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 T rês representantes do IF participaram do XIII Congresso Florestal 
Mundial. Promovido pela Organização das Nações Unidas para Agricultura 
e Alimentação - FAO, reuniu na Argentina, entre 18 a 25 de outubro, 7.200 
participantes de todo o mundo. Estabeleceu as novas metas mundiais do
setor florestal para os próximos anos. O evento surpreendeu porque, 
diferentemente das edições anteriores, que antes era fortemente direcionado 
para o setor produtivo, destacou as interações entre a silvicultura e a saúde 
ambiental do planeta:  “Florestas e Água”, “Florestas e Energia”, “Florestas 
e Mudanças Climáticas”. Mereceu também destaque, em quase todos 
os fóruns, a inserção do ser humano como peça-chave nos processos de 
decisão sobre as questões florestais, quer no planejamento, quer no uso das 
florestas. Ganhou espaço, ainda, a conservação de ecossistemas naturais, 
com sessões inteiras dedicadas a temas como “Restauração de Ecossistemas 
e Plantas Invasoras”, contexto em que os trabalhos apresentados pelos 
pesquisadores do IF mostraram-se perfeitamente alinhados com as 
tendências globais. Nossos pesquisadores interagiram com grandes nomes 
internacionais e trouxeram a experiência positiva de inteirarem-se das 
novas tendências, métodos científicos e técnicas adotadas em outros países. 
O Instituto Florestal enviou os trabalhos: O fogo em Floresta Estacional 
Semidecidual: avaliação do impacto e regeneração; Restauração de Floresta 
Ripária no domínio do Cerrado: o que realmente é importante para obter 
sucesso?; Invasão por guapuruvu (Schyzolobium parahyba Vell.) em Floresta 
Estacional Semidecidual no Sudeste do Brasil; Protocolo para áreas prioritárias 
à conservação na Mata Atlântica; Definição de prioridades e estratégias 
para o controle de plantas invasoras; Fluxo gênico em nove populações de 
Aspidosperma polyneuron Muell. Arg. (Apocinaceae) no Estado de São Paulo 
e Proposta para proteger o Aqüífero Guarani com florestas no Estado de 
São Paulo. O tema apresentado pela pesquisadora científica Giselda Durigan 
sobre o fogo em floresta, em  coautoria com Antônio Melo, foi considerado 
destaque e deverá ser publicado na Unasylva, periódico científico da FAO 

Clonagem de Pinus,
pág. 7

http://www.iflorestal.sp.gov.br/noticias/news18.asp
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2010: ConsolIdando nossa 
IdentIdade no ano InternaCIonal 

da BIodIVersIdade

Rodrigo Antonio Braga Moraes Victor
Diretor Geral do Instituto Florestal

  O IF recebeu, em outubro, Eduardo Salinas, professor da Universidade de Havana 
– Cuba, especialista em planejamento da paisagem para conservação da natureza e 
turismo sustentável. Ele integrou uma reunião entre técnicos do IF e de instituições 
parceiras (USP, ESALQ, UNESP e CETESB). Importante parceria internacional poderá 
ser firmada por meio do projeto “Indicadores de sustentabilidade: uma abordagem 
integrada para o monitoramento da política e ecoturismo em UCs da Mata Atlântica”. 
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  O IF notícias traz nesta sua segunda edição uma amostra da importância dos 
temas abarcados pelo Instituto Florestal para a pesquisa e a gestão ambiental. Produção 
de sementes e melhoramento genético, clonagem de Pinus, estímulo à formação 
de novos pesquisadores por meio do programa de iniciação científica PIBIC/CNPQ, 
participação da instituição em eventos científicos de excelência, como o Congresso 
Florestal Mundial, e a construção de novas parcerias com instituições nacionais e 
internacionais, são alguns dos assuntos abordados pelo informativo. O leitor também 
terá a oportunidade de conhecer a Floresta Estadual de Manduri, bem como o projeto 
de uso sustentável de madeira de seringueira na fabricação de móveis, que vem sendo 
capitaneado pelo IF, com financiamento da FAPESP. Ações como essas apontam para a 
consolidação cada vez maior de nossa identidade institucional em 2010, e a reafirmação 
do compromisso do IF com a sociedade no Ano Internacional da Biodiversidade 

