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1. APRESENTAÇÃO 

Em, 05 de Junho de 1993, no dia Internacional do Meio Ambiente foi criada a 

Estação Ecológica do Noroeste Paulista, através da Lei Estadual nº 8.316, tendo o 

Instituto Florestal na época participado do processo de análise e manifestação favorável 

à aprovação do Projeto de Lei, considerando a relevância da medida para oferecer o 

fortalecimento do instrumento de preservação de 168,63 ha de mata remanescente 

localizada na divisa dos municípios de São José do Rio Preto e Mirassol. (Anexo I) 

Na sequência, em março de 2007, o Instituto de Pesca, órgão pertencente à 

Secretaria de Agricultura e Abastecimento do governo do Estado, solicitou a cooperação 

técnica do Instituto Florestal no sentido de elaborar projeto de recuperação e ampliação 

da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, em virtude da necessidade de preservação 

do reservatório com cerca de 12 ha de espelho d’água, localizado junto a esta unidade 

de conservação afim de garantir a produção e manutenção da qualidade do recurso 

hídrico, essencial para a sustentabilidade do Centro APTA do Pescado Continental, 

importante Centro de Pesquisa que objetiva o incremento de produção pesqueira no 

interior do Estado. 

Neste mesmo ano, quando da visita do então Secretário Estadual do Meio 

Ambiente à Estação Experimental de São José do Rio Preto, unidade sob a 

administração do Instituto Florestal, o Senhor Prefeito Municipal de São José do Rio 

Preto, no mesmo alinhamento ao pleito do Instituto de Pesca, apresentou o pedido para 

que a área compreendendo a Microbacia do Corrego de Moraes (ou Biluca), na sua 

porção situada no Município fosse transformada em floresta, com formação de bosques 

e criação de área para visitação pública, educação ambiental, entre outros usos e, 

principalmente a ampliação da área verde no município. 

Com a noticia, neste período, da desativação do IPA – Instituto Penal Agrícola e 

mudança da mesma para as novas instalações do CPP - Centro de Progressão 

Penitenciaria em outro local, ocasionou início de intensas negociações pela disputa da 

área pertencente  a Secretaria da Administração Penitenciaria localizada nos municípios 

de São José do Rio Preto e Mirassol. 

No primeiro momento, o Instituto Florestal obteve, com a edição do Decreto nº 

53.969 de 23 de janeiro de 2009, 131,80 ha de área à margem direita do Córrego de 

Moraes, incluindo toda área da Microbacia no Município de São José do Rio Preto, 

restando ainda como remanescente da área do IPA, a porção de terras no Município de 

Mirassol, de 248,135ha, área esta necessária para consolidar o fechamento da 

Microbacia, necessária a dar maior proteção ao reservatório de água e à Estação 

Ecológica. (Anexo II) 

Consolidando todos estes esforços, finalmente em 05 de Junho de 2014, também 

na data comemorativa do Dia Internacional do Meio Ambiente, o governo do Estado 

editou o Decreto nº 60.522, transferindo o imóvel remanescente do IPA, de 248,135 ha 

da Secretaria de Administração Penitenciaria para a Pasta do Meio Ambiente, com o 

destino ao Instituto Florestal. (Anexo III) 
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Neste Decreto, ficou definido no seu artigo 2º que esta área de 248,13 ha 

juntamente com a outra anteriormente transferida de 131.80 ha, totalizando 379,93 ha 

serão utilizadas no desenvolvimento de pesquisas cientificas e experimentos com 

espécies florestais nativas, gerando modelos de recuperação ambiental de áreas 

alteradas, promovendo a difusão e transferência tecnológica, podendo buscar 

intercâmbio Técnico-Cientifico com demais instituições e órgãos setoriais afetos a este 

fim. 

  No mesmo Decreto, através do seu artigo 3º ficou o Instituto Florestal 

incumbido de desenvolver estudos e propor medidas a serem implementadas para  a  

transformação  da  área em Floresta Estadual, nos  termos da  Lei nº 9985,  de 18 de 

julho de 2000, que institui o  SNUC – Sistema  Nacional  de Unidades de  Conservação 

da Natureza. 

O Parágrafo Único do Artigo 3º explicita ainda que: 

As medidas objetivando a transformação da área em Floresta 

Estadual têm ainda como fundamento a necessidade de fortalecimento do 

mecanismo de proteção à Estação Ecológica do Noroeste Paulista, importante 

Unidade de Conservação que abriga significativo remanescente do 

patrimônio florestal da região, constituindo-se em valiosíssimo banco 

genético, sendo que o reflorestamento com as espécies nativas no seu 

entorno, visa propiciar melhores condições para o estabelecimento da zona de 

amortecimento, abrigo para fauna silvestre, produção de sementes, além da 

ampliação da área verde para a população. 

Em 2007, a Estação Ecológica do Noroeste Paulista foi contemplada com os 

Recursos de Compensação Ambiental, decorrente do processo de licenciamento 

ambiental do empreendimento na região, com destinação para elaboração do seu Plano 

de Manejo. Trata-se de um documento elaborado com base nos estudos técnico-

científico que, conhecendo melhor as características do meio, norteia o planejamento e o 

manejo da área estabelecendo diretrizes para sua implementação e mecanismos de 

proteção. 

   Neste Plano de Manejo a área envolvente à Estação Ecológica, no contexto da 

microbacia do Córrego de Moraes, de domínio da Fazenda Pública do Estado, foi 

destacada como área relevante inserida na “Zona de Amortecimento” e de interesse para 

ampliação do contínuo ecológico, no sentido de oferecer a maior proteção à fauna e 

flora remanescente da Região. 
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2. LEGISLAÇÃO INCIDENTE 

Conforme a Lei n º 9985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC), existem 2 grupos de Unidades de Conservação: a de 

Proteção Integral e a de Uso Sustentável. 

De acordo com esta lei a Estação Ecológica do Noroeste Paulista é tipificada 

como Unidade de Conservação de Proteção Integral, que tem como objetivo maior “a 

preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas”. 

A Floresta Estadual ora proposta pertence ao grupo de Unidades de Conservação 

de Uso Sustentável, tendo como objetivo básico “o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração 

sustentável de florestas nativas”, e devendo ser área de posse e domínio público. 

O Decreto n º 4340/2002 que regulamenta o SNUC, nos seus artigos define que:  

“Artigo 4º Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de 

conservação elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar, quando for o caso, a 

consulta pública e os demais procedimentos administrativos necessários à criação da 

unidade. 

Artigo 5º A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a 

finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos limites mais 

adequados para a unidade. 

§ 1º A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental 

competente, outras formas de oitiva da população local e de outras partes interessadas. 

§ 2º No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar 

de modo claro e em linguagem acessível, as implicações para a população residente no 

interior e no entorno da unidade proposta”. 

No caso do Estado de São Paulo, esta matéria sobre a consulta pública é regida 

pela Lei nº 13.507/2009 e pelo Decreto nº 55.087/2009, cujo regimento interno para 

realização da mesma, foi aprovado pela Deliberação CONSEMA NORMATIVA 

01/2011, de 14 de Setembro de 2011. 
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3. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA  

A área de 379,935 ha, atualmente está sob a administração da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente com destinação ao Instituto Florestal, conforme os Decretos 

nº 53.969, de 23 de janeiro de 2009 (Anexo II), complementado pelo Decreto nº 60.522, 

de 5 de unho de 2014 (Anexo III), terras estas sob o domínio da Fazenda Pública do 

Estado de São Paulo. 

Encontram-se em andamento trabalhos junto à Procuradoria Regional de São 

José do Rio Preto, da Procuradoria Geral do Estado, a regularização da transferência 

desta área, da Secretaria da Administração Penitenciária para a Pasta do Meio 

Ambiente. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO E DA ÁREA  

4.1. Região 

  A Estação Ecológica do Noroeste Paulista e áreas já transferidas para a 

Secretaria do Meio Ambiente com a proposta de criação da Floresta Estadual ocupam os 

municípios de Mirassol e São José do Rio Preto, cuja divisa é constituída pelo Córrego 

de Moraes (ou Biluca).  

 

 

Figura 1. Área entre os municípios paulistas de Mirassol e São José do Rio Preto, no setor 

noroeste do estado, entre as coordenadas 20° 48’ S, 20° 51’ S, 49° 27’ W e 49° 29’ W. 

 

Estes municípios citados fazem parte da Região Administrativa de São José do 

Rio Preto, composta por 96 municípios distribuídos pelas Regiões de Governo de 

Catanduva, Fernandópolis, Jales, São José do Rio Preto e Votuporanga. A Região tem 

1,3 milhões de habitantes; 50,9 hab/km²; 44% dos 96 municípios contam com a 

população urbana inferior a 80%, quando a média estadual é de 93,4%.  

São José do Rio Preto (código 3549805) teve sua população estimada em 2013 

em 434.039 habitantes numa área da unidade territorial de 431,963 km². A densidade 

demográfica do município foi calculada em 945,12 hab/km².  

No que diz respeito a sua malha viária, a região se destaca pela Rodovia 

Washington Luís (SP-310), que permite o acesso ao Centro-Oeste do país, a cidade de 
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São Paulo; a Rodovia Transbrasiliana (BR-153), que liga o norte ao sul do país; a 

Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), que vai do sul de Minas Gerais ao norte do 

Paraná; acesso a rodovia Euclides da Cunha que liga S. J. Rio Preto e Mirassol à divisa 

com o Mato Grosso do Sul. A região é servida, ainda, pela Ferronorte, antiga Ferrovia 

Alta Araraquarense, que liga a cidade de São Paulo a Santa Fé do Sul, e pelos 

Aeroportos Prof. Eribelto Manuel do Reino, localizado em São José do Rio Preto e 

Domingos Pignatari, em Votuporanga. 

No setor primário, a cana-de-açúcar tornou-se a cultura predominante na região. 

Além dela, há pastagem para criação de bovinos e culturas perenes (como laranja, café, 

banana, uva e seringueira). O setor secundário é constituído principalmente pelos 

segmentos de indústria e construção civil. O setor terciário engloba atividades de 

comércio, serviços e administração pública.(RS-CBH-TG-2010) 

Quanto a dinâmica econômica, considerando os dados relativos ao período 2007-

2010, verifica-se, quanto ao número de estabelecimentos agropecuários, que embora 

este tenha aumentado em 2008, observou-se queda nos dois anos seguintes.  

Tendência de diminuição também é observada no efetivo de aves, que entre 

2007 e 2010, reduziu cerca de 50%. O número relativo aos rebanhos bovino e bubalino 

("pecuária"), embora tenha variado, se manteve estável, tendo o rebanho suíno sofrido 

pequena variação negativa. Mesmo em franca redução, o efetivo avícola é cerca de 09 

vezes superior ao bovino/bubalino. Quanto às atividades industriais, comerciais e 

serviços, verifica-se tendência de aumento no número de estabelecimentos para todos 

esses setores, os quais cresceram entre 2007 e 2010, respectivamente, 11%, 14% e 20%. 

A atividade de mineração apresentou diminuição no número de estabelecimentos 

sediados na UGRHI, passando de 65, em 2009, para 63, em 2010.  Estudo de amplitude 

estadual realizado por Martinelli et al (2013), considerando dados relativos à safra 

2007-2008, aponta que o setor sucroalcooleiro utilizou 63% da demanda industrial de 

água na UGRHI 15, volume correspondente a 10% da Q7,10, durante o período de 

colheita. 

