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 O  Instituto Florestal desenvolve uma ampla e diversificada gama 
de atividades relacionadas à pesquisa científica, educação, conservação, 
gestão e manejo do patrimônio ambiental do Estado de São Paulo. Nesse 
contexto, o lançamento do informativo IF Notícias se apresenta como uma 
iniciativa de fundamental importância para a comunicação institucional. 
Além de se constituir em um excelente veículo de comunicação interna, 
o informativo também possibilitará a divulgação dos trabalhos e ações do 
IF junto ao público diretamente relacionado: Unidades de Conservação 
integrantes do SIEFLOR; Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA) e 
Unidades Integrantes (FF, IBt, IG, Fundação Zoo, Polícia Ambiental e Cetesb); 
visitantes das Unidades de Conservação; Universidades; Bibliotecas e Politic 
Makers. Nesta sua primeira edição, o IF Notícias enfoca uma importante 
inovação trazida pelo Instituto, que por meio do seu Laboratório de 
Anatomia, Identificação e Qualidade de Madeira, efetua a identificação 
online da madeira de origem ilegal apreendida nas operações de 
fiscalização do Projeto Ambiental Estratégico “São Paulo Amigo da 
Amazônia”. Também merece destaque a atividade “Mandala Medicinal 
e Farmácia Viva”, desenvolvida com os alunos do Núcleo de Educação 
Ecoprofissional Horto Florestal/Cantareira da Rede do Programa de Jovens 
– Meio Ambiente e Integração Social (PJ-MAIS). A Estação Experimental e 
Ecológica de Itirapina é a nossa Unidade a ser melhor conhecida por meio 
desta edição, enfatizando-se sua grande relevância para a conservação do 
cerrado e pesquisa florestal. Também estão disponibilizadas informações 
sobre a produção de sementes, parcerias com Universidades, pesquisas 
do Laboratório de Hidrologia Florestal Walter Emmerich, Cunha – SP, e 
sobre o processo de elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual da 
Cantareira, na Grande São Paulo. O informativo traz ainda uma entrevista 
especial com o Sr. Arcides Jordão, colaborador mais antigo, com 68 anos de 
dedicação e carinho à nossa instituição 

Entrevista exclusiva,
pág. 4
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UM DEDINHO DE PROSA

Francisco  J. N. Kronka
Diretor Geral do Instituto Florestal

 O PqC do IF João Bosco Monteiro é um dos autores do trabalho “Implantação de 
Sistemas Agroflorestais em Área de Preservação Permanente pelos Reeducandos 
do IPA (Instituto Penal Agrícola) no município de São José do Rio Preto” que foi 
classificado em primeiro lugar no VII Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais, e 
como prêmio representou o Brasil no II Congresso Mundial de Sistemas Agroflorestais, 
realizado em Nairobi - Quênia.

Divulgação
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  É com grande satisfação que finalizamos a primeira edição do IF Notícias, 
informativo do Instituto Florestal que estamos disponibilizando para você. Há 
muito tempo vínhamos sentindo a necessidade de uma comunicação mais 
direta com todos os funcionários do IF e com o público a quem servimos.
 Nossa intenção com o lançamento do IF Notícias é resgatar um pouco a alma 
do Instituto Florestal, mostrando suas várias facetas e permitindo que cada um 
de nós possa se situar neste universo: pesquisadores, trabalhadores braçais, 
vigias, gestores, apoiadores de pesquisa e o público usuário dos nossos serviços.
  Desejamos que esta seja uma fonte de informações importante para você 
e que possa aproximar esta Instituição do público a quem pertence. Contamos 
com a sua participação enviando sugestões, comentários, dúvidas ou críticas. 
Boa Leitura! 

  Em agosto, mais dois colegas defenderam suas Teses de Doutorado: Valdir de Cicco,
sua tese, que foi defendida junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da USP, versou sobre a “Determinação da evapotranspiração pelos métodos dos 
balanços hídrico e de cloreto e a quantificação da interceptação das chuvas na Mata 
Atlântica: São Paulo, SP e Cunha, SP”, e Eduardo Luiz Longhi, cuja tese defendida 
na pós-graduação sobre Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, do Instituto de 
Botânica, versou sobre o “Potencial de madeiras nativas na fabricação de arcos para 
instrumentos de corda”.

