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São Paulo é uma cidade de crescimento caótico que vem dilapidando suas áreas 
verdes em seu processo de urbanização. Dados do Atlas Ambiental do Município 
de São Paulo, de 2004, resumem em números esse fenômeno: entre 1991 e 2000, 
o município perdeu 6,5% (5.345 hectares) de sua cobertura vegetal, 22% dos 
quais, ou 1.170 hectares, no entorno do Parque Estadual da Cantareira. Assim, a 
manutenção de áreas protegidas urbanas, como o Parque Estadual Alberto Löfgren, 
é fundamental para o bem-estar do cidadão paulistano.
 O parque, também conhecido como Horto Florestal, ocupa um lugar 
de destaque entre as Unidades de Conservação de Proteção Integral paulistas. 
Trata-se de uma área relativamente pequena (187 hectares), entretanto bastante 
significativa no contexto urbano. Encravada na zona norte da capital, ela abriga 
remanescentes da mata atlântica e contribui para a manutenção de um corredor 
ecológico que conecta a cidade de São Paulo à Serra da Mantiqueira.
 O parque é amplamente apreciado pela população por seus atributos 
de lazer e contato com a natureza – aspectos extremamente importantes para 
seus 720 mil visitantes/ano – o que a torna a 3ª unidade de conservação mais 
visitada do Brasil, atrás somente do parques nacionais do Iguaçu e da Tijuca. 
Dentre seus atrativos estão trilhas, lagos, arboretos históricos-científicos, o 
Museu Florestal Octávio Vecchi, o Palácio de Verão do Governador, o Núcleo de 
Educação Ambiental, a Estação Vida (atividades com idosos) e inúmeros pontos de 
observação de animais silvestres, como o bugio e o macaco-prego.
 Mas o Horto oferece muito mais. Sua importância como prestador de 
serviços ecossistêmicos tem sido mais disseminada nas duas últimas décadas. O 
conforto térmico é um exemplo. Comparado às áreas mais urbanizadas, o parque 
e seu entorno apresentam temperaturas mais amenas, com uma diferença de até 
8°C. A umidade relativa do ar também sofre influência positiva da presença da 
vegetação, com média mensal de 83,7% (o valor crítico para o conforto humano 
é 30%). Suas bicas são importante fonte de água pura para a população desde o 
início do século passado.
 Para São Paulo e os municípios de seu limite norte, o Horto Florestal é mais 
que lazer. É possibilidade para educação ambiental humanização e qualidade de 
vida na 5ª maior metrópole do planeta

O uso da pinha na ração 
do gado, pág. 8
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Editorial

O HORTO FLORESTAL EM DESTAQUE

Aconteceu

OParque Estadual Alberto Löfgren, nosso conhecido Horto Florestal, é 
um exemplo vivo da importância das  Unidades de Conservação de Proteção 
Integral em ambientes urbanos. Além de proteger espécies de animais e de 
plantas, é um verdadeiro oásis metropolitano, que garante lazer, educação 
ambiental e os demais serviços ecossistêmicos essenciais ao bem-estar 
humano. Confira em nossa matéria de capa.
 Não deixe também de ler sobre o Projeto Vale Vida, que proporciona 
a alunos do ensino fundamental do Vale do Paraíba possibilidade de contato 
com a natureza e debates sobre temas ambientais no Viveiro Florestal de 
Taubaté. No campo da pesquisa cientifica, destacamos o inovador trabalho 
desenvolvido na Estação Experimental de Itapetininga utilização da pinha na 
nutrição do gado, com importantes resultados na diminuição da produção do 
metano contribuidor do efeito estufa

Rodrigo Antonio Braga Moraes Victor
Diretor Geral do Instituto Florestal
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  Maria de Fátima Anderson Marino, da Seção de Desenho, teve duas obras 
selecionadas para exposição de nível nacional. Os quadros, em técnica mista, 
foram executados em parceria com o pesquisador cientifico aposentado João Régis 
Guillaumon. O Salão de Artes Visuais de Vinhedo terá abertura oficial no próximo dia 
31 de agosto e permanecerá aberto até 30 de setembro.

