w.html
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DESMATAMENTO
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http://www.nationalgeographic.com/eye/deforestation/effect.html
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Desmatamento em Ariquemes, Rondônia, setembro de 1996

http://eol.jsc.nasa.gov/sseop/EFS/printinfo.pl?PHOTO=STS079-785-102
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Modelo de ocupação “espinha de peixe”

http://pt.mongabay.com/rainforests/0705.htm
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POLUIÇÃO

Cubatão (SP) apresentava grandes 
problemas ambientais causados pela 

poluição.  O núcleo habitacional 
próximo às indústrias poluidoras, a Vila 
Parisi, ficou conhecido, nos anos 1980, 
como Vale da Morte e o pior ambiente 

do mundo. Seus 4 mil habitantes 
sofriam graves doenças respiratórias e 

havia casos de anencefalia (crianças 
nascidas sem cérebro). 
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POLUIÇÃO

LUIZ-SILVA, Wanilson; MATOS, 
Rosa Helena R.; KRISTOSCH, 

Giane Chaves. Geoquímica e 
índice de geoacumulação de 
mercúrio em sedimentos de 

superfície do estuário de Santos 
- Cubatão (SP). Quím. Nova

, São Paulo, v. 25, n. 5, 2002 
. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0100-

40422002000500009&lng=es&nr
m=iso>.

Em 1983, havia 23 grandes 
indústrias que lançavam 30 
mil toneladas de poluentes 

na atmosfera. 
Quando chovia, a 

água ia para o solo 
com os poluentes. 

A  “chuva ácida”
des-truía a 

vegetação da Serra 
do Mar e poluía os 

rios. 



72

CARACTERIZAÇÃO DAS FEIÇÕES 
EROSIVAS E RELAÇÕES COM O MEIO 

HIDROBIOFÍSICO EM ÁREAS IMPACTADAS 
DA SERRA DO MAR, NA REGIÃO DE 

CUBATÃO (SP)
Elvira Neves DOMINGUES; São Paulo, 

UNESP, Geociências, v. 20, n. 1,p. 61-71, 2001

Região do rio Mogi,
Cubatão (SP)



O fato comprova o efetivo papel da vegetação na estabilidade das 
encostas, acrescendo-se que os escorregamentos foram 

potencializados já a partir somente da perda de parte das copas 
da vegetação arbórea, uma vez que a malha de enraizamento 

ainda estava totalmente preservada. 
(http://paginas.terra.com.br/educacao/br_recursosminerais/florestas_encostas_al.htm)

Escorregamentos 
translacionais rasos 

(planares) ocorridos em 
1985 nas encostas do 

vale do rio Mogi, Serra 
do Mar, devidos à morte 

da vegetação arbórea 
provocado pela poluição 

do Pólo Industrial de 
Cubatão. 
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Pode-se considerar que a degradação de uma área 
ocorre quando se observa que:
• a vegetação e a fauna originais são destruídas, removidas 
ou expulsas;
• a camada de solo fértil é perdida, removida ou soterrada;
• a vazão e a qualidade ambiental dos corpos superficiais e 
ou subterrâneos d’água são alteradas, afetadas e ou 
poluídas;
• as características físicas, químicas e biológicas da área são 
modificadas em diferentes intensidades;
• o potencial sócio-econômico que a área originalmente 
apresentava é reduzido.

Estas alterações provocam impactos, principalmente, 
no relevo, na fertilidade do solo, na estrutura da vegetação e 
na presença de fauna. Ou seja, o estado original é
modificado em suas características ecológicas e físicas.

DEGRADAÇÃO

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/areas.html
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Vegetação com
alguma degradação

Vegetação natural de
Floresta de Quercus 

montanhosa da Cataluña, 
Espanha

Vegetação muito 
degradadaPANAREDA CLOPÉS, J.M. Cartografía y 

representación fitogeográfica. In MEAZA, G. 
(Coord.) Metodologia y prática de la 

Biogeografía. Barcelona: Ediciones del Serbal, 
2000. p. 275-316.
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Relação entre a vegetação e a profundidade do solo. A ação 
antrópica, alterando o solo, também modificará a vegetação.

PANAREDA CLOPÉS, J.M. Cartografía y representación fitogeográfica. In MEAZA, G. (Coord.) Metodologia y prática de la Biogeografía. 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000. p. 275-316.
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Diferentes estágios de 
degradação da Floresta de 

Quercus (Cataluña, 
Espanha) sobre substrato 

de sílica e em diferentes 
situações de relevo (A, B e 

C): da vegetação clímax (1) 
até a vegetação mais 

degradada.