  No dia 30 de outubro, o Instituto Florestal promoveu o encontro de Iniciação 
Científica Júnior, uma oportunidade para os adolescentes apresentarem seus 
trabalhos de pesquisa desenvolvidos no Programa de Jovens. O evento ocorreu em 
comemoração à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

  A Floresta Estadual de Assis foi visitada, em outubro, pelo pesquisador australiano 
Richard Hobbs, um dos mais citados no mundo na área de Restauração de Ecossistemas 
e Ecologia da Paisagem. Pesquisadores de diversos laboratórios de restauração florestal 
participaram do encontro que culminou com ampla discussão técnica.

  Nos meses de agosto e dezembro foram realizados, no Núcleo Itutinga Pilões, 
do Parque Estadual da Serra do Mar, e no Parque Francisco Rizzo, em Embu, os 
seminários Ecomercado de Trabalho, da Reserva da Biosfera Cinturão Verde – SP. 
Foram apresentadas oportunidades de geração de renda nessas regiões e as atividades 
desenvolvidas pelos estudantes do Programa de Jovens.

  Em novembro foi realizado em Pirassununga e ministrado pelos pesquisadores 
do IF, o curso de “Identificação de Madeiras e Técnicas de Fiscalização” capacitando 
aproximadamente 45 consultores ambientais da SMA e policiais ambientais, para 
coibir a entrada de madeira ilegal através das fronteiras paulistas.

  Aconteceu entre os dias 28 e 30 de outubro, em Pucón – Chile, o VII Simpósio 
de Recursos Genéticos para a América Latina e Caribe. O pesquisador científico 
Miguel Luiz Menezes Freitas, representando o Grupo de Trabalho em Conservação 
e Melhoramento Genético Florestal, apresentou trabalhos sobre variação genética, 
produtividade, estabilidade e adaptabilidade de diversas espécies de plantas.
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Unidades de Conservação

Sistema de áreas protegidas do contínuo da Cantareira.
Em amarelo, as novas áreas propostas

noVas áreas de 
proteção Integral 

na regIão da 
CantareIra
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 E m 2007, por solicitação da Secretaria 
do Meio Ambiente (SMA), o Instituto Florestal 
(IF) e a Fundação Florestal (FF), sob coordenação 
técnica da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde 
da Cidade de São Paulo, com as Divisões do IF 
(Dasonomia, Reservas e Parques Estaduais e Serviço 
de Comunicações Técnico-Científicas), iniciaram 
estudo para criação de unidades de conservação 
no entorno da mancha urbana metropolitana.
 Com base no Inventário Florestal do IF, 
mapas, imagens de satélite, ortofotocartas digitais 
e dados secundários, e na experiência técnica,  
criaram-se cenários para a proteção da região 
explorando opções do Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação/SNUC. Destacaram-se manchas 
merecedoras de maior proteção, parte significativa 
das quais respaldada pelo Biota-FAPESP em 
seu trabalho “Diretrizes  para a Conservação e 
Restauração Ambiental no Estado de São Paulo”. Em 
evidência, dois importantes contínuos de vegetação 
que se estendem a partir do Parque Estadual da 
Cantareira em seu setor norte-nordeste. Essas 
áreas, que resistem à ocupação de terras na região, 
compõem o corredor Cantareira-Mantiqueira.
 Por orientação do Secretário do 
Meio Ambiente, preocupado com a pressão 
sobre a Cantareira – que determinou efetivo 
aprimoramento da fiscalização na região – essas 
áreas foram selecionadas considerando sua  
proteção integral. Quatro cenários para criação 
destas unidades foram desenhados, e foi escolhido 
o maior: contínuos de remanescentes com 
diversos estágios de regeneração, em evidente 
conectividade, fundamental para a fauna de grande 
porte – abordagem de conservação na escala da 
paisagem. Em 2009, chegou-se a quase 30.000 
ha de remanescentes, nas serras de Itapetinga e 
Itaberaba – quase 4 vezes a área do PEC, ou 180 
parques do Ibirapuera.
 Na Serra de Itaberaba, a proposta abrange 
partes de Guarulhos, Mairiporã, Arujá, Nazaré 
Paulista e Santa Isabel. Na Serra de Itapetinga, 

