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r 1 INTRODU,Ç_ÃO 

Grande parte das análises sobre o setor agrícola pauli~ 

ta ressalta uma serie de características bem definidas: elevado 

grau de diversificação, condições físicas e clímâticas favorâ 

veis, tradicional participação nas exportações agrícolas, dina 

mismo na mudança tecnológica com o que se têm verificado apre 

ciãveis aumentos tanto na expansão da ârea cultivada como na 

produtividade da terra e do trabalho, localização geográfica fa 

vorãvel em relação aos grandes centros consumidores da região 

Centro Sul do país, adaptação às exigências transformistas das 

Últimas décadas em função da industrialização e da urbanização, 

atendimento às exigências de novas condições da demanda de pr~ 

dutos agrícolas, inclusive os relacionados com as mudanças nos 

habitas de consumo. 

No entanto, uma outra característica, talvez mais rele 

vante do que as anteriores não ê frequentemente apontada. Trata- 

se do carãter extremamente predatório em relação aos recursos 

naturais com que se deu o processo de ocupação agrícola do ter 

ritÕrio paulista, a ponto de reduzir a cobertura 

va do Estado a escasso 5% no início da década de 

centual ê totalmente insuficiente para conter uma 

quilÍbrios ecolÕgicos, dos quais apenas citaremos 

rência e aumento de erosão, assoreamento de reservatõriDs, re 

presas e portos, poluição de bacias hidrográficas e regiões la 

gunares-estuarinas, deslizamen~$ de encostas, desertificação de 

ãreas antes agrícultâveis, mudança brusca nos gradientes diá 

rios de temperatura, agravamento do fenômeno de enchentes, au 

mento da poluição do ar nas ãreas metropolitanas, desaparecime~ 

to de espécies da flora e da fauna, Úteis ou potencialmente a 

proveitáveis. 

Sem pretender levar esta analise às conseqliências Últi 

mas desse processo, procurar-se-á fazer um diagnostico da situ~ 

ção da cobertura vegetal não agrícola do Estado, que sirva de 

r.eferência e pon'to de partida para a proposição de políticas e 

medidas para o setor. 

vegetal nati- 

80. Esse per- 

série de de se 

alguns: o cor- 

Public.IF~ São Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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r 2 DIAGNÕSTICO DA SITUAÇÃO.ATpAL 

r: Como ponto de parti~a ê preciso ter em conta o 

atual da crise sem precedentes em que nos encontramos e 

implicações quanto às medidas a serem adotadas e como a 

quadro 

suas 

crise 

se impoe ãs ações a serem desenvolvidas pela Secretaria de Agri 

cultura e Abastecimento, em particular no setor relacionado com 

os recursos florestais. Em uma abôrdagem preliminar podemos con 

siderar que as medidas podem ~e revestir de dois caracteres bá 

sicos, emergenciais e preventivos. No âmbito de atuação da Coor 

denadoria da Pesquisa de Recursos Naturais, as medidas do tipo 

r 
1 
! 

preventivo tendem a ter um maior peso relativo, mas para que is 

so fique claro, e preciso ver-se o porqnê. 

O caráter democrático .do atual Govêrno do Estado de São 

Paulo fez com que~ num curto espaço de tempo, as pressoes so 

ciais represadas pudessem manifestar-se com bastante inte..ncida 

de, canalizadas, entre outros, osobre osQecossistemas florestais. 

Dentre esses podemos destacar os que compõem as terras públicas. 

Delas, cerca de 70% são constituLdas por Parques e Reservas Es- 
. - - ~ - taduais, alem das areas destinadas a explotaçao florestal; es- 

ta Última uma atividade economico geradora de empregos diretos 

e indiretos estimados em cerca de meio milhão de postos no Esta 

do. 

Além disso, ê imprescindível considerar-se que cerca de 

1 milhão ~e hectares, ãs vezes ~idos como ireas nio aproveita 

das são, na verdade, em sua maior parte, as Últimas reservas de 

vegetaça~ nativ• em"mãos de particular~s ou empresas, 

da r e s t am neste Estad·o e res.ponsâveis pela manutenção 

brio ecolÕsico nas regiões em que se encontram. Estas 

tio sendo obj•to de inten2~ pressao. 

Uma simples veri fi cação h L's tÔrica pode mostrar a incon- 

que aiu- 

do equilí 

- areas es- 

sistência desse tipo de pressã~•como solução de problemas econô 

micos agudos. Os p a Ls e e e c e n t r a í.s 'do mundo capitalista atravessaram 

nos Últimos 70 anos duas Guerras Mundiais e a Grande Depressão dos anos 30~ 

mantendo em seus t e r r.Lt ó r Lo e de 20 a 307. de florestas e de outros 

tipos de co~ertura vegetal nativa. E resolveram essas crises sem 

dilapidar ainda mais esse patrimônio cole.tiva. Consciente ou in 

Pub i i c , IF~ são Paulo, 24'! 1--42, iunho, 1984. 
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r: cons cien temente , perceberam que o c re scfrnent;o econômico pode ser re 

tomado, mas a destruição dos e c c s s Ls t ema s primitivos, dos quais 
• o 

a sociedade necessita, é praticamente irreversível. Apesar das 

crises, o meio ambiente foi pr~~ervado, o que leva a concluir 

que a crise não é pretexto para devastação_mas, pelo contrário, 

indica a necessidade de um uso social adequado da terra, prin 

cipalmente das terras privadas. 

Nesse contexto, a constrvação pas~a a ~er uma pol[tica 

prioritária em épocas de crise; para que não se dilapide inuti.!_ 

mente um patrimônio substitu!vel; alem disso, um Govêrno D~ 

mocrãtice tem sobretudo compromissos éticos e morais não sÕ p~ 

ra com a atualidade, mas também para com o futuro. Portanto,~ 

vitar a destruição do patrimônio coletivo, em momentos dif!ceis 

e uma das suas principais atribuições. 

Tendo em conta esses cond~cionamentos maiores é prec! 

soque se proceda a um dd a gn Ss t í c o m a í s- ê s p e c Lf i c o da questão· 

florestal do Estado e se proponham medidas de caráter mai··s pa~ · 

tãvel. 

1 
1 

' 
Para efeito de análise, é conveniente separar o probl~ 

ma em dois grandes grupos: âreas com vegetação· nativa'é 
.,. . 
are as 

com florestas plantadas. Por menor rigor que possa ter esta qi 
visão, a visualização do objeto de estudo fica mais1 clara. 

Em relação às âreas com vegetação nativa, alguns pon 

to~ devem ser evidenciados: 

Continuidade do ritmo de devastação durante a déca 

da de 70> reduzindo a cobertura vegetal natural do 
e 

Estado para ce~ca de 57.. 

Deficiências legais e operacionais, principalmentep~ 

la dubiedade de interpretações de. CÕdigo Florestal, 

dificultando a eficiência da fiscalização de derruba 

das. 

- Congelamento dos Parqu&s e Reservas> não tendo havi 

do nenhum esforço para sua efetiva implantação. 
o 

- Redução real de recursos materiais e humanos para os 

Õrgãos encarregados de atuar na ãrea florestal. (IF/ 
e 

DPRN/PolÍcia Flores~al): 

Pub l i o , IF, são Paulo, 24:.1-°42, •junho, 1984. 
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r 
i 
! 
' 

Como objetivos gerais pode-se relacionar os 

pontos básicos: 

seguintes 

r 
! 
1 

geraçao de e~pregos diretos e indiretos; 

- aumento de renda agrícola e municipal; 

r 
i 

- aumento de oferta d~ produtos florestais; 

- substituição de derivados de petrÕleo; 

- ampliação das oport~nidades de comunicação ambiental. 

r Dentre os objetivos específi8os ressaltam-se: 

3.1 Para as áreas de vegetação nativa 

freio ao ritmo de devastação; 

implantação definitiva.dos Parque~ e Reservas ·~sta 

duais; 

estímulo à manutenção de áreas silvestres de domínio 

privado; 

- recomposição gradual da vegetdlção nativa; 

- diversificação da explotação florestal; 

,- 
1 

! 

- adequação da legislação ~tinente ao setor. 

3.2 Para as âreas de florestas imElantadasº 

r: 
1 - incentivo institucional ã retomada dos reflorestamen- 

tos; 
r- 

reflorestamento para fins ene~géticos, à nível de pr~ 

priedadesf 

estímulo âs pequenas indú~trias madeireiras locais; 

- abertura de mercado para novos produtos madeireiros; 
r: 
i envolvimento do empresariado do setor; 

incentivo i utilização de terras marginais ~om ativi 

dade flores.tal. 

