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O Governo do Estado de São Paulo através de seus órgãos constatou que os reflorestamentos 
apresentam baixa diversidade vegetal, sendo as mesmas espécies utilizadas em todo estado 
independente do ambiente e da região. A grande maioria das espécies empregadas se 
caracterizam como pioneiras, o que pode acarretar em declínio nos reflorestamentos. Devido à 
falta de técnicas e critérios empregados nos reflorestamentos e atento ao fato que a 
diversidade biológica e restauração dos ambientes são pontos cruciais para o 
Desenvolvimento Sustentável o estado passou a promulgar resoluções onde regulamenta a 
execução das ações recomposição florestal e apresentam listagem das espécies permitidas. A 
proposta visa que as ações de recomposição florestal e recuperação de ambientes sejam 
executadas com maior eficiência e adequação ao Vale do Ribeira, por meio da adequação da 
Resolução SMA08/08 à flora do Vale do Ribeira. Adotando o principio de que as espécies 
utilizadas devem apresentar ocorrência na região, verificaram-se as espécies que constavam 
na Resolução SMA08 de 31-01-08 e na listagem de espécies da Flora do Vale do Ribeira. A 
resultante consta de 288 espécies, 29% da lista do Anexo SMA08 para o estado de São Paulo. 
Na nova lista adequada ao Vale do Ribeira, 79% são espécies não pioneiras e em relação ao 
padrão de dispersões, 79% são Zoocóricas, 14% Anemocóricas e 7% Autocórica. Adotou-se a 
classificação por Categoria de Ameaça de acordo com a resolução, desta forma obteve-se para 
o V. Ribeira: 7spp são vulneráveis, 22 spp quase ameaçadas, 2 spp em perigo e 3 spp 
presumivelmente extintas. A lista de espécies resultante da adequação da Resolução SMA08 
para o Vale do Ribeira apresenta um significativo número de espécies frente à listagem do 
estado de São Paulo. Os dados obtidos demonstram possibilidade no atendimento das 
exigências da legislação para a implementação dos projetos. Tais exigências se referem em 
parte à diversidade de espécies, a quantidade  de indivíduos por categorias sussecionais e a 
classificação quanto ao padrão de dispersão dos diásporos. Desta forma, o presente estudo 
atende os princípios de regionalização da Resolução SMA 08 para o Vale do Ribeira, 
podendo instrumentalizar com maior eficiência os profissionais que atuam tanto na 
fiscalização como no planejamento de recuperação de áreas degradadas. Salienta-se, no 
entanto, que os profissionais deverão atuar de forma analítica em função da diversidade de 
ambientes ocorrentes no Vale do Ribeira. 
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