que faz a ligação norte com a Mantiqueira, áreas 
de Mairiporã, Nazaré Paulista, Bom Jesus dos 
Perdões e Atibaia. Usa-se o melhor desenho para 
a conservação e para a gestão – permitindo prever 
menor conflito para a criação das UCs, em função 
da relativa baixa presença de edificações. As serras 
de Itapetinga e Itaberaba constituem um contínuo 
de encostas e cristas elevadas, com vegetação 
“ombrófila densa” (mata atlântica), limitando-se 
com áreas antropizadas nas partes baixas e nos 
vales. São as “serrinhas”, segundo Aziz Ab’Saber, 
vizinhas da Cantareira, que se prolongam em 
direção à Mantiqueira.
 Com a conclusão destes estudos foi 
editado o Decreto Estadual nº 54.746 (4-SET-2009), 
utilizando um dispositivo do SNUC para criação 
de UCs: a imposição de limitações administrativas 
provisórias sobre a região. Ou seja, a SMA passou 
a ter 7 meses para mais estudos e estabelecimento 
da categoria e dos limites definitivos para essas 
UCs. A atual fase é coordenada pela FF, em parceria 
com o IF, com a participação de outros setores da 
SMA e apoio da Polícia Ambiental. Isto possibilitou 
a implementação de estratégias adequadas para a 
criação de UCs de acordo com a legislação e com 
as demandas da sociedade: ampla comunicação 
e informação, diálogo com prefeituras e demais 
interessados, detalhamento de estudos ambientais 
e fundiários, monitoramento e fiscalização 
intensiva e o desenho de propostas de manejo e de 
produção florestal sustentáveis, com envolvimento 
das comunidades.
 Os municípios envolvidos serão benefici-
ados com arrecadação do ICMS Ecológico e com a 
promoção dos serviços ambientais, especialmente 
pela riqueza dos mananciais. Em março deverá 
ser editado novo decreto estadual com a criação 
destas UCs: um marco histórico, sobretudo para 
a Cantareira. Com esse trabalho, IF e FF cumprem 
seu papel de grandes atores da conservação da 
natureza: pesquisa, planejamento e articulação 
que geram resultados para as futuras gerações 
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Entrevista

nome| Sr. Luiz Fernandes
Função| Ex-Assessor da 
       Diretoria Geral

 IF  Quando o Senhor iniciou no Instituto 
Florestal? Entrei aqui em 1936; eu tinha acabado de 
completar 14 anos. Vim trabalhar na transplantação 
de mudas de eucalipto. Aqui era o Serviço Florestal, 
não Instituto. Era então uma repartição de produção, 
ou seja, essas mudas eram distribuídas para todo o 
interior do Estado através da Companhia 
Paulista de Estrada de Ferro. Eu e minha 
família morávamos aqui onde era o 
Clube Silvicultura, pagávamos dez mil réis 
por mês. Nós tínhamos vacas, porcos, 
galinhas e plantação de tudo por lá; só precisávamos 
sair para comprar sal e açúcar no mercado. 