PubZ.ia. IF, são Paulo,, " 24 :1-42, junho, 1984. 
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- Insensibilidade governameptal para a questao da con- 
- servaçao. 

No que tange as 

pode-se destacar: 

- a r e.as ocupadas por florestas plant~das 

- Redução drástica dos plantios de florestas com ince~ 

tivas fiscais. 
,- 

- Debilidade da coordenação estadual da política para 

o setor em função da excessiva centralização na es 

fera federal. 

- Pressão sobre a produção madeireira em função da subs 

tituição de derivados do petr~leo. 

- Déficit madeireiro de cerca de 70 milhões de· metros 
V 

cúbicos para a década de 80, tendendo aumentar apre~ 

são sobre os recursos florestais nàtivos. 

Ausência de uma política de ocupação de terras 

produtivas e com vocação florestal. 

- nao 

Finalizando, ê importante obser~ar a inadequação insti 

tucional prevalecente no Estado, o que torna difícil a coorde 

nação efetiva de uma política florestal global a nível esta 

dual. A desburocratização do aparelho da Admini~tração Direta 

pode ser a grande arma com que o Governo c?nta para a implemen 

tação de uma política ~mbiental eficaz para o setor florestal. 

A geração de rendas, a partir das florestas implantadas pelo 

Estado, seria umas das saÍdàs viáveis para a regularização p~ 

trimonial das terras sob_ seu domínio, aliviando o Tesouro no 

momento em que a alocação de recursos está voltada para o aten 

dimento emergencial das carências maiores. 

3 OBJETIVOS GERAIS E ESPEC!FICOS 

As propostas que se segU>em visam a corrigir as distar 

çoes apontadas no capítulo precedente e, por outro lado, ade 

quar-se a medidas mais gerais perseguida; pela atual administra- - çao. 

Publia. IF, são Faulo, 24:1-42, jurtno, 1984. 
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r 
1 

4 INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS 

í 
Para a consecuçao dos objetivos propostos ê necessãrio 

que se proceda a um nível de detalhamento maior, determinando os 

agentes envolvidos e medidas de caráter operacional. 

Para efeito de melhor visualização, valer-se-ã de um 

quadro que, alem da divisão entre ãreas com vegetação nativa e 

áreas com florestas implantadas, também contemple o quadro ins 

titucional onde as ações se darão, fundamentalmente pode ser 

separado em ãreas de domínio publico e ãreas de domínio priva 

do. 

r: 
1 

1 

r 

r 
l 
! Esquematicamente, portanto, o universo de atuaçao se- 

ra: 

Terras de domínio Terras de domínio 
publico privado 

I Ãreas de Vegetação Nativa A c 

II Ãreas de Florestas Impla.!!_ 
tadas B D 

Na linha I, contemplando os quadros A e C, temos a 
ãrea de atuação de uma macropolítica, que se denomina Política de 

Conservação. Do mesmo modo, na linha II, tem-se a Política de 

Produção. 

Essas duas grandes linhas de atuaçao terao comportamen 

tos específicos, conforme estejam sob domínio pub\ico ou priva 

do, e em função das atribuições dos Órgãos envolvidos em sua 

execuçao. 

O subquadro A contempla fundamentalmente os Parques E~ 

taduais, Reservas Florestais, Reservas Biológicas e Estações Bi~ 

lÕgicas, sob domínio do Instituto Florestal e Instituto de Botâ 

nic~ alêm de outras áreas de preservação permanente. É evidente 

que, a principal questão diz respeito ã implantação definiti 

va dessas ãreas quanto a posse, vigilância e implementação dos 

planos de manejo, procur-ando dar uma maior utilização social p~ 

ra as ãreas incrementando os programas de Pesquisa. No quadro 

r Publia. IF, Sio Paulo, 24: l-4~ junho, 1984, 
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C, e preciso fazer-se uma disti~ção entre áreas de vegetação nJ 
tiva onde a ação antrÕpica seja nula ou branda e aquelas onde 

essa ação ê ou tfnha sido severa. É preciso aí um especial cu! 

dado com as áreas de domfnio privado, jã declaradas de utilida 

r: 
! 
1 

de piiblica, que devem ter o mesmo tratamento destinado às á 
reas de Parques e Reservas, e que são detalhadas no item segui~ 

te. 

r: 
1 
1 

As ireas q~e apresentam sinal de ação antr~pica mais 

pronunciada devem ser objeto de estudos que as viabilizem co 

mo Ãreas de Proteção Ambiental, mediante esquemas de fiscaliza 

ção previamente determinados. 

Ainda, no tocante às ~reas com vegetação nativa sob 

domínio priyado, preconiza-se um_grande rigor quanto ã fiscal! 

zação de derrubadas, aliados a um esquema de divulgação e de 

educação ambiental, que incentive a recomposição dos ecossiste 

mas e difunda forma~ alternativas de exglotaçio, contand6 com 

a participação crescente da c~munidaçe. 

Em relação ao subquadrovB, as áreas que o ~ompÕem es 

tao basicamente sob d-0mínio do Instituto Florestal mas não se 

pode esque.cer, de que áreas n e s s â s condiçÕe_s. também estão sob 

domínio de outros Órgãos estatais, como a FE~ASA, a CAIC, a . . . 

r 

r: 
1 r 

r 
i 

CESP, etc. 

As ações básicas, centradas numa Õtica de aproveita- 
,..... 

menta racional de recursos, dizem resp~ito ao incremento do 

programa de pesquisas, ao.aumento da'produção dentro do esqu~ 

ma de produção auto-sustentada~ incremento do planti~ de flo 

restas, contribuindo para minimizar os efeitos do dificit ma 

deirêiro p~evisto para a d~cada. 

Quanto lao subqua~ro D, as ações do àpareiho do Esta 

do jã se revestem de um carãter mais indicativo e de atuaçao 

como polo de atração dos interesses envolvidos,·buscando u~a 

coordenação para o setor. Nesse sentido, o envolvimento do em 

presariado do setor, dos produtores rurais, das entidades.~ro 

fissionais, do& Órgãos federais como IBDF e CNP e outros, de 

instituições financeiras ·estaduais como BANESPA, BAUESP e CAI 

XA ECONÔMICA~ as Prefeituras Municipais,~ peçk fundamentalpa 
< - 

ra um equilíbrio entres oferta e demanda de produtos florestais 

Pubiic IF, são Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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r na presente decada. 

5 AÇÕES PROPOSTAS 

í 
Dentro do desenvolvimento deste documento, é necessá 

rio, a esta altura, estabelecer com maior precisão as ações a 

serem desencadeadas em cada um dos segmentos contemplados ante 

riormente. r 

5.1 Esguema institucional 
r 
! 

Dado. o grande número de Órgãos públicos envolvidos, é 

necessária a coordenação dos esforços, no sentido do cumprimen 

to de uma política comum. Para tanto, é vital o estabelecimento 

claro de competências institucionais e agilidade administrativa, 

que proporcionem esse comando, sem no entanto, burocratizar-se a - açao. 

r· 
1 
1 5.2 Política para as terras pllblicas 

Õrgãos envolvidos: IF, DPRN/PM/IBt/CESP/SABESP/SUDELPA/ 

PPI/FEPASA/CAIC/IG. 

~- 
a) Parques, Reservas e Estações Ecológicas; 

Ações a curto prazo (nas áreas mais críticas)~ 
í" 

r· 

- demarcação; 

- ação descriminatÕria; 

- comunicação visual; 

r- 
1 

- vigilância; 

- polos de desenvolvimento ambiental; 

- ' - desapropriações, 

r- 
i 

Ações a médio e longo prazo (ãreas menos críticas): 

- 'término das demarcações 

r 
1 

Publia. IF, são Paulo, 24:l-42, junho, 1984. 
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criação de corpo de guarda-parques 

- implantação dos planos de manejo; 

r 
! - regularização jurídica das terras 

(Seguem detalhamento e orçamento) 

r 
i b) Estações Experimentais Estaduais, Hortos Florestais,sob 

a administração do Instituto Florestal: 

Ações a curto e mêdio prazo (ãreas sob pressão): 

r 
! 
1 
! 

r 
1 

levantamento do potencial da ãre~· 

definição ·dos planos de plantio· 

r - identificação e envolvimento das fonte~ de recursos; 

- definição de mão de obra - forma de atenuar o desem 

prego local e regional; 

- contratação de mão-de-obra; 

- execução propriamente dita - plano de produção sus 

tentada envolvendo processos agro-silvo-pastoris. 