  O II Workshop Interno do Programa de Pesquisa em Biodiversidade – Núcleo 
Angatuba aconteceu no Centro de Pesquisa da Estação Ecológica de Angatuba em 
14 e 15 de junho. O evento fez parte das atividades do projeto temático “Mudanças 
Socioambientais no Estado de São Paulo e Perspectivas para a Conservação”.

  A Floresta Estadual de Assis realizou, de 13 a 15 de julho, o curso “Manejo, Uso 
Público, Avaliação de Trilhas e Ecoturismo em Unidades de Conservação”, que contou 
com a participação de alunos de graduação em Biologia, Engenharia Agronômica e 
Engenharia Florestal, além de técnicos em Meio Ambiente e outros profissionais. Os 
participantes puderam observar na prática as principais atividades para o manejo, o 
uso público e a conservação de UCs.

  Pesquisadores do Instituto Florestal participaram do Workshop de Curadores de 
Germoplasma, ocorrido entre 4 a 6 de julho em Campinas, no qual apresentaram três 
painéis sobre trabalhos de conservação genética realizadas na instituição.

  Em 21 de setembro, foram realizadas no IF as festividades do Dia da Árvore. 
Após plantio comemorativo de espécies nativas, os presentes puderam participar 
da caminhada ecológica e do lançamento da cartilha ECOatitude, programa de 
responsabilidade socioambiental da Secretaria do Meio Ambiente adotado pelo IF.

  Claudio Corrêa Porto. Saudades... Foram 48 anos de incansável trabalho e de 
dedicação exemplar. Amigo e companheiro de todos, o “Porto” seguro nos momentos 
de alegria e de tristeza. Nos deixou em agosto. Sua lembrança se faz presente a todo 
instante. 

Expediente

INSTITUTO
FLORESTAL
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Cultural & EducativoPlano de Manejo

Lobos-guarás habitam a Estação Ecológica de Itirapina

Mapa de vegetação do Plano de Manejo integrado

INTEGRANDO 
CONSERVAÇÃO 

E PRODUÇÃO EM 
ITIRAPINA
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or mostrando que não são atividades antagônicas. O 

caráter participativo também foi mantido durante 
todo o processo de planejamento, ao incorporar as 
novas realidades comunitárias, tanto locais como 
regionais, à gestão das duas áreas. 
 O Plano de Manejo produzido, além de 
se converter no principal instrumento de gestão 
das duas áreas protegidas, teve caráter inovador 
ao propor que o manejo da floresta plantada 
da Estação Experimental de Itirapina não se 
restringisse somente a desenvolver programas 
de produção madeireira por meios sustentáveis. 
Embora essa seja a missão do Instituto Florestal 
desde a década de 1970, o que lhe garantiu um 
papel exemplar no desenvolvimento da área 
florestal no Estado de São Paulo, atualmente as 
estações experimentais da instituição têm também 
o papel de reforçar o amortecimento de impactos 
negativos sobre as unidades de conservação 
lindeiras. Isso lhe confere visibilidade regional e 
nacional na conservação do patrimônio natural. 
 
Regeneração de nativas
 A iniciativa foi incorporada ao plano 
por meio da proposta de supressão de cerca 
de 500 hectares de      Pinus elliottii da Estação 
Experimental de Itirapina a serem manejados para 
a regeneração de espécies nativas da região. A 
intenção é estabelecer uma zona de recuperação 
que atue como uma barreira à dispersão de 
sementes de Pinus sobre a Estação Ecológica, além 
de funcionar como um corredor ecológico entre 
essa Unidade de Conservação com os fragmentos 
de cerrado que existem na Estação Experimental.
 O sucesso do manejo de uma área 
protegida não depende só de seus recursos 
naturais, mas principalmente do desenvolvimento 
de programas adequados para atingir os objetivos 
para os quais ela foi criada

