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O projeto de recuperação de matas ciliares (PRMC) do Estado de São Paulo foi criado para 
viabilizar o Programa de Recuperação de Matas Ciliares, de longo prazo e de abrangência 
estadual. Para sua realização, estão envolvidos os diferentes seguimentos da sociedade 
relacionados com o tema. Dividido em 5 componentes de abordagem, este trabalho relata os 
principais resultados das pesquisas adaptativas que associadas a dados secundários, 
permitiram apresentar resultados significativos para o PRMC. As pesquisas envolveram 
observações de campo, testes experimentais em áreas de referência e utilização de dados 
secundários existentes na literatura especializada, em especial aquelas produzidas para 
políticas públicas, voltadas ao reflorestamento heterogêneo com espécies nativas. Os 
resultados mais expressivos referem-se à edição de resoluções da Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente de São Paulo (SMA), entre elas a que orienta o reflorestamento (SMA 8/08) a que 
apresenta a lista de espécies ameaçadas de extinção (SMA 48/04) e de orientação sobre 
tomadas de decisões para restauração florestal para cada situação. Há também uma lista com 
702 espécies arbóreas cadastradas, com as seguintes informações: código, família, gênero, 
espécies, autor, nome popular, grupo ecológico (Pioneira PI e não Pioneira NP), grau de 
ameaça, bioma, região ecológica e síndrome de dispersão, que é atualizada periodicamente e 
disponibilizada aos interessados no site do Instituto de Botânica do Estado de São Paulo (IBt) 
(www.ibot.sp.gov.br) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) – Projeto de 
Recuperação de Mata Ciliar (PRMC). As pesquisas já produziram duas dissertações: 
“Avaliação florística e de aspectos da estrutura da comunidade de um reflorestamento com 
dois anos e meio de implantação no município de Mogi-Guaçu-SP” e “Avaliação de três 
formas de enriquecimento de áreas ciliares revegetada junto ao Rio Mogi-Guaçu, SP”, além 
de inúmeros estudos sobre espécies nucleadora e de monitoramento de comunidades florestais 
em áreas da International Paper, considerando “chuva de sementes”, capacidade dos solos e 
das de espécies zoocóricas como potencial nucleador. 
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