,- 
' 
1 ' 

Observação: ~ recomendado que os demais Órgãos envolvidos adotem 

política semelhante, não desativando a produção m~ 

deireira face ao déficit de matêria prima visuaiiza 

do. 

(Documento detalhado em elaboração) 

5.3 Políticas para terras privadas 

r 

a) Ãreas com vegetação nativa 

Ãreas com ação antrÕpica nula ou branda; 

- dinamização do esquema de fiscalização; 

- criaçao de Parques e outras unidades de conservação; 

Ãreas com ação antrÕpica severa; 

- criação de Ãreas de Pro'teção Ambiental, adotando pr~ 

cessas de recuperação da paisagem e outras ãreas. 

Pub"lia. IF~ são Paulo, 24:1-42, junho, 1984. r~ 
1 
1 
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b). Ã:i;eas com p o t e.n c f a l, para Lmp-La n t.a ç a o de florestas de 

·produção: 

r 
1 

- incentivo ao reflorestamento de pequenas e medias 
- propriedades; 

- incentivo ao reflorestamento industrial extensivo. 

5. 4 · Anexos 

r: 
a).Detalhamento ~- orçamento do programa de regularização 

patrimoni~l e implantação das0fu~didas de conservação no Esta 

do de são P~ulo. 

r b) Det~lhamento d~ programa de pesquisa do Instituto Flo 

restal. 

r 
1 

c) Poten~ial.de produção e g~raçio de recursos do Insti 

tuto Florestar. 

r: 
r , 1 . 

,.., 
i ' 

r· 
1 

1 

r PubLio. IP~· são Paulo, 24 :l-42, junho, 19 84. 
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r 
1 

í' , ' 

! ' 
ANEXO 1 

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO ~ATRIMONIAL E IMPLANTAÇÃO DAS UNIDA 

DESDE CONSERVAÇÃO Nb·ESTADO DJ SÃO F~ULO. 

r: 
( ' 

OBJETIVOS: 

r 
i Frear a. devas tação1 

r 
1 ' 

Solidificação dos Parques e Reservas Estaduais; 

Estímulos ã manutenção das âreas naturai~; 

0 Adequação da legislação; 

Reaparelhamento dos Órgãos florestais; 

Recomposição gradual Ba ·vegetação natural. 

r 

~ ' . 

~ ! ' 

r 
1 
1 

PubZia. IF~ São Paulo. 24:1-42, junh9, 1984.i 
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1. DEMARCAÇÃO DA PERIMETRAL 

1.1 Cronograma de Execução 

ANO - KM 
UNIDADE 

1984 1985 1986 TOTAL 

P.E. SERRA DO MAR 400 700 700 1.800 

P.E. JACUPIRANGA 33 - - 33 
p .E. ILHABELA 6Q 60 - 120 - 

' R. E. ITATINS 35 35 - 70 

R. INDÍGENA ITARIRI 40 - - 40 
R. E. 189 PER. IGUAPE 30 

,, 
30 - - 

P.E.T. ALTO DO RIBEIRA 85 85 - .. • 170 

TOTAL ..........•.....• 683 880 700 2.263 km 

1.2 Recurso financeiro para·Demarcação 

ANO Cr$ 1.000,00 
UNIDADE 

1984 •) 198.S 1986 TOTAL 

p. E. SERRA DO MAR 160.000 280.000 280.000 720.000 

r , E. JACUPIRANGA 4.950 •. - 4.950 

p. E. ILHABELA 24.000 24.000 - 48.000 

R. E. ITATINS 5.250 5. 250 - 10 .500 

R. INDÍGENA ITARIRI 6.000 6.000 - 12.000 

R. E. 189 PERÍMETRO IGUAPE 4.500 - :, 4.500 
' 

P.E.T. ALTO DO RIBEIRA 12.750 12.750 - 25.500 

TOT.AL. ,. •••••••••••.•.••.•.•.•• 217.450 328.000 280.0'00 825.450 

e 

Publie. IF, são Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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r 
i 2 DESAPROPRlAÇÃO 

í 

í 
! 

,, 

VNIDADE ÁREA-HA CUSTO ESTIMATIVO/TERRA NUA 

P.E. SERRA DO MAR 212.120 Cr$ 59.392.800.000,00 

P.E.T. ALTO RIBEIRA 10 • 5 30 Cr$ 2;948.400.000,00 

P.E. JACUPIRANGA 67.500 Cr$ 18.900.000.000,00 

P.E. ILHABELA ':'J. 7. O 25 Cr$ 7.567.000.000,00 
('. 

R.J. sio ROQUE ' '2-3. 900 Cr$ 6.692.000.000,00 

R~ INDfGENA.ITARIRI 418 Cr$ 117.040.000,00 

, 

- " 
TO TAL •••••••••.• ~ •..• 341.493 ha *Cr$ 95.617.240.000,00 

" 

r 
1 

r: 
1 
! 

,-· 
1 
1 (*)Foi c o'ns Lde r ad o o valor de: 

- Cr$ 100.-000,00 o ha de terra nua para ireas com limi 
'taçÕes· quanto ao desmatamento, -e m função do CÕdigo Fl.2, 
restal. 

r 

- Cr$ 400.0·00.QO a terra nua, p'o r ha, para áreas sem li 
mi ta_ções. 

- Do total de 341.493 -h~, sera cónsi4erado como extrema 

mente -prioritária cerca de 251 da ~rea. 

Ãrea Custo da D•sapropriaçio 

TOTAL .••• 341.493 ha . Cr$ 95.6~7.240.00Q,OO 

25% 85 •. 374 h a .•••• Cr$_23A04.,310.000,00 

, , 
1 

Pub-'Lio. i r, são Paulo, 24:1 •.• 42, junho, 19_:~4, 
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r: 
i 
1 

3 AÇÃO DISCRIMINATÕRIA 

í 
Os trabalhos compreendem o levantamento planimêtrico e 

cadastral das âreas- inseridas nos Parques e Reservas, sendo fun 

damental na ação desapropriatÕria. 

r 
1 

r· 
1 

UNIDADES ÃREA - HA CUSTO 

P.E. SERRA DO MAR 212.120 Cr$ 530.300.000,00 

P.E.T. ALTO RIBEIRA 10.530 Cr$ 26.325.000,00 

P .E •. JACUPIRANGA 67.500 Cr$ 168.750.000,00 

P.E. ILHABELA 27.025 Cr$ 67.562.500,00 

R. INDIGENA ITARIRI 418 Cr$ 1.045.000,00 

TOTAL •.•.•.•••..••• 317.593 ha Cr$ 793.982.500,00 

r: 
1 

í 

í' 
1 

1 

Distribuição das Atividades/Ano 

r: 
1 
' 

ANO ÃREA % CUSTO Cr$ 

1984 95.278 ha - 30 % 238.1.95.000,00 

1985 127.037 ha - 40 l 317.592.500,00 

1986 95.278 ha - 30 % 238.195.000,00 

TOTAL ••.•• 317.593 ha -100 % 793.982.500,00 

,-, 
!, 

Publio. IP, são Paulo, 24:1-42, junho. 1984. 
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4 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE -TERCEIRO PARA.LEVANTAMENTO AEROFO- 

í 
1 

TOGRÃFICO DO PARQUE ESTADUAL' DA SERRA DO MAR* 

í 
4.1 Descrição de Atividade e Objeti~o 

Execução de vôo para obtenção de fotogr.a,fias aé·reas na esca 
la 1:25.000. 

í 
' 

Este material será fundamental para dar apoio ãs atividades 

discríminatõria e levantamento do uso atual, de modo a mini 

mizar o custo e reduzir o prazo da execução dos serviços. 

4.2 Custo 

ÃREA TOTAL CUSTO/KM2 T,OTAL 

500.000 ha 

5.000 km2 Cr$ 18.000,00 Cr$ 90.000.000.00 

(*) Atividade previ8ta para 1984. 

Pub l i a , IF, São Paulo, 24: 1 ••. 42, junho, 1984. 
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r: 
5 CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TERCEIRO ESPECIALIZADO PARA DETER 

MINAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 96 PONTOS DE REFER~NCIA MENCIONADOS 

NO ~EMORIAL DESCRITIVO CONSTANTE NO DECRET0-~9 13.313 DE 06/ 

r: 03/1979. * 

5~1 DescriçãQ de Atividade e Objetivo 

Atravês de Referências de Nível (R.N.) existentes nos 

locais prÕximos, serâ efetuada a transposição dos dados aos po~ 

tos definidos no Decreto da Serra do Mar. 