De acordo com o Diagnóstico para Ações Regionais (SEP, 2007), a estrutura 

produtiva da Região Administrativa de São José do Rio Preto é de perfil agroindustrial e 

a base da economia regional é a agropecuária. Nessa estrutura produtiva destaca-se a 

pecuária, enquanto a produção agrícola regional está em fase de diversificação, 

principalmente na fruticultura. Além disso, a região é a maior produtora de látex do 

estado e grande produtora de sucos, principalmente os cítricos. É importante, também, a 

indústria de jóias, com pólo joalheiro recém instalado no município, no entorno da 

Estação Ecológica do Noroeste Paulista e futura Floresta Estadual do noroeste Paulista, 

formado por um número elevado de micro e pequenas empresas.  

São José do Rio Preto apresenta um centro de produção e consumo de bens e 

serviços especializados de alta tecnologia, medicina avançada e educação, o que tem 

contribuído para a melhoria dos seus níveis de competitividade. Para consolidar a sua 

posição como um dos principais centros econômicos, tecnológicos e de serviços 

médicos do país, a expectativa é de que a implantação do Parque Tecnológico estreite os 
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laços das universidades com o setor produtivo empresarial por meio do 

desenvolvimento de um sistema local específico que permita condições propícias à 

inovação e a sustentabilidade.   

O Parque Tecnológico (PARTEC) de São José do Rio Preto, em construção, por 

sua localização apresenta um diferencial. Faz limite com a área reservada para a 

implantação de uma Floresta Estadual e com a Estação Ecológica do Noroeste Paulista e 

está muito próximo aos limites do município de Mirassol. 

 

 

Figura 2. Limites do Parque Tecnológico, a futura Floresta Estadual e parte da Estação 

Ecológica do Noroeste Paulista.  

 

O aquecimento do mercado imobiliário observado nos principais cidades 

brasileiras vem transformando a paisagem urbana através da construção de moradias 

tradicionais, conjuntos habitacionais, assim como a construção de condomínios 

fechados. Segundo dados do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de 

São Paulo (SINDUSCON-2010) a região de São José do Rio Preto foi à segunda com 

maior crescimento relativo de empregos no setor da construção civil. 

No entanto, o crescimento do setor nem sempre consegue harmonizar a 

velocidade de uso e ocupação das áreas urbanas com a preservação no sentido mais 

restrito do termo, gerando impactos socioambientais no local e entorno dos 
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empreendimentos. Aos órgãos ambientais licenciadores cabem apontar a compensação 

ambiental indicada para cada caso analisado. 

 

4.2 Área 

Dentre os elementos do sistema ambiental aquele sob maior controle de ação 

humana é o uso e ocupação da terra. A forma como o ser humano faz essa ocupação 

condiciona a dinâmica ambiental, alterando o escoamento ou infiltração da água no 

solo, impedindo ou concentrando fluxos gênicos na paisagem, alterando as 

características de absorção ou reflexão da energia solar, entre outros. 

À medida que as áreas urbanas são ocupadas, problemas como assoreamento, 

intervenções em áreas de preservação permanente (APP) e descargas de esgotos 

clandestinos são observados “in loco”, principalmente, pelas alterações provocadas nas 

características da qualidade dos corpos d’água monitorada pelos órgãos  competentes, 

como a CETESB.  

Devido ao intenso crescimento urbano de São José do Rio Preto e, em escala 

menor, do município de Mirassol a própria Estação Ecológica do Noroeste Paulista já 

sofre pressão constante, com alguns impactos ainda não mensurados ou não registrados. 

O município de Mirassol detém a maior área para estabelecimento da Zona de 

Amortecimento da aludida Estação Ecológica e da futura Floresta Estadual do Noroeste 

Paulista que sofrerá a mesma pressão urbana referida acima. 

 

Figura 3.  Mapa de Uso Atual do Solo no Entorno da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, 

área proposta para Floresta Estadual, FATEC, APTA/Instituto de Pesca e Instituto de Zootecnia, 

UNESP, Distrito Industrial e Parque Tecnológico.   
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Um incêndio florestal pode ser definido como o fogo que incide sobre diferentes 

tipos de vegetação, na maioria das vezes de forma intencional ou negligenciando as 

normas básicas de prevenção e, raramente, por causas naturais.     

Os danos provocados pelos incêndios, além das perdas econômicas diretas, 

causam outros efeitos adversos, difíceis de avaliar, como danos ao solo, a 

fauna e aos recursos hídricos, não apenas nas florestas plantadas, mas 

também em florestas nativas, com irreparáveis perdas de espécies pouco 

estudadas e de interesse científico. Como quase todos os incêndios em áreas 

florestais resultam de ações humanas, torna-se necessário influir no 

comportamento das pessoas através de persuasão e educação. 

(GUETTER et al, 2000). 
 

Vários são os fatores que contribuem para ação do fogo sobre a vegetação:  

a) Clima: períodos secos – baixa precipitação de chuvas e baixa umidade 

relativa do ar;  

b) Formações específicas de nuvens na atmosfera que favorecem a 

ocorrência de raios;  

c) Topografia: regiões com inclinações acentuadas contribuem para regimes 

específicos de movimentação do ar (correntes de ar); áreas planas, por 

sua vez, permitem ventos com maior velocidade (maior propagação do 

fogo);  

d) Combustível (a biomassa, isto é, o material orgânico, vegetação – 

troncos, galhos, folhas, raízes, frutos e outros). 

As pastagens de Urochloa decumbens (braquiária) circundantes representam a 

maior ameaça, visto que os fragmentos de matas nativas já são naturalmente pequenos o 

que aumenta o efeito de borda. Outros fatores de riscos são as ameaças que representam 

a proximidade da Estação Ecológica do Noroeste Paulista e áreas herdadas do IPA  para 

a Floresta Estadual do Noroeste Paulista, com o perímetro da área urbana e de expansão 

urbana (face sudeste e nordeste). A passagem da linha ferroviária da ALL - America 

Latina Logística, face noroeste, próxima a um fragmento adjacente em área do Instituto 

de Pesca, raramente realiza a manutenção de sua área de servidão e a vegetação cresce 

de forma descontrolada. São comuns os incêndios florestais que tem inicio na área da 

ferrovia e que são causados pela passagem das composições ou por andarilhos, de forma 

negligente ou criminosa. 

É consenso entre especialistas que o uso do fogo está profundamente arraigado 

na cultura do povo brasileiro, empregado para fins diversos na agropecuária, na 

remoção de material acumulado e até recentemente no preparo do corte manual em 

plantações de cana-de-açúcar. 

Atualmente, ações de vigilância são efetuadas nas áreas públicas do entorno pela 

Guarda Municipal de São José do Rio Preto e por segurança privada na zona de entorno 

da Estação Ecológica do Noroeste Paulista dentro do perímetro das instituições como o 

Instituto Florestal (IF), Instituto de Pesca (IP), Instituto de Zootecnia (IZ) e FATEC. No 

combate a incêndios, onde há a necessidade de acionar o Corpo de Bombeiros, 

normalmente as instituições juntam forças para auxiliá-los.  
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Desde 2012, intensificados em 2013, o Instituto Florestal e UNESP-SJRP em 

conjunto com 13º Grupo de Bombeiros da Policia Militar do Estado, vem promovendo 

encontros de capacitação e somando esforços para formar uma brigada local de combate 

de incêndios para toda área do antigo IPA e para construir um Plano de 

Contingenciamento de Incêndios Florestais. 

Apesar dos aceiros realizados manual ou mecanicamente, os focos iniciais de 

incêndios ocorrem na maioria das vezes após os limites que demarcam essas faixas de 

prevenção. Independentemente do material combustível, o homem sempre deixa 

vestígios por onde passa, sendo comumente o agente causador dos incêndios.    

A falta de registro das ocorrências de incêndios florestais de forma a obter uma 

série histórica consistente sobre esse tipo de evento na Estação Ecológica do Noroeste 

Paulista e seu entorno não é uma tarefa das mais fáceis. Porém, o conhecimento dessas 

informações são essências para traçar um plano de prevenção e combate aos incêndios 

florestais na unidade e na sua futura zona de amortecimento.  

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)² desenvolve tecnologias e 

aplicações com satélites artificiais e produtos relacionados ao tempo e clima, que é de 

grande utilidade neste sentido. Diariamente dados como coordenadas geográficas dos 

focos, riscos de incêndios, alertas de ocorrências em áreas de unidades de conservação 

são disponibilizados através da internet gratuitamente. Pode representar uma importante 

ferramenta no acompanhamento e monitoramento da Estação Ecológica e futura 

Floresta Estadual do Noroeste Paulista. 

Para os casos em que os dados precisam ser obtidos com mais rapidez e 

confiabilidade, e produtos especialmente desenvolvidos, podem ser obtidos através de 

um contrato especifico ou convênio interinstitucional de todos os parceiros envolvidos 

na prevenção e combate a incêndios florestais com o INPE em uma região com grande 

incidência de eventos dessa natureza. 

Um exemplo da aplicabilidade dessa ferramenta é o trabalho que vem sendo 

desenvolvido pelo 4º Batalhão da Policia Ambiental através do 1ª Pelotão de 

Policiamento Ambiental de São José do Rio Preto onde as informações geradas pelo 

INPE são utilizadas em suas atividades de fiscalização, nos 21 municípios sob sua 

responsabilidade. A exportação dos focos pode ser enviada para o Google Earth o que 

facilita a trabalho de campo.   

 

4.3 Demanda regional por educação ambiental 

A educação ambiental é prevista expressamente como ferramenta estratégica de 

promoção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 

225 da Constituição Federal de 1988 e, assim, essencial para a efetividade da Política 

Nacional do Meio Ambiente.  

Conforme dispõe os artigo 4º, inciso XII e 5º, inciso IV da Lei 9.985/2000, o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem dentre os seus objetivos promover a 
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educação ambiental e dentre suas diretrizes buscar o apoio e a cooperação de 

organizações não governamentais, privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de 

estudos, pesquisas, práticas de educação ambiental, atividades de lazer e turismo 

ecológico.    

A escassez de fragmentos públicos de vegetação natural da região noroeste 

paulista, aliada à caracterização de ocupação urbana, agrícola e industrial, ao 

desenvolvimento econômico crescente, constitui um importante indicador da demanda 

de espaço e programas de educação ambiental.   

Atualmente, o município de São José do Rio Preto não possui um centro de 

educação ambiental e conta com áreas naturais restritas para realização de atividades 

educativas. Porém, o município conta com um Grupo de Trabalho de Educação 

Ambiental (GT-EA) muito atuante formado por membros da Secretarias Municipais de 

Educação, Meio Ambiente e Urbanismo e de Comunicação, e com a participação, como 

membros convidados, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Diretoria de 

Ensino do Estado de São Paulo. 

Existe um Conselho Mirim de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMINHA -  

recém criado,  que inclui escolas das redes, municipal e estadual, além de agremiações 

que desenvolvem constantemente atividades de educação ambiental, como o Rotary 

Club, bem como projetos realizados por diferentes ONG´s como a Associação Amigos 

dos Mananciais (AAMA) e colégios particulares voltados à temática sustentabilidade 

ambiental. 

Instituições que já atuam regionalmente na área de educação ambiental, como o 

Instituto Florestal, instituições de ensino superior, a Câmara Técnica de Educação 

Ambiental (CT-EA) existente no âmbito do Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Turvo/Grande, com representantes das redes de ensino, municipal e estadual, 

constituem importantes instâncias para o planejamento qualificado de programas de 

educação ambiental, com potencial para trabalharem de maneira colaborativa e 

contínua. 