 IF  Como foi sua trajetória na Instituição? 
Em 1940 foi criada a 1a Escola de Xilografia, introduzida 
no Estado de São Paulo pelo professor alemão Adolf 
Kohler, da qual fui aluno. A madeira utilizada na época 
para os clichês era o guatambu-rosa, a melhor entre 
as madeiras pesquisadas para este fim. Devido à sua 

importância, recebeu a ilustre visita do interventor 
federal, Adhemar de Barros. Depois fui para a Seção 
de Protocolo, Arquivo e Expediente, que se organizava; 
imaginem vocês, com uma funcionária apenas, eu como 
auxiliar e o chefe. Aí os serviços se desdobraram e eu 
fiquei como chefe substituto da Seção de Expediente. 
Depois permaneci como Chefe da Seção de Despesa, 
até a aposentadoria em 1979. Fui contratado pela 
Fundação Florestal para assumir o cargo como assessor 
da Diretoria Geral onde trabalhei até 2006.

 IF  O Senhor tem muito conhecimento.
Como foi sua formação? Antigamente o Estado 
proporcionava, em todas suas repartições, cursos 
gratuitos de administração, à noite. Aprendíamos 
matérias como ciência do direito, psicologia, 
matemática, desenho, estatística e muito mais. Além 
disso, investi na minha educação, pagando um curso  

   particular de português por correspondência.
  O professor era o filólogo Napoleão Mendes de   
Almeida. Ele enviava uma lição, eu respondia,  
  e elas voltavam corrigidas. Foi um método de 
ensino à distância que me valeu muito.

 IF  O que o Senhor faz atualmente? Hoje 
em dia eu faço bastante caminhada, leio muito, e até 
comecei a escrever um livro. Seria sobre a história toda 
que passei aqui: minhas memórias. O único problema é 
que me começaram essas câimbras nas mãos que atra-
palham na minha escrita. Mas já estou tomando um re-
médio para isso que está fazendo efeito, já me disseram 
também que com banana passa. Vou comer! (risos)

“Comecei um livro  
sobre a história
que vivi aqui ”

Crônica CaValgando no VIrtual

Exímio conhecedor da língua portuguesa, 
memória afiadíssima e inquieto no saber.

 Em sua trajetória de 70 anos na Instituição,
 sempre buscou conhecimento que 

contribuísse na sua atuação, revisando e 
redigindo os mais diferentes trabalhos.

 Nos anos quarenta, ainda ao tempo do Serviço Florestal, havia apenas 28 funcionários administrativos 
na sede do atual Instituto Florestal e seis guardas-florestais que ocupavam postos avançados nas divisas da Reserva 
da Cantareira. Para que o administrador pudesse enviar um comunicado aos guardas, usava um telefone de bocal à 
manivela, cuja fiação avançava pela mata até a residência do “Chico Fiscal”. Recebida a mensagem, este montava em 
seu cavalo e seguia por meia légua, até o posto do segundo guarda que prosseguia em outra montaria até o terceiro 
guarda, e assim por diante até chegar ao quinto guarda, na região de Taipas distante três léguas – cerca de 20 

quilômetros. Ouvindo o Senhor Luiz Fernandes, nosso “decano”, contar essa história, não resisti numa comparação 
com a tecnologia de nossos dias, mais precisamente com o computador. 

Chico Fiscal escuta o telefone tocar ...
Ele fala alô, alô, alô ...

Ele escuta a mensagem alta e clara ...
Ele toma um café e sai ...

Ele monta o cavalo ...
Ele sai tranquilamente, assoviando ...

Ele bate no bolso certificando-se do bilhete ... 
Ele resolve galopar ... 

chega ao primeiro guarda ...
Entrega a mensagem e volta, o outro monta seu cavalo ...

Segue pela trilha ...
O guarda tenta o galope, mas o cavalo é capenga ...

Chega ao terceiro guarda ...
Seu cavalo empacou, ele desce e o arrasta ...

O terceiro entrega o comunicado para o quarto guarda ...
O quarto sai às pressas segurando o chapéu na cabeça ...

Chega ao quinto guarda ... 
Desce do  cavalo e o bilhete cai numa poça d’água ...