Este trabalho irã propiciar maior facili~ade na demarc! 

ção em áreas prioritárias e elevando o grau -de confiabilidade 

nos trabalhos da demarcação entre os pontos. 

r· 
1 
' 

'5.2 Custo total 

r= 

1 
9 6 pontos .•. Cr$ _43.000.000,00 

r= 

1 

r-· 

1 

(*) Atividade prevista para 1984. 

Pub l-i c , IF, São Paulo, 24:1•42_, junho, 1984. 
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RECURSOS NECESSÃRIOS PARA GERENCIAMENTO DOS 

PARQUES E RE'SERV.AS -ES·T-AD.sll.AIS- 

6. PE-S;s_QAL E MATERIAL DE CONSUMO 

6.1 Pessoal 

Total. •••.••••••.••. ,Cf$ 523. 740..J),0<0-,00 

6.2 Material de Consumo 

Total. •••••...•••.••• C'f$·,. 372 .113_..().a1Y;OO 

7 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

Total ••.•••••••..•••• Cr$ 680.350.,().0{Y,1)0 

8 OBRAS 

IMPLANTAÇÃO ··DE- ·10 NÚCLEO.S · ·DE ADMINIS,TRAÇÃO· E. FI·SCALIZAÇÃO, 

COM ÃREA CONSTRUÍDA DE 1.000 M2 POR UNIDADE. 

Quantidade Ãrea c o n s truÍda Custo/m2 Total 

10 10. 000 m2 Cr$ 50.000,00 
/ ces 500 • 000. Q.0'6 , 00 

Piiblic. IF, sãe Paulo, 24:1-42, junho, de 1984. 
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"'tJ -n ~ 
NECESSÃRI.OS (Cr$) > ~ RECURSOS C/.l ~ 

~ ~- 
Q II: . DI.SCRIMINAÇÃO 1984 1985 1986 SUB-TOTAIS o .. 
1--j 

tzl ~ .. •• Demarcação 217.450.QOO,OO -32s.ooo .000,00 280.000.000,00 825.450.000,00 1,:1 
Cf.l 

DiscriminatÕfía ~ li> l 283.195.000,00 317.592.500,00 238.195.000,00 793.982.500,00 (1) o 
Levantamento aerofo- CD 

"O rt 
li> 

togramétrico 90.000.000,00· 90_ .000. 000, 00 li> i: •... , ...• •... o Demarcação: 96 pon- •••• .• . 
r-.:, tos 43.000.000,~0 - 43.000.000,00 "ti .i:,.. 

t1 .. Desapropriaçíio 4.800.000.000,9Q 7.100.000.GOO,OO 12.004.410.~0,00 2~.904.310.000,00 o •... 
"d 

1 . - ~· ,p.. Pessoal 261.~70.000,00, 523.740.000,0t> 523. 740.00Ó.,0(_) (anual) r+ N 
li> 

Mat. Consumo 372.113.000,00 372 .113 .000 ,00 .372.113.000,00 (anual) ~ 
'-'• (1) 
e:: Equipamentos e 

"C ::s o P' Mat. Permanente 680.35Q.OOO,OO 6801350.000,00 1-' o 1-''\ .• r+ 
Obras 250.000.000,00 250.000.000,00 soo.000.000,00 •... 

n 1--l 
li> '° Plano Manejo 220.140.000,00 l03.à40.0-00,00 .103. 840 .ooo ,~oo (anual) 00 
~ ,p.. 
o 

Infraestrutura-Apoio 145.163.000,00 87.213:000,ÓO 87.213.000,00 (anual) ti 
(1) 
UI ,s 
1-' 

TOTJüS __ ·7.363.281.0©0,00 9.082.498.500,00 15.609.411.00Q,OO 3Q.055.190.~00 11 --- t1 
1b 

o 
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1 2()0 

DESAPROPRIAÇÃO 
Prioridades 

R,E, RIBEIRÃO PRETO 
• 1 !! ANO 

2'?. ANO 

P. E. VASSUNUHCA - 3!' ANO 
R,E, SÃO CARLOS • 

R.E. PORTO FERREIRA 

• .? 
R, E, ÃCUAS DA PRATA 

P.E. ARA 

.R.E. VALINHOS 

R.E. BAURU 

R.E. lBICAT!l 

p. E. 

R ·E, CANTAREIRA 
JARACUÃ• .,,,,, R. E. 

• R.E. ITAPETI 

R.E. !TABERÃ • 
R. E. S. ROQUE •• 

P.E. CARLOS 

80-TLH d} -R.E.0 
1R.E. 

R. E. TRAVESSÃ ~iD~OLEDO 

R.E. SETE B~~ 

R.E. tTATINS 

P. E. ILHA BELA 

P.E. ALTO DA 

SÃO VICENTE 

ESCALA 
O 20 'º 60 80 IOO ~ 

km 

_J_ __ _L_ __ 
'60 

~-- ILHA 00 CARDOSO 



201 
1 

1 

~ 

,, r- 

ESCALA 
020406080)()() - ~ km 

cQ/ 
48' 

1 

1 -, 
1 

UNIDADES A SEREM 

IMPLANTADAS• 

R.E. RIBEIRÃO 

P.E. VASSUNUNt.A - R. E. SÃO CARLOS • 
R.E. PORTO FERREIRA 

.? 
R.E. ÃCUAS DA PRATA 

• 

R.E. U.URU 

R.E. !BICATO 

P.E. ARA 

p. E. 

R. E· CAHT 
JARACUÃ#.,,,,. AR[lRA 

• R. E. 

R.E. ITABERÃ • 
fi E s. RCJUE. 

ILHA BELA 
P.E. CARLOS BO~ 

pa.r. TRAVESSÃO 

R.E. SETE 

••• E~ RIO &RANCO-CUBATÃO 
PEDRO 'R.E. SAO VICENTE 

BARRAS YDE TOLEDO :<.f,0 ~-- ....••.. ~ . .,,,,,,... 'f/,."\ 
R. E. ITATINS 'f/,.~0 or:,ç,; 

ILHA 00 CARDOSO 
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ANEXO 2 , 

! 
l 

if: l 1 

1~ i t ; 

! ~· 
\ 1 : 

ir· 1 ' 

1 

[P 

PROG.RAMA DE PESQUISA DO INSTITUTO FLORESTAL 

r 
/ ; 

1 in 
l 
1 r: 
i 'r 1 l ' 
l 1 1 

1 
1 Ir 
1 

1r 
1 

1n 
! n: 
\ ' 

Pubtia. Ifi são Paulo, 24:1~42, ju~ho, 1984. 
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r· 
1 

LINHAS DE PESQUISA DO INSTITUTO FLORESTAL 

,· 
1 

Este elenco de pesquisas, ora em desenvolvimento no ln! 

tituto Florestal, visa basicamente atender tanto os aspectos da 

proteção dos ecossistemas naturais como os da produtividade das 

florestas implantadas no Estado de São Paulo. Porém, deve ser 

enfatizado, que este elenco de pesquisas se situa dentro dos 

objetivos preconizados atualmente pela FAO, quando coloca a ati 

vidade florestal sob as seguintes premissas: 

a) o propósito da atividade florestal não ê desenvolver 

os recursos florestais em si mesmo, mas mobilizar ou incentivar 

a contribuição da atividade florestal para o desenvolvimento gl~ 

bal; 

b) o homem ê o protagonista e o objetivo maior de todo o 

desenvolvimento, sendo portanto o dever da atividade florestal, 

otimizar os benefícios da floresta para a comunidade, partícula~ 

mente para aquele que vive no meio rural. 

r: Para atingir os objetivos preconizados nestas linhas de 

pesquisa, o Instituto Florestal vem atuando de forma interdisci 

plinar e multinstitucional, compondo-se com instituições de reno 
r: 
1 
1 

me tanto do país como do exterior, a exemplo da FAPESP, CNPq, 

FINEP, EMBRAPA, IBDF, SEMA, FBCN, FAO, UICN, VWF, JTCA, CIDA, Go 

verno Alemão entre outras. ,-· 
1 

i 

,.... 

r· 

r· 
1 

Pubfio. IF, São l:'aulo, 24:1""'42,· junho, 1984. 
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1) Programa de Tecnologia e Utilização 
de produtos florestais. 

23 projetos em andamento. 

4) Programa de Manejo de Ãreas Silves 
tres. 
2~ projetos em andamento. 

7) Programa de Prot~çio Florestal. 

23 projetos em andamento. e... 

.. 
10) Programa de Fauna Silvestre. 