PANAREDA CLOPÉS, J.M. Cartografía y representación 
fitogeográfica. In MEAZA, G. (Coord.) Metodologia y prática de la 
Biogeografía. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000. p. 275-316.
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RECUPERAÇÃO

A sucessão ecológica entra em ação para retornar 
ao estado original.

Quando a alteração tem origem antrópica, a 
sucessão pode ser usada na conservação e 
exploração de recursos naturais e na recuperação das 
áreas degradadas.

Para cada ação de degradação e de acordo com 
sua intensidade, existem maneiras diferentes para 
realizar a recuperação.
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Recuperação de áreas 
degradadas por mineração

Esta atividade sempre provoca degradação da área, 
cuja intensidade depende do volume, do tipo de mineração 
e dos rejeitos produzidos.

A recuperação pode ser feita por métodos edáficos 
(medidas de sistematização de terreno) e vegetativos 
(restabelecimento da cobertura vegetal). Ambos métodos 
são necessários e importantes para o sucesso da 
recuperação.

Alguns dos principais problemas causados pela 
mineração: assoreamento dos leitos dos rios, descarte e 
não armazenamento da camada de solo fértil e  
descaracterização do relevo. 

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/areas.html
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As etapas de recuperação são:

1. Pré-planejamento
2. Estabelecimento de objetivos a curto e a longo prazo
3. Remoção da cobertura vegetal e lavra
4. Obras de engenharia na recuperação
5. Manejo de solo orgânico
6. Preparação do local para plantio
7. Seleção de espécies de plantas 
8. Propagação de espécies
9. Plantio 
10. Manejo da área após plantação 

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/areas.html



82MOREIRA, P.R. Manejo do solo e recomposição da vegetação com vistas a recuperação de áreas degradadas 
pela extração de bauxita, Poços De Caldas,  MG. Tese Doutorado, Unesp/Rio Claro, 2004.

Situação da área a ser recuperada após exploração de bauxita, 
Poços de Caldas (MG). Operação de recomposição do relevo. 
Área com as mudas recém plantadas. Aspecto geral da 
regeneração da vegetação. Ninho na área em recuperação.
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Recuperação de áreas degradadas 
pela construção de barragens

As barragens propiciam a geração de energia 
hidrelétrica, o fornecimento de água, a regulagem das 
cheias e a irrigação.

Porém, causam impactos ambientais com a formação 
do reservatório: inundação de áreas de cultivo, florestas,, 
cidades, destruição do hábitat de animais e plantas, 
afetando a qualidade das águas. 

As obras para a construção de hidrelétricas também 
provocam impactos nas áreas de empréstimos para a 
construção de barragens, nas áreas de tráfego pesado, etc.

Além disso, todas as margens do reservatório devem 
ser alvo de revegetação com espécies de mata ciliar.

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/areas.html
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Objetivos da recuperação de áreas atingidas por 
barragens: 

- Evitar o carreamento do solo para o reservatório 
- Aumentar a resistência das margens à erosão pelo embate 
- Conservar a genética das espécies nativas 
- Sustentar à fauna terrestre e aquática 
- Formar paisagem 

As etapas da recuperação são: reafeiçoamento do 
terreno; proteção dos taludes; terraceamento; recomposição 
de solo por cobertura; estudos para a revegetação; escolha 
das espécies; plantio e condução das mudas

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/areas.html



85Recomposição da vegetação com espécies arbórea nativas em reservatórios de usinas Hidrelétricas da CESP. 
IPEF Série Técnica, Piracicaba, 8(25): 1-43, Set.1992

Parcela experimental contendo a espécie secundária inicial e 
a espécie clímax, Promissão (SP). Vista geral de plantação 
mista de espécies nativas segundo a sucessão secundária, 
Porto Primavera (SP)
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Recuperação de áreas 
degradadas pela poluição

A poluição provoca degradação ambiental, causando 
contaminação do solo e das águas superficiais e 
subterrâneas e degradação das comunidades biológicas 
envolvidas. 