  No mês de maio foi realizado em Itirapina o 1º Encontro de Pesquisa sobre Cerrado 
e Formações Florestais Associadas no Estado de São Paulo, que é fruto do Projeto 
Biodiversidade, coordenado pela PqC Vera Bononi, um dos 21 Projetos Prioritários da 
SMA. O IF deu todo o apoio logístico através da equipe das Unidades de Itirapina, na 
divulgação, com a equipe do SCTC do IF, e na formatação dos anais que se encontram 
em fase final de edição.

  Os pesquisadores do Laboratório de Anatomia, Identificação e Qualidade de 
Madeira do IF treinaram, recentemente, 175 policiais das cinco Companhias da 
Polícia Ambiental encarregados de fiscalizar as fronteiras e os depósitos de madeira 
do Estado de São Paulo. Esses cursos visaram instrumentá-los para a chamada 
“Operação Primavera” do Projeto “São Paulo Amigo da Amazônia”, com objetivo de 
impedir a entrada de madeiras ilegais. Esse é um dos 21 Projetos Estratégicos da SMA, 
coordenado pelo Instituto Florestal.
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Cultural & EducativoPlano de Manejo

Sobreposição de imagens de satélite, bases cartográficas 
e estudos desenvolvidos pelos pesquisadores do IF

PARqUE ESTADUAl DA 
CANTAREIRA
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 E m fevereiro de 2008 foram iniciados 
os levantamentos de dados nas diversas áreas do 
conhecimento para elaboração do Plano de Manejo 
do Parque Estadual da Cantareira (PEC). Diante da 
complexidade do contexto urbano e de parte do 
chamado “cinturão verde”, um exército com mais de 
80 especialistas estabeleceram cronograma de 12 
meses para diagnosticar as principais características 
do Meio Antrópico, Meio Físico e Meio Biótico, que 
permitissem responder à seguinte questão: com 
base no conhecimento científico, onde, como e 
porque se deve ou não realizar determinada ação.
 O plano de manejo está para o parque 
como um plano diretor está para um município. 
Seu sucesso, como ferramenta de planejamento, 
está diretamente ligado ao processo participativo 
com representantes legítimos dos setores sociais 
envolvidos. E isto, de fato, ocorreu.
 Os especialistas usaram metodologias con-
sagradas no meio acadêmico, produziram relatórios 
técnicos e apresentaram os resultados em oficinas 
de planejamento. Foram dez oficinas, organizadas 
de forma a proporcionar que os participantes se 
utilizassem dos produtos técnicos e completassem 
o diagnóstico por meio de reflexões, percepções, 
conhecimento da realidade local e sugestões.
 Assim, o parque foi “passado a limpo” e 
suas zonas foram estabelecidas, a partir da mais 
importante do ponto de vista da conservação - 
denominada Zona Intangível - à mais interessante 
para o uso público, o lazer e a recreação, denominada 
Zona de Uso Intensivo. Também estabeleceu a im-
portantíssima Zona de Recuperação, que receberá 
diversas ações no sentido de fazer o ambiente 
voltar o mais próximo possível da situação original.
  Um dos avanços do Plano de Manejo 
da Cantareira são as ações interligadas em seus 
programas, que apontam para projetos específicos. 
Com isto, a realidade da Unidade de Conservação 
está organizada em três níveis: plano, programa e 
projeto. Por exemplo, o Plano de Manejo possui, em 
seu diagnóstico da biodiversidade, a constatação 
de quatro espécies de primatas, entre elas o sagui-
da-serra-escuro (Callithrix aurita), que está sob 
ameaça, por competição e hibridação com grupos 
de saguis invasores (Callithrix spp), identificados 