6 projetos em andamento. 

l --- ·1 ··-- ··1 ·-- l -, 

LINHAS DE PESQUISA DO INSTITUTO FLORESTAL 

2) Programa de Conservação e Me 
lhoramento Genético. 

38 projetos em andamento. 

5) Programa de Manejo de Flores- 

3) Programa de Estudos Silvicul 

turais. 

9 projetos em andamento. 

6) Programa de Economia Flores- 

tas Implantadas. tal. 

35 projetos em andamento. 1 projeto em andamento. 

8)·Programa de Inventário Flores- 9) Programa de Biologia Flores- 

tal. tal. 

9 projetos em andamento. 22 projetos __ em andamento • 

tais. 

11) Prógrama de !~fluências Flores 12) Programa de Legislação e Poli 

13 projetos em andamento. 

tica Florestál. 

1 projeto em andamento. 

--, ----1 
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r• PROGRAMA DE PESQUISA DO INSTITUTO FLORES~AL 

r· 
1 TECNOLOGIA E UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS FLORES~AIS 

,-- 
1.1 Estudo comparativo de p~eservativos de madeira e pro 

cessos de tratamento-em cinco regiões do Estado de são 

Paula. 

1.2 Resistência natural de madeiras em contato com o solo. 

1.3 Eficiência de pTeservativos comerciais de madeira atra 

vês do método padrão sugerido pela IUFRO. 
r: 

1 

{ 1. 4 Influência do alburno na d e t e r ío r aç ao 
spp. 

do Euoalyptus 

r- 
i 
! 

1.5 Efeito t6xico de su~produtos da carbonização da madei 

ra a fungos apodrecedores. 

r 1.6 Estudo anatômico, morfol6gico e fitoquímico de XyZopia 
brasiZiensis Spreng. (relacionado também no Programa 9). 

1.7 Variações estruturais e densidade bâsica dos lenhos de 

peroba-rosa, ipê-amarelo e coração-de-negro, 

anos de idade. 

aos 18 

,...... ' 
1. 8 Influência do tipo de solo e DAP na .. p.rod.ução .d.e z.e.s Lr 

na em Pinus eZZiottii var. eZZiottii. 

r· 
1 , 
1 

1.9 Produção de sementes florestais melhoradas 

do também no Programa 2). 
1.10 Avaliação da produção de resina pelas árvores de borda 

(relacion~ 

dura. 

r-· 1.11 Conservação de sementes de essências florestais. 

rr: 

1.12 Utilização de moirÕes de Pinus spp tratados com preser 

vativos de madeira. 

1.13 Técnicas de colheita, beneficiamento e armazenamento de 

sementes de essências florestais nativas 

também no Programa 3). 

(relacioRado 

1.14 Acondicionamento de sementes e/ou frutos de essências 

florestais nativas em embalagens herméticas •. 

r: Pubtia. IF, são Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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,- 
' 1.15 Aproveitamento de Madeira de Pequeno Diâmetro. 

2 CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO GEN~TICO 

r· 2.1 
1 
' 2.2 

r: 
2.3 

r: 2.4 

( 

r· 
2.5 

1 

' 1 
1 2.6 

-· 1 
i 
J 2.7 

r· 
' 2.8 
1 
1 

r· 2.9 

Pinus ooaa:rpa Sch. "International Provenance Trial". 

Comportamento fenotÍpico, fenolÕgico e genotÍpico de 

"taxas" tropicais do gênero Pinus. 

Pinua aa:ribaea Mor. "International Provenance Trial". 

Comportamento de 04 progênies paulistanas, 8 paulistas 

e 20 americanas de Pinus eZtiottii. 

Tes t--e de procedências de Pinus pe e udoe imobue Lin.dl. 

Teste de procedências de Acacia (A. deaurrens, A. mearn 

si). 

Testes de progênie e procedências de Cumaru - Dipterix 

a lata Vog. · 

Testes de progênie e procedência de jacarandá-paulista 

Maahaerium vitlosum Vog. 

Teste de progênie e procedência de Aroeira - Astronium 

urundeuva (Fr.) (All.) Engl. 

2.10 Testes de progênie e procedênc.i.a de Amendoim - Pte!'ogy 

ne n-i t ene Tul 1. 

,--· 2.11 Arboreto do Instituto Florestal (E.E. de Moji-Guaçu (r~ 

!acionado tambêm no Programa 9). 

2.12 Variação genética de origens de EuaaZyptus g:randis Hill 

ex Maiden em Moji-Mirim (SP). 

,· 2.13 Teste de progênies de Euaalyptua grandis Hill ex Maiden. 

2.14 Teste de progênie de Pinus spp. 

~- 2.15 Ensaios de vârias raças geográficas de A:rauaaria angusti 

folia. 

2.16 Produção de sementes florestais melhoradas 

também no Programa 1). 

(relacionado 

PubZia. IF, São Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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2.17 Produção de sementes florestais melhoradas: Teste de pro 

gênies de Arauoaria angustifolia. 

2.18 Teste de origens de Cordia alZiodora Cham. 
r· 

2.19 Produção de sementes florestais melhoradas: Teste de pro 

cedências de Pinus paZustris. 
rr: 

2.20 Espécies exôticas (relacionado também no Programa 5). 

,.., 
r 

2.21 Teste de progênies de Euaalypt~s grandis. 

2.22 Seleção de matrizes e e~tabelecimento de bosques porta-se . - 
mentes de Eucalypt~s spp (E. umbr~). 

,-. 
2.23 Seleção de matrizes e est~belecimento de bosques porta-s~ 

mentes de Euealyptus spp(E. saligna). 

2. 24 Comportamento do Buc a Zyp tus g:11and,is de várias· pro cedências 

em 3 r e g íoes do Esta do de São Pau 1 o (relacionado 't·ambém 

no Programa 5). 

2.25 Competição de 7 hídricos infra-espicificos de Pinus. el 
liottii var. e L liottii ( também re 1 acionado no Programa 5 ) .• 

2.26 Ensaio de competição de várias procedências de Pinus tro 

picais. 

2.27 Varíaçio genética de -0rigens de Araucaria cunninghamii 

Aít. ex D. Don. no Estado de São Paulo. 
,-· 

2.28 Conservação dos recursos genéticos das essências flores 

tais nativas. 

2.29 Conservação genética de Arauaaria angustifolia. 

3 Mr!TODOS SILVICULTURAIS 

3.1 ,-· 
3.2 

-· 1 

3.3 

3.4 r: 

Publia. ,· 

Plantio de mudas em raiz nua. · 

Caracteres silviculturais de essência~ nativas em sua 

regiio de ocorrincia - Sio Pàuto. 

Sistemas silviculturais de manejo de cerrado. 

Competição de cinco espécies indigenas plantadas em p~ 

voamentos puros e misto '(relacionado também no Progr~ 

IF, são Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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-· 1 ma 5). 

3.5 Comportamento do palmito(Euterpe eduiis Mart.) sob dife 

rentes condições edafo-climâticas. r: 
/ 
1 
1 3.6 

r: 
1 
/ 
1 3.7 

Plantio da caixeta (Croton piptoaalix} em diferences es 

paçamentos. 

Adubação do Cumbaru (Dipterix alata) (relacionado também 

no Programa 5). 

3.8 Essências indígenas sombreadas. 

3.9 Experimentação com Pinus no Estado de São Paulo. 

3.10 Experimentação com nove espécies de Euaaiyptus em várias 

regiões do Estado. 
r· 
1 
1 

3.11 Espêcies exóticas (relacionado também ~os Programas 2 

5 ) . 

e 

3.13 

3.12 Pesquisa de plantas ornamentais. 

Competição de algumas espécies de Pinus na produção de re 

sina. 

3.14 Espécies indígenas (competição de espécies). 
r: 
! , 
( 

3.15 Estudo comparativo da adaptabilidade de várias espécies da 

Pinua tropicais (relacionado tambêm no Programa 5). 

3.16 Competição entre diferentes espécies do gênero Pinus, 

r: 
i 

3.17 

r: 
' 
' 

r: 3.18 

na 

Estação Experimental de Assis e na Reserva do Morro do 

Diabo (relacionado também no Programa 5). 

Técnicas de colheita, beneficiamento e armazenamento de 

sementes de essências floresta-is· nativas (relacionado tam 

bem no Programa 1). 

Implantação de floredtas energéticas. 

r· 

4 MANEJO DE ÃREAS SILVESTRES 

4.1 Manejo de florestas nativas. 

4.2 Proposição para planejamento do Parque Estadual da Capi 

tal. 