A tinta do bilhete está sumindo ... 
Desesperado ele tenta ler ...
Ele recebeu a mensagem! ...

eu ligo o computador e aguardo...
eu não consigo “logar”
avisam-me do e-mail que devo imprimir
está travando: “ctrl+alt+del”! 
consegui entrar! Viva!
o som do Windows invade a sala
eu clico no “Internet Explorer”
eu “galopo” os dedos na mesa
digito o endereço no “browser”
digito login e senha
procuro o comunicado nos e-mails
cliquei na mensagem, mas o download é lento
mandei imprimir
o papel atolou, abro a impressora e o retiro
coço a cabeça e tento novamente
conto até dez, mordiscando o lábio inferior
ufa! Finalmente!  
a internet cai
vírus, a tela azul apareceu!
não me desespero
eu... resetei!

Segundo o Sr. Luiz Fernandes: “Naquele tempo tudo funcionava!”

por Isabel Nunes
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Nossas Unidades

Parcerias

 o  Instituto Florestal faz parte do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (PIBIC) do CNPq – Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
atualmente contando com 13 bolsas. O Programa 
é voltado a alunos de graduação, contemplando 
universidades públicas e privadas, e deve servir 
de incentivo à formação de novos pesquisadores.  
 As bolsas têm duração de um ano e 
os alunos participantes do programa deverão 
apresentar bom desempenho acadêmico e 
potencial para continuidade na carreira de 
pesquisa. Este é um dos critérios de avaliação 
do programa do IF por parte do CNPq. Ao final 
do período de estágio, os alunos participam do 
Seminário de Iniciação Científica do Instituto 
Florestal, apresentando os resultados de suas 

IF ForMando noVos pesQuIsadores

pesquisas. Os anais 
com os resumos 
expandidos são pu-
blicados no pe-
riódico IF Série 
Registros. Está pre-
visto, para o final 
de janeiro de 2010, 
o lançamento 
do edital de 
seleção dos novos 
projetos, para o período 2010-2011. Assim, 
os pesquisadores interessados já podem 
elaborar seus projetos de iniciação científica. 
Todas as informações a respeito do PIBIC-IF 
e os trabalhos já publicados encontram-se 
disponíveis no site do IF 

Floresta estadual de MandurI, 
uMa hIstórIa de suCesso 

 A  transferência da Fazenda Ataliba 
Leonel, da antiga Estrada de Ferro Sorocabana 
para a Secretaria da Agricultura, em 1968, é a 
origem dos 802,50 ha da Floresta Estadual de 
Manduri, localizada no município de Manduri, 
interior de São Paulo. Embora essa Unidade 
desenvolva pesquisa na área de manejo 
florestal para melhor qualidade da madeira, 
técnicas de processamento da madeira de 
espécies de pinus e eucalipto, sistemas e 
técnicas de resinagem, melhoramento florestal 
e silvicultura, entre outras, é a serraria instalada 
em suas dependências, no fim da década de 70, 
que a tornou muito conhecida – principalmente 
pela produção de casas de madeira. 

 Na época, a escolha da Floresta 
Estadual de Manduri para instalar essa unidade 
industrial de serraria foi devida à capacidade e 
familiaridade dos funcionários com o sistema de 
serrar madeira, habilidade esta que se aprimorou 
com o decorrer dos anos. Atualmente, são 
verdadeiros artesãos, que orbitam na técnica 
de processamento, laminação e solda de serras 
de fita, bem como na produção e montagem da 
casa de madeira, tipo IF. 
 Com o desenvolvimento dessas técni-
cas de serraria, a Unidade foi o pólo indutor de   
desenvolvimento do município de Manduri. 
Assim, enquanto Manduri, com 5.361 habi-
tantes, abrigava apenas quatro serrarias com 
40 empregados, em 1980. Em 2000, com 8.271 
habitantes, contava com 12 serrarias gerando 
372 empregos diretos, sem contar os seus 
desdobramentos na utilização da madeira.
 Atualmente, se encontram em desen-
volvimento na Unidade estudos para utilização 
da madeira proveniente do plantio de seringueira 
para confecção de mobiliário de qualidade. 
As pesquisas e visitas técnicas são o ponto de 
destaque dessa Unidade que no dia a dia mostra a 
capacidade e a criatividade de seus funcionários.  
A Floresta Estadual de Manduri, embora com 
dificuldades, já possibilitou a construção de mais 
de 25 mil m2 de casas de madeira, correspondendo 
a mais de 470 casas-padrão 