As etapas para o diagnóstico de áreas degradadas por 
poluição são as seguintes: 

- Identificação e caracterização das fontes de poluição 
- Histórico da contaminação 
- Caracterização dos poluentes 
- Avaliação da extensão da área contaminada 
- Caracterização regional e local da contaminação
- Cálculo do estoque de poluentes

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/areas.html
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Com base nas características do poluente e da 
intensidade da contaminação, as etapas de recuperação 
são: 

1. Controle das fontes de poluição

2. Contenção dos poluentes

3. Recolhimento dos poluentes

4. Tratamentos convencionais

5. Isolamento da área contaminada

6. Adaptar o uso do local

7. Tratamento do local contaminado

8. Recuperação das áreas degradadas

http://www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./gestao/index.html&conteudo=./gestao/areas.html



88
http://www.bovespa.com.br/InstSites/RevistaBovespa/103/Cubatao.shtml

Em 1992, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) conferiu 

a Cubatão o título de cidade-
símbolo da ecologia e exemplo 

de recuperação ambiental.
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Sucessão da vegetação (Cataluña, Espanha): A – fases após 
cultivo de uva; B – degradação pela ação de turistas e 
escaladores; C – fases após incêndio.

PANAREDA CLOPÉS, J.M. Cartografía y representación fitogeográfica. In MEAZA, G. (Coord.) Metodologia y prática de la Biogeografía. 
Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000. p. 275-316.
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Evolução da floresta de 
hayas na Sierra de 
Codés, Espanha): 
situação de clímax 

teórica; antes de 1958, 
pastagem com poucas 
árvores de haya; 1959, 

plantio de ciprestes; 1968, 
plantio de abedos; 1977, 

abedos jovens; 1985, 
abedos adultos e hayas 

jovens; e, 1999, hayas 
maiores que os abedos.

PANAREDA CLOPÉS, J.M. Cartografía y representación 
fitogeográfica. In MEAZA, G. (Coord.) Metodologia y 
prática de la Biogeografía. Barcelona: Ediciones del 

Serbal, 2000. p. 275-316.

Clímax
Antes de

1958

Clímax

1959 1968

19851977

1999



91Ambientes terrestre e aquático



92Esquema do balanço hidrológico próximo à superfície
(http://www.funape.org.br/geomorfologia/cap4/index.php)
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Margens de um rio: A – áreas encharcadas permanentemente; 
B – áreas sujeitas a inundação temporária; C – áreas bem 
drenadas, não inundáveis.

DURIGAN, G.; NOGUEIRA, J.C.B. Recomposição de matas ciliares. Série Registros, n. 4, p.1-14, set. 1990.
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Esquema de distribuição de mudas em
projeto de recomposição de mata ciliar

DURIGAN, G.; NOGUEIRA, J.C.B. Recomposição de matas ciliares. Série Registros, n. 4, p.1-14, set. 1990.



95
CRESTANA, M.S.M. et al. Sistemas de recuperação com 

essências nativas. Capinas: CATI, 1993.

Esquema de plantio de 
mudas em projeto de

recomposição de mata ciliar.
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Manejo florestal para auxiliar o processo de regeneração

CRESTANA, M.S.M. et al. Sistemas de recuperação com essências nativas. Capinas: CATI, 1993.
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Manejo florestal para auxiliar o processo de regeneração

CRESTANA, M.S.M. et al. Sistemas de recuperação com essências nativas. Capinas: CATI, 1993.



9898Renaturalização de cursos d’água no meio rural, Alemanha
(GRIEFAHN, M. Das Niedersächsische Fliegewässerprogramm. Hannover: Niedersachsen, 1992)



9999Renaturalização de cursos d’água em Berlim (Alemanha)
(Landscape Planning, Federal Environment Ministry, 1998)
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

sobre recuperação de áreas degradadas
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Constituição Federal

Capítulo VI
Do Meio Ambiente

ART. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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Lei Federal 4.771 de 15/09/1965 – Código Florestal

Art. 2º: Alterado pela Lei 7.511, de 07/07/1986. 
Consideram-se de preservação permanente pelo só
efeito dessa Lei, as florestas e demais formas de 
vegetação situadas:

a) Ao longo dos rios ou qualquer curso d’água, desde o 
seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura 
mínima será:

1. de 30m para os rios com menos de 10m de largura; 
2. de 50m para os rios entre 10 a 50m de largura;
3. de 100m para os rios entre 50 a 100m de largura;
4. de 150m para os rios entre 100 a 200m de largura;
5. Igual à distância entre as margens para rios com largura 

superior a 200m.
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Constituição Estadual 

Capítulo IV

Art. 197 – São áreas de Proteção Permanente

II – as nascentes, os mananciais e matas ciliares. 
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Lei Federal 9.985 de 18/07/2000

Regulamenta o art. 225, par. 1º, incisos I, II, III E VII 
da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) e dá
outras providências. 