í' Publia. IF, São Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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4.3 Plano de Manejo do Parque Estadual de Campos do Jordão. 

r 
1 
1 

4.4 Estudo econômico do Parque Estadual de Campos do Jordão 

(relacionado também no Programa 6). 

r· 
( ' 

4.5 Estudo da avifauna do Parque Estadual de Campos do Jordão 

(relacionado tambêm no Programa 10), 

4.6 Plano de Manejo do Parque Estadual de Caraguatatuba. 

r: 
1 ' 

4.7 Plano de Manejo da Reserva Estadual de Carlos Botelho. 

4.8 Vegetação fanerogâmica da Ilha do Cardoso (São Paulo). 

4.9 Monitoramento de Parques e Reservas através de imagens or 

bitais (relacionado também no Programa 8). 

4.10 Plano de Manejo para o Parque Estadual de Jacupiranga-SP. 

r 
1 

4.11 Estudo para utilização do Arboreto da Vila Amâlia como â 
rea de frequentação publica dentro de um programa de educ~ 

ção ambiental (relacionado tambêm no Programa 13). 

4 •. 12 U&o· de fotografias aêreas para estudo da paisagem do cerr~ 

do - subsidias para o l~vantamento de assoc~aç~es vegetais 

(relacionado tambêm no Programa 8). 

r· 
i 
1 

r 
! 4.13 Estudo da bionomia de AZouatta fusaa Geoff. 

também no Programa 10). 

(relacionado 

4.14 Conservação de espécies raras no Estado. O veado campe~ 

ro (Ozotoaeros bezoarticus L.) (relacionado também no Pro 

grama 10). 

4.15 Conser.vação de espécies raras no Estado, o lobo-guarâ (Chry 
socyon b naahg uvue ) (re·lacion-ado .. também no Programa 10). 

4.16 Estudo -da Ecologia Humana em função do Manejo da Paisagem 

(relacionado tambêm no Programa 13). 

4.17 Estudo. da percepção da paisagem natural por crianças, visa~ 

do programas de educação ambiental (relacionado tambêm no 

Programa 13). 

4.18 Determinação de algumas características da biocenose flores 

tal da Reserva de Carlos Botelho (relacionado tambêm no Pro 

gr.ama.8). 

r· 
! 

Publi,a- •.. IF; sio P'a u Lo , 24: 1 .•• 4 .. 2, junho, 19 84. 
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r , 4.19 Estudos para o Manejo da Reserva Florestal do Morro do Dia 

bo. 

r: 
i 
1 

4.20 Estudos para o Manejo do Parque Estadual da Ilha Anchieta. 

4.21 Plano de Manejo da Reserva Florestal do Morro do Diabo. 

r 
i 4.22 Mecanização da Exploração Florestal. 

4.23 Estudo para o Manejo do Parque Estadual da Serra do Mar 

r Núcleo Picinguaba. 

r: S MANEJO DE FLORESTAS IMPLANTADAS 

r 
5.1 Diversos compassos em Pinus aaribaea var. bahamensis. 

5.2 

r· 
1 5.3 

5.4 
r 

r· 5.5 

r: 
5.6 

r· 5.7 

r= 
5.8 

Estudo comparativo da adaptabilidade de várias espécies 

de Pinus tropicais (~elacionado também no Programa 3). 

Ãrea produtora de sementes sob distintos espaçamentos. 

Influência no atraso do desbaste em maciços estagnados, 

visando ã produção quantitativa de madeira em diferen 

tes espécies de Pinus. 

Competição entre diferentes espécies do gênero Pinus na 

E.E. de Assis e na Reserva do Morro do Diabo (relaciona 

do também no Programa 3). 

Diversos compassos em cinamomo. 

Comportamento do Euaalyptus grandia de varias procedên 

cias em 3 regi Ões do Esta do d-e São P auJ.'o ( re 1 acionado 

também 110 Programa 2). 

Experimentação de Euaalyptus sp com sementes oriundas da 

Austrália. 

5.9 Competição de 7 hÍdricps intra-específicos de Pinus el- ~ 
liottii var. elliottii (relacionado também no Programa 

2). r· 
' 5.10 Espécies exóticas (relacionado também no Programa 2). 

r-« 
1 
i 
' 1 

r 

5.11 Estudo da qualidade d~ madeira de Pinua elliottii var. 

elliottii sob diferentes intensidades de desbaste. 

~ , Pub l-i-o ; IF, são Paulo~ 24:1 •• 42, 'junho, 1984. 
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i 
! 

5.12 Tabela de volume para povoamentos jovens de Pinus elliot 

tii em Itapetininga. 

5.13 Determinação do volume de arvores de Pinus elliottii Engl. 

var. elliottii, a partir do diâmetro da base. 

5.14 Determinação da melhor intensidade de desbaste (ABC D E) 

Pinus elZiottii var. elliottii. 

5.15 Determinação da melhor intensidade de desbaste 

aaPibaea var. caribaea. 

de Pinus 

5.16 Competição de cinco espécies indígenas plantadas em povoa 

mentos puros e mistos (relacionado também no Programa 3). 

r 
' 

5.17 Adubação do Cumaru (Dipterix alata)(relacionado também no 

Programa 3). 

r 
i 

5.18 Estudo da viabilidade de criação de gado bovino associada 

às plantações de Pinus. 

r 
r 
1 

5.19 Comportamento de Pinus tropicais diante de desbastes pes~ 

dos e derrama, em associação com a criação de gado. 

r· 
1 
' j 

5.20 Viabilidade de implantação de pastagens de gramíneas emflo 

resta de pinâceas. 

r: 
i 

5.21 Influincia da derrama artificial sobre o crescimento e qu~ 

lidade da madeira de .Pinus eZZiottii. 

...- 
5.22 Efeitos do sombreamento no desenvolvimento em peso do pal 

mito branco (Euterpe edulis Mart. Palmae) • 

5.23 Fertilização mineral em EuaaZyptus spp e Pinus spp. 

5.24 Diferentes velocidaaes de crescimento em Pinus eZZiottii. 

5.25 Inventário de resíduos da biomassa da copa para fins ener 

géticos. 

6 ECONOMIA FLORESiAL 

6.1 Estudo econômico do Parque Estadual de Campos do Joreão 

- Campos do Jordão (relacionado também no Programa 4). 

6.2 Rentabilidade efetiva e limite de•transporte entre - esp~ 

r· 
1 

Public. IF, são Paulo, 24:1-42, junho, 1984, 
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r 
i 

c Le s de cerrado e E. e a 7.,igna Smith._, para fins ener geti c o s , 

7 PROTEÇÃO FLORESTAL 

7. 1 

' 
7.2 

: 7.3 

7.4 

r 
1 

! 

7.5 

r 
1 
1 

Comportamento da Toona oiZiata var. australis face ao ata 

que de Hypsipyl,Za grandella. 

Parasitismo em lagarta das palmáceas - São Paulo. 

Coleobrocas florestais. 

Efeitos de inoculação com basidiosporos do fungo micorrí 

zico - Pisolithus tinatorius em mudas de Pinus e EuoalyE 

tus. 

Efeito tóxico de subprodutos da carbonização da 

a fungos apodrecedores. 

madeira 

7.6 Causas de anomalias fisiológicas em plantios de Euaalyp 

tus spp no Estado de São Paulo. 

7.7 Levantamento de doenças de viveiros de Pinus spp e Euaa- 

1.,yptus spp no Estado de São Paulo. 

7.8 Levantamento fitossanitãrio de florestas artificiais no 

Estado de São Paulo. 

7.9 Consorciação de duas Melliaceae visando um metodo de con 

trole de Bypsipyla grandetta Zeller. 

7 .10 Ensaios de controle da b r o.c a Cidia arauoai-i ae dos pinhões 

de Arauaa~ia angustifolia. 

7.11 Efeitos de diferentes concentrações de nitrogênio no "Da_!!! 

pi ng-of f " causado por" Rhizoatonia e o lani em semente iras de 

Euoalyptus aitriodora. ,-· 
i 

8 INVENTÃRIO 

8.1 Zoneamento econômico florestal do Estado de São Paulo. 

8.2 Uso de fotografias aéreas para estudo da paisagem doce! 

rado - subsídios para o levantamento das associações ve 

getais (relacionado também no Programa 4). 

Pub l-i:a , IF, são Paulo, 24:1-42, junho, 1984 •. 
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1· 8.3 Determinação de algumas características da biocenose flore~ 
1 - 1 tal da Reserva de Carlos Botelho (relacionado tambem no Pro 

grama 4). 

8.4 Composição, estrutura e vegetação do cerrado de Moji Mirim. 

1 
1 

8.5 Composição e estrutura da vegetação de cerrado no Estado de 

São Paulo (Itirapina). 

8.6 Levantamento fitossociolÕgico de uma floresta mesÕfila (re 

lacionado também no Programa 9). 

r 
1 

9 BIOLOGIA FLORESTAL 

9.1 Lauraceas da Serra da Cantareira - São Paulo. 

1 
1 9.2 Levantamento fitossociolÕgico de uma floresta mesÕfila (re 

!acionado também no Programa 8). 

r· 
1 

9.3 Arhoreto do Instituto Florestal (E.E. de Mogi-Guaçu) (rel~ 

cionado também no Programa 2). 

9.4 Estudo anatômico, morfológico e fitoquÍmico de Xylopia bra 

siliensis Spreng (relacionado também no Programa 1). 

r· 
l 

9.5 Ciclagem de nutrientes em vârias idades da exploração 

E. saligna Smith., para fins energéticos. 

do 

í 10 FAUNA 

10.1 Conservação de espécies raras no Estado - O veado cam 

peiro (Ozotoaeros bezoartious L.) (também relacionadono 

Programa 4). 

í 
10.2 Estudo da avifauna do Parque Estadual de Campos do Jor 

dão (relacionado também no Programa 4). 

10.3 Estudo da bionomia de Aiouata fusoa Geoff. 

do também no Programa 4). 

(relaciona 

í 10.4 Conservação de espécies raras no Estado - O lobo-guarâ 

(Chrysoayon braohyurus) (relacionado também no Progr~ 

ma 4). 

Publia. IF, são Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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r 
1 

11 INFLUfNCIAS FLORESTAIS 

í 
1 

11.1 Manejo de bacias hidrográficas dos rios·Una e Paraíba. 

11.2 Manejo de bacias hidrográficas em Ãguas Claras. 

11.3 Estudos microm~teorolÕgicos. 

12 LEGISLAÇÃO E POLÍTICA $LqRESTAL 

12. 1 Estudos físicos e legais par~ caracterização das 

reas do Parque Estadual da Serra do Ma_r. 

Criação da Estaçio. Ecológica de Itirapina. 

Criação da Estação.EcolÕgica de Moji-Guaçu. 

Criação da Estação Ecológica ele Santa Bárbara do 

Pardo. 

- a- 
í 
1 

12.2 

r 
1 

12.3 

12.4 Rio 

13 COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

r 

13.1 Ãrea de recreação ,e educação ambiental na Estação Ex 

perimental de Tupi. 

í 
1 

1 

13.2 Estudo para utilização do Arboreto da Vila Amália co 

mo ãrea de freqUentação pública dentro de um programa 

de educação ambiental (relacionado também no Programa 

4). 

13.3 Estudo da Ecologia Humana em Função do Manejo da Pai 

sagem (relacionado também no Programa 4). 

r 

13.4 Estudo da percepção da paisagem natural por crianças, 

visando programas de educação ambiental (relacionado 

também no Programa 4). 

13.5 Adaptação e desehvolvimento ~e uma área de recreação e 

educação ambient~l na Floresta de Avarê. r· 
1 

i 
\ 

PubZia. IF, são Paulo, 24:1•42. junho, 1984. . . 
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r 
1 
1 

9 POTENCIAL DE PRODUÇÃO E GERAÇÃO DE RECURSOS DO INSTITUTO 

FLORESTAL 

,- 
1 

9.1 As flores~as d~ produção pertencentes ao Estado~ sob a 

administração do Instituto Florestal, são avaliadas em 30 mil 

heJ~ares e podem fornec~r os seguinte~ "recursos, quando explora 

das e comercializadas racionalmente. 

r 
! 

9.1.1 Material Lenhoso de Pinus 

í 
' / 

9.1.1.1 li; Alternativa: Receita· bruta gerada com a venda da ma 

téria prima no local de produção (madei 

r 
\ 

ra roliça, abatida no carreador, com casca). 

ANO RECEITA BRUTA/CR$ 

1~84 1.479.940.372 
1985 1.281.135.647 
1986 1.903.973.525 
198 7 2.336.050.781 
1988 1.377.626.563 
1989 1.486.168.441 
1990 1.580.856.931 

TOTAL - ... 10.445.752.260 

1 
1 
1 

! 
1 

r 
l 

9.1.1.2 21; Alternativa: Receita bruta g e r a d a pela venda do mat~ 

º rial lenhoso já com um beneficiamento 

preliminar e venda dos produtos obtidos para fins específicos: 

polpa, madeira para caixotaria e madeira serrada para fins mais 

nobres. Ã medida em que se aumenta o grau de industrialização, 

cresce a renda agregada. 

ANO RECEITA BRUTA/CR$ 

19 84 1.528.636 .128 
1985 7.294.606.800 
1986 '9.204 018.480 

" 1987 11.552.691.840 
1988 8.92L006 .400 
1989 7.874.268.000 
1990 8.722.057.920 

- ' 1 Pubiic. IF, Sao Paulo, 24:1-42. junho, 1984. , 
TO~AL , •• 55,0~7.285 568 
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9.Ll.3 3~ Alternativa: A madeira serrada sugere a p o s s Lb í Lí d a 

de de sua utilização na construção de 

casas modulares, segundo modelo-padrão desenvolvido e testado 

í' 
1 
! 

pelo Instituto Florestal. Naturalmente a venda de "kits" prepa 

rados para a montagem de casas modulares possibilita aumento da 

receita pela introdução no processo de maior grau de industria 

lização. Estâ sendo detalhado ANTE-PROJETO ESPECÍFICO para di 

mensionar os valores. 
r 
1 

i 
1 

9.1.2 Resina de Pinus 

j 
i Concomitantemente ã produção madeireira, a exploração 

da floresta de Pinus possibilita a obtenção de um subproduto bas 

tante disputado no mercado: a resina. Para a estimativa da re- 

ceita gerada com a produção de resina considerou-se o produto 

í 
1 

extraído e colocado no carreador da floresta, portanto no local 

de pr od •1ção. 

r 
1 

1 ' 

ANO 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

RECEITA BRUTA/Cr$ 

1.984.800.000 

1.801. 600. ººº 
1.676 .800.000 

1. 280. 800. 000 

1. 345. 800. 000 
962.000.000 

541. 400. 000 

r 
1 
I 

TOTAL 9.593.200.000 

Obs.: Outras alternativas podem ser acionadas, como por exemplo, 

a destilação primária da resina para obtenção de subprodu 

tos, como breu, terebíntína, tall-oil ou atê a destilação 

mais complexa para obtenção de outros subprodutbs sofisti 

cados e de maior preço no mercado, como alfa-pineno, beta 

pineno, etc. 

r· 

1 
9.1.3 Material Trarado de Eucaliptos 

roes, 

Refere-se ã produção e comercialização de postes, moí 

esteios e esticadores tratados em autoclave com preservati 

Pubtic. IF, São Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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vos especiais e comercializados no local de produção (Estação 

Experimental de Luiz Antonio). Pode ser acionado concomitante 

mente aos Programas 9.1.1 e 9.1.2. 

,-· 
i 
1 

ANO 

1984 

19 85 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

RECEITA BRUTA/Cr$ 

355.845.895 

297.805.830 

398.246.400 

302.142.455 

264.713.075 

305.215.315 

303.899.200 

TOTAL . . . 2 . 2 2 7 . 8 6 9 . 1 7 O 

r 
9 .1.4 Não foi aqui dimensionado potencial de receita gerado 

r· 
1 
1 
1 

com a venda de mudas e sementes, atividades que o lnsti 

tuto Florestal exerce tradicionalmente, ou o potencial de recei 

ta gerado a partir de atividades tradicionalmente não comercia 

lizadas como "geração de Tecnologia", visitação aos Parques e 

outras áreas públicas, etc. 
r· 
l 

9.2 Vale que esta expressiva receita gerada dentro de 

r-· 

"orgão de pesquisa" ê mera c~nseq~ência de todo um pr~ 

cesso histórico: O Instituto Florestal jã atuou como empresário 

no passado, plantando extensa& ãreas florestais. Logicamente,pa 

radar um maior aproveitamento a este patrimônio lenhoso, deve 

continuar atuando como empresário florestal no presente. Negar 
' 

esta evidência corresponde a mutilar e ou distorcer a verdadei 

ra vocaçao do Õrgão, dentro da realidade agrícola e cultural do 

Estado. 

r, 

1 

9.3. Importante enfatizar, que o Õrgão não ~isa exclusiv~ 

mente a geração desses recursos "per se" ou como fim Último. Is 

to tudo se encontra organicamente integrado com vários PROGRA 

MAS em andamento e/ou propostos pela atual Direção do Instituto 

Florestal, como, o aproveitamento de âreas disponíveis através do 

PLANO DE PRODUÇÃO SUSTENTADA. 