recentemente utilizando área do interior do PEC. 
No mesmo plano está contemplado o Programa de 
Pesquisas e Manejo, que dá diretrizes para projetos 
de manejo da fauna introduzida. Assim, ao longo 
dos anos, diagnósticos deverão ser realizados para 
mensurar o real impacto que as espécies invasoras 
causam às nativas, levando-se em conta propostas 
mais indicadas de sua condução, de acordo com a 
legislação vigente.
 Outra contribuição do Plano de Manejo é 
a definição da Zona de Amortecimento no entorno 
do parque, que é mais modesta em termos de área 
em setores com forte interface urbana de bairros 
adensados, e maior nas áreas de remanescentes 
florestais contínuos, alcançando os municípios de 
Santa Isabel e Nazaré Paulista. Exemplo de definições 
importantes apresentadas, ainda nessa Zona, é 
a de que, se novas rodovias forem projetadas, 
não deverão fragmentar mais o ambiente, pois 
prevalecerão padrões construtivos de pontes, 
viadutos e túneis. A zona de amortecimento 
terá como estratégia, ações integradas com os 
municípios, previstas no Programa de Interação 
Sócioambiental, para participação da sociedade.
 Esta realização foi possível pela soma de 
três fatores importantes: dedicação aos trabalhos 
de campo, destinação de recursos de compensação 
ambiental e forte participação dos municípios, 
universidades e ONGs locais. À Fundação coube 
aproximadamente 20% o trabalho, envolvendo 
levantamento fundiário,  administração de recur- 
sos, contratação de consultores, gerenciamento 
de reuniões e consulta à comunidade. Os 80% 
restantes couberam ao corpo de pesquisadores do 
IF, que foram a campo executar os levantamentos da 
biodiversidade, do meio físico, do meio antrópico, e 
resgatar documentos históricos para o diagnóstico, 
análise e recomendações.
 O primeiro reflexo dos estudos efetuados 
para o Plano de Manejo do PEC foi a assinatura, pelo 
Governador Serra, do Decreto 54.746, de 04/09/09, 
que congelou 29.073 ha na Área de Amortecimento 
deste Parque para proteção da biodiversidade 
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Crônica

Entrevista

nome| Sr. Arcides Jordão
profissão| Oficial Administrativo

 IF  Em que ano o Senhor entrou 
para o Instituto Florestal? Entrei em 1942. 
Eu trabalhava no escritório em Santa Rita, 
que era Unidade do Instituto Agronômico, 
contratado como mensalista. Trabalhava no 
campo experimental de cereais: arroz, milho, 
feijão, amendoim, sorgo (um tipo de vassoura 
que dá uns cachinhos), inclusive 
fumo. Produzia a folha que ia para 
Campinas.  Depois passei para o 
Florestal, onde estou desde 1950. Aí 
passei para a produção de mudas e 
essências florestais e eu trabalhava no viveiro, 
preparando canteiros e vasilhames.   

 IF  O Senhor participou dos primeiros 
plantios do IF? Em quais dependências? Sim, 
participei em Santa Rita e em Luiz Antônio. 

 A guardava o ônibus no ponto 
quando rodopiei por alguns segundos. Esse 
mal-estar acontecia sempre ao sentir o cheiro 
de cigarro. Olhei para trás e vi uma mulher 
com o danoso entre os dedos. Dei dois 
passos para frente para sair da direção da 
fumaça. A mulher me encarou e puxou uma 
grande tragada. Segurei minha respiração 
curta para não absorver o que ela iria expirar, 
mas o odor veio e com ele novo rodopio. 
Paciência! Dei mais dois passos para frente, 
ficando ao lado de um rapaz. Subitamente, 
sem proteger-se com as mãos, ele deu um 
espirro, daqueles barulhentos com uma 
expulsão ruidosa no espaço. Ah! A gripe 
suína! Novamente, mais dois passos para trás 
e, instintivamente, levei as mãos ao rosto: 
espera, não poderia por as mãos no rosto sem 
lavá-las, e muito bem lavadas! Puxei, então, a 
blusa protegendo o nariz. Guardada há algum 
tempo, com a alergia veio o meu espirro. 
Agora foram as pessoas à minha volta que se 