Capítulo I, Art. 2º:
II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da 

natureza, compreendendo a preservação, a 
manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a 
recuperação do ambiente natural, para que possa 
produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às 
atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer 
as necessidades e aspirações das gerações futuras, e 
garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;
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Capítulo I, Art. 2º:
XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de 

uma população silvestre degradada a uma condição não 
degradada, que pode ser diferente de sua condição 
original;

XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada o mais próximo possível 
da sua condição original;

Art. 5º:
XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um 

conjunto integrado de unidades de conservação de 
diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas 
respectivas zonas de amortecimento e corredores 
ecológicos, integrando as diferentes atividades de 
preservação da natureza, uso sustentável dos recursos 
naturais e restauração e recuperação dos 
ecossistemas.
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Resolução SMA n° 21 de 21/11/2001
Fixa orientação para o reflorestamento heterogêneo 

de áreas degradadas e dá providências correlatas

Art. 1º - Com a finalidade de ser promovido o 
reflorestamento heterogêneo de áreas degradadas, 
especialmente nas matas ciliares, o Departamento 
Estadual de Proteção de Recursos Naturais - DEPRN, 
da Pasta, observado o rigoroso cumprimento do 
disposto no Decreto nº 46.113, de 21 de setembro de 
2001, verificará a possibilidade, consideradas as 
peculiaridades locais e regionais e tanto quanto 
possível, do uso de espécies nativas, constantes do 
Anexo a esta resolução. 
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Resolução SMA n. 47 de 26/11/2003
Altera e amplia a Resolução SMA 21, de 21-11-2001; 

Fixa orientação para o reflorestamento heterogêneo de 
áreas degradadas e dá providências correlatas

Art. 1º - A recuperação de áreas degradadas exige elevada 
diversidade, que pode ser obtida com o plantio de 
mudas e/ou outras técnicas tais como semeadura direta, 
indução e/ou condução da regeneração natural.

§ 1 - O caput deste artigo não se aplica para áreas de 
recuperação com menos de 1,0 (um) hectare, nas quais 
deverão ser utilizadas, no mínimo, 30 espécies.

§ 2 - Respeitando-se as formações de ocorrência, 
recomenda-se a utilização de espécies ameaçadas de 
extinção e/ou atrativas da fauna associada.
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§3 - As espécies escolhidas deverão contemplar os dois 
grupos ecológicos: pioneiras (pioneiras e secundárias 
iniciais) e não pioneiras (secundárias tardias e 
climácicas), considerando-se o limite mínimo de 40% para 
qualquer dos grupos.

§4 - Com relação ao número de indivíduos por espécie, 
nenhuma espécie poderá ultrapassar o limite máximo de 
20% do total do plantio.

Art. 2º - A recuperação florestal de áreas degradadas nas 
formações de floresta ombrófila, floresta estacional 
semidecidual e savanas florestadas (cerradão), será
efetivada mediante o plantio de mudas de, no mínimo, 80 
(oitenta) espécies arbóreas das formações vegetais de 
ocorrência regional, exemplificadas na listagem do Anexo 
a esta resolução, não excluindo espécies levantadas 
regionalmente.
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Art. 3º - Na execução dos trabalhos de recuperação florestal, 
deverão ser priorizadas as seguintes áreas:

a) as áreas consideradas de preservação permanente pela 
Lei Federal 4771/65, em especial aquelas localizadas em 
nascentes e olhos d'água;

b) de interligação de fragmentos florestais remanescentes 
na paisagem regional (corredores ecológicos);

c) de elevado potencial de erodibilidade;
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Art. 6º - Para recuperação de áreas com algum tipo de 
cobertura florestal nativa remanescente, recomenda-se:

a) a proteção da área de qualquer ação de degradação;

b) o controle de espécies exóticas ou nativas em 
desequilíbrio;

c) o adensamento na borda da área, usando espécies de 
rápido crescimento e boa cobertura;

d) o enriquecimento dessas áreas com espécies finais da 
sucessão.
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Art. 7º - Para a recuperação de áreas degradadas
mediante outras técnicas, associadas ou não ao plantio de 
mudas, deverá ser apresentado um projeto específico, 
contendo:

a) avaliação da paisagem;

b) avaliação do histórico de degradação da área;

c) retirada dos fatores de degradação;

d) avaliação dos processos de regeneração natural;

e) aproveitamento do potencial de auto-recuperação.
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Decreto Estadual n. 50.889 de 16/06/2006
Dispõe sobre a manutenção, recomposição, 

condução da regeneração natural e compensação da 
área de Reserva Legal de imóveis rurais no Estado de 
São Paulo e dá providências correlatas.