Serraria de fita na Floresta Estadual de Manduri
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http://www.iflorestal.sp.gov.br/unidades_conservacao/index.asp

http://www.iflorestal.sp.gov.br/pibic/pagina_inicial/index.asp
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Sementes

  A  produção de sementes de espécies florestais nativas e exóticas é 
realizada a partir das próprias Unidades do Instituto Florestal. As de pinus são 
coletadas em suas “Áreas de Produção de Sementes e Pomares Clonais” de 
gerações avançadas; estas são sementes com ganhos genéticos incorporados 
pelo melhoramento genético. As de eucalipto provêem de “Áreas de Coleta de 
Sementes”, onde o processo de seleção genética está se iniciando. O Eucalyptus 
saligna, no entanto, se encontra num estágio mais avançado, sendo coletadas em 
“Áreas de Produção de Sementes”. Árvores sadias e vigorosas são selecionadas 
para a produção das sementes. A apanha deve ser feita na época em que as 
sementes atingem sua maturidade fisiológica, quando estão com seu máximo 
potencial de vigor e germinação.
 Essas coletas são realizadas por escaladores devidamente treinados, que 

colhem os frutos na copa das árvores. Em seguida, as sementes ou frutos são submetidos à secagem. 
No caso de frutos deiscentes (que se abrem sozinhos), à medida que se processa a secagem, as 
sementes são liberadas naturalmente. Os frutos indeiscentes (que não se abrem sozinhos) são 
manipulados para se conseguir a extração das sementes. Para a maioria das essências florestais, o 
beneficiamento desse material se processa manualmente. Quando as sementes atingem o padrão 
adequado de limpeza, são acondicionadas em sacos e encaminhadas o mais rápido possível para 
o local de armazenamento, onde a umidade e a temperatura são controladas, para prolongar seu 
período de poder germinativo 

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

estoque/kgnome popular nome científico número de 
sementes/kg

 Sementes disponíveis no IF

 Diversidade de sementes
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eucalipto citriodora aps               Eucalyptus citriodora                190.363           559,00      2,265

olho-de-pavão                Adenanthera pavonina                     3.838           101,00      1,715

palmeira-imperial                Roystonea regia       2.396           108,00      5,350

pinus elliottii resineiro               Pinus elliottii var. elliottii   32.166           438,00  164,240  

jatobá                 Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa       245             87,00      19,150 
guarantã                 Esenbeckia leiocarpa Engl.   11.465           148,00    14,113 

jatobá-do-cerrado                Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne       268             87,00    29,000

palmito                 Euterpe edulis Mart.      1.057           105,00    54,360 

amendoim-do-campo               Platypodium elegans Vog.         814           150,00    16,735

amendoim-falso                Acosmium subelegans (Mohl.) Yakol.   31.952           105,00      0,290

amendoim-bravo                Pterogyne nitens Tul.      7.921           180,00    30,237
araribá-vermelho; rosa               Centrolobium tomentosum Guill. ex Benth.       120           137,00    36,700
cedro-rosa                Cedrela fissilis Vell.     27.316           206,00      9,893
coração-de-negro                Poecilanthe parviflora Benth.     3.530           105,00      9,650

ipê-verde-do-cerrado              Cybistax antisyphilitica    24.819           173,00      3,601

saIBa CoMo é FeIta a Coleta 
de seMentes

palmeira-de-saia-da-califórnia         Washingtonia filifera      1.846             83,00      5,900  

palmeira-latanea                Livistona chinensis          681               83,00    88,600
tipuana                               Tipuana tipu       1.787             87,00      2,700