Da mesma forma, a PRODUÇÃO DE CASAS DE MADEIRA MODULA 

r· 
1 

Public. IF, São Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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r 

DAS visa um amplo espectro de benefícios diretos e indiretos, a 

saber: a) valorização de uma materia-prima não tradicional; b) 

contribuição ã questão habitacional; e) geração de empregos; d) 

receita para regularização do patrimônio fundiário do Instituto 

Florestal constituído substancialmente pela rede de Reservas e 

Parques (e portanto com profundo envolvimento com a política 

ambiental do Estado) conforme Programa plasmado no recente Do 

cumento aprovado pela CONSEMA: PROGRAMA EMERGENCIAL DO INSTITU 

TO FLORESTAL; e) receita para dinamizar a pesquisa correlata do 

Instituto Florestal. 

r 

' 1 
J 

,,..... 
! 

9.4 Para dar maior fluidez a todas essas atividades opera 

cionais de cunho nitidamente empresarial, o Õrgão pleiteia a 

constituição de uma FUNDAÇÃO, conforme recente Documento encami 

nhado ã Superior Administração e que se constitui, por assim di 

zer, na peça-chave de todo um processo logicamente concebido e 

sem a qual toda a produção aqui visualizada fica prejudicada e 

falece. 
r 
1 

9.5 Fica patente que, dado o extenso rol de benefícios, 

conforme demonstrado em 3, o presente tem condições intrínsecas 

de se constituir em PLANO PRIORITÃRIO DE GOVERNO, pendente do 

entendimento da Superior Administração. 

10 APROVEITAMENTO DAS TERRAS DISPONÍVEIS DO INSTITUTO FLORESTAL 

,.... 10.1 As terras em disponibilidade (jamais "ociosas") sob a 

administração do Instituto Florestal somam 3.174 hectares e 

í 
i 

são caracterizadas a·seguir, de acordo com as dependências efu 

que se encontram: 

Imóvel Lavouras Pastagem Terra Descanso 
Temporárias 

Fazenda Novo Destino - 25 

Floresta Piraju 11 3 

Floresta Manduri 1 20 

r-· 

r-· 
Pubtia. IF, são Paulo, 24:1~42, junho, 1984. 
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í'. 
Imóvel Lavouras 

Pastagem Terra Descanso 

r TemEorãrias 

E.E. João J. Galhar - 75 

E.E. Assis - 300 

í: Floresta St~ Bárbara - 24 

E. E. Itararé - 40 

E.E. Itapetininga - 266 92 ,· E.E. Itapeva 

E.E. S.Rita P. Quatro 11 16 

r Floresta de Batatais - 30 

E.E. são Simão 48 149 

E. E. Araraquara r E. E. Jahu 
1 ' 

Floresta Cajuru - 10 

r. E.E. Moji Mirim - 5 

E.E. Luiz Antonio 106 396 

E.E. Bento Quirino r: E.E. Marília 5 125 

E.E. Tupi 

~ 

E.E. Pederneiras 13 41 50 

E.E. Bauru - - 10 

E.E. Itirapína - 51 r: E.E. Mogi Gauçu 5 230 

E. E. Casa Branca - 12 

r: E.E. Buri - 300 14 

Floresta de Angatuba - 342 60 

Floresta Avarê-1 

í'. Floresta Avare-2 - 29 

Floresta Paranapanema - 150 

í: E.E. S.J.Rio Preto - - 45 

Floresta Bebedouro - 5 

Floresta Botucatu - 10 r H.F. Palmital - - 42 

H.F. Cesário - 7 

r; T O T A L 200 2.661 313 

r: 
PubZ.ic. IF, são Paulo, 24:1-42, junho,1984. 
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r-· 
1 
1 

de 

10.2 Tais 

alimentos 

âreas podem ter nalgum potencial" para produção 

básicos e somente um acurado estudo agronômico 

r= 
1 
i 

envolvendo capacidade de uso do solo poderâ definir a produção 

esperada. 

Nunca serã demais recordar que o Instituto Florestal 

quando se iniciou no reflorestamento intensivo hã alguns anos 

,....... 
1 
1 

atrás atuando como empresário florestal, buscava intencionalmen 

te os solos marginais agrícolas, imprOprios à produção agrícola 

e com baixíssima capacidade de suporte em termos de pecuária e~ 

tensiva. Portanto. estas terras de "mã qualidade" predominam em 

sua rede de Florestas e Estações Experimentais. 

r- , 

í 
i 

10.3 Este alerta deve ficar bem explicitado quando se pen 

sa em destinar tais terras para outros usos distintos do reflo 

restamento. Qualquer iniciativa tomada de afogadílho, sem uma 

detida análise rle cunho técnico, caso por caso, poderá levar o 

Governo a sêrios desgastes no plano econômico, social e 
li 1... . quentemente po 1t1co- 

canse- 

r 
1 ' 

,· 
1 
1 

10.4 Vale notar que tais âreas ''disponíveis" e s t a o parcial 

mente comprometidas com o PLANO DE PRODUÇÃO SUSTENTADA do 

Õrgão. Referido plano prevê o reflorestamento de 1.300 hectares 

e vem sendo acionado hã vários anos, Consiste basicamente na RE 

POSIÇÃO do material lenhoso que o Estado explora anualmente nae 

suas florestas de produção (basicamente Pinus spp). Caso não h~ 

ja esta reposição, as florestas em poder do Estado, entrarão em 

EXAUSTÃO, isto ê, em regime de liquidação, e neste caso o Esta 

do poderá ser responsabilizado por não manejar co~venientemente 

suas florestas, o que naturalmente deverã provocar reflexos ne 

gativos por parte de vários segmentos da sociedade. 

í 

r· 
1 
' 

r 

r· 
1 

10.5 Explorar as florestas em poder do Estado, em regime 

de EXAUSTÃO ou liquidação, acarreteria também consequências 

desastrosas sob o ponto de vista econômico e social: toda a in 

fraestrutura de pequenas e medias serrarias montadas em função 

das florestas de produção do Estado, seria afetada e desmontada. 

r: 

1 

Public. IF, São Paulo, 24:1-42, junho, 1984. 
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,-. 
1 
i 
! 

10.6 Sob o ponto de vista estritamente agroflorestal (e ab~ 

traindo-se o aspecto da produtividade do solo) existe a possib! 

,-· 
l 

lidade de se cultivar a floresta e concomitantemente utilizá-la 

r: 
1 
1 

para a produção de alimentos. Pode-se fazer uso do "plantio in 

tercalar": a forma de plantio recomendada seria a implantação de 

florestas sob compassos convencionais (3,0 m x 1,5 m ou 3,0 m x 

2,0 m) e a possibilidade de cultivas intercalares (inclusive ali 

mentos básicos) nos dois primeiros anos, segundo as melhores têc 

nicas agronômicas e silviculturais. Assim, ter-se-ia um leque de 

be~efícios m~ltiplos a saber: a) atendimento das prescriç;es le 

gais, principalmente emanadas do CÕdigo Florestal, que não permi 

tem a desativação de áreas de produção madeireira, principalmen 

te em épocas de crise (inclusive madeira energética) como a que 

o país enfrenta atualmente; b) otimização do uso da terra pela 

implementação de mais uma atividade alternativa; e) possibilida 

des de fornecimento de alim;ntos básicos para populaç~es caren- 

r· 
1 

r 
' 

'' - - - . tese consequente absorçao de mao-de-obra. Mas ate que isso se 

torne factivel a questão da produtividade do solo deve ser defi 

nitivamente esclarecida. 

í 
1 

10.7 Deve também ficar registrado que o eventual aproveit~ 

mento aqui levantado somente poderá ser feito através de permis- 

são de uso a título precário ou arrendamento, supridos os pres- 

í' 
/ 

supostos legais consubstancia dos no artigo 16, inciso IV, da Con!_ 

tituição do Estado e artigo 17, inciso V, da Lei Complementar n9 

93, de 28 de maio de 1974, que ê o mais recomendável para manu 

tenção integral do patrimônio físico, bem como para o desenvolvi 

mento e manejo de planos florestais coerentes. ,-- 
1 

' 

,' 

r· 
1 

r 
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