afastaram. Nossa! 
Que sensação 
horrível!... O 
ônibus veio e por 
uns minutinhos 
ficamos indecisos. 
A fumante entrou 
na minha frente, o 
cheiro de cigarro veio 
com seu vácuo. Rodopiei... 
Atrás dela, o rapaz deu outro 
espirro. Entrei. Um senhor 
sentado no primeiro banco 
tossia se esbaforindo. Peguei no 
ferro do ônibus e entreguei a sorte 
a Deus. Um cartaz avisava: Proteja-se 
contra a Gripe Suína. E em outro: Respeite a 
Lei Antifumo. Entre conjecturas, pois o cigarro 
mata em um dia o dobro do que já matou a 
Gripe Suína, observei pasma, pela janela do 
ônibus, uma garota com máscara cirúrgica que 
levantava a máscara para fumar!

por Isabel Nunes

Eram plantios de pinus, eucalipto e plantas 
nativas. O Dr. Gurgel tinha muitos projetos em 
Santa Rita. Então, eu participei dos plantios 
e depois das mensurações. Conforme iam 
crescendo eu ia medindo a altura, e a partir de 
um metro e meio, os diâmetros. Usava uma 
régua de madeira e um aparelho chamado Suta.

 IF  Como era a sua rotina de trabalho? 
Quando eu trabalhava lá na serraria, todo mês 
ia, tanto para Campinas como para São Paulo. 
Quando começou a produção de mudas em 
Santa Rita, eu pegava um caminhãozinho e ia 
buscar madeira serrada em São Paulo para fazer 
as caixas de embalagem de mudas. Quando eu 
entrei aqui tinha 136 funcionários e hoje tem 17. 
Quando comecei era Mogiana e depois passou 
para o Estado de São Paulo. Fiz o primário 
naquela época e depois fiz contabilidade. O 
que eu puder eu faço, mas prefiro trabalhar 

no escritório. 

 IF  O Senhor gostaria de deixar   
   uma mensagem para as gerações 
futuras? A mensagem que eu deixo

para as futuras gerações é sempre trabalhar 
com vontade, no intuito de elevar o nome da 
Instituição. Tenho um carinho muito grande 
pela Instituição. Aposentei em 1980, mas 
continuo trabalhando até hoje e ainda não 
penso em parar...

“Trabalhar nunca 
é demais, e com 

dedicação”

SE FICAR O BICHO PEGA 
E SE CORRER...

Há 68 anos no IF, sendo atualmente, 
o colaborador mais antigo. De caráter 

indiscutível, muito responsável e 
dedicado ao trabalho. Tem o apelido 

de “aroeira” (árvore extremamente 
forte e de grande longevidade).
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Nossas Unidades

Parcerias

 M ais de 80% dos projetos 
registrados no Instituto Florestal são pesquisas 
realizadas por instituições externas. Os 
resultados oriundos desses projetos têm 
importância significativa, na medida que geram 
conhecimentos científicos necessários à gestão 
e à conservação das unidades onde o projeto 
é executado. Neste sentido, o IF estimula e 
recebe pesquisadores que queiram realizar suas 
pesquisas nas áreas por ele administradas. 
 Quantitativamente, as atividades de 
pesquisa aumentaram consideravelmente a 
partir de 1997. Desde 2000  foram  autorizados 
1.480 projetos de pesquisas que estão em 
diferentes fases de execução. No período de 
2006 a 2009 foram cadastrados 588 projetos. 
Os procedimentos para a execução de projetos 

IF  CONTRIBUINDO EM PROjETOS DE PESqUISA COM 
UNIVERSIDADES

Projetos  de pesquisa
cadastrados no Instituto Florestal nos 
anos de 2006, 2007, 2008 e 2009*

Trabalho Graduação  40
Iniciação Científica   26
Mestrado    100
Doutorado    87
Pós-Doutorado   11
Pesquisador/Professor  109
Outros    215

de pesquisa, em toda e qualquer unidade do 
IF, são regulamentados pelas Normas para 
Apresentação de Projetos de Pesquisa 