http://www.iflorestal.sp.gov.br/itirapina

A Estação Ecológica de Itirapina, criada pelo 
Decreto nº 22.335, de 7 de junho de 1984, abrange 
2.300 hectares de um dos últimos remanescentes 
de cerrado no Estado de São Paulo. A peculiaridade 
do ambiente físico, com áreas drenadas e áreas 
úmidas, propiciou uma relevante diversidade de 
fisionomias, onde se encontram o campo limpo, 
o campo sujo, o campo úmido e o cerrado sensu 
strictu, bem como formações florestais associadas 
(mata de brejo). 
 Aliada à grande variedade fisionômica, 
existe uma rica diversidade biológica, tendo 
sido encontradas espécies da fauna terrestre e 
aquática, incluindo mamíferos ameaçados como o 
lobo-guará e a onça-parda, 231 espécies de aves 
(dentre elas 37 ameaçadas como a ema e o tié-do-
cerrado) e 51 de répteis. Nesse contexto, a Estação 
Ecológica de Itirapina tem importância crucial, 
por ser o maior fragmento contínuo de formações 
abertas de cerrado da região.
 Contígua à Estação Ecológica encontra-se 
a Estação Experimental de Itirapina, com 3.532 
hectares, ocupada principalmente por floresta 
de exóticas dos gêneros Pinus spp. e Eucalyptus 
spp. Em 1993 foi elaborado o Plano de Manejo 
Integrado das áreas protegidas de Itirapina, 
revisado em 2006. A revisão foi realizada por uma 
equipe multidisciplinar e interinstitucional com o 
objetivo de incrementar as informações técnicas 
e científicas conseguidas após mais de uma 
década de pesquisas e trabalhos de campo. Os 
funcionários e a comunidade também ajudaram, 
contribuindo com propostas para melhorar a 
gestão das áreas e integrá-las ao desenvolvimento 
regional. 
 
Desenvolvimento sustentável
 O documento gerado manteve a 
fundamentação da integração de áreas protegidas 
de diferentes categorias de manejo, tendo como 
base os princípios do desenvolvimento sustentável. 
O Plano procura conciliar conservação e produção, 



IF notícias4

Crônica

Entrevista

nome|Pedro Milton Martins
função| Oficial de Apoio à 
Pesquisa

 IF Quais foram seus primeiros passos 
no Instituto Florestal? Quando entrei aqui, 
em 1984, como trabalhador braçal, já tinha a 
serraria desde 1983 e o sistema de laminação 
e afiação de serras de fita tinha muitos 
problemas na execução. Entrei para carpir, só 
que eu tinha experiência e comecei a trabalhar 
na área da carpintaria. 
 IF Como foi o início da implantação do 
Projeto da JICA* em Manduri? O projeto já 
tinha iniciado para fazer casas pré-montadas 
e não tinha um profissional 
para poder controlar a serra 
de fita. Eu já tinha algum 
conhecimento e um pouco de 
experiência na área de serraria. Aí o chefe veio 
e me perguntou se eu gostaria de aprender 
a profissão de afiador, laminador e soldador 
de serra de fita. Foi quando o perito Masahiro 
Saito veio do Japão para nos treinar, pois na 
época em que instalaram a serra não deixaram 

por Isabel Nunes - Divisão de Florestas e Estações Experimentais

um profissional capacitado. Me dediquei e sou 
laminador de serra de fita há 27 anos. 
 IF Que conhecimentos o projeto 
lhe trouxe? Trouxe não só para mim como 
para região inteira. A técnica era muito 
avançada e a região não tinha o conhecimento 
dela. Quando a serra trincava, na técnica 
brasileira você tinha que cortar a fita. Era 
muito prejuízo. Com a técnica japonesa, 
você recuperava a serra trincada e não 
tinha desperdício de material. Coisa muito 
avançada. O Saito me ensinou e pediu para 
eu passar o conhecimento para outras 
serrarias, que também tinham dificuldade 
para arrumar profissionais para fazer esse 
trabalho. Eu passei o conhecimento para 
esses funcionários. Se na serraria não tiver 
uma pessoa que saiba fazer este serviço, não 
funciona. E não é fácil. Para aprender tem que 
ter interesse e gostar mesmo.
 IF O senhor trabalhou nas casas 
de madeira que são feitas aqui? No início 

fiquei um ano trabalhando com 
carpintaria. Tive oportunidade de 
montar casas em Porto Ferreira e na 
Água Branca, em São Paulo. 