A extensa rede de ensino existente nos municípios de São José do Rio Preto e 

Mirassol potencializa o envolvimento regional em torno da sustentabilidade, com 

desdobramentos em projetos de educação ambiental, que fomentariam as visitas 

monitoradas  em trilhas ecológicas da futura Floresta Estadual do Noroeste Paulista, 

com áreas remanescentes de espécies nativas e de recomposição florestal. Atividades 

livres, voltadas ao público espontâneo e grupos diversos, também poderão ser 

oferecidas como forma de lazer, turismo, sensibilização e educação ambiental.  

O advento da Floresta Estadual do Noroeste Paulista constitui importante 

oportunidade para a criação de um polo de educação ambiental e visitação pública na 

região, que poderá receber estudantes (EA formal) e outros grupos organizados (EA não 

formal) para realização de projetos educativos e ações de conscientização 

socioambiental dentro de uma Unidade de Conservação, dando efetividade às políticas 

nacional e estadual do meio ambiente. 
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5. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FISICO E 

         BIÓTICO 

5.1 Meio Físico 

5.1.1 Clima 

O clima da região de acordo com a classificação climática de Köppen é do tipo 

Aw, tropical chuvoso com inverno seco e mês mais frio com temperatura média 

superior a 18ºC. Apresenta distribuição de chuvas concentrada nos meses de Outubro a 

Março, precipitação pluvial média anual de cerca de 1.260 mm, com menos de 60 mm 

no mês mais seco e temperatura média anual em torno de 23,6ºC (Cepagri, 2010). 

 

5.1.2 Geologia 

A região está localizada na Bacia Sedimentar do Paraná, com geologia 

predominante do Grupo Bauru, Formação Adamantina (IPT, 1981a). Esta geologia 

caracteriza-se pela presença de bancos de arenitos de granulação variando de fina a 

muito fina, de coloração rósea a castanho, portanto estratificação cruzada, com 

espessuras variando de 2 a 20 metros, alternados com bancos de lamitos, siltitos e 

arenitos lamíticos, de cor castanho-avermelhado a cinza-castanho, maciços ou com 

acamamento plano-paralelo grosseiro, freqüentemente com marcas de onda a 

microestratificação cruzada. Localmente, são encontrados sedimentos de origem fluvial 

nas planícies de inundação.  

 

5.1.3 Geomorfologia 

Conforme IPT (1981b), a região estudada apresenta relevo de degradação em 

planaltos dissecados, do tipo colinoso com baixas declividades – de até 15% e 

amplitudes locais inferiores a 100 metros. O relevo regional é caracterizado por: a) 

colinas amplas, com predomínio de interflúvios com área superior a 4 km
2
, topos 

extensos e aplainados; e b) colinas médias, com predomínio de interflúvios com área de 

1 a 4 km
2
 com topos aplainados. Ambos apresentam vertentes com perfis retilíneos a 

convexos; baixa densidade de drenagem com padrão subdentrítico, vales abertos a 

fechados e planícies aluviais interiores restritas com presença eventual de lagoas 

perenes ou intermitentes. 

 

5.1.4 Solos 

De acordo com o Mapa Pedológico do Estado de São Paulo (Oliveira et al., 

1999), de escala 1:500.000, na região predominam os solos que apresentam horizonte B 

textural, representativos da ordem dos Argissolos e em menor escala há presença de 

Latossolos. 

Os Argissolos são, na sua maioria, solos muito profundos, isto é, não apresentam 

limitações físicas ao aprofundamento do sistema radicular até 200 cm de profundidade. 

Em alguns casos pode ocorrer a presença de saprólitos a menos de 200 cm de 

profundidade, mas estes também não se constituem em impedimento ao 
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aprofundamento das raízes, pois esta camada é espessa e a rocha em alteração apresenta 

resistência branda. Os saprólitos podem, inclusive, se constituir em importante reserva 

de nutrientes para as plantas. 

Segundo Oliveira et al. (1999), na região da Estação Ecológica do Noroeste 

Paulista predominam os Argissolos Vermelho-Amarelos (PVA) identificados como: 

 PVA1: Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, A moderado, textura 

arenosa/média, relevo suave ondulado e ondulado. 

 PVA2: Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico abrúpticos ou não, A moderado, 

textura arenosa/média e média, relevo suave ondulado e ondulado.   

 PVA10: Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico + Argissolo Vermelho Distrófico e 

Eutrófico ambos textura arenosa/média e média, relevo suave ondulado + Latossolo 

Vermelho Distrófico, textura média, relevo plano, todos A moderado. 

Os Latossolos, por sua vez ocorrem em menor extensão na região em questão e 

caracterizam-se por solos bem desenvolvidos, profundos e com boa drenagem interna. 

Por definição, são constituídos por material mineral, apresentando horizonte B 

latossólico, imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte A, dentro de 200 cm da 

superfície do solo ou dentro de 300 cm, se o horizonte A apresentar mais de 150 cm de 

espessura. Em geral, são solos com boas propriedades físicas e situados em relevo 

favorável ao uso intensivo de maquinário agrícola, excetuando os encontrados em 

regiões serranas. 

 

 

Figura 4. Mapa de classificação dos solos  
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Figura 5. Mapa pedológico da área de estudo (plano de manejo da EENP) 
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5.1.5 Hidrografia 

De acordo com o Rojas ET all, documento elaborado pelos Pesquisadores 

Científicos do Instituto de Pesca, a Estação Ecológica do Noroeste Paulista, bem como a 

nova unidade proposta, esta inserida os principais cursos d’água, além do rio Grande, 

são os rios Turvo, São Domingos, Preto e Santa Rita; ribeirões da Onça, Marinheiro, 

Pádua, Diniz, Bonito, Tomazinho, Tomazão, Guariroba, Piedade, Cachoeirinha e das 

Pedras e Olhos d’Água. A Usina Hidroelétrica José Ermírio de Moraes, conhecida como 

“Usina da Água Vermelha”, é a única localizada nesta UGRHI e é operada pela 

Companhia Energética de São Paulo. A Barragem do Reservatório Marimbondo, 

situada no rio Grande estabelece um dos seus limites (SEMA 2006). 

As regiões de cabeceira das unidades hidrográficas são formadas por córregos 

com pequeno volume de água, cursos irregulares e ictiofauna adaptada a essa condição, 

com pequeno porte, curto período de vida e precocidade na maturação sexual (Schlosser 

1990). Desta forma, ocorrem nessas regiões, menores diversidades de habitats e pouca 

estabilidade das variáveis ambientais (Schlosser, 1990; Jackson et al., 2001). O tamanho 

reduzido desses indivíduos impede a realização de grandes deslocamentos 

proporcionando o isolamento geográfico (vicariância), favorecendo processos de 

especiação e endemismos, diminuindo geneticamente a capacidade da população de 

sobreviver a mudanças ambientais (Castro, 1999). Assim, a conservação das 

características naturais desses ambientes é indispensável à fauna aquática devido à 

grande dependência das espécies por esse ecossistema único. A integridade da Estação 

Ecológica do Noroeste Paulista e do seu entorno é fundamental para promover a 

conservação da ictiofauna, seja no quesito alimentar ou reprodutivo. 

A Estação Ecológica do Noroeste Paulista sofre os efeitos do crescimento dos 

municípios de São José do Rio Preto e Mirassol, necessitando de cuidados ambientais 

que proporcionem a recuperação de sua bacia hidrográfica (SEMA, 2006). 

O córrego dos Moraes, que atravessa a Unidade, é afluente do córrego da 

Piedade, que deságua no Rio Preto, afluente do Rio Turvo, uma das principais bacias 

hidrográficas do Noroeste Paulista e importantíssima para recargas do Aquífero Guarani 

(Rebouças, 2002). A despeito de sua pequena extensão territorial (1,1% da Bacia do Rio 

Turvo) a Estação Ecológica tem importância para os recursos hídricos e, portanto, deve 

ser preservada (IPT, 2004). 

A hidrografia da Estação Ecológica do Noroeste Paulista é formada pelos 

Córregos da Biluca e do Moraes, e outras duas nascentes adjacentes. O Córrego da 

Biluca possui aproximadamente 2474 m de extensão desde sua nascente, e o Córrego do 

Moraes possui 1.618 m de extensão. A represa formada por esses corpos d’água possui 

13,59 ha de área, totalizando um volume de 441.352,51 m
3
. Suas águas desembocam no 

Córrego Piedade, que nasce no município de Mirassol, e que apresenta sérios problemas 

ambientais, pois recebe esgoto sem tratamento enquanto corta a cidade, bem como a 

sujeira das ruas por meio das bocas de lobo e dos bueiros. As vazões verificadas entre 

2008 e 2009 no período da seca, que na região ocorre entre julho e setembro, foram de 

20,88 L/s no córrego dos Moraes, 57,39 L/s no córrego da Biluca e de 99,77 L/s na 
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saída da represa do córrego dos Moraes. No córrego da Piedade não foi possível 

verificar a vazão devido ao seu estado de deterioração. 

A represa, assim como a maior parte da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, 

está localizada nas dependências do antigo Instituto Penal Agrícola (IPA), atualmente 

pertencendo à Secretaria do Meio Ambiente, e faz parte da bacia hidrográfica do Rio 

Preto, pertencente à Bacia Hidrográfica-Turvo Grande. Como consta no Plano de 

Manejo da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, as bacias hidrográficas do Córrego 

do Morais ou Bilica são áreas de especial interesse à preservação dos recursos hídricos e 

a área deve permanecer como rural. 

A área da reserva é limítrofe com a fazenda do Instituto de Zootecnia, onde será 

implantado o complexo de laboratórios e viveiros do Centro APTA do Pescado 

Continental do Instituto de Pesca. Tal Unidade deverá utilizar parte dos recursos 

hídricos da Estação Ecológica do Noroeste Paulista e a organização gestora propõe-se a 

realizar tal uso de forma sustentável. 

Através de um acordo de cooperação celebrado entre a CETESB, Instituto 

Florestal e Instituto de Pesca têm sido realizados um monitoramento da qualidade de 

água em três pontos de amostragem selecionados estrategicamente para oferecerem 

subsídios para o diagnóstico, e recomendações para as ações a serem adotadas na UC. A 

frequência de amostragem é bimestral e vem sendo realizada desde 2008, permitindo 

uma avaliação da influência da sazonalidade e da ocupação de seu entorno na qualidade 

da água. 

Devido à situação de alerta verificada durante o monitoramento, justifica-se 

qualquer ação que possibilite a recuperação e preservação dos recursos hídricos, bem 

como o uso racional da água. 

Assim, é notória a necessidade da preservação da vegetação natural existente na 

Estação Ecológica do Noroeste Paulista, um dos últimos remanescentes de Mata 

Atlântica em meio a uma região urbanizada, entre as cidades de São José do Rio Preto e 

Mirassol (358.523 e 48.327 habitantes, respectivamente, segundo IBGE, 2000), 

constituindo a maior área verde metropolitana. Estas áreas possuem grande importância 

ambiental e social, destacando-se seu papel como repositório de biodiversidade, 

laboratório natural para pesquisas básicas e aplicadas, fator moderador do microclima 

local, fator mantenedor do lençol freático, laboratório natural para desenvolvimento de 

programas de educação ambiental em diversos níveis e área de lazer essencial para a 

comunidade da região. A recuperação das matas ciliares e do entorno da represa 

promoverá a conservação do solo e a recuperação das nascentes (Durigan, 2003; 

Attanasio, et al. 2006; Rodrigues e Bucci 2006). 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CASTRO, R.M.C. 1999. Evolução da ictiofauna de riachos sul-americanos: padrões gerais e 

possíveis processos causais. In Ecologia de peixes de riachos (E.P. Caramaschi, R. Mazzoni & 

P.R. Peres-Neto, eds.). PPGEUFRJ, Rio de Janeiro, p. 139-155. 
 