ESTAçãO ExPERIMENTAl E ECOlóGICA ITIRAPINA

 A s  chamadas Unidades de Itirapina 
abrangem 5.500 hectares e estão  localizadas 
nos municípios de Brotas e Itirapina, na porção 
central do Estado. São duas áreas protegidas 
que objetivam pesquisa, conservação e 
educação ambiental. Na Estação Experimental 
(EEI) são realizadas as pesquisas da Silvicultura 
priorizando, desde 1957, o cultivo do gênero 
Pinus, para diversos fins (cinco espécies e três  
variedades), e espécies de Eucalyptus, para 
fins de produção de madeira. As espécies 
nativas, como bracatinga e araucária também 
visam à pesquisa para produção de madeira. 
A EEI atende importante função social local, 
por manter a área aberta ao uso público, às 

margens da represa do Córrego Tibiriçá (foto 
em destaque). Do ponto de vista ambiental, 
são conservados mais de 600 hectares de 
remanescentes dos Biomas Cerrado e Mata de 
Galeria, que atuam como corredores entre as 
demais áreas naturais e, principalmente com 
a Estação Ecológica de Itirapina. Dentre as 
ações junto à comunidade local, destaca-se o 
Projeto Interinstitucional - “Flor da Idade, Flor 
da Cidade” - que é desenvolvido em parceria 
com a Ação Pastoral, a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e a Equipe IF. Trata-se de 
um trabalho envolvendo jovens em atividades 
sócioambientais como, colheita de sementes, 
plantio e produção de mudas.
 Já a Estação Ecológica de Itirapina (EEcI) 
foi criada em 1984 para proteção integral 
da biodiversidade. Tal empenho se deu pela 
representativa fisionomia de Campo Cerrado 
e formações associadas existentes no local. 
Nesta Unidade são constantemente avistados 
animais de médio e grande porte, como a onça 
parda, o lobo-guará e diversas espécies de aves 
ameaçadas de extinção, entre elas a curiosa 
Ema, num dos poucos locais em que ela ainda 
existe em São Paulo. As pesquisas e visitas 
técnicas visando ao estudo das fisionomias 
abertas são o ponto de destaque. É uma das 
áreas mais procuradas pelos nossos parceiros 
de Universidades, pelo seu caráter ímpar. 

Área de uso público da EE Itirapina

* até agosto 
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Sementes

 O  Instituto Florestal é um dos maiores fornecedores de sementes 
florestais do Brasil. Produz, aproximadamente, duas toneladas por ano de 
sementes nativas (200 espécies) e quase meia tonelada de espécies exóticas 
(300 kg de Pinus e 140 kg de Eucalyptus). 
  As sementes são coletadas por equipe de sementeiros treinados e pelas 
equipes das unidades do interior. Todo o material é remetido para a Sede 
do IF, onde recebe os tratamentos necessários para sua conservação, sendo 
armazenado em câmaras fria ou seca, submetido a testes de qualidade 
(pureza, número de sementes por quilograma, umidade e germinação) e 
disponibilizado através de vendas, doações ou transferências.
  Passada a fase intensa dos reflorestamentos com espécies exóticas, a partir 
da década de 1980, a Instituição passou a investir mais na produção de sementes 
de espécies nativas, em função do aumento na demanda para a reparação de 
danos ambientais. Assim, se intensificou a pesquisa sobre tecnologia dessas 
sementes para a obtenção de material de melhor qualidade    

                    e em quantidade suficiente para atender ao mercado. Na preocupação de 
aumentar a base genética das sementes de espécies nativas, a Instituição passou a se preocupar 
com a seleção e implementação de arboretos e matrizes produtoras de sementes nativas. 
 Desde 2001, o Instituto Florestal faz parte da Rede de Sementes Florestais, que inclui 
parceiros de instituições públicas e privadas do eixo Rio-São Paulo, visando à seleção e marcação 
de matrizes de espécies nativas, à disponibilização de oferta de sementes entre parceiros, à 
capacitação técnica dos profissionais que atuam na área de sementes florestais e à obtenção de 
materiais e equipamentos para a colheita de sementes 

