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 E m março, em solenidade realizada no Instituto Florestal, 
o Secretário do Meio Ambiente Xico Graziano lançou o novo Inventário 
Florestal da Vegetação Nativa do Estado de São Paulo, que será 
instrumento imprescindível para subsidiar a política ambiental do Estado.
 Na sequência dos trabalhos do Instituto Florestal, concluiu-se
mais um diagnóstico pormenorizado sobre os remanescentes da 
vegetação natural do Estado de São Paulo. É mais uma aplicação da 
ciência do sensoriamento remoto gerando informação direcionada ao 
desenvolvimento de políticas públicas setoriais para a área ambiental do 
Estado de São Paulo. O Inventário Florestal tem sido instrumento científico 
fundamental para embasar a definição de diretrizes para a Conservação e 
Restauração da Biodiversidade do Estado.
 Como resultado deste Inventário, observa-se que de 1990 a 2001 
houve uma recuperação da mata atlântica e São Paulo possuía 13,9% de 
seu território com vegetação nativa, em 2009 com o uso de novas 
tecnologias de imagens de satélite mais detalhadas permitiram mapear um
número maior de fragmentos da vegetação mostrando que hoje temos 
17,5% de cobertura vegetal nativa. Foram registrados cerca de 300 mil 
fragmentos de vegetação, o triplo do mapeamento anterior. 
 O novo Inventário é o quinto da série produzida a partir de 1962, 
constituindo significativo avanço tecnológico, na medida em que utiliza 
imagens de alta resolução do satélite ALOS (Advanced Land Observing 
Satellite), do  período de 2008/2009, em escala 1:25.000. O trabalho 
foi desenvolvido por equipe especializada da Divisão de Dasonomia do 
IF, que prepara agora a publicação que abrigará todos os resultados do 
levantamento efetivado. O Inventário Florestal da Vegetação Nativa do 
Estado de São Paulo é mais uma contribuição do Instituto Florestal para 
toda a sociedade, no cumprimento de sua missão institucional 

  PPS: dobra a receita 
destinada ao IF, pág. 8

http://www.iflorestal.sp.gov.br/noticias/news41.asp
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IF PRESTANDO CONTAS DE SUAS AÇÕES 

 O IF recebeu no período de 2 a 15 de março a visita do grupo acadêmico da 
Universidade Tecnológica de Darmstadt, na Alemanha. A equipe, coordenadora pelo 
professor Christian Pfestorf, contou com quatro estudantes de Design Gráfico e três 
estudantes intercambistas de cinema vindos de Portugal. A visita é a consolidação de 
um projeto desenvolvido meses atrás em busca de uma nova Identidade Visual para a 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo – RBCV.

Divulgação

INStItUto
FLorEStaL

  O “FALE CONOSCO” do IF representa um sistema particular de atendimento direto 
ao público, iniciado em 2009, colocando o Instituto ainda mais próximo da sociedade, 
inclusive de outros países. Desde julho de 2009, foram mais de 250 solicitações em temas 
diversos (sobre sementes, árvores, PEAL etc.), com mais de 92% de atendimento pela 
equipe do próprio IF – com grande satisfação dos usuários. Esta ação representa um 
passo firme do IF no sentido de ampliar a transparência e as boas práticas de gestão.
Destacamos também o avanço nos entendimentos com a Fundação Florestal que 
resultaram em elevação de 20% para 40% na participação do IF nas receitas advindas do 
Plano de Produção Sustentada – PPS, que deverá resultar em incremento da ordem de R$ 
3 milhões na receita institucional prevista para o ano de 2010 

  O Instituto Florestal realizou, em parceria com a UNESP – Campus de Botucatu – ,
o 2° Programa de Estágio de Férias, que atende 30 graduados do Curso de Engenharia 
Florestal. Estão envolvidas nesse programa seis unidades do IF: P.E Alberto Löfgren, 
E.E. de Tupi, E.E. de Itararé, E.E. de Bauru, E.E. de Itirapina e F.E. de Manduri. Os 
estágios ocorreram na áreas de Silvicultura, Madeiras e Produtos Florestais, Ecologia 
Florestal, Manejo e Uso Público.

  O Instituto Florestal se integrou ao Programa ECOatitude da SMA, que propõe 
ações para a sensibilização e a realização de boas práticas ambientais com relação 
a água, resíduos, transporte e energia. O IF está preparando material informativo e 
providenciando ajustamento de condutas.

  O Decreto n° 55.662, de 30 de março de 2010, criou quatro novas UCs – instituídas 
pelo SNUC - Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, como resultado 
do projeto “Diretriz para Conservação e Restauração da Biodiversidade do Estado de 
São Paulo”. Dentre elas, a Floresta Estadual de Guarulhos (92,2 ha), inserida na categoria 
de uso sustentável, que será administrada pelo IF, e terá como objetivo o plantio de 
espécies nativas para recuperação da biodiversidade, pesquisas de produção e manejo 
florestal e a valorização das propriedades rurais com o uso adequado da terra, em 
parceria com as comunidades do entorno.

 Antonio da Silva defendeu sua tese de doutorado intitulada  “Morfologia, 
conservação e ecofisiologia da germinação de sementes de Psidium cattleianum 
Sabine” junto à Universidade Federal de São Carlos, e Sueli Herculiani defendeu sua 
dissertação de mestrado junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo – USP, cujo título é “A população tradicional caipira e sua 
reprodução sociocultural frente às políticas públicas de conservação e os processos de 
educação – Parque Estadual do Jurupará, Ibiúna – SP”.
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Rodrigo Antonio Braga Moraes Victor
Diretor Geral do Instituto Florestal
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http://www.iflorestal.sp.gov.br/ecoatitude
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Cultural & EducativoPlano de Manejo

Mapa da cobertura vegetal do Parque Estadual Alberto 
Löefgren - parte integrante do Plano de Manejo

PARqUE ESTADUAL 
ALBERTO LÖFGREN
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 A pós dois anos de intenso trabalho foi 
concluído o Plano de Manejo do Parque Estadual 
Alberto Löfgren, que se constitui importante 
instrumento de gestão e grande marco institucional. 
A unidade foi a primeira área de conservação 
efetivamente implantada no Estado de São Paulo e 
possui grande importância histórica. Em 1896, com 
a desapropriação do Engenho da Pedra Branca, para 
instalação do Horto Botânico, iniciou-se o processo 
de contenção e preservação ambiental que serviu 
de base para a criação do Serviço Florestal no 
Estado, hoje Instituto Florestal.
 Os trabalhos para elaboração do Plano de 
Manejo  foram iniciados em 2008, com a participação 
de mais de 80 técnicos do Instituto Florestal, 
representantes da sociedade civil e instituições 
governamentais. Elaborado em conformidade 
com os preceitos da conservação ambiental 
associados às práticas recreativas e educativas, 
atende às expectativas da comunidade do entorno, 
contribuindo assim para sua gestão com diretrizes 
que disciplinam e regulam sua dinâmica de ação.
 A elaboração do Plano deu início ao 
processo de instalação do Conselho Consultivo 
do Parque. Constituído por 24 representantes da 
sociedade civil e órgãos governamentais, de forma 
paritária, irá contribuir para a efetiva participação 
da comunidade, nas principais questões que 
envolvem a unidade de conservação.
 O Plano evidenciou o grande potencial da 
unidade para o desenvolvimento das práticas pedagó-
gicas de educação ambiental, turismo, recreação e 
lazer da zona norte da cidade de São Paulo. 
 A proximidade do Parque com a cidade 
possibilita abordar questões de educação ambiental 
e conscientização, como um laboratório vivo, 
que envolve a relação de valores urbanos básicos 
com a importância da preservação e conservação 
ambiental.
 Nos levantamentos efetuados pelos 
diversos técnicos que atuaram na elaboração desse 
Plano, foi possível observar que a Unidade possui 
área total de 187 hectares, sendo sua área primitiva 
sobreposta à área contígua de domínio do Parque 
Estadual da Cantareira. 

 Outra contribuição que o Plano evidenciou 
foi a caracterização do Arboreto da Vila Amália, como 
acervo vivo de espécies vegetais nativas adaptadas, 
apresentando espécies dos diversos continentes, 
muitas delas ameaçadas de extinção em seu país 
de origem. No estudo da biodiversidade, apontou-
se a ocorrência de seis espécies ameaçadas na 
categoria vulnerável, como a jaguatirica (Leopardus 
pardalis), o gavião-pombo-pequeno (Leucopternis 
lacernulatus), a araponga (Procnias nudicollis), o 
macuco (Tinamus solitarius), o pavó (Pyroderus 
scutatus) e o lagarto teiú (Tupinambis merianae).
 O  Arboreto da Vila Amália  será contemplado 
com um núcleo administrativo, infra-estrutura e 
implantação de atividades de educação ambiental, 
reforma da ciclovia e  reintegração da área do  Clube 
Paulistano de Tiro, ampliando os espaços de lazer, e 
maior integração com a comunidade do entorno.
 O Plano propõe ainda ações socio-
ambientais através do Programa de Jovens da 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde – Núcleo 
Horto/Cantareira, com os jovens do entorno 
participando de educação ecoprofissional.
 A grande inovação do Plano é a criação 
de um Programa específico para Zoonoses, tendo 
em vista a importância da temática saúde e meio 
ambiente no contexto do Parque. Este Programa 
possibilitará o desenvolvimento de pesquisas 
e realização de parcerias visando a prevenção 
de ocorrências de zoonoses em áreas urbanas, 
conciliando os objetivos de conservação dos 
recursos naturais com a intensa visitação pública 

http://www.iflorestal.sp.gov.br/noticias/news42.asp



IF notícias4

Crônica

Entrevista

nome| Antônio Cassalho
profissão| Guarda-Parque

 IF  Quando o Senhor entrou no 
Instituto Florestal? Eu entrei em 1956 como 
Pessoal para Obra, P.O., já perto na Cantareira. 
Eu tinha 19 anos. Então eu fazia reboque, 
carregava tijolo, mas eu queria mesmo 
trabalhar no mato. Aí um dia eu cheguei e falei 
pro responsável: “Eu gosto muito do 
mato, venho aqui com chuva ou sol, 
se eu trabalhasse aqui seria mais 
feliz”. Insisti tanto que um dia ele viu 
que não tinha jeito e eu finalmente 
vim para onde eu queria, aqui no mato.  

 IF  O senhor começou a trabalhar 
muito cedo, o senhor estudou? Estudei só 
até o quarto ano primário, mas aprendi muito 
com a natureza. O meu pai, quando veio de 
Minas, ele conhecia um pouquinho de planta 

 Enquanto a entrevistadora rabiscava 
algo num papel, orgulhosa eu comentava a 
experiência como secretária executiva em 
bancos no centro da cidade de São Paulo. 
Percebi sua satisfação quando disse que tinha 
condução própria: “Temos o local ideal pra
você!” - “Ainda bem que não seria ali; é bonito,
mas muito isolado - pensei”. Segui para o final
da Rua do Horto. Um vigia abriu o grande 
portão e estremeci diante de enormes árvores.
“Aqui é o Parque Estadual da Cantareira?” 
Perguntei angustiada. “Sim... mas a adminis-
tração fica mais adiante. “Adiante? Mas já 
estava fora de São Paulo!”  Subi o ladeirão.  
A beleza dos raios solares atravessando as 
copas das árvores não passou despercebida, 
assim como o silêncio cortado pelo canto dos
pássaros e aqueles roncos que hoje sei eram 
dos bugios. Suspirei tristemente e o ar puro e 
gelado invadiu os pulmões. Após um longo
trecho o asfalto desapareceu. Com cuidado
desci uma esburacada ladeira de pedras. 

“Isso não está acontecendo!” - Pensava. 
Reparei uma imponente casa à esquerda, 
estacionei defronte uma das largas portas. 
Fui recebida animadamente pela dona 
Olga que, de sala em sala, me apresentou 
aos funcionários, monitores e estagiários 
que ali trabalhavam. Estranhamente, todos 
pareciam felizes! Depois paramos no que 
seria o meu escritório: uma mesa com uma 
antiga - já naquela época - “Remington”
e uma cadeira. “Aqui?” Chorei por uma
semana inteira! Quase morri de susto quando 
um macaco-prego apareceu na porta da sala, 
quando um morcego voou sobre minha cabeça 
pra lá e pra cá e quando uma “armadeira”, 
armada, me encarou na porta de entrada. E a 
vez que fiz um breve strip-tease? Apavorada, 
arranquei a blusa ao sentir que algo espinhava 
as minhas costas. Os gritos ecoaram pela mata! 
Até hoje não sei que bicho era aquele! E as 
tempestades no escuro; o terror dos vigias! 
Quanto aprendizado! Ah! Quanta saudade...!

por Isabel Nunes

medicinal. Mas eu aprendi mais perguntando. 
Ia para um lugar novo, e via algum senhor velho 
com mais de 70, 80 anos e perguntava sobre as
plantas e animais, pois esses são os sabidos. Eu 
posso escrever ruim, torto, mas vou explicar certo, 
pois a natureza foi minha grande professoras.

 IF  Que mensagem de preservação o 
senhor deixaria para as próximas gerações?
 A única coisa que eu poderia dizer pra quem 
quiser, dê valor à Serra da Cantareira. Procure 
plantar quatro a cinco árvores ao invés de 
derrubar uma. Em São Paulo há muitas 
construções desorganizadas, aterros e todo 
desmatamento, tudo que já tiraram, está 
fazendo falta. E quanto mais aumentar o 
desmatamento mais vai aumentar doença, 
crises de seca. A população desmatando vai 
modificando o planeta. Quem faz isso é o  
próprio homem. O homem pra ser honesto  

     e bom, tem que ter uma educação 
 boa de pai e mãe, respeitar a família, 
    porque a nossa floresta é uma mãe. 
   Alguém vem com um machado, e 

             uma árvore que demorou 80 anos pra 
crescer é derrubada em 20 minutos. Então a 
floresta é nossa vida. Nosso lençol azul de 
manhã são essas nuvens brancas lá no céu. 
Agora você vê isso aqui derrubado, um monte 
de lixo. Temos que dar muito valor onde nos 
sentimos bem. Quem destrói a floresta está 
destruindo a ele e os que estão vindo 

“... a natureza foi 
minha grande 
professora.”

MINHA ESTREIA NO IF

Último guarda-florestal do Parque 
Estadual da Cantareira, defende 

bravamente a floresta à qual 
se dedica há mais de 50 anos.
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Nossas Unidades

Parcerias

 OInstituto Florestal iniciou em 2009 
a construção de uma promissora parceria 
internacional com a Faculty of Design of the 
University of Applied Sciences, sediada em 
Darmstadt na Alemanha, com o objetivo 
de criação de nova identidade visual para a  
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade 
de São Paulo. As primeiras atividades foram 
desenvolvidas com o auxílio de ferramentas 
da internet, como o Wikiserver, servidor 
onde foram disponibilizadas pelo Serviço de 
Comunicações Técnico-Científicas - SCTC  todos 
os documentos necessários, e do programa  
Skype, que possibilitou a realização de reuniões 
à distância.
 Em setembro de 2009, a equipe 
coordenada pelo Professor Christian K. Pfestorf 
esteve no Instituto Florestal para uma visita 
técnica, sendo apresentada uma proposta 

PROMISSORA PARCERIA 
INTERNACIONAL

preliminar do projeto para o Conselho 
Técnico do IF.  A estudante alemã Charlotte 
Weinsenborn permanece estagiando junto 
ao SCTC, em continuidade à parceria, com 
previsão de projetos de comunicação visual 
para o Parque Estadual Alberto Löfgren, e para 
programas e atividades específicas 

VIVEIRO FLORESTAL DE TAUBATÉ

 O Viveiro Florestal de Taubaté foi 
criado em 1960, em uma área de 10 ha, através 
da desapropriação do Sítio Santo Antônio, 
localizado em área rural do município de 
Taubaté, na cabeceira da bacia hidrográfica do 
rio Una, em local de fácil acesso, às margens 
da rodovia Oswaldo Cruz SP-125, tornando-se 
estratégico para a comercialização de mudas 
florestais e na realização de atividades de 
educação ambiental.  
 Seu principal objetivo, na época de 
criação, foi a produção de mudas dos gêneros 
Pinus e Eucalyptus no Programa de Introdução 

de Espécies Exóticas de Rápido Crescimento, 
sendo produzidas 2 milhões de mudas ano.  
Hoje, a produção de mudas de espécies  
nativas, exóticas e ornamentais atende ao 
público em geral e a projetos de recuperação 
de áreas degradadas.
 Através de parceria entre o Instituto 
Florestal e a Polícia Ambiental de Taubaté, vem 
sendo desenvolvido o Projeto de Educação 
Ambiental intitulado “Vale Vida”, atendendo 
à grupos escolares de Taubaté e região, onde, 
por meio de uma trilha interpretativa, os alunos 
aprendem de forma integrada com a natureza.
Estão sendo desenvolvidos ainda na unidade 
dois projetos financiados pelo FEHIDRO, um 
projeto de  pesquisa na área de análise de 
águas e solos e outro, com recursos em fase 
de liberação, para ser aplicado na produção 
de mudas nativas e recuperação de áreas 
de preservação permanente localizadas na 
Microbacia Hidrográfica do Ribeirão das Antas, 
onde está localizado o viveiro.
 O Viveiro Florestal de Taubaté tornou-se 
referência, sendo procurado por muitos pro-
prietários rurais da região e do Litoral Norte 
devido a sua posição estratégica,  apesar de suas 
dificuldades é um polo de difusão de tecnologia 
florestal e ambiental no Vale do Paraíba  

Produção de mudas no Viveiro Florestal de Taubaté
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Equipe da Universidade de Darmstadt 
 durante apresentação  no IF

http://www.iflorestal.sp.gov.br/unidades_conservacao/index.asp

http://www.iflorestal.sp.gov.br/noticias/news43.asp



IF notícias6

Sementes

 O Programa de Melhoramento Genético do Instituto Florestal teve início 
na década de 1970, tendo como alvo o Pinho (Pinus elliottii var. elliottii), 
instalado em larga escala em áreas do IF na década anterior. O objetivo desse 
trabalho era substituir o uso da madeira do pinheiro-brasileiro (Araucaria 
angustifolia), que já se encontrava escassa. Posteriormente, muitas outras 
espécies arbóreas exóticas e nativas foram incluídas no programa como, por 
exemplo, variedades de Pinus tropicais e de espécies de Eucalyptus, além 
do pinheiro-brasileiro, Jequitibá (Cariniana legalis), entre outras. O Programa  

     ampliou seus objetivos e busca o aumento da produtividade de madeira por 
unidade de área, a melhoria na forma das árvores, bem como o incremento da produção de goma 
resina de Pinus. A conservação ex-situ (fora do lugar de origem) e produção de sementes com alto 
grau de variabilidade genética de espécies nativas para reflorestamentos ambientais estão entre 
as prioridades dos trabalhos desenvolvidos. Atualmente, o programa conta com amplo banco 
ativo de germoplasma na forma de testes de procedências e progênies (descendentes), pomares 
clonais e populações-base de espécies arbóreas exóticas e nativas. Muitos dos pomares de 
sementes já se encontram em franca produção, principalmente no que se refere ao crescimento 
e forma. Com esse procedimento, o IF pode ofertar aos silvicultores sementes melhoradas para a 
produção florestal. Os testes de procedências e progênies têm sido avaliados constantemente e 
os resultados divulgados em revistas científicas especializadas. Esses testes, quando realizados em 
espécies nativas, além de servirem para a conservação ex situ, também têm sido utilizados para 
estudar a estrutura genética das populações a partir de caracteres quantitativos (altura, diâmetro 
e volume), conhecer a herança de caracteres de crescimento e forma. 
 Mais recentemente, devido ao aumento na demanda de sementes de nativas e ao fato 
de que áreas naturais podem ser perdidas facilmente por catástrofes (como incêndios florestais), 
os testes com nativas, em franca produção de sementes, têm também sido feitos para garantir 
variabilidade genética nos reflorestamentos. Todos esses ensaios estão instalados nas Estações 
Experimentais de Luiz Antônio, São Simão, Marília e Jaú, e nas Florestas Estaduais de Bebedouro 
e Pederneiras. O Programa atualmente conduz pesquisas e conserva, ex-situ, 25 espécies nativas, 
além de várias espécies dos gêneros Eucalyptus e Pinus 

Sementes de Pinus
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MELHORAMENTO GENÉTICO DE SEMENTES: 
UMA HISTóRIA DE SUCESSO NO IF

Obs.: veja a lista completa das sementes disponíveis em http://www.iflorestal.sp.gov.br/produtos/index.asp
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

eucalipto citriodora aps               Eucalyptus citriodora                190.363     R$ 559,00      1,765
grupo  Exóticas - Ornamentais 

grupo  Exóticas - Pinus 

pinus elliottii resineiro               Pinus elliottii var. elliottii   32.166     R$ 438,00  163,740  

grupo  Nativas - Clímax 

jatobá                 Hymenaea courbaril L. var. stilbocarpa       249       R$ 87,00      35,950 
guarantã                 Esenbeckia leiocarpa Engl.   11.465     R$ 148,00    11,813 

jatobá-do-cerrado                Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne       268       R$ 87,00    27,200
óleo-de-copaíba                Copaifera langsdorffii Desf.                 104.695      R$ 152,00     10,772
olho-de-cabra                Ormosia arborea (Vell.) Harms         889       R$ 98,00       2,150
palmito                 Euterpe edulis Mart.      1.057     R$ 105,00    46,360 
palmito açai               Euterpe oleraceae           779       R$ 38,00    30,700
sapucaia-mirim               Lecythis lanceolata           205     R$ 113,00       9,500 

olho-de-pavão                Adenanthera pavonina                     3.838     R$ 101,00      1,915
ipê-das-canárias                Tabebuia pentaphylla    42.370        R$ 87,00  1,350
olho-de-pavão                Adenanthera pavonina      3.838      R$ 101,00  1,515
palmeira-de-saia-da-califórnia       Washingtonia filifera      1.846        R$ 83,00  5,600
palmeira-imperial               Roystonea regia       2.396      R$ 108,00  4,950
palmeira-latânea                Livistona chinensis            681        R$ 83,00  88,400
tipuana                 Tipuana tipu       1.787       R$ 87,00  1,850



7IF notícias

Cultural, Educativo e Social

Membro da comunidade
 tradicional caipira 

do Parque Estadual 
do Jurupará

COMUNIDADES 
TRADICIONAIS 

 A linhando-se às políticas
internacionais e nacionais, os técnicos do
IF definiram nos planos de manejo preparados 
pela instituição que as populações tradicionais 
existentes nos parques estaduais devem 
integrar o processo de gestão dessas unidades 
de conservação. No Brasil, o SNUC – Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (Lei 
Federal no 9.985/2000) passou a admitir,
formalmente, esses grupos populacionais 
em determinadas categorias de UCs. Nas 
Unidades de Proteção Integral, que é o caso  
dos parques estaduais, as atividades e as obras 
desenvolvidas não devem se limitar àquelas 
destinadas a garantir a integridade dos recursos 
naturais, mas também assegurar aos residentes 
tradicionais os meios para satisfação de suas 
necessidades materiais, sociais e culturais.
 Em 1984, quando a área do Núcleo 
Picinguaba, em Ubatuba, foi desapropriada 
para compor o Parque Estadual da Serra do Mar, 
os estudos para o plano de manejo do Núcleo
 já consideravam a integração dos seus 
moradores tradicionais. Uma atitude pioneira 
numa época em que ainda não havia respaldo 
legal para essa postura.
 A partir daí, as preocupações ambientais
 e socioculturais ganharam espaço no IF, objeti-
vando melhor caracterizar essas populações, 

muitas vezes confundidas com invasores e 
grileiros, de forma a buscar alternativas para 
minimizar os conflitos entre gestão de UCs e 
populações tradicionais.
 Em artigo publicado em 2003, por 
pesquisador do IF, na revista do Instituto  
Brasileiro de Advocacia Pública – IBAP 
reuniram-se não só a experiência de 
Picinguaba, mas também de outros núcleos 
do PESM e UCs. Fora das áreas protegidas, 
essas  comunidades têm sido pressionadas 
pela ocupação imobiliária e pela exploração 
econômica de seus territórios, desestruturando 
seus vínculos sociais e familiares 

Nossos Laboratórios

 A s informações geradas pela Seção 
de Animais Silvestres do IF nos últimos anos
têm subsidiado os planos de manejo das 
UCs do Estado, e a identificação de Áreas 
Prioritárias para a Conservação e Restauração 
da Biodiversidade, além de contribuir na 
Estratégia Paulista sobre Espécies Exóticas 
Invasoras e na conscientização ambiental.   
Os dados levantados por seus pesquisadores 
contribuíram, também, para a “Lista Oficial de 
Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção no 
Estado de São Paulo”.
 Essa seção atua no levantamento 
e monitoramento de vertebrados, com 
o objetivo de propor ações para gestão 
e manejo desses sítios, possibilitando a 
preservação das espécies, além dos processos 
evolutivos e ecológicos dos ecossistemas. 
Desenvolvem, ainda, estudos sobre ecologia e 
comportamento de espécies pouco conhecidas 
ou ameaçadas de extinção. A parceria com 

profissionais 
de outras 
instituições 
de pesquisa 
e gestão 
ambiental tem 
sido um meio 
eficiente no 
estabelecimento 
de políticas 
públicas que visam à conservação da natureza, 
priorizando espécies endêmicas ou ameaçadas.
Por meio dela, o IF tem propiciado a estudantes 
de graduação e pós-graduação a oportunidade 
de treinamento na pesquisa sobre fauna, 
com projetos de iniciação científica e 
coorientação em dissertações de mestrado. 
Cumpre-se, assim, a proposta de 1934, quando 
da criação da USP: que o Instituto Florestal 
contribua, como órgão complementar, 
também na formação acadêmica 
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Aplastodiscus cf. ehrhardti, espécie presente 
na lista de espécies ameaçadas no Estado 
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Nossas Pesquisas

Extração de resina na Estação Experimental 
de Itapetininga
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 A partir de 2004 o Instituto Florestal 
implementou o Plano de Produção Sustentada 
– PPS , com plantio médio anual de 1.000 ha 
de Pinus/Eucalyptus, oriundos de sementes 
geneticamente melhoradas, resultantes das 
pesquisas produzidas pela própria instituição. 
 

 
 
 
 
 
 

  Esse Plano visa repor as árvores que 
sofrem anualmente o corte seletivo. Está 
sendo executado em 29 unidades de uso 
sustentado administradas pelo IF. Essas áreas 
constituem importante locus de pesquisa 
genética, de pesquisa em manejo florestal 
e de recursos econômicos, representando, 
fundamentalmente, a sutentabilidade de todo 
o Sistema Estadual de Florestas – SIEFLOR.  
 O corte seletivo é uma forma de 
exploração sustentável dos plantios executados 
a partir de 1959 para a produção madeireira. 
Conforme a fase, são explorados de forma 
seletiva, gerando diferentes produtos: goma 
resina, madeira para palanques e esticadores 
para cercas, postes, contraplacados, madeira 
para energia e, na fase final, madeira 
serrada para construção civil, móveis e para  
outros fins.
 Na medida em que essas reposições 
são executadas, novas tecnologias de 
plantio e exploração são testadas, incluindo 
o melhoramento genético e a clonagem, o 
espaçamento e a poda artificial, buscando-se 

PLaNo DE ProDUção 
SUStENtaDa: 

O PLANO qUE TAMBÉM 
DÁ SUSTENTABILIDADE AO IF

a produção de madeira de qualidade, livre 
de nós e com alto valor agregado. É também 
a oportunidade para substituir espécies 
e variedades que não tiveram melhor 
desempenho nas regiões implantadas nos 
primórdios do plantio.
 O Plano de Produção Sustentada prevê 
proporcionar anualmente:
• 200 mil m3 de madeira para desdobro e energia
• 20 mil toneladas de goma resina
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Toras de madeira de Pinus

29 unidades de uso sustentado do IF (Florestas e 
Estações Experimentais)
25 mil hectares de Pinus: plantios executados 
a patir de 1959
6 mil hectares de Pinus estão sendo plantados entre 
2004 e 2010 por meio de contratos já firmados com 
a iniciativa privada, totalizando 6 milhões de mudas

5,6 milhões de mudas já foram plantadas, garantindo 
a manutenção de 5 mil empregos diretos nessas áreas, 
em atividades de plantio, corte e resinagem de Pinus

síntese do plano de produção sustentada

A PARTIR DE 2010, O IF PASSA A RECEBER 40% DA 
RECEITA ARRECADADA COM O PPS; 60% SÃO 

DESTINADOS ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE 
PROTEÇÃO INTEGRAL GERENCIADAS PELA 

FUNDAÇÃO FLORESTAL
(Resolução SMA 34 de 11/5/2010)