Art. 2° - Em cada imóvel rural deverá ser reservada área de, 
no mínimo, 20% (vinte por cento) da propriedade ou 
posse, destinada à manutenção ou recomposição da 
reserva legal, com a finalidade de assegurar o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.
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Art. 4° - O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área 
de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada, ou 
outra forma de vegetação nativa, em extensão inferior ao 
estabelecido no artigo 2° deste decreto, deverá adotar as 
seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente:

I - recompor o percentual a ser averbado como Reserva 
Legal em uma única etapa;

II - conduzir a regeneração natural da Reserva Legal;
III - recompor a Reserva Legal mediante o plantio, a cada 

três anos, de 1/10 (um décimo) da área total necessária à
sua complementação, com espécies nativas;

IV - compensar a Reserva Legal por outra área equivalente 
em importância ecológica e extensão, desde que pertença 
ao mesmo ecossistema e esteja localizada na mesma 
microbacia.
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Lei Estadual n. 12.927 de 23/04/2008
Dispõe sobre a recomposição de reserva legal, no 

âmbito do Estado de São Paulo

Art. 1º - O proprietário ou o titular responsável pela 
exploração de imóvel rural com área recoberta por 
vegetação nativa em extensão inferior ao percentual 
mínimo exigido pelo Código Florestal (Lei federal nº
4.771, de 15 de setembro de 1965) para a reserva legal 
poderá, sem prejuízo das demais alternativas para a 
compensação da reserva legal definidas na legislação 
federal e estadual, optar por recompor a vegetação no 
próprio imóvel por meio do plantio de espécies arbóreas 
exóticas, intercaladas com espécies arbóreas nativas de 
ocorrência regional ou pela implantação de Sistemas 
Agroflorestais (SAF), observados os dispositivos desta 
lei.
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Art. 3º - O plantio de espécies arbóreas exóticas intercaladas 
com espécies arbóreas nativas ou de Sistemas 
Agroflorestais (SAF) para a recuperação de reservas 
legais, fica condicionado à observação dos seguintes 
princípios e diretrizes:

I - densidade de plantio de espécies arbóreas: entre 600 
(seiscentos) e 1.700 (mil e setecentos) indivíduos por 
hectare;

II - percentual máximo de espécies arbóreas exóticas: 
metade das espécies;

III - número máximo de indivíduos de espécies arbóreas 
exóticas: metade dos indivíduos ou a ocupação de metade 
da área;
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IV - número mínimo de espécies arbóreas nativas: 50 
(cinqüenta) espécies arbóreas de ocorrência regional, 
sendo pelo menos 10 (dez) zoocóricas, devendo estas 
últimas representar 50% (cinqüenta por cento) dos 
indivíduos;

V - manutenção de cobertura permanente do solo;
VI - permissão de manejo com uso restrito de insumos 

agroquímicos;
VII - não utilização de espécie-problema ou espécie-

competidora;
VIII - controle de gramíneas que exerçam competição com as 

árvores e dificultem a regeneração natural de espécies 
nativas, tais como Urochloa spp, Panicum maximum, 
Mellinis minutiflora.
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Chave para tomada de decisão para
Recuperação de Áreas Degradadas

O grau de degradação é avaliado de acordo com a 
fisionomia, composição e estrutura florestal.

Pontos positivos: riqueza, número de estratos (inclui 
regenerantes), presença de epífitas.

Pontos negativos: lianas em desequilíbrio (borda e 
interior) e gramíneas invasoras (borda e interior).

Tal chave foi elaborada “Buscando contemplar as 
diversas situações que possam ser encontradas diante 
do processo de recuperação, principalmente de mata 
ciliar, apresenta-se uma chave que considera inúmeras 
possibilidades de aplicação dos modelos e recomendações.”

http://www.ibot.sp.gov.br/areasdegradadas/chave_tomada_decisao_RAD.pdf
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http://www.ibot.sp.gov.br/areasdegradadas/chave_tomada_decisao_RAD.pdf
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Obrigado!
yuritr@usp.br