 

25 Proposta de criação da Floresta Estadual do Noroeste Paulista 

DURIGAN, G. et al. Propostas para implantação de uma política florestal para o estado de 

São Paulo. São Paulo: Instituto Florestal, 2006. 139p. 

  
JACKSON, D.A., PERES-NETO, P.R.; OLDEN, J.D. 2001. What controls who is where in 

freshwater fish communities: the role of biotic, abiotic, and spatial factors. Can. J. Fish. Aquat. 

Sci. 58(1):157-170. 

IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) 2004 Plano de 

Bacia da UGRH Turvo/Grande, São Paulo, IPT 2004 (Publicação IPT 2997), 91p. 

 
IPT (INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO) 2008 Plano de 

Bacia da Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Bacia do Turvo/Grande (UGRHI 

15), São Paulo, IPT 2008 (Relatório Técnico CPTI nº. 397/08), 172p. 
 

REBOUÇAS, A. da C. 2002 Águas subterrâneas. In: REBOUÇAS, A. DA C.; BRAGA, B.; 

TUNDISI, J. G. 2002 Águas doces do Brasil. Editora Escrituras, 2ª Ed. Revisada e Ampliada, São 
Paulo, SP. 703p. 

 

SEMA (Secretaria de Estado do Meio Ambiente) 2006 Relatório de qualidade ambiental do 

Estado de São Paulo. Imprensa Oficial. São Paulo, SP. 498 p. 

SCHLOSSER, I.J. 1990. Environmental variation, life history attributes, and community 

structure in stream fish: implications for environmental management and assessment. Environ. 
Manage. 14:621-628. 

 

5.2 Meio Biótico 

O Inventário Florestal do Estado de São Paulo, realizado no período 2008/2009, 

leva em consideração a divisão territorial constituída por bacias hidrográficas. 

No contexto regional a Estação Ecológica do Noroeste Paulista e a área proposta 

para Floresta Estadual encontram-se inserida na Bacia Hidrográfica do Turvo-Grande. 

Ocupa extensão de 1.597.500 ha, abrangendo 64 municípios e apresentando uma 

cobertura vegetal natural remanescente de 11.003 ha, representando apenas 6,9% de sua 

superfície. 

Apresentam áreas de ocorrência original da Floresta Estacional Semidecidual, 

Savana e Contato Savana e Floresta Estacional. 

Nela são encontradas as fitofisionomias de Savana, Savana Florestada, Floresta 

Estacional Semidecidual, Formação Arbórea / Arbustiva em Região de Várzea e 

Vegetação Secundaria da Floresta Estacional Semidecimal sendo que a ultima é a 

predominante na bacia, representando 57,1% da cobertura vegetal nativa. 

A cobertura vegetal nativa também se encontra altamente fragmentada em 

21.233 fragmentos. Destes, 18.935 (89,1%) são menores que 10 hectares e apenas 6 

fragmentos são maiores que 400 hectares. 
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 Floresta Estadual Noroeste Paulista 

A Floresta Estadual Noroeste Paulista está localizada nos municípios de 

Mirassol e São José do Rio Preto, os quais, no contexto da bacia ocupam as posições 

21º e 54º  de índice de cobertura vegetal nativa. O maior índice de cobertura vegetal 

nativa na bacia é do município de Ouroeste (11,3%) e o menor é do município de Vista 

Alegre do Alto (2,0%). 

Índice de cobertura vegetal nativa dos municípios de São José do Rio Preto e Mirassol 

Município Posição na UGRHI Superfície (ha) Cobertura (ha) (%) 

Mirassol 21 24.380 1.769 7.3 

São José do Rio Preto 54 40.700 1.708 4.0 

 

Distribuição do número de fragmentos de cobertura vegetal nativa por classe de tamanho 

dos municípios de São José do Rio Preto e Mirassol 

Município <10 ha 10-50 ha 50-100 ha Total 

Mirassol 334 37 3 374 

São José do Rio Preto 580 33 2 615 
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Figuras 6 e 7. Mapas de Cobertura Florestal de acordo com INVENTÁRIO FLORESTAL DO 

ESTADO. Bacia Hidrográfica do Turvo-Grande. 

 

5.2.1 Vegetação do Noroeste Paulista (Mirassol-SP/ São José do Rio Preto-SP) 

Base: Vegetação da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, Natália Guerin, 2011- 

Plano de Manejo (Relatório Vegetação). 

     

      No sistema universal de Veloso et al. (1992), a vegetação original existente na 

região pode ser classificada como um mosaico de Floresta Estacional Semidecidual 

Submontana, Floresta Estacional Semidecidual de Várzea, Cerradão e formações 

Savânicas e Campestres. 

Segundo Kronka et al. (2005), na região administrativa de São José do Rio Preto há 

cerca de 113.959ha de vegetação remanescente, distribuídos entre mata, capoeira, 

cerrado, cerradão, campo cerrado e vegetação de várzea. No período de 1990-1992 a 

2000-2001, essa região apresentou um decréscimo de área de vegetação natural de 

12,6%, que equivalem a 16.422 ha. Nessa mesma área, Kronka et al. (1998), 

constataram a existência de 37.807,60ha de remanescentes de Cerradão, Cerrado e 

Campo cerrado, com nítido predomínio da forma savânica de Cerrado, seguido de 

Cerradão. 

Guerin, (2011) relata que são poucos os estudos relacionados à vegetação dessa 

região do estado. 
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A mata estacional foi a mais prejudicada pelo outrora cultivo do café, feito 

especialmente nas terras mais férteis da região, onde a mata nativa tinha a sua melhor 

expressão. Com isso grandes árvores e boas madeiras da Floresta Estacional e em 

poucos casos do Cerradão, quase desapareceram da região, como peroba, mandiocão, 

ipê-amarelo, jatobá, cedro-rosa, canela-ferrugem, jequitibá-rosa, canelão-de-móveis, 

canelão, guarucaia, guaritá, paineira, pau-marfim, açoita-cavalo, carne-de-vaca, 

saguaragi, camboatã, pau-de-tucano e aroeira-do-sertão. 

Estudos em campo realizados na Estação Ecologica do Noroeste Paulista, que é 

contígua à futura Floresta Estadual do Noroeste Paulista em São José do Rio Preto 

(Tabela 1), com base na metodologia proposta pela TNC (The Nature Conservancy), 

denominado "Avaliação Ecológica Rápida" (AER, Sayre et al., 2003), revelaram as 

seguintes formações básicas na área: a florestal (Florestas Estacionais e Cerradão) e a 

savânica (Campo cerrado e Cerrado sensu stricto). Ao longo de cada fragmento foram 

feitas listas das espécies encontradas, preferencialmente as arbustivas e arbóreas. Os 

fragmentos foram caracterizados quanto ao estado de conservação, levando em 

consideração a presença de espécies invasoras, exóticas, a presença de espécies 

ameaçadas e estrutura da vegetação (número de estratos, presença de cipós, altura do 

dossel e densidade das árvores). 

Foram registradas somente 50 coletas de plantas vasculares no período de 1995 a 

1997, que corresponderam a 37 espécies. Dra Neusa Taroda Ranga Unesp, Rio Preto 

(dados não publicados, portanto não disponíveis) refere a ocorrência de 237 espécies de 

Magnoliopsida, 17 espécies de Liliopsida e 23 espécies de Pteridophyta na Estação 

Ecológica. As arbóreas somaram 54 espécies, as arbustivas 39 espécies e as herbáceas 

75 espécies. Com relação às epífitas, foram encontradas três espécies e quanto à 

hemiepífitas e hemiparasitas, somente uma espécie. 

Em outro trabalho, Rezende & Ranga (2005) estudaram a composição florística das 

lianas na Estação Ecológica no qual encontraram 105 espécies das quais 99 eram 

Magnoliopsida (60 gêneros e 22 famílias) e seis, Liliopsida (três gêneros e três 

famílias). As autoras encontraram baixa similaridade entre as espécies da estação 

ecológica com as espécies da Floresta Atlântica de São Paulo.  

Segundo Guerin, (2011) os fragmentos encontrados na Estação Ecológica 

apresentam uma vegetação característica de ecótono, que corresponde ao contato entre 

tipos de vegetação com estruturas fisionômicas semelhantes, porém com espécies 

diferentes (Veloso et al., 1992). Na Estação Ecológica do Noroeste Paulista, 

denominou-se ecótono a vegetação florestal que apresentava espécies tanto da Savana 

quanto de Floresta Estacional Semidecidual. Nesses trechos de vegetação predominam 

Vochysia tucanorum e Xylopia aromatica.  

Devido ao histórico de degradação do local não restou um fragmento sequer de 

floresta madura, especialmente da Estacional e do Cerradão e, tampouco restaram 

fragmentos de expressiva diversidade da vegetação savânica. Essa degradação ocorreu, 

seja por corte seletivo, presença de gado ou fogo. As fisionomias da vegetação 

identificadas no interior da Estação Ecológica. são decorrentes de diferentes níveis de 
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interferências antrópicas, da regeneração natural e do efeito de borda, visto as pequenas 

dimensões dos fragmentos. 

A ocorrência da vegetação savânica em ecótono com a Floresta Estacional 

Semidecidual Submontana, pode ser devido às diferentes perturbações pela qual passou 

ao longo dos anos, principalmente a pastagem, que fez com que as espécies de Cerrado 

conseguissem ocupar essas áreas, hoje em transformação. 

Por ser contígua à futura Floresta Estadual essa área fornecerá importantes subsídios 

ao manejo, pesquisa e gestão dessa nova unidade.  

Floresta Estacional Semidecidual Aluvial (matas ciliares). 

 Ao longo dos cursos d’água encontra-se a Floresta Estacional Semidecidual Aluvial. 

Corresponde à vegetação localizada sob solos úmidos, na qual ocorre o predomínio de 

Rapanea umbellata, Protium heptaphyllum, Miconia spp. Pera glabrata e outras. Na 

Estação Ecológica, a vegetação nesse trecho encontra-se dominada por Hedychium 

coronarium (lírio-do-brejo), espécie altamente invasora, presente nas drenagens 

intermitentes e perenes. Na porção sul da unidade, a vegetação aluvial encontra-se 

dominada por Syzigium jambos (jambolão) e com um processo de assoreamento 

avançado.  

 Ecótono Floresta Estacional Semidecidual/ Savana 

 Na Estação Ecológica denominou-se ecótono a vegetação que apresentava espécies 

de Savana (Cerrado) e Floresta Estacional Semidecidual, em estádio avançado a 

intermediário, com alta densidade de Xylopia aromatica. A ausência de florestas 

maduras significa igualmente a ausência de espécies climácicas típicas da fase final da 

sucessão. 

 Vegetação em estádio inicial de regeneração 

Essa área está situada na porção noroeste da unidade ecólogica. Caracteriza-se por 

um pasto abandonado, dominado por espécies de Poaceae (gramíneas), com regeneração 

de algumas espécies como Lonchocarpus cultratus, Acacia polyphylla, e Xylopia 

aromatica, espécies típicas do ecótono supra citado 

 Área de pastagem com regeneração  

São as pastagens adjacentes aos fragmentos florestais. Por se tratar de pastagem ainda 

utilizada para o gado da IPA, a área está dominada por Urochloa decumbens 

(braquiária), altamente invasora, porém apresenta regeneração natural de espécies típicas 

de cerrado, tais como: Byrsonima intermedia (murici) e Strhyohnodendron adstringens 

(barbatimão-verdadeiro) e pata-de-vaca (Bauhinia rufa). 

 Flora da EEcNP 

Seguem os mapas de vegetação e, na sequencia na Tabela 1 registra-se as 

espécies da Estação Ecológica do Noroeste Paulista, quando da apresentação de seu 

Plano de Manejo (Guerin, 2011), adaptado. 
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Figura 9. Vegetação da Estação Ecológica do Noroeste Paulista de acordo com o Plano de 

Manejo 

 

Figura 10. Vegetação regional de acordo com a classificação IBGE (Inventario Florestal do 

Estado de São Paulo)  
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Tabela 1. Vegetação da Estação Ecológica do Noroeste Paulista de acordo com o Plano de 

Manejo – espécies ocorrentes 

FAMÍLIA/Espécie 
Novos 

registros 

Ranga 

(dados não 

publicados) 

Rezende 

& Ranga 

(2005) 

ACANTHACEAE    

Geissomeria longiflora Salzm. ex Nees  1  

Justicia nodicaulis Pohl ex Nees  1  

Ruellia brevifolia (Pohl) C.Ezcurra  1  

Ruellia puri Mart. ex Nees  1  

AMARANTHACEAE    

Alternanthera micranta R.E.Fries  1  

Hebanthe paniculata Mart.   1 

Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze  1  

ANACARDIACEAE    

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.  1  

Myracrodruon urundeuva Allemão  1  

Tapirira guianensis Aubl. 1   

ANNONACEAE    

Xylopia aromatica (Lam.) Mart.  1  

APOCYNACEAE    

Forsteronia glabrescens Müll. Arg.   1 

Forsteronia pubescens A. DC.   1 

Mesechites mansoana (A. DC.) Woodson   1 

Prestonia coalita (Vell.) Woodson   1 

Prestonia dusenii (Malme) Woodson   1 

Prestonia tomentosa R. Br.   1 

Secondatia densiflora A. DC.   1 

ARALIACEAE    

Dendropanax cuneatus (DC.) Decne. & Planch. 1   

Schefflera calva (Cham.) Frodin & Fiaschi 1   

ARECACEAE    

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 1   

ARISTOLOCHIACEAE    

Aristolochia esperanzae Kuntze   1 

ASCLEPIADACEAE    

Araujia aff. sericifera Brot.  1  

Araujia sericifera Brot.   1 

Oxypetalum balansae Malme   1 

Oxypetalum erianthum Decne.   1 

Schubertia grandiflora Mart.   1 

ASTERACEAE    

Achyrocline satureoides (Lam.) DC.  1  

Centratherum punctatum Cass.  1  

Dasyphyllum flagellare (Casar.) Cabrera   1 

Elephantopus angustifolius DC.  1  

Elephantopus mollis H.B.K.  1  

Gochnatia polymorpha (Less.) Cabrera 1   

Mikania cordifolia (L. f.) Willd.   1 

Mikania micrantha Kunth   1 

BEGONIACEAE    

Begonia semperflorens Link & Otto  1  

BIGNONIACEAE    

Adenocalymna bracteatum (Cham.) DC.   1 

Adenocalymna craterophora Bureau   1 
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FAMÍLIA/Espécie 
Novos 

registros 

Ranga 

(dados não 

publicados) 

Rezende 

& Ranga 

(2005) 

Adenocalymna florida DC.   1 

Adenocalymna leucopogon (Cham.) Sandwith   1 

Adenocalymna triplinervia (DC.) Baill. ex Bureau   1 

Amphilophium paniculatum (L.) K.B.K   1 

Amphilophium vauthieri DC.  1  

Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl.   1 

Arrabidaea craterophora Bureau  1  

Arrabidaea florida DC.  1  

Arrabidaea leucopogon (Cham.) Sandwith  1  

Arrabidaea triplinervia (DC.) Baill. ex Bureau  1  

Cuspidaria floribunda (DC.) A. H. Gentry   1 

Jacaranda micrantha Cham. 1   

Lundia obliqua Sond.   1 

Macfadyena unguis-cati (L.) A. H. Gentry   1 

Paragonia pyramidata (Rich.) Bureau   1 

Pyrostegia venusta Miers   1 

Stizophyllum perforatum Miers   1 

Tabebuia heptaphylla (Vell.) Toledo 1   

Tabebuia ochracea Cham. 1   

BLECHNACEAE    

Blechnum brasiliense Desv.  1  

Blechnum occidentale L.  1  

BORAGINACEAE    

Cordia discolor Cham.  1  

Cordia superba   Cham.  1  

Heliotropium tiaridioides Cham.  1  

Tournefortia paniculata Cham.   1 

Tournefortia rubicunda Salzm. ex DC.   1 

BROMELIACEAE    

Bromelia balansae Mez. 1   

CANNABACEAE    

Celtis fluminensis Carauta 1   

Celtis spinosa Spreng.  1  

Trema micrantha (L.) Blume  1  

CELASTRACEAE    

Hippocratea volubilis L.   1 

Maytenus robusta Reissek 1   

CONVOLVULACEAE    

Bonamia burchellii (Choisy) Hallier f.   1 

Ipomoea hederifolia L.   1 

Jacquemontia densiflora (Meisn.) Hallier f.   1 

Jacquemontia evolvuloides (Moric.) Meisn.   1 

Jacquemontia velutina Choisy   1 

Merremia cissoides (Lam.) Hallier f.   1 

Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O’Donell   1 

CUCURBITACEAE    

Anguria triphylla Miq.   1 

Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.   1 

Melothria fluminensis Gardn.   1 

Melothria warmingii Cogn.   1 

Momordica charantia L.   1 

CYATHEACEAE    

Cyathea atrovirens (Langsd. & Fich.) Tryon  1  
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FAMÍLIA/Espécie 
Novos 

registros 

Ranga 

(dados não 

publicados) 

Rezende 

& Ranga 

(2005) 

Cyathea delgadii Sternb.  1  

CYPERACEAE    

Cyperus ferax L.C.Rich  1  

DILLENIACEAE    

Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl.   1 

DIOSCOREACEAE    

Dioscorea dodecaneura Vell.   1 

Dioscorea multiflora Mart. ex Griseb.  1 1 

EQUISETACEAE    

Equisetum giganteum L.  1  

ERYTROXYLACEAE    

Erythroxylum amplifolium (Mart.) O. E. Schulz  1  

Erythroxylum campestre A. St.-Hil.  1  

Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.   1   

Erythroxylum pelleterianum A. St.-Hil.  1  

EUPHORBIACEAE    

Acalypha diversifolia  Jacq.  1  

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 1   

Chamaesyce  (Euphorbia) hyssopifolia (L.) Small  1  

Croton glandulosus (L.) Müll. Arg.  1  

Croton urucurana Baill.  1  

Dalechampia pentaphylla Lam.   1 

Dalechampia scandens Vell.   1 

Dalechampia triphylla Lam.   1 

Mabea fistulifera Mart.  1  

Manihot langsdorffii Müll. Arg.  1  

Sapium glandulatum (Vell.) Pax   1   

Sebastiania edwalliana Pax & Hoffm  1  

Sebastiania klotzschiana (Müll.Arg.) Müll.Arg. 1   

FABACEAE    

Acacia polyohylla DC.  1  

Aeschynomene brasiliana var. brasiliana (Por.) 

DC. 

 1  

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 1   

Anadenanthera macrocarpa  Benth.  1  

Bauhinia holophylla (Bong.) Steud.  1  

Bauhinia longifolia D.Dietr. 1   

Bauhinia pentandra (Bong.) D. Dietr.  1  

Bauhinia ungulata  L..  1  

Calopogonium mucunoides Desv.   1 

Calopogonium sagittatum (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) T.S. Brandegee 

  1 

Camptosema ellipticum (Desv.) Burkart   1 

Canavalia grandiflora Benth.   1 

Cassia bicapsulares L.  1  

Cassia rotundifolia Pers.  1  

Centrosema pubescens Benth.   1 

Centrosema sagittatum (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) T. S. Brandegee 

 1  

Clitoria falcata Lam.   1 

Copaifera langsdorffii Desf. 1   

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong   1  

Inga alba Willd.  1  
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FAMÍLIA/Espécie 
Novos 

registros 

Ranga 

(dados não 

publicados) 

Rezende 

& Ranga 

(2005) 

Inga striata Benth. 1   

Lonchocarpus cultratus (Vell.) A.M.G. Azevedo 

& H.C. Lima 

1   

Machaerium aculeatum Raddi  1  

Machaerium amplum Benth.  1  

Macroptilium atropurpureum (DC.) Urban   1 

Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.) 

Maréchal & Baudet 

  1 

Mimosa debilis H. & B. ex Will.  1  

Mucuna pruriens (L.) DC.   1 

Peltophorum dubium (Spreng) Taub.  1  

Platypodium elegans  Vogel  1  

Rhynchosia phaseoloides (Sw.) DC.   1 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville  1  

Teramnus uncinatus Sw.   1 

GLEICHENIACEAE    

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw.  1  

Gleichenia furcata (L.) Spring.  1  

HYDROPHYLLACEAE    

Hydrolea spinosa L.  1  

LACISTEMATACEAE    

Lacistema floribundum Meg.  1  

Lacistema hasslerianum Chodat 1   

LAMIACEAE    

Hyptis aff. mutabilis (L. Richard) Briquet  1  

Hyptis brevipes Poiteau  1  

Leonotis nepetaefolia (L.) R. Br.  1  

LAURACEAE    

Endlicheria paniculata (Spreng) J.F.Macbr.  1  

Nectandra cissiflora Nees  1  

Nectandra cuspidata Nees & Mart. 1   

Nectandra grandifolia Nees 1   

Nectandra rigida Nees  1  

Ocotea velutina (Nees) Rohwer 1   

LECYTHIDACEAE    

Cariniana legalis (Mart.) Kuntze 1   

LILIACEAE    

Herreira salsaparilha Mart.   1 

LOGANIACEAE    

Strychnos sp 1   

LORANTHACEAE    

Phoradendron rubrum (L.) Griseb.  1  

LYCOPODIACEAE    

Lycopodiella cemua (L.) Pichi-Serm.  1  

LYTRACEAE    

Cuphea cathargenensis (Jacq.) Macbr  1  

MALPIGHIACEAE    

Banisteriopsis argyrophylla (A. Juss.) B. Gates   1 

Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec.   1 

Banisteriopsis nitrosiodora (Griseb.) O’Donell & 

Lourteig 

  1 

Banisteriopsis oxyclada (A. Juss.) B. Gates   1 

Banisteriopsis pubipetala (Griseb.) Cuatrec.   1 
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FAMÍLIA/Espécie 
Novos 

registros 

Ranga 

(dados não 

publicados) 

Rezende 

& Ranga 

(2005) 

Byrsonima intermedia A.Juss.     1   

Heteropteris dumetorum (Griseb.) Nied.   1 

Janusia guaranitica (A. St.-Hil.) A. Juss.   1 

Mascagnia chlorocarpa (A. Juss.) Griseb.   1 

Mascagnia cordifolia (A. Juss.) Griseb.   1 

Peixotoa reticulada Griseb.   1 

MALVACEAE    

Ceiba speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna 1   

Guazuma ulmifolia Lam.  1  

Helicteres brevispira A. St.-Hil.  1  

Helicteres lhotzkyana K. Schum.  1  

Luehea candicans Mart. 1   

Luehea divaricata Mart.  1  

Luehea speciosa Willd.  1  

Pavonia sidifolia H.B.K.  1  

Sida rhombifolia L.  1  

Triumfetta bartramia L.  1  

Triumfetta rhomboidea L.  1  

Waltheria indica L.  1  

Wissadula subpeltata (Kuntze) Fries.  1  

MELASTOMATACEAE    

Acisanthera variabilis Triana  1  

Leandra australis (Cham.) Cogn.  1  

Miconia albicans (Sw.) Tr.  1  

Rhynchanthera dichotoma (Lam.) DC.  1  

Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.  1  

Tibouchina stenocarpa (Schrank et Mart. ex DC.) 

Cogn. 

 1  

MELIACEAE    

Cedrella fissilis Vell.  1   

Guarea guidonia (L.)  Sleumer  1  

Trichilia cassaretti C.DC.  1  

Trichilia catigua A. Juss.  1  

Trichilia flava C. DC.  1  

Trichilia hirta C. DC.  1  

Trichilia pallida Sw.  1  

MENISPERMACEAE    

Cissampelos glaberrima A. St.-Hil.   1 

Cissampelos pareira L.   1 

MORACEAE    

Ficus guaranitica Chod. ex Chod. & Veisn.  1  

MYRISTICACEAE    

Virola cuspida (Benth.) Warb.  1  

MYRSINACEAE    

Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez  1  

Rapanea umbellata (Mart.) Mez  1  

MYRTACEAE    

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg 1   

Campomanesia xanthocarpa O.Berg    1   

Myrcia fallax (Rich.) DC. 1   

Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. Berg 1   

Psidium guajava L. 1   

Syzygium jambos (L.) Alston 1   
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FAMÍLIA/Espécie 
Novos 

registros 

Ranga 

(dados não 

publicados) 

Rezende 

& Ranga 

(2005) 

ONAGRACEAE    

Ludwigia caparosa Camb.  1  

Ludwigia peruviana (L.) Hara  1  

OPILIACEAE    

Agonandra brasiliensis Miers  1  

ORCHIDACEAE    

Catasetum fimbriatum (Morren) Lindl.  1  

Eulophia alta (L.) Fawc. & Rendle  1  

Galeandra beyrichii Rchb.  1  

Oceoclades maculata (Lindl.) Lindl.  1  

Vanilla chamissonis Klotzch  1  

OXALIDACEAE    

Oxalis odonelli Lourteig  1  

PASSIFLORACEAE    

Passiflora cincinnata Mast.   1 

Passiflora foetida L.   1 

Passiflora miersii Mast.   1 

Passiflora suberosa L.   1 

Passiflora tricuspis Mast   1 

PIPERACEAE    

Piper aduncum L.  1  

Piper amalago L.  1  

Piper arboreum Aubl.  1   

Piper regnelli L.  1  

POLYGALACEAE    

Bredemeyera floribunda Willd.   1 

Polygala extraaxillaris Chodat  1  

Polygala violacea Aubl  1  

POLYGONACEAE    

Coccoloba latifolia Lam.  1  

Polygonum acre Lam.  1  

POLYPODIACEAE    

Polypodium decumanum Willd.  1  

PONTEDERIACEAE    

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms  1  

Heteranthera reniformes Ruiz et Pav.  1  

PROTEACEAE    

Roupala montana  Aubl.  1  

PSILOTACEAE    

Psilotum nudum Beauv.  1  

PTERIDACEAE    

Cheilanthes concolor (Langsd. & Fich.) R. & A. 

Tryon 

 1  

P. trifoliata (L.) Tryon  1  

Pityrogramma calomelanos (L.) Link.  1  

RHAMNACEAE    

Gouania ulmifolia Hook. & Arn.   1 

Gouania virgata Reissek.   1 

Rhamnidium elaeocarpum Reissek  1  

RUBIACEAE    

Alibertia edulis (L. L. Rich.) A. C. Rich.  1  

Chiococca alba Hitch.   1 

Diodia teres Walt.  1  
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FAMÍLIA/Espécie 
Novos 

registros 

Ranga 

(dados não 

publicados) 

Rezende 

& Ranga 

(2005) 

Genipa americana L.  1  

Guetarda uruguensis Cham. & Schltr.  1  

Manettia ignita Schum.   1 

Posoqueria latifólia (Rudge) Roem. & Schult. 1   

Psychotria carthagenensis Jacq.    1   

Psychotria proxima Müll. Arg.  1  

Randia armata (Sw.) DC.  1  

Rudgea verbenoide Müll. Arg.  1  

Tocoyena formosa (C. et S.) Schum.  1  

RUTACEAE    

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg.  1   

Zanthoxylum tenuifolium Engler  1  

SALICACEAE    

Casearia decandra Jacq.  1  

Casearia gossypiosperma  Briquet  1  

Casearia sylvestris Sw.  1  

Prockia crucis L.  1  

SALVINIACEAE    

Salvinia auriculata Aublet.  1  

SAPINDACEAE    

Allophylus edulis (A.St.-Hil., Cambess. & 

A.Juss.) Radlk.  

1   

Cardiospermum corindum L.   1 

Cardiospermum grandiflorum Sw.   1 

Cupania vernalis Cambess.  1  

Paulinia spicata Benth.  1  

Paullinia elegans Cambess   1 

Paullinia spicata Benth.   1 

Serjania caracasana (Jacq.) Willd.   1 

Serjania hebecarpa Benth.   1 

Serjania laruotteana Cambess.   1 

Serjania lethalis A. St.-Hil.   1 

Serjania meridionalis Cambess.   1 

Serjania multiflora Cambess.   1 

Serjania tristis Radlk.   1 

Urvillea laevis Radlk.   1 

Urvillea ulmacea Kunth   1 

SAPOTACEAE    

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler.) 

Engl. 

 1  

Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) 

Radlk. 

1   

SCHIZAEACEAE    

Anemia phyllitidis (L.) Sw.  1  

SIPARUNACEAE    

Siparuna guianensis Aubl.  1  

Siparuna tomentosa Aubl.  1  

SMILACACEAE    

Smilax campestris Griseb.   1 

Smilax fluminensis Steud.   1 

Smilax polyantha Griseb.   1 

SOLANACEAE    

Cestrum amictum Schltdl.  1  
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FAMÍLIA/Espécie 
Novos 

registros 

Ranga 

(dados não 

publicados) 

Rezende 

& Ranga 

(2005) 

Cestrum nocturnum A. St.-Hil.  1  

Cestrum sendterianum Mart. & Zucc.  1   

Solanum americum Mill.  1  

Solanum lycocarpum A. St.-Hil.  1  

STYRACACEAE    

Styrax camporum Pohl      1   

Styrax ferrugineus Nees et Mart.  1  

THELYPTERIDACEAE    

Thelypteris dentata (Forssk.) E. St. John  1  

Thelypteris grandis A.R. Sm.  1  

Thelypteris hpinerii (C. Chr.) Reed.  1  

Thelypteris interrupta (Willd.) Iwatsuki  1  

Thelypteris opposita (Vahl.) Urban  1  

Thelypteris serrata (Cav.) Alston  1  

Thelypteris torresiana (Gaud.) Alston  1  

TILIACEAE    

Corchorus hirtus L.  1  

URTICACEAE    

Cecropia pachystachya Trec.  1  

VERBENACEAE    

Aloysia virgata (Ruiz et Pav.) Juss.  1  

Lantana camara  L.  1  

Lantana lilacina Desf.  1  

Lantana undulata   Schrank  1  

Lippia alba (Mill.) N.E.Brown  1  

Petrea volubilis L.   1 

Stachytarphetta cayenensis (L.C.Rich) Vahl  1  

VIOLACEAE    

Hybanthus communis (A. St.-Hil.) Taub.  1  

VITACEAE    

Cissus erosa Rich.   1 

Cissus subrhomboidea (Baker) Planch.   1 

Cissus verticillata (L.) W. A. Nicolson et C. E. 

Jarvis 

  1 

VOCHYSIACEAE    

Vochysia tucanorum Mart.         1   

ZINGIBERACEAE    

Hedychium coronarium Koening  1  

Espécies ameaçadas da EEc. adjacente à futura unidade (Guerin, 2011): 

Myracrodruon urundeuva – vulnerável (VU) no Brasil e em São Paulo, Trichilia hirta - 

vulnerável (VU) em SP, Nectandra cissiflora - em perigo de extinção em São Paulo, 

Cedrella fissilis - em perigo de extinção pela IUCN e Cariniana legalis - vulnerável 

(VU) pela IUCN. 

Espécies exóticas e invasoras da EEc. adjacente (Guerin, 2011): Registrou-se 

nas áreas úmidas a presença de populações de Hedychium coronarium (lírio-do-brejo), 

tanto nas drenagens perenes quanto intermitentes. Recomenda-se o monitoramento e 

eliminação dessas populações ao longo do tempo. Urochloa decumbens (braquiária) 

representam a maior ameaça, visto que avançam para o interior dos fragmentos. 
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Recomenda-se o manejo com a eliminação total da espécie e recuperação através da 

condução da regeneração natural e/ou adensamento e enriquecimento dessas áreas. 

    

 Considerações gerais sobre a vegetação local 

As informações sobre a vegetação, extraídas de área adjacente à futura Floresta 

Estadual de São José do Rio Preto, (Tabela 1), serão de grande relevância para os 

processos de restauração florística e ecológica de parte dessa área e proposição de 

plantios experimentais utilizando espécies próprias dos remanescentes atuais e, por 

inferência, as espécies pretéritas. Embora com um número razoável de espécies a 

diversidade específica em cada uma das fisionomias é bastante baixa. Esses 

levantamentos disponíveis, ainda incompletos, trazem os elementos botânicos para o 

início de uma intervenção técnico-cientifica na área, que contemple restauração, 

implantação de plantios experimentais e plantios para resguardar a base genética de 

espécies selecionadas e futura colheita de sementes, bem como a restauração ecológica. 

A unidade terá assim grande potencial de pesquisa e experimentação com base 

nos principais remanescentes, hoje altamente degradados, requerendo informações 

complementares adequadas à sua restauração e manejo, recuperando a base genética das 

espécies como: peroba, jequitibá-rosa, guatambu, amendoim-bravo, louro-pardo, 

canjerana, guaiuvira, canela-batalha, sucupira, coração-de-negro, copaíba, 

maçaranduba, pau-marfim, cedro-rosa, canela-ferrugem, guaritá, guarucaia, canelão, 

saguaragi e aroeira-do-sertão, angico-do-cerrado, angico-da-mata, araribá-amarelo, 

monjoleiro, cabreúva, entre outras. Isso implicará o envolvimento dos remanescentes da 

área do entorno, buscando possíveis matrizes apropriadas para ampliar o rol de espécies 

e indivíduos para futura colheita de sementes, especialmente das espécies ameaçadas, 

necessária para a produção das mudas dos plantios de enriquecimento, restauração e 

experimentação, requerendo, para tanto, a instalação de um viveiro florestal à altura dos 

desafios que se apresentam.  

A região carece de uma unidade com perfil de pesquisa e experimentação com 

essências nativas, e que de forma complementar atenda as necessidades pelas demandas 

específicas da área florestal da grande região noroeste, outrora atendido de forma 

precária pela antiga Estação Experimental de São José do Rio Preto. 

É desejável que a unidade florestal some esforços com a EEc. que já conta com proposta 

de plano de manejo, para ampliar e implementar os mecanismos de proteção, 

restauração das fisionomias existentes, especialmente a Floresta Estacional, o Cerradão, 

e a Mata Ciliar, esta nos principais cursos d´água, de fácil erosão devido ao perfil do 

solo da região. Ainda, a presença da Savana é uma excelente bandeira para o 

estabelecimento de políticas de pesquisa botânica regional, que certamente darão mais 

objetividade às propostas de projetos que contemplem as necessidades mais prementes 

do noroeste paulista.  
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5.2.2 Fauna da Estação Ecológica e seu Entorno 

A implantação da Floresta Estadual de São José do Rio Preto é de extrema 

relevância para a conservação da fauna regional, pois tanto por meio da restauração dos 

ecossistemas em 50% de sua área quanto pela implantação de plantios experimentais de 

essências florestais no restante, ela possibilitará aumentos populacionais ou ampliações 

de áreas de vida para animais residentes na contígua Estação Ecológica do Noroeste 

Paulista. Esta Unidade de Conservação de Proteção Integral apesar de seu pequeno 

porte, 168,63 ha distribuídos por duas glebas descontínuas, representa a melhor amostra 

da biota regional e constitui refúgio para espécies ameaçadas de extinção no estado de 

São Paulo e Globalmente.  

 Além de ampliar a área efetivamente protegida na região, a Floresta Estadual 

atuará como zona envoltória das glebas da Estação Ecológica e poderá com isso 

minimizar ou mesmo cessar certos impactos recorrentes nestas últimas, advindos do 

atual uso da matriz circundante, e. g. incêndios. 

O Plano de Manejo da Estação Ecológica do Noroeste Paulista assinala a 

ocorrência em seu interior de 13 espécies de peixes, 34 de mamíferos de médio e grande 

porte, e 112 de aves. Este último grupo constitui a classe de animais melhor conhecida 

tanto do ponto de vista taxonômico quanto ecológico, assim é possível aquilatar a 

relevância da assembleia local de aves, ao se considerar que para todo o município de 

São José do Rio Preto são assinaladas 210 espécies e para a região Noroeste do estado 

de São Paulo, que engloba este município, 328 espécies (Willis e Oniki, 2003; Bispo et 

al., 2012; Wikiaves, 2014). Portanto a comunidade de aves da UC corresponde a 53% 

da avifauna municipal e 34% da regional. 

Adicionalmente a esta riqueza e alta representatividade zoogeográfica, nove 

espécies de mamíferos e sete espécies de aves detectadas na Estação Ecológica 

encontram-se ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, seis espécies de 

mamíferos estão ameaçados no país e dois destes também são considerados ameaçados 

globalmente (Tabela 1, Figuras 11 e 12).  
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Tabela 2. Mamíferos e Aves ameaçados de Extinção ocorrentes na Estação Ecológica do 

Noroeste Paulista. Status de conservação nas listas oficiais paulista (SP - São Paulo, 2014), 

brasileira (BR - IBAMA, 2003) e global (IUCN, 2013): EN = Em Perigo de Extinção e VU = 

Vulnerável à Extinção. 

Táxons Nome popular Status   

  SP BR IUCN 

Classe Mammalia     

Ordem Pilosa     

Myrmecophagidae       

Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 tamanduá-bandeira VU VU VU 

Ordem Primates     

Atelidae       

Alouatta caraya (Humboldt, 1812) bugio-preto VU   

Ordem Carnivora     

Felidae       

Leopardus guttulus (Hensel, 1872) gato-do-mato-pequeno VU VU VU 

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica VU VU  

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) gato-maracajá EN VU  

Puma concolor (Linnaeus, 1771) onça-parda VU VU  

Canidae      

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) lobo-guará VU VU  

Lycalopex vetulus (Lund, 1842) raposinha-do-campo VU   

Ordem Artiodactyla     

Cervidae       

Mazama americana (Erxleben, 1777) veado-mateiro VU   

Classe Aves     

Ordem Tinamiformes      

Tinamidae      

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) perdiz VU   

Ordem Coraciiformes     

Momotidae      

Momotus momota (Linnaeus, 1766) udu-de-coroa-azul VU   

Ordem Piciformes      

Ramphastidae      

Pteroglossus castanotis Gould, 1834 araçari-castanho EN   

Ordem Passeriformes      

Thamnophilidae      

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 chorozinho-de-bico-

comprido 

VU   

Pipridae      

Pipra fasciicauda Hellmayr, 1906 uirapuru-laranja VU   

Tyrannidae      

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) suiriri-cinzento EN   

Thraupidae      

Lanio penicillatus (Spix, 1825) pipira-da-taoca VU   
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Figura 10. Tamanduá-bandeira Myrmecophaga 

tridactyla, foto obtida por meio de armadilha 

fotográfica na Estação Ecológica do Noroeste 

Paulista. Autor: Gledson Vigiano Bianconi in Ranga 

et al. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Udu-de-coroa-azul Momotus momota. Autor: 

Marcelo Monteiro, disponível no site Neotropical Birds. 

http://neotropical.birds.cornell.edu 

http://neotropical.birds.cornell.edu/
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Tabela 3. Lista da fauna de vertebrados registrados na Estação Ecológica Noroeste 

Paulista (EEc) e em seu entorno imediato (Et). 

Táxons Nome Popular EEc Et 

Classe Actinopterygii (peixes)    

Ordem Characiformes    

Curimatidae    

Steindachnerina insculpta (Fernández-Yépez, 

1948) 

saguiru 1  

Erythrinidae    

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794) traíra 1  

Serrasalmidae    

Serrasalmus maculatus Kner, 1858 piranha 1  

Characidae    

Astyanax altiparanae Garutti & Britski, 2000 lambari 1  

Hyphessobrycon eques (Steindachner, 1882) mato-grosso 1  

Oligosarcus pintoi Campos, 1945 peixe-cachorro 1  

Ordem Siluriformes    

Callichthyidae    

Aspidoras fuscoguttatus Nijssen & Isbrücker, 

1976 

sarro 1  

Loricariidae    

Hypostomus ancistroides (Ihering, 1911) cascudo 1  

Ordem Cyprinodontiformes    

Poeciliidae    

Phalloceros harpagos Lucinda, 2008 guarú 1  

Poecilia reticulata Peters, 1859 lebiste 1  

Ordem Synbranchiformes    

Synbranchidae    

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 muçum 1  

Ordem Perciformes    

Cichlidae    

Cichlasoma paranaense Kullander, 1983 cará 1  

Crenicichla lepidota (Heckel, 1840) jacundá 1  

Classe Mammalia (mamíferos)    

Ordem Didelphimorphia    

Didelphidae    

Didelphis albiventris Lund, 1840 gambá 1  

Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) cuíca-de-cauda-grossa 1  

Ordem Cingulata    

Dasypodidae    

Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758 tatu-galinha 1  

Dasypus septemcinctus Linnaeus, 1758 tatuí 1  

Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peba 1  

Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758) tatu-de-rabo-mole 1  

Ordem Pilosa    

Myrmecophagidae      

Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758 tamanduá-bandeira 1  
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Táxons Nome Popular EEc Et 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-mirim 1  

Ordem Primates    

Callitrichidae    

Callithrix penicillata (É. Geoffroy in 

Humboldt, 1812) 

mico-estrela 1  

Cebidae     

Sapajus libidinosus (Spix, 1823) macaco-prego 1  

Atelidae      

Alouatta caraya (Humboldt, 1812) bugio-preto 1  

Ordem Rodentia    

Sciuridae    

Guerlinguetus ingrami (Thomas, 1901) serelepe 1  

Erethizontidae      

Coendou spinosus (F. Cuvier, 1823) ouriço-cacheiro 1  

Caviidae      

Cavia aperea Erxleben, 1777 preá 1  

Hydrochoerus hydrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara 1  

Dasyproctidae      

Dasyprocta azarae Lichtenstein, 1823 cutia 1  

Cuniculidae      

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) paca 1  

Ordem Lagomorpha    

Leporidae      

Lepus europaeus Pallas, 1778 lebre 1  

Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) tapeti 1  

Ordem Carnivora    

Felidae      

Leopardus guttulus (Hensel, 1872) gato-do-mato-pequeno 1  

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica 1  

Puma yagouaroundi (E. Geoffroy Saint-

Hilaire, 1803) 

jaguarundi 1  

Puma concolor (Linnaeus, 1771) onça-parda 1  

Canidae     

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) cachorro-do-mato 1  

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) lobo-guará 1  

Lycalopex vetulus (Lund, 1842) raposinha-do-campo 1  

Mustelidae      

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra 1  

Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara 1  

Galictis cuja (Molina, 1782) furão 1  

Mephitidae      

Conepatus amazonicus (Lichtenstein, 1838) cangambá 1 

Procyonidae      

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati 1  

Procyon cancrivorus (G. Cuvier, 1798) mão-pelada 1  

Ordem Artiodactyla    

Cervidae      
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Táxons Nome Popular EEc Et 

Mazama americana (Erxleben, 1777) veado-mateiro 1  

Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814) veado-catingueiro 1  

Classe Aves    

Ordem Tinamiformes     

Tinamidae     

Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó 1  

Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) perdiz 1  

Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna-amarela 1 

Anseriformes     

Anatidae     

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) marreca-caneleira 1 

Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê 1  

Dendrocygna autumnalis (Linnaeus, 1758) asa-branca 1  

Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato-do-mato 1 

Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) pé-vermelho 1  

Nomonyx dominica (Linnaeus, 1766) marreca-de-bico-roxo 1 

Podicipediformes     

Podicipedidae     

Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) mergulhão-caçador 1 

Ciconiiformes     

Ciconiidae     

Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819) tuiuiú  1 

Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca 1  

Suliformes     

Phalacrocoracidae     

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá 1  

Anhingidae     

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) biguatinga 1 

Pelecaniformes    

Ardeidae     

Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi  1 

Nycticorax nycticorax (Linnaeus, 1758) savacu 1  

Butorides striata (Linnaeus, 1758) socozinho 1  

Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-vaqueira 1 

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 garça-moura 1 

Ardea alba Linnaeus, 1758 garça-branca-grande 1  

Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira 1  

Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena 1  

Threskiornithidae     

Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) coró-coró 1  

Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca 1  

Cathartiformes    

Cathartidae     

Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubu-de-cabeça-preta 1  

Accipitriformes     

Accipitridae     

Gampsonyx swainsonii Vigors, 1825 gaviãozinho 1 
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Táxons Nome Popular EEc Et 

Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) gavião-caramujeiro 1 

Rupornis magnirostris (Gmelin, 1788) gavião-carijó 1  

Gruiformes     

Aramidae     

Aramus guarauna (Linnaeus, 1766) carão 1  

Rallidae     

Aramides cajaneus (Statius Muller, 1776) saracura-três-potes 1 

Gallinula galeata (Lichtenstein,1818) frango-d'água-comum 1 

Porphyrio martinicus (Linnaeus, 1766) frango-d'água-azul 1 

Charadriiformes     

Charadriidae     

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero 1  

Jacanidae     

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã 1  

Columbiformes     

Columbidae     

Columbina minuta (Linnaeus, 1766) rolinha-de-asa-canela 1 

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha-roxa 1  

Columbina squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou 1  

Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico 1 

Patagioenas picazuro (Temminck, 1813) pombão 1  

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) pomba-de-bando 1 

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti-pupu 1  

Cuculiformes     

Cuculidae     

Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato 1  

Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto 1  

Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco 1  

Strigiformes     

Tytonidae     

Tyto furcata (Temminck, 1827) coruja-da-igreja 1 

Strigidae     

Megascops choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato 1 

Athene cunicularia (Molina, 1782) coruja-buraqueira 1  

Nyctibiiformes     

Nyctibiidae     

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) mãe-da-lua 1 

Caprimulgiformes     

Caprimulgidae     

Antrostomus rufus (Boddaert, 1783) joão-corta-pau 1  

Hydropsalis albicollis (Gmelin, 1789) bacurau 1  

Apodiformes     

Trochilidae    

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura 1 

Chlorostilbon lucidus (Shaw, 1812) besourinho-de-bico-

vermelho 

1  

Hylocharis chrysura (Shaw, 1812) beija-flor-dourado 1  
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Táxons Nome Popular EEc Et 

Coraciiformes     

Alcedinidae     

Megaceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande 1  

Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde 1  

Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-

pequeno 

1  

Momotidae     

Momotus momota (Linnaeus, 1766) udu-de-coroa-azul 1  

Piciformes     

Ramphastidae     

Ramphastos toco Statius Muller, 1776 tucanuçu 1  

Pteroglossus castanotis Gould, 1834 araçari-castanho 1  

Picidae     

Picumnus albosquamatus d'Orbigny, 1840 pica-pau-anão-escamado 1  

Melanerpes flavifrons (Vieillot, 1818) benedito-de-testa-

amarela 

1  

Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo 1  

Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-

branca 

1  

Falconiformes     

Falconidae     

Caracara plancus (Miller, 1777) caracará 1  

Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro 1  

Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri  1 

Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira 1  

Psittaciformes     

Psittacidae     

Psittacara leucophthalmus (Statius Muller, 

1776) 

periquitão-maracanã 1  

Eupsittula aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei 1  

Forpus xanthopterygius (Spix, 1824) tuim 1  

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) periquito-de-encontro-

amarelo 

1  

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro 1  

Passeriformes     

Thamnophilidae     

Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 chorozinho-de-bico-

comprido 

1  

Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) choca-barrada 1  

Thamnophilus pelzelni Hellmayr, 1924 choca-do-planalto 1  

Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi 1  

Dendrocolaptidae     

Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde 1  

Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-de-cerrado 1  

Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1825 arapaçu-grande 1  

Furnariidae     

Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro 1  
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Certhiaxis cinnamomeus (Gmelin, 1788) curutié 1  

Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim 1  

Pipridae     

Pipra fasciicauda Hellmayr, 1906 uirapuru-laranja 1  

Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823) soldadinho 1  

Tityridae     

Pachyramphus validus (Lichtenstein, 1823) caneleiro-de-chapéu-

preto 

1  

Rhynchocyclidae     

Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo 1  

Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque 1  

Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho-relógio 1  

Poecilotriccus latirostris (Pelzeln, 1868) ferreirinho-de-cara-parda 1  

Tyrannidae     

Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-

amarela 

1  

Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) suiriri-cinzento 1  

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irré 1  

Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira 1  

Myiarchus tyrannulus (Statius Muller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-

enferrujado 

1  

Casiornis rufus (Vieillot, 1816) maria-ferrugem 1  

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bem-te-vi 1  

Machetornis rixosa (Vieillot, 1819) suiriri-cavaleiro 1  

Myiodynastes maculatus (Statius Muller, 1776) bem-te-vi-rajado 1  

Megarynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei 1  

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-

penacho-vermelho 

1  

Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 suiriri-de-garganta-branca 1 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suiriri 1  

Tyrannus savana Vieillot, 1808 tesourinha 1  

Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) príncipe  1 

Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada 1 

Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) freirinha  1 

Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) tesoura-do-brejo 1 

Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu 1  

Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado 1  

Xolmis cinereus (Vieillot, 1816) primavera 1 

Xolmis velatus (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca 1 

Vireonidae     

Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari 1  

Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara 1  

Corvidae     

Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça 1  

Hirundinidae     

Pygochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinha-pequena-de-

casa 

1  
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Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serradora 1  

Progne tapera (Vieillot, 1817) andorinha-do-campo 1 

Progne subis (Linnaeus, 1758) andorinha-azul 1 

Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande 1 

Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio 1  

Troglodytidae    

Troglodytes musculus Naumann, 1823 corruíra 1  

Cantorchilus leucotis (Lafresnaye, 1845) garrinchão-de-barriga-

vermelha 

1  

Donacobiidae     

Donacobius atricapilla (Linnaeus, 1766) japacanim 1  

Turdidae     

Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco 1  

Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira 1  

Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 sabiá-poca 1  

Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro 1  

Mimidae     

Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo 1  

Motacillidae     

Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor 1  

Passerellidae     

Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo 1  

Parulidae    

Setophaga pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita 1  

Myiothlypis flaveola Baird, 1865 canário-do-mato 1  

Icteridae     

Cacicus haemorrhous (Linnaeus, 1766) guaxe 1  

Icterus pyrrhopterus  (Vieillot, 1819) encontro 1  

Chrysomus ruficapillus (Vieillot, 1819) garibaldi  1 

Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo 1  

Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) vira-bosta 1  

Sturnella superciliaris (Bonaparte, 1850) polícia-inglesa-do-sul 1 

Thraupidae     

Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica 1  

Saltator similis d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 trinca-ferro-verdadeiro 1  

Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto 1  

Ramphocelus carbo (Pallas, 1764) pipira-vermelha 1  

Lanio penicillatus (Spix, 1825) pipira-da-taoca 1  

Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaçu-cinzento 1  

Tangara palmarum (Wied, 1823) sanhaçu-do-coqueiro 1  

Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela 1  

Paroaria capitata (d'Orbigny & Lafresnaye, 

1837) 

cavalaria  1 

Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul 1  

Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo 1  

Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu  1 

Fringillidae     
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Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1766) fim-fim 1  

Passeridae     

Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal  1 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Mapa de Cobertura Vegetal Nativa da Bacia Hidrográfica da Turvo/Grande, 

UGRHI 15, extraído do “Inventário Florestal do Estado de São Paulo”, abrangendo 64 

municípios e ocupando extensão de 1.597.500 ha, apresenta apenas 6,9% de sua 

superfície com a cobertura florestal, totalizando 111.003 ha que, de acordo com o novo 

Código Florestal, existe um déficit de 13,1% de área florestada, para alcançar o mínimo 

de 20% recomendado pelo mesmo. 

A proposta de ampliação da área verde na Floresta Estadual, com mais 379,93 ha 

e somadas às áreas da Estação Ecológica com 168,63 e da floresta remanescente 

localizada na área da Secretaria de Agricultura e Abastecimento/Instituto de Zootecnia e 

a trabalho de recuperação ambiental a ser implementado na cabeceira do Córrego de 

Moraes promoverá a formação de contínuo florestal de aproximadamente 600 ha. 

Desta forma, considerando que o maior maciço florestal continua localizado na 

Bacia Hidrográfica do Turvo/Grande é a Estação Ecológica de Paulo de Faria com seus 

435,73 ha, a Floresta Estadual do Noroeste Paulista passará a se constituir no segundo 

maior contínuo florestal, de suma importância por se tratar de maciço encravado na 

região de acelerado processo de expansão urbana e industrial, localizada entre os 

municípios de Mirassol e São José do Rio Preto, estendendo-se ainda na região Sul em 

direção a Badi Bassit. 

No processo de recuperação ambiental de áreas outrora constituída de pastagens, 

o reflorestamento deverá ser bastante criterioso, considerando os indicadores de 

reintrodução de espécies que se encontram em processo de desaparecimento na Região, 

conforme indicados no item “vegetação”. 

Outrossim, há necessidade de especial atenção no trato do manejo de fauna 

silvestre, considerando que os estudos demonstram a presença de população de espécies 

ameaçadas de extinção, tanto no interior quanto no entorno imediato da nova unidade. 

Neste contexto, no planejamento do processo de reflorestamento, entende-se 

pela necessidade de considerar as espécies nobres a serem reintroduzidas, observando 

inclusive a sua distribuição e forma de reconstituição do habitat para espécies animais 

do bioma cerrado, a exemplo dos tamanduás, veados, lobo-guará, entre outros, que 

requerem áreas abertas e disponibilização dos recursos alimentares para sua 

sobrevivência. 

A administração da nova unidade deverá buscar entendimentos para 

desenvolvimento de trabalhos com os proprietários do entorno, uma vez que a 

recuperação ambiental e formação do contínuo ecológico são muito importantes, 

especialmente para a fauna silvestre que hoje se encontra dispersa na região do entorno. 

Para efeito de reflorestamento da área da nova unidade, é previsto a introdução 

de cerca de 600.000 árvores, processo já em estudo para sua execução, através do uso de 

recurso do TCRA – Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, instrumento 
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este, decorrente do processo de licenciamento ambiental de empreendimentos na região, 

podendo ser estes recursos canalisados também e reconstituição das APPs – Áreas de 

Preservação Permanente na cabeceira do Córrego de Moraes, objetivando a ampliação 

do contínuo ecológico e propiciando melhor sustentabilidade à proteção dos recursos 

hídricos. 

Sendo a Estação Ecológica do Noroeste Paulista uma Unidade de Conservação 

de Proteção Integral, cujo uso previsto é de preservação da biodiversidade por ela 

obrigada e desenvolvimento de Pesquisas Científicas, esta Unidade não poderia ser 

aberta ao uso e visitação pública, à exceção de atividades de caráter científico, não 

permitindo assim outras formas. 

Conforme demonstrado no item Demandas pela Educação Ambiental, a 

comunidade regional está carente em áreas naturais com estruturas voltadas para a 

visitação pública, como trilhas interpretativas e Centro de Educação Ambiental, 

atividades estas já previstas no Decreto que transferiu a área para a Secretaria do Meio 

Ambiente e que poderão ser implementadas a partir da criação da Floresta Estadual, 

mediante as parceiras com as Prefeituras e outras entidades afins. 

No tocante a pesquisa florestal, a Floresta Estadual é uma Unidade de 

Conservação da Natureza de Uso Sustentável, onde se permite o manejo e exploração 

sustentável. Entretanto, nesta unidade pretende-se estabelecer, conforme indicado no 

item “Vegetação”, prioridades de pesquisas florestais voltadas à demanda regional, com 

as questões relativas à conservação de germoplasma “in situ” e “ex-situ”, produção de 

sementes e mudas qualificadas, com foco a imperiosa necessidade de engajamento no 

contexto do processo de recuperação florestal da região, nos mínimos índices 

preconizados na legislação ambiental. 

No processo de reflorestamento da área atualmente constituído de pastagens, 

além dos cuidados e atenção voltada às espécies ameaçadas, todo procedimento para 

recuperação ambiental poderá ser objeto de acompanhamento e produção de 

documentos técnico e científico. 

Em se tratando de Unidade avançada no setor Noroeste e Oeste do Estado, 

extremamente carentes de cobertura florestal nativa e, considerando as determinações 

legais para a reconstituição da mesma em níveis conforme o novo Código Florestal 

estabelece, que haverá grande demanda na produção de sementes e mudas, o que é uma 

das premissas de atuação da Floresta Estadual neste contexto, as novas instalações a 

serem implantadas nesta Unidade deverão prever as estruturas para campos 

demonstrativos e segmentos para capacitação, treinamento e de difusão de tecnologias.  
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7. CONCLUSÃO 

Por todos os motivos amplamente expostos no presente documento, o Instituto 

Florestal da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, considerando a relevância da 

proposta da ampliação da área verde, servindo como polo irradiador no processo de 

recuperação ambiental da região, oferecendo oportunidade de visitação e uso público da 

área devidamente estruturada, vem apresentar esta proposta técnica para avaliação, 

apoio e aprovação da comunidade Regional. 

OBS: Alguns mapas que ilustram o documento encontram-se disponíveis em 

anexos em fotmato A4 para melhor visualização. 

 

Instituto Florestal, 28 de julho de 2014. 



 

57 Proposta de criação da Floresta Estadual do Noroeste Paulista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 