óleo-de-copaíba                Copaifera langsdorffii Desf.      1.921           152,00    14,972 

palmito-açaí                Euterpe oleraceae          779             38,00    35,800 
sapucaia-mirim                Lecythis lanceolata          205           113,00    12,700

angico-vermelho, amarelo               Parapiptadenia rigida     48.546           148,00      1,155
canafistula/semente               Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.   21.360           162,00      1,600
canafístula/vagem               Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.     6.332           108,00      0,850
dedaleiro                              Lafoensia pacari St. Hil.     38.203           108,00      7,150
monjoleiro                              Acacia polyphylla DC.     14.241           173,00      9,030

aldrago; pau-sangue               Pterocarpus rohrii          2.180           119,00    34,268

guatambu-café guatambu-amarelo  Alospidosperma ramiflorum M. Arg.     2.525           173,00      6,410
ipê-branco                Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sand.               117.455           173,00      4,950
ipê-rosa                   Tabebuia heptaphylla                              20.005           173,00      3,230
ipê-roxo                 Tabebuia avellanedae                              26.444           173,00      6,200

jequitibá-branco                              Cariniana estrellensis (Raddi) O. Kuntze  11.709           420,00      9,130
paineira                   Chorisia speciosa St. Hil.                                 6.404           116,00    26,140
palmeira-jerivá                   Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm.                  559             94,00      3,700

  grupo  Exóticas–Eucalipto  

grupo  
Exóticas – Ornamentais 

  grupo  Exóticas – Pinus

grupo  Nativas – Clímax

  grupo  Nativas – Pioneiras

grupo  Nativas – 

Secundária Inicial

  grupo  Nativas – 

   Secundária Tardia

 preço/kg
R$  

http://www.iflorestal.sp.gov.br/produtos/index.asp
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Cultural, Educativo e Social

Secretário Xico Graziano 
e autoridades com as 

crianças durante o evento

SUCESSO na 
InaUGURaÇÃO DO 
PROJETO CRIanÇa 

ECOLÓGICa Em aSSIS

 N o dia 5 de novembro, o Secretário 
Xico Graziano, do Meio Ambiente, inaugurou 
na Floresta Estadual de Assis, o “Projeto Criança 
Ecológica”, ocasião em que foi prestigiado por 
inúmeros políticos da região. 
 Trata-se de um projeto pedagógico que
vem dar novo impulso aos trabalhos da Unida-
de de Assis, pioneira nas atividades de educação 
ambiental, desde 1979 naquela região. Essa 
atividade procura sensibilizar as crianças de 8 
a 10 anos sobre as questões ambientais e a 
necessidade de preservar a flora e fauna.
 O evento contou com a participação de
aproximadamente 300 pessoas, entre crianças, 
professores, autoridades municipais, prefeitos 
da região e demais convidados. Durante a 
inauguração, houve várias apresentações de 
alunos das escolas municipais de Assis e região.

 O projeto repercutiu positivamente 
entre as secretarias de educação da 
região, motivando todos a participarem 
do programa e também incentivando os 
professores a agendarem suas visitas à FE 
de Assis para a realização de atividades em 
contato com a natureza 

Nossos Laboratórios

 O  IF desde 1976 vem multiplicando 
espécies de Pinus vegetativamente e fixando 
os genótipos selecionados, para produção 
de resina, madeira, sementes etc. Possui 
hoje uma floresta clonada, composta 
de aproximadamente 3.600 clones, que 
correspondem a 36.000 rametes, distribuídos 
em uma área de aproximadamente 130 
ha, constituindo pomares  de sementes, 
bancos e jardins clonais. Localizam-se 
em algumas Estações  Experimentais 
disseminadas por todo o Estado de São 
Paulo. Esse conhecimento o IF repassou para 
o setor privado, inclusive para o de outros 
estados. A esse conjunto se integram as 
pesquisas com estaquia de Pinus resineiros, 
desenvolvidas  principalmente na Estação 
Experimental de Tupi – Piracicaba, onde existe 
infraestrutura peculiar, composta por: jardim 
clonal de material juvenil, jardins clonais de 

rejuvenescimen-
to em fases, 
e de nutrição. 
Possui também 
estruturas fixas – 
casa de vegetação, 
casa de sombra, 
estufa plástica, 
galpão de preparo das mudas, áreas de 
rustificação (pleno sol), além do laboratório de 
micropropagação em fase de acabamento.
 Hoje, o Instituto Florestal, através desse 
Projeto de Pesquisa, possui conhecimento e 
prática para a obtenção de clones de Pinus 
também por enraizamento de estacas de 
material adulto rejuvenescido, o que já está em 
operação e aplicação por algumas empresas 
do setor verticalizado, como as integrantes da 
Associação dos Resinadores do Brasil – ARESB  

CLOnaGEm DE Pinus 
Melhoramento genético: maior 

quantidade e melhor qualidade
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Muda de Pinus spp., obtida por 
enraizamento de estacas  de árvores 

selecionadas geneticamente
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http://www.criancaecologica.sp.gov.br/

http://www.iflorestal.sp.gov.br/noticias/news11.asp
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Nossas Pesquisas

Extração do látex
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 C onstatou-se que a madeira da 
seringueira, árvore de origem amazônica e 
nome científico Hevea brasiliensis, é excelente 
matéria-prima para a fabricação de móveis, e 
que São Paulo é o maior fornecedor de borracha 
natural do país. É responsável por cerca de 50% 
da produção nacional, concentrada no Pólo da 
Borracha, na região noroeste do Estado, onde 
também se localizam os pólos moveleiros de 
Votuporanga e Mirassol. Estes são os ingredientes 
básicos do Projeto “Disponibilidade da madeira 
da seringueira como matéria-prima para a con-
fecção de mobiliário no Estado de São Paulo”. 
 Desenvolvido já há quatro anos pelo 
Instituto Florestal, instituição vinculada à 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, o 
projeto é financiado pela Fundação de Amparo 
à Pesquisa no Estado de São Paulo – FAPESP, 
e tem entre seus objetivos a execução de um 
inventário florestal que quantifique e caracterize 
a madeira da seringueira, indicando a predição 
da produção necessária à sustentabilidade no 
abastecimento industrial. 
 Conforme a equipe de especialistas do IF, 
a cultura da seringueira está se estabelecendo 
como uma atividade lucrativa e sustentável,
apresentando expressivo crescimento de suas 
áreas de plantio. Estabelecidos com o objetivo 
principal de produção do látex, classificado 
como um produto florestal não madeireiro, 
os seringais apresentam boas perspectivas 

INStItUto FLorEStAL 
desenVolVe projeto de 

FaBrICação de MóVeIs CoM 
MadeIra de serIngueIra 

como fornecedores de matéria-prima para o 
segmento de produtos de madeira sólida. 
 São conhecidas as características que 
qualificam essa madeira como excelente 
matéria-prima para diferentes finalidades, 
destacando-se móveis residenciais, de 
escritórios, móveis institucionais, escolares, 
médico-hospitalares, móveis para restaurantes, 
hotéis e similares, além de forros e escadas. 
Para os técnicos, com a queda da produção 
do látex, após um período produtivo médio de 
20 anos, há necessidade de substituição dos 
seringais, que no Polo da Borracha ocupam 
atualmente uma área de cerca de 80 mil 
hectares. Portanto, finalizado o ciclo de vida 
normal de 25 anos, haverá disponibilidade de 
madeira com perspectivas de uma renda extra 
ao produtor. 
 São parceiros do IF na execução 
desse projeto, além da Associação Paulista 
de Produtores e Beneficiadores de Borracha 
– APABOR, a Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” – ESALQ/USP, a Associação 
Brasileira das Indústrias de Mobiliário – 
ABIMOVEL, o Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE/
SP e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial/Centro Tecnológico de Formação 
Profissional da Madeira e do Mobiliário de 
Votuporanga – CEMAD-SENAI 
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Móveis feitos de madeira da seringueira
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http://www.iflorestal.sp.gov.br/noticias/news2.asp
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