Obs.: estes dados podem sofrer alterações em razão das colheitas e dos resultados das análises em laboratório.

grupo  Exóticas - Eucalipto   

estoque/kgnome popular nome científico número de 
sementes/kg preço/kg

 Sementes  d isponíveis  no IF

Atividade de coleta de sementes
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eucalipto citriodora aps               Eucalyptus citriodora                190.363     R$ 559,00      4,900
grupo  Exóticas - Ornamentais 

olho-de-pavão                Adenanthera pavonina                     3.838     R$ 101,00      1,915
palmeira-imperial                Roystonea regia       2.547     R$ 108,00      3,400  
grupo  Exóticas - Pinus 

pinus elliottii resineiro               Pinus elliottii var. elliottii   32.166     R$ 438,00  168,040  

grupo  Nativas - Clímax 

jatobá                 Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa       261       R$ 87,00      15,550 
guarantã                 Esenbeckia leiocarpa Engl.   13.112     R$ 148,00    14,510 

jatobá-do-cerrado                Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne       279       R$ 87,00    11,400

palmito                 Euterpe edulis Mart.         776     R$ 105,00  120,260 
grupo  Nativas - Pioneiras 

amendoim-do-campo               Platypodium elegans Vog.         917     R$ 150,00    10,655
grupo  Nativas - Secundária Inicial

amendoim-falso                Acosmium subelegans (Mohl.) Yakol.   31.952     R$ 105,00      0,690
grupo  Nativas - Secundária Tardia

amendoim-bravo                Pterogyne nitens Tul.      7.343     R$ 180,00    19,737
araribá-vermelho; rosa               Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.       122     R$ 137,00      0,650

cedro-rosa                Cedrela fissilis Vell.     32.853     R$ 206,00      3,363

coração-de-negro                Poecilanthe parviflora Benth.     3.530     R$ 105,00    11,100
ipê-verde-do-cerrado              Cybistax antisyphilitica    30.474     R$ 173,00      0,391
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Cultural, Educativo e Social

Atividades dos alunos  
na  madala medicinal,   

Horto Florestal-SP

Mandala 
Medicinal e 

farMácia viva

 O s alunos em treinamento, do 
Núcleo de Educação Ecoprofissional Horto 
Florestal/Cantareira da Rede do Programa 
de Jovens – Meio Ambiente e Integração 
Social (PJ-MAIS) coordenado pela Reserva 
da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade 
de São Paulo (RBCV), desenvolveram, 
como atividade complementar da Oficina 
de Produção e Manejo Agrícola e Florestal 
Sustentáveis (PROMAFs), as etapas de 
planejamento, operacionalização e o 
monitoramento de uma mandala medicinal.  
O plantio em forma de mandala se deve 
ao seu formato circular, orgânico, sem 
início e fim, como símbolo de equilíbrio e 
harmonia das energias.  A atividade prática 
na implantação da mandala medicinal 
faz parte da capacitação complementar 
dos jovens no resgate dos conhecimentos 
tradicionais e culturais de diversas etnias, 
em que os estudos etnobotânicos das 
interações entre populações tradicionais e 
aplicações das plantas medicinais contribuem 
no embasamento teórico-prático da Oficina 
de PROMAFs. O propósito de desenvolver 
uma mandala medicinal parte da parceria 
entre a pesquisadora do Instituto Florestal – 

Laboratório de Fitoquímica Massako Nakaoka 
Sakita e o coordenador do Núcleo de Educação 
Ecoprofissional Paulo Roberto dos Santos no 
desejo de implantar uma farmácia viva com 
as espécies já conhecidas e consagradas pela 
literatura. Tal ação vem de encontro ao Programa 
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápico do 
Ministério da Saúde e outros nove ministérios, 
coordenado pelo Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos. O referido 
programa vai ampliar a lista de fitoterápicos 
oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 
aprovados pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) 

Nossos Laboratórios

 E m um cenário global de mudanças 
climáticas e esgotamento dos mananciais 
de água potável, a pesquisa e a difusão 
de conhecimentos na área de recursos 
hídricos atingem grande relevância. Torna-se 
fundamental o conhecimento dos processos 
hidrológicos e a conscientização de todos os 
envolvidos na busca da sustentabilidade de 
um recurso natural indispensável à vida.
O Parque Estadual Serra do Mar - Núcleo 
Cunha sedia uma importante unidade que 
atua na área hidrológica, em pesquisa e 
educação: o “Laboratório de Hidrologia 

Florestal Eng. Agr. 
Walter Emmerich”. 
Criado na década de 
1980, fruto de uma 
cooperação técnica
entre o Instituto Florestal e o governo do Japão 
através da Japan International Cooperation 
Agency (JICA), o laboratório investiga os 
processos hidrológicos no ecossistema Mata 
Atlântica através de microbacias hidrográficas 
continuamente monitoradas, equipamentos 
de análise de solo, estação meteorológica e 
evapotranspirômetros 

água : pesquisa e difusão de 
conheciMentos laboratório de Hidrologia 

Florestal Walter Emmerich, Cunha - SP
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Nossas Pesquisas

Caminhão transportando madeira tem carga analisada
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 A Seção de Madeiras e Produtos 
Florestais do Instituto Florestal possui coleções 
de lâminas, com madeiras já identificadas em 
microscópio, que são fruto das pesquisas que 
vêm sendo desenvolvidas através dos anos. Foi 
assim que se formaram a Xiloteca e o Laminário, 
material que permite a comparação de novas 
amostras que precisam ser identificadas.
 Em nova etapa da pesquisa, os 
especialistas em Anatomia e Identificação de 
Madeira do IF ousaram levar o seu trabalho 
para a prática, identificando online a madeira, 
com auxílio dos modernos instrumentos de 
informática. De início, participaram, juntamente 
com as equipes de policiais, identificando 
em campo o material de que eles precisavam 
checar a legalidade, nas fronteiras do Estado e 
nos depósitos de madeira de São Paulo.

INStItUto 
FLorEStaL 

REAlIzA IDENTIFICAçãO 
online DE MADEIRA IlEGAl 

 Agora, as pesquisas evoluíram para 
que os policiais possam preparar em campo, 
os cortes anatômicos da madeira e colocar 
online as imagens das amostras, para que estas 
sejam comparadas pelos pesquisadores, em 
laboratório, com as amostras já identificadas 
microscopicamente.
 A equipe do Laboratório de Anatomia, 
Identificação e Qualidade de Madeira do IF 
precisou ser reforçada com a contratação de seis 
técnicos que foram treinados pela PqC Sandra 
Florsheim e pelos outros dois pesquisadores 
da Seção, Eduardo Luiz Longui e Israel Luiz de 
Lima, porque são raros os especialistas nesta 
matéria no Brasil.
 A operação foi um sucesso e encontra-se 
em franco desenvolvimento. Agora os 
pesquisadores e técnicos não precisam mais 
se deslocar junto com as equipes de fiscais. 
Eles ficam no laboratório, dispondo da 
Xiloteca e do Laminário do Instituto Florestal 
para comparação do material que chega, via 
internet, no momento exato da operação.
 Isto está permitindo que as madeireiras 
possam se cadastrar junto a Secretaria do Meio 
Ambiente, no CADMADEIRA. Assim, recebem 
o Selo “Madeira Legal”, que é garantia da 
procedência da madeira que comercializam.
 É assim que o Instituto Florestal do  
Estado de São Paulo contribui  para a preservação 
da Amazônia e contra o Aquecimento Global 
do Planeta.  
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2   Durante fiscalização, policiais 
ambientais obtêm amostras da 

madeira, escaneiam e enviam 
imagem instantaneamente para 

os técnicos especialistas 
do Laboratório de 

Madeira do IF.

                                      3   A imagem 
chega ao Laboratório do IF e a 

identificação da madeira é realizada 
em tempo real,  caso haja ilegalidade é  

feita a apreensão pelos policiais.

1   Caminhões carregados 
de madeiras nativas 
provenientes da região 
amazônica chegam às 
fronteiras do Estado 
de São Paulo.
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Técnico no Laboratório de Madeira do IF