 IF Como o senhor vê a instituição? 
Tenho orgulho de trabalhar aqui. Aqui é tudo 
muito bonito    
*Convênio Brasil-Japão, por meio da Japan International 
Cooperation Agency - JICA, para desenvolvimento do projeto de 
processamento de madeira de pequenos diâmetros, incluindo 
treinamento e equipamentos, que ocorreu de 1979 a 1991.

“Tenho orgulho de 
trabalhar aqui.”

DISCRETOS VIZINHOS 

Responsável pelo trabalho com 
a serra de fita na serraria da 

Floresta Estadual de Manduri, 
ajudou  a difundir a técnica por 

toda a região.

Olímpio e Baltazar são vizinhos queridos, 
porém, vivem enfurnados em casa, saindo apenas 
para desfrutar dos raios solares do meio-dia 
ou para buscar algum alimento. Estão sempre 
“indumentados”,  combinando 
com as diferentes horas do 
dia. São extremamente 
medrosos e desconfiados. 
Quando saio é comum 
encontrar com um 
deles que, sem a 
menor cerimônia,  
volta-se rapidamente e 
entra em sua humilde 
casa, demonstrando 
visivelmente a 
contrariedade.
 Certa noite fria e 
chuvosa, acordei e passei a ouvir ruídos 
estranhos vindos lá de fora. Levantei da cama 
devagar e colei o ouvido na veneziana. Sim, havia 
alguém comendo maçãs, alí bem debaixo da 

minha janela! Corri para chamar minha filha e 
permanecemos ambas com os ouvidos colados 
na janela. Deduzimos que um “pobre coitado” se 
encontrava na noite gélida saciando sua fome, 

comendo maçãs! Quem passaria por situação 
tão degradante? 
           Após longos minutos no silêncio 
da madrugada, ouvimos estarrecidas, um 
sonoro arroto! Em seguida, outro arroto 
gritante! Então, eram dois!
           Apesar de estarmos apavoradas, 
agarradas uma à outra, resolvi abrir a 
janela. Antes, me armei de uma poderosa 

lanterna. No três, abri e a claridade da 
lanterna iluminou o quintal. Vibramos 

com a surpresa que tomamos e o susto que 
pregamos. Eram eles: Olímpio e Baltazar que, 

num movimento brusco, saíram correndo e 
entraram um após o outro em sua casa: o bueiro. 

              Descobrimos nessa noite que nossos 
vizinhos, grandes lagartos, não são tão discretos 
assim quando se deliciam com as plantas!
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Nossas Unidades

Compensação Ambiental

Compensação ambiental é um mecanismo 
financeiro que visa  contrabalançar os impactos 
ambientais ocorridos ou previstos no processo 
de licenciamento ambiental de um determinado 
empreendimento. Trata-se de um instrumento 
relacionado com a impossibilidade de o 
empreendedor cumprir sua obrigação legal de mitigar 
o impacto ao meio ambiente. A licença ambiental 
elimina o caráter de ilicitude do dano que foi causado, 
porém não isenta o causador do dever de indenizar.
 Nos casos de licenciamento ambiental 
de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental, o empreendedor é obrigado a apoiar 
a implantação e a manutenção de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral. A aplicação 
dos recursos da compensação ambiental nas 
Unidades de Conservação, existentes ou a serem 
criadas, deve obedecer à seguinte ordem de 
prioridade: regularização fundiária e demarcação 
das terras; elaboração, revisão ou implantação 
de plano de manejo; aquisição de bens e serviços 
necessários à implantação, gestão, monitoramento 
e proteção da unidade, compreendendo sua 

A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO NAS 
ÁREAS PROTEGIDAS DE ITAPEVA

Trecho de campo rupestre do afloramento rochoso na 
Estação Experimental de Itapeva
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As estações Experimental e Ecológica de Itapeva 
estão localizadas no distrito de Engenheiro Maia 
no município de Itapeva, sudoeste do território  
paulista. A unidade experimental originou-se a 
partir de uma área maior, que foi incorporada ao 
patrimônio público pela Lei nº 276, de 02 de maio 
de 1949, e teve 1.827,61 hectares nos municípios 
de Itapeva e Itaberá transformados em Estação 
Experimental pelo Decreto Estadual nº 7.692, de 
17 de março de 1976.
 Unidade de Conservação de Proteção 
Integral, a Estação Ecológica de Itapeva foi criada por 
meio do Decreto Estadual nº 23.791, de 13 de agosto 
de 1985, com uma área de aproximadamente 107 
hectares contígua à Estação Experimental. As duas 
áreas protegidas estão na Zona do Paranapanema 

(Depressão Periférica Paulista). O clima regional é 
subtropical e no relevo regional predominam as 
colinas médias e altitudes entre 730 m e 760 m, 
drenado pelo rio Pirituba e também pelo córrego 
do Banhado.
 A Estação Experimental abriga importantes 
plantios experimentais (populações-base, 
consorciações de espécies, testes de progênies e 
procedências e blocos casualizados) e comerciais 
de Pinus, Araucaria angustifolia e Eucalyptus, 
bem como fragmentos expressivos de Floresta 
Estacional Semidecidual Secundária (tipo de 
Mata Atlântica), manchas relictuais de vegetação 
de campo rupestre sobre afloramento rochoso 
arenítico, cerrado denso e campo sujo úmido. 
 Nessa área estão preservadas algumas 
ruínas do antigo ramal da Estrada de Ferro 
Sorocabana, especialmente os bem conservados 
pilares de pontes de passagem de nível. Na Estação 
Ecológica, as coberturas vegetais predominantes 
são o cerrado denso e o cerradão, que 
representam o limite meridional de distribuição do 
cerrado no Estado.   
 Devido à diversidade de paisagem e relevo, 
as duas áreas comportam uma rica flora, com mais 
de 700 espécies, algumas ameaçadas de extinção, 
e uma não menos expressiva fauna silvestre, 
com destaque para a onça-parda, o lobo-guará, 
o veado-campeiro, o jacu e o curiango, também 
ameaçados. A Estação Ecológica dispõe de um 
plano de manejo preliminar para o tema vegetação 
e as duas estações possuem um detalhado estudo 
florístico de suas principais fisionomias

Processos executados ou em execução 
pelo IF desde 2005

Elaboração, revisão ou implantação de 
Plano de manejo
Aquisição de bens e serviços
Desenvolvimento de estudos para criação de novas 
UCs / Desenvolvimento de pesquisas para o manejo

17.798
462

2.843

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

Em milhões de reais

área de amortecimento; desenvolvimento de 
estudos necessários à criação de nova Unidade 
de Conservação; e desenvolvimento de pesquisas 
necessárias para o manejo da Unidade de 
Conservação e sua área de amortecimento.
 O Instituto Florestal vem investindo enormes 
esforços no aumento da obtenção de recursos 
de compensação ambiental e na eficiência da 
utilização desses valores. Para isso, tem capacitado 
seus técnicos para aperfeiçoamento da elaboração 
de planos de trabalho enviados à Câmara de 
Compensação Ambiental da Secretaria do Meio 
Ambiente, e deverá editar portaria regulamentando e 
tornando transparente o uso desses recursos 
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Opinião

Professor titular da Universidade de São 
Paulo (USP), Waldir Mantovani
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PARA QUE E A QUEM SERVEM AS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS? 

Estamos passando por um momento extremamente dinâmico da história 
das sociedades, em que as informações se difundem com imensa rapidez e o 
conhecimento é acessível a um número cada vez maior de pessoas, ainda que isso 
não se dê de forma igual entre os grupos sociais. 
  Por outro lado, quanto mais corremos para alcançar tudo o que se 
dispõe à nossa frente, menos nos sentimos realizados, não investimos em conhecer 
a nós mesmos e às outras pessoas, e sequer percebemos as constantes mudanças 
que ocorrem diante de nós, em parte porque a nossa memória, em geral, ainda 
é lenta na aquisição e no processamento de informações. Estamos cada vez mais 
atarefados, ocupados em dar conta das coisas todas que temos a apreender e a 
fazer, ainda que isso tenha como um elevado preço não percebermos tudo o que 
está acontecendo conosco e à nossa volta, não entendermos os motivos que nos 
levam às nossas atitudes e, finalmente, a não alterarmos nosso comportamento. 
Conforme Zygmunt Bauman, vivemos um momento em que ocorre ”...o colapso do 
pensamento, do planejamento e da ação a longo prazo, e o desaparecimento ou 
enfraquecimento das estruturas sociais...”. 
                Junte-se a esse contexto o fato de que estamos em um momento em 

que a sociedade está despolitizada, no sentido da ausência da participação política dos cidadãos nas 
decisões tomadas pelo Estado, que pode ser atribuída à falta de formação à cidadania ou ao desinteresse 
por suas decisões por descrença nas instituições, por sua ineficiência ou corrupção generalizada. 
Nas crises que ocorreram nos Estados Unidos e em vários países da Europa em 2008, perdemos a 
oportunidade de discutir o papel do Estado de Bem Estar Social, que é aquele que garante condições de 
educação, renda, saúde, habitação e outros serviços públicos à sua população. O Estado, considerado 
como o conjunto dos poderes políticos de uma nação, tem relação direta com as funções de instituições 
de pesquisa paulistas, como o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, o Instituto Geológico, o Instituto 
Agronômico de Campinas, o Instituto de Pesca, o Instituto Biológico, o Instituto Butantã, o Instituto de 
Economia Agrícola e as Universidade de São Paulo, Estadual Paulista e de Campinas. 
 Afinal, para que e a quem servem essas instituições? A estrutura de ciência e tecnologia do 
estado de São Paulo é considerada a mais avançada do país, em diversas áreas do conhecimento. No 
entanto, não há uma política estadual que agregue as suas instituições dentro de planos voltados a 
interesses não só políticos e imediatistas, mas como instrumentos de mudanças em nossa sociedade, 
com propostas novas, de acesso a toda a sociedade. Desde aproximadamente a década de 70, as 
instituições de pesquisa paulistas têm sido desconsideradas como agentes de desenvolvimento social, 
seja pela remuneração inadequada dos profissionais em seus quadros, seja por sua incapacidade 
de atender às demandas do próprio estado,  pelo número reduzido de funcionários ou pela perda e 
alteração de funções pelas quais passaram e ainda passam. 
 Como ex-funcionário do Instituto de Botânica e como professor aposentado na Universidade 
de São Paulo, em 34 anos não houve chamados à discussão sobre o papel das instituições públicas de 
pesquisa nas políticas públicas que foram desenvolvidas, raras vezes inserindo-as nos planos de Estado, 
notadamente às suas funções sociais. Os servidores públicos, como o nome indica, devem servir ao 
público, essa é a sua missão maior e melhor, a de prover à sociedade condições melhores de vida. É uma 
imensa responsabilidade em uma sociedade injusta em suas oportunidades, em que nem todos têm 
acesso a serviços de qualidade, seja na educação, habitação, saneamento, saúde ou seguridade social. 
Somos também responsáveis pelo bem estar da sociedade e precisamos estabelecer mais claramente 
como cumpriremos essa missão 

Waldir Mantovani é engenheiro agrônomo 
formado pela Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (ESALQ-USP). Mestre e doutor 
pela  Universidade de Campinas (UNICAMP). 
Trabalhou de 1978 a 1983 no Instituto de 
Botânica, órgão que hoje está vinculado à 

UMA CARREIRA DEDICADA À PESQUISA E AO ENSINO

Secretaria de Estado do Meio Ambiente       . 
Atualmente é professor titular na Universidade 
de São Paulo (USP)  e pesquisador do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação.
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Cultural, Educativo e Social

Apresentação teatral na terceira fase do projeto

PROJETO VALE VIDA: 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
NO VALE DO PARAÍBA

O Viveiro Florestal de Taubaté desenvolve 
desde 1989, em parceria com a Polícia  Militar 
Ambiental, o projeto de educação ambiental Vale 
Vida. Voltado a estudantes do ensino fundamental 
das redes públicas estadual e municipal dos 
municípios de Taubaté, Pindamonhangaba, 
Tremembé e Caçapava, o projeto pretende 
despertar nas crianças a consciência  para as 
questões ambientais, buscando mudanças de 
hábitos e atitudes, bem como possibilitar que elas 
tenham contato direto com a natureza.
 Os trabalhos são divididos em três fases. A 
primeira acontece na escola através de palestras e 
vídeos que abordam diversos temas, como fauna, 
flora, água, resíduos, caça predatória e áreas 
preservadas e degradadas. A fase seguinte ocorre 
no viveiro, onde os estudantes têm contato com 
a natureza, percorrendo a trilha interpretativa 
“Ribeirão das Antas”.

Reflexão 
 Durante 40 minutos de caminhada, são 
realizadas paradas para a discussão de temas 
que enfocam a importância da preservação dos 

Nossos Laboratórios

Responsável pela análise da cobertura 
vegetal do Estado de São Paulo, o Instituto 
Florestal tem realizado, através do Laboratório 
de Geoprocessamento da Seção de Manejo 
e Inventário Florestal, o mapeamento e o 
monitoramento dos remanescentes da vegetação 
e do reflorestamento com espécies exóticas de 
rápido crescimento.
 Um de seus principais produtos, o 
Inventário Florestal apresenta um abrangente 
diagnóstico dessa cobertura vegetal e análises 
comparativas com levantamentos anteriores que 
indicam as tendências e as causas das modificações 
ou das alterações na  cobertura florestal paulista.
 Ao mapear com exatidão e em formato 
digital a localização, o tamanho, a forma e o 
tipo fisionômico-ecológico dos fragmentos 
da vegetação natural, o Laboratório de 
Geoprocessamento, por meio do Inventário 
Florestal, tem permitido ao poder público e à 
sociedade monitorar alterações e agressões 
nos remanescentes da cobertura vegetal nativa 
do Estado. A elaboração desse produto ainda 
possibilita a realização de levantamentos básicos e 
temáticos, cujos resultados têm sido utilizados na 
elaboração de planos de manejo para diferentes 
Unidades de Conservação.  

 O Inventário Florestal 
também tem fornecido 
suporte científico 
fundamental para 
embasar políticas 
públicas setoriais, no 
sentido de orientar 
as estratégias de 
preservação e 
restauração da 
biodiversidade 
nativa do Estado de 
São Paulo. Permitiu 
identificar, de acordo com 
sua importância biológica, 
fragmentos indicados para a criação de Unidades 
de Conservação de Proteção Integral e áreas 
prioritárias para a implantação de Reservas Legais 
ou de Reservas Particulares de Patrimônio Natural.
 De maneira semelhante, os membros da 
Seção que atuam no Laboratório estão envolvidos 
atualmente nos estudos de dez áreas estaduais 
visando a criação de Unidades de Conservação 
com base nas áreas prioritárias para conservação 
definid as Projeto BIOTA/Fapesp. Nesse projeto, 
têm a responsabilidade de levantar e mapear o 
uso e ocupação da terra e sistematizar dados
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No Laboratório de Geoprocessamento, equipe 
trabalha no Inventário Florestal
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GEOPROCESSAMENTO E O 
MONITORAMENTO DO VERDE 

corpos d’água e da mata 
ciliar na formação dos 
rios e de problemas 
relacionados à erosão, 
desmatamento, 
assoreamento e lixo.
 As crianças 
também visitam o 
centro de exposições, 
que possui instrumentos 
de caça e pesca predatória, peles de animais e 
conservas de palmito apreendidas, redes e tarrafas 
de pesca, armadilhas e gaiolas de transporte 
clandestino de aves, animais ameaçados de 
extinção taxidermizados (empalhados), coleção 
de insetos e mostruário de sementes da flora 
brasileira e de animais peçonhentos . No final, 
elas participam de um minicurso de produção de 
mudas e realizam dinâmicas de grupos.
 A terceira fase está relacionada com a 
conclusão do projeto. Os estudantes desenvolvem 
uma atividade que pode ser teatro, feira ecológica, 
gincana ou redação, abordando os temas 
trabalhados nas etapas anteriores
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 Os animais ruminantes são capazes de 
aproveitar os alimentos de baixo valor nutricional 
quando esses são fornecidos juntamente com 
outros de alto valor energético. Com o uso de 
resíduos agrícolas e florestais regionais é possível 
manter sistemas de produção mais econômicos, 
uma vez que a alimentação representa a maior 
parte dos custos de produção animal. Atenta 
a essas demandas, a Estação Experimental de 
Itapetininga iniciou o projeto científico “Níveis de 
substituição da pinha na formulação de rações 
concentradas para bovinos em sistema silvipastoril 
de Pinus elliottii”

Nossas Pesquisas

O gado aceitou bem a ração com pinha
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ANTES RESÍDUO, 
AGORA A PINHA É 

PARTE DA RAÇÃO DE 
BOVINOS

A nova ração diminui custos na criação do gado
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Pesquisadores cientificos envolvidos no projeto

intuito de diminuírem-se os custos sem se alterar o 
desempenho animal.
 A pinha avaliada não tem pinhões, sendo 
obtida como resíduo da coleta de sementes 
geneticamente melhoradas. Fonte provável de 
tanino e fibra, as pinhas de Pinus secas e trituradas 
podem contribuir também no controle auxiliar de 
endoparasitas e ainda na mitigação da produção 
do gás metano decorrente do processo digestivo 
dos ruminantes, que é um dos colaboradores do 
efeito estufa.
 O uso da pinha como ingrediente 
em substituição a alimentos concentrados e 
volumosos na dieta de ruminantes a credencia 
como nova fonte de receita na atividade silvícola 
de Pinus, uma vez que atualmente tal produto não 
madeireiro não tem valor comercial e seu acúmulo 
junto a folhas secas entre as árvores aumenta o 
risco de incêndios florestais.
 Na primeira fase de investigação, a ração 
preparada com milho, farelo de soja, núcleo 
mineral, calcita e ureia recebeu níveis de pinha 
seca e triturada (no lugar do milho). Ofertada para 
novilhos suplementados a pasto, ela apresentou 
boa aceitabilidade e elevado consumo. Nessa 
etapa, o objetivo da investigação foi avaliar a 
aceitabilidade dos ruminantes. Não foi observada 
rejeição quanto ao consumo da mistura, bem como 
qualquer alteração fisiológica/clínica negativa 
quanto aos níveis testados.
 Em próxima fase, será avaliada a 
digestibilidade dessa ração na espécie ovina e o 
desempenho de novilhos manejados em sistemas 
tradicionais de pastejo em povoamentos de Pinus 
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 O sudoeste paulista, onde está localizada 
a Estação Experimental, é responsável por cerca 
de 40% da produção de resina do país e de 60% 
do Estado. A região tem vasta disponibilidade de 
resíduos agrícolas e florestais não madeireiros, 
os quais podem representar grande parte da 
composição de alimentos e serem destinados à 
produção de ruminantes. 
 As pastagens, quando de boa qualidade 
e disponibilidade, apresentam bom desempenho 
na alimentação de ruminantes, contudo, parte 
da dieta pode ser composta de material fibroso. 
Dentre os diferentes tipos de restos culturais, as 
pinhas apresentam grande potencial de utilização, 
podendo ser usada na época de escassez de 
forragens em regiões onde o resíduo é abundante. 
A substituição de parte da dieta pode representar 
diminuição de custos na produção animal. O nível 
de inclusão desse resíduo deve ser pesquisado no 
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