
Manifestação sobre a minuta de decreto de alteração dos Decretos no 
51.453, de 29/12/2006, e Decreto no 54.079, de 4/3/2009, sobre o Sistema 
Estadual de Florestas - Sieflor 
 

Ao Excelentíssimo Senhor Subsecretário do Meio Ambiente Eduardo Trani, 
 
Ao Digníssimo Senhor Diretor Geral do Instituto Florestal Luís Alberto Bucci 
 

 
 

“Viver é enfrentar um problema atrás do outro. O modo 
como você o encara é que faz a diferença”  

Benjamin Franklin 
"Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando 

para ser descoberta” 
Carl Sagan 

 

CONTEXTO E OBJETO  

Este documento apresenta resultados da consulta interna para exame de Minuta de 

Decreto relativa à alteração do Sistema Estadual de Florestas (Sieflor), instituído pelo 

Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, inicialmente com vistas a colher 

subsídios para o seu aprimoramento. No documento da Sub-SMA não constam as 

premissas com orientação do Governo, nem a pré-análise da PGE.  

No dia 01/09/2020 recebemos do Diretor Geral do Instituto Florestal (IF), em exercício, 

Minuta de Decreto para alteração do Sieflor “com o objetivo de assegurar a maior 

participação possível...”, e “para as considerações e refinamentos que se fizerem 

pertinentes”, com prazo para retorno em 10/09/2020.  

Esclarecemos inicialmente que o IF administra 47 Áreas Especialmente Protegidas (10 

Estações Ecológicas, 1 Parque Estadual, 18 Estações Experimentais, 2 Viveiros 

Florestais, 1 Horto Florestal e 15 Florestas Estaduais), além de ser responsável pela 

secretaria executiva da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São 

Paulo (Programa MaB-UNESCO), distribuídas por cerca de 40 municípios Sede. O IF 

possui 551 funcionários, dos quais 395 atuam na Instituição e 156 prestando serviços 

nas unidades administradas pela Fundação para a Conservação e Produção Florestal 

(FF). Alertamos o Diretor Geral e o Senhor Subsecretário que não foi possível 

participação efetiva na discussão, pois a matéria é extensa e complexa, e envolve 

dezenas de funcionários lotados nas várias Áreas Especialmente Protegidas (AEPs) 

apresentadas. Foi possível apenas reunir de forma virtual, trinta (30) funcionários de 

nível superior, que discutiram a proposta enviada e se manifestam neste relatório. Não 

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2015/03/12-reflexoes-que-vao-te-introduzir-ao-pensamento-de-carl-sagan.html


foi assegurada, portanto, a ampla participação. O prazo exíguo mostrou-se fator 

limitante para que isso acontecesse.  

Para atender à solicitação superior, o corpo técnico e administrativo do Instituto 

Florestal, representado pelos presentes nas reuniões realizadas às 14h00 nos dias 01 

e 09 de setembro de 2020 (virtualmente por meio da Plataforma Google Meet) com 

votação unânime, após análise criteriosa do documento, continua a se manifestar da 

seguinte forma: a atual configuração do Sieflor, a despeito de suas 

irregularidades, em comparação com a proposta apresentada, possibilita a 

melhor gestão das áreas afetadas, pelos motivos expostos na sequência: 

 

1. Identificamos nas alterações propostas ao Sieflor ilegalidades e graves 

contradições, que colocam em risco o patrimônio natural do Estado, fragilizando todo o 

Sistema Ambiental Paulista. Acarretarão o esvaziamento do Instituto Florestal, numa 

escalada de extinção da instituição, que ocorre desde a edição do Sieflor em 2006. 

Configura a continuidade do processo de descaracterização e desmonte do Instituto 

Florestal (IF) pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA).  

A Fundação Florestal (FF) administra as unidades de conservação da natureza, em 

sua maioria criadas e administradas pelo Instituto Florestal, com os recursos humanos 

que já trabalhavam nessas áreas e, atualmente, cerca de 156 funcionários públicos 

estatutários (Leis nºs 661 e 662/1991-Carreiras de Apoio à Pesquisa e Lei nº 

1080/2008-Auxiliar de Serviços Gerais), assim como recursos materiais (bens móveis 

e imóveis).  

Até hoje, 14 anos após a edição do Sieflor, restam pendências patrimoniais não 

resolvidas entre as duas instituições. Os funcionários do IF lotados na FF, por 

exemplo, têm sua presença atestada pelo IF, assim como sua eventual promoção, 

sendo que é o IF que paga seus salários, o que configura distorção administrativa. 

A FF não dispõe de quadro funcional suficiente e, no caso de aprovação desta minuta, 

terá que recorrer novamente, em condição irregular, aos funcionários do Instituto 

Florestal atualmente lotados nas unidades que se pretende transferir. Há caráter 

equivocado ao se transferir a gestão para a Fundação Florestal, apropriando-se dos 

recursos humanos e materiais do Instituto Florestal. 

A transferência destas 47 AEPs do IF para a FF requer o deslocamento de mais 

servidores para a mesma situação de irregularidade, visto que até o momento não foi 

sinalizada qualquer regularização a respeito. Essa situação evidencia o quadro de falta 

de recursos humanos e financeiros para a assimilação de novas unidades pela FF. O 



convênio estabelecido, em 2018, entre Instituto Florestal e Fundação Florestal não 

resolveu as irregularidades fundamentais. 

O Instituto Florestal sempre administrou as Unidades e seus quadros de pessoal 

continuam a viabilizar o funcionamento da maioria delas, embora a Fundação Florestal 

apareça no organograma como responsável. Ressalta-se que a FF, ainda é 

dependente dos recursos de produção de madeira e resina do Instituto, e que o IF 

despende atualmente cerca de 7 milhões por ano com quadro de funcionários que 

atuam na Fundação Florestal. 

2. A ausência de estudos técnicos e planejamento para fundamentar a implantação 

proposta, e a ausência de análise administrativa, econômica e financeira da FF, 

considerando todos os aspectos incidentes, não propicia a eficiência e eficácia 

pretendidas pela SIMA, nem justifica colocar sob sua responsabilidade todo o 

Patrimônio Ambiental do Estado de São Paulo, colocando em risco de extinção local a 

flora e fauna e os remanescentes naturais, desconsiderando as características, 

missões e objetos de estudos específicos dessas instituições, consubstanciados em 

suas normas de criação. 

Todas estas questões devem ser expostas com clareza e debatidas pelo corpo 

funcional do IF, pela comunidade científica e pela população, pois são ações que 

atingem diretamente a qualidade dos serviços prestados por estes órgãos e, 

consequentemente, o meio ambiente. 

De maneira inadequada, assim como os institutos de pesquisa do Estado são 

esvaziados e sucateados, o processo do Sieflor utilizou o subterfúgio de indicar a 

Fundação Florestal para “executar ações” nas Unidades da Instituição. Como 

resultado, de um lado, o Instituto Florestal perdeu autonomia e proeminência na 

conservação do Patrimônio Natural do Estado. De outro lado, a Fundação Florestal 

não conseguiu atender a contento a missão que recebeu, nem a Secretaria de Meio 

Ambiente (SMA) implementou os artigos e diversos itens do Sieflor. O Sieflor não se 

mostrou viável, na prática foi precário, e fonte de muito desgaste da SMA, tendo que 

ser editado no ano de 2009 o Decreto nº 54.079 (Sieflor II), para superficialmente 

corrigir distorções do Sieflor I, e restituir ao Instituto Florestal a gestão de algumas 

Unidades, as quais a Fundação Florestal não conseguia administrar e proteger. 

Tanto a instituição do Sieflor como suas alterações foram impostas, contrariando todas 

as normas que compreendem participação e transparência. Mais uma vez a Secretaria 

de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado está agindo sem transparência, sem 



consultar a comunidade científica e sem dar explicações técnicas e legais sobre o real 

motivo da transferência destas áreas para a Fundação Florestal. 

 

ASPECTOS LEGAIS 

A Fundação Florestal foi criada por lei (Lei nº 5.208/1986) e tem por objetivo: 

“contribuir para a conservação, manejo e ampliação das florestas de produção e de 

preservação permanente, pertencentes ou possuídas pelo patrimônio do Estado, em 

particular aquelas sob administração do Instituto Florestal, bem como subsidiar a 

pesquisa pertinente...”. 

Ressalta-se que, no Artigo 4º da sua lei de criação é estabelecido que “Para a 

consecução de seus objetivos, a Fundação atuará mediante planos propostos ou 

aprovados pelo Conselho Técnico do Instituto Florestal". 

A Fundação Florestal não tem competência legal para administrar, de forma direta, 

unidades de conservação e demais áreas especialmente protegidas integrantes do 

Sistema Ambiental Paulista. Nesse sentido, quando da propositura do Decreto nº 

51.453/2006 (Processo nº 170/2006, fls. 335/347), manifestou-se a Ilustre Procuradora 

Dra. Glaucia Aparecida Ferraroli Cazzaniga Silva, Assessora Jurídica do Governo, 

acrescentando que a administração destas áreas não poderia se dar por meio de 

decreto se a lei de criação da Fundação Florestal não lhe atribuía esta função. 

Além disso, essa atribuição é do Instituto Florestal, conforme previsto no Decreto nº 

52.370/1970, que conforme análise da Procuradora Dra. Glaucia, tem força de lei, pois 

foi editado com base no “Ato Institucional nº 8, de 02 de abril de 1969 e do artigo 89 da 

Lei nº 9717, de 30 de janeiro de 1967”. 

 

DO PLANO DE PRODUÇÃO SUSTENTADA E SUA IMPLICAÇÃO LEGAL 

A redação original do Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006 que cria o 

Sistema Estadual de Florestas – SIEFLOR, define, em seu anexo II, o Plano de 

Produção Sustentada (PPS) como um “...plano de manejo florestal sustentado que 

alcança estações experimentais e florestas estaduais administradas pelo Instituto 

Florestal da Secretaria do Meio Ambiente, que somam aproximadamente 27.000,00 ha 

de áreas com plantios homogêneos de espécies madeireiras, a exemplo do Pinus e 

Eucalyptus”. 

Além disso, o mesmo dispositivo legal prevê que as áreas onde são realizadas o PPS 

“...constituem importante lócus de pesquisa genética, de pesquisa em manejo florestal 

e de recursos econômicos, representando, fundamentalmente, a sustentabilidade de 



todo o Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR, notadamente o suporte das 

unidades de conservação de proteção integral do Estado”. 

O artigo 9º do Sieflor, com redação alterada pelo Decreto nº 54.079/2009, determina 

que “O Instituto Florestal executará o Plano de Produção Sustentada - PPS, nas 

unidades relacionadas no Anexo III deste decreto, com vista à obtenção de resultados 

científicos e tecnológicos e de resíduos de pesquisa consistentes em produtos e 

subprodutos florestais”. 

Em outras palavras, observa-se que o PPS é uma atividade de pesquisa que busca a 

criação e o aperfeiçoamento de um plano que objetiva definir as normas que devem 

presidir o uso dos recursos naturais, de forma sustentada, dentro de uma unidade de 

conservação. 

Dessa forma, em um estudo empregando a técnica “x”,” y” ou “z”, têm-se diferentes 

resultados com maior ou menor produtividade e maior ou menor poder de conservação 

e restauração. Essas diferentes pesquisas empregadas em diferentes áreas geram 

resíduos de pesquisa consistentes em produtos e subprodutos florestais, que hoje 

correspondem a madeira e resina. 

O PPS é essencialmente atividade de pesquisa, portanto não pode ser delegada à FF. 

Portanto, a gestão das áreas que constituem importante lócus de pesquisa genética, e 

de pesquisa em manejo florestal, devendo continuar vinculadas ao IF. 

Cabe destacar, ainda, que o IF desenvolveu um modelo empresarial de auto 

sustentabilidade econômica entre pesquisa, conservação e produção, que é referência 

no Brasil e no mundo.  

 

DAS CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS VINCULADAS AO INSTITUTO FLORESTAL 

As áreas que se pretende destinar à administração da FF são especialmente 

protegidas com objetivos específicos de experimentação e pesquisa, instituídas pelo 

governo do Estado de São Paulo principalmente a partir da década de 1950. São 

áreas instituídas por decreto, caracterizadas geograficamente, e administradas, 

desenvolvidas e protegidas pelo Instituto Florestal, correspondendo aos espaços 

especialmente protegidos previstos na Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, 

item III. Foram declaradas de utilidade pública, desapropriadas, adquiridas e afetadas 

pelo Estado de São Paulo para “expansão dos trabalhos de pesquisa e 

reflorestamento”.  



São Unidades de pesquisa/experimentação e produção consubstanciadas em 

Estações Experimentais, Florestas Estaduais, Hortos e Viveiros Florestais, 

“...destinadas à pesquisa, produção e conservação (in situ e ex situ) direcionadas para 

o reflorestamento com espécies exóticas (Eucalyptus sp. e Pinus sp.) e para a 

produção de espécies nativas visando a recomposição da cobertura vegetal, por meio 

da disseminação de mudas, dando suporte às atividades de pesquisa, educacionais e 

recreativas” (São Paulo, SMA, 2009). 

Representam áreas de preservação permanente (APP) nos termos do artigo 197, 

incisos III e V da Constituição do Estado de São Paulo, pois abrigam exemplares raros 

da fauna e da flora e paisagens notáveis. Abrigam remanescentes de Cerrado e 

Floresta Estacional Semidecidual. 

São bens públicos de uso comum que integram o patrimônio do Instituto Florestal, 

destinados à proteção de ecossistemas, pesquisa, educação e produção e, portanto, 

são inalienáveis e intransferíveis sem audiência da comunidade científica e 

aprovação prévia do Poder Legislativo (Constituição do Estado de São Paulo, 

artigo 272). A transferência destes bens públicos colocará em risco sua função 

ecológica, podendo provocar, em médio e longo prazo a extinção local de espécies da 

flora e fauna, sobretudo pela forma intempestiva do PL 529/2020 e das iniciativas 

conduzidas no Sieflor e no CONSEMA. 

Estas AEPs foram criadas a partir de declarações de utilidade pública e os devidos 

processos de desapropriação, com fins específicos, voltadas para a pesquisa e sob 

administração do Instituto Florestal. Existe o precedente em pequena gleba da 

Floresta Estadual de Pederneiras, cuja desapropriação foi cancelada por 

descaracterização dessa finalidade. Por isto mesmo, na criação da maior parte das 

Estações Ecológicas, teve-se o cuidado de não as desvincular das Florestas e 

Estações Experimentais a que pertenciam, onde constituíam as suas Reservas Legais. 

 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS E ADEQUAÇÃO DE CUSTOS 

No Instituto Florestal os funcionários, de regime estatutário, têm o ingresso por meio 

de concurso público e os cargos de chefia são ocupados por funcionários de carreira.  

Na Fundação Florestal o corpo funcional é composto por funcionários admitidos por 

meio de processo seletivo ou de livre provimento (cargos de confiança), sob o regime 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Cargos de Chefia de Unidade de 

Conservação são função em comissão, nos quais funcionários de carreira têm pouca 

oportunidade de preencher e exercer. Um quadro de funcionários concursados 



proporciona maior segurança das instituições no planejamento e execução das 

atividades para o cumprimento dos objetivos e missões institucionais.  

No caso da Fundação Florestal, dos 381 funcionários, 27% do quadro atual é 

preenchido por cargos de confiança (102 funcionários), sendo 50 (49% deste valor) na 

função de Chefe de Unidade de Conservação. 

Os funcionários em cargos de confiança podem ser demitidos a qualquer momento, o 

que gera vulnerabilidade à instituição. As demissões podem ocorrer e causar a 

descontinuidade na ação institucional como um todo ou em determinadas diretorias, 

coordenações ou unidades de conservação.  

Os gestores das áreas IF atualmente são pesquisadores científicos.  A FF necessitará 

contratar novos gestores para 46 áreas administradas pelo IF, ou seja, fará 46 novas 

contratações. A remuneração mensal para a função de Chefe de Unidade de 

Conservação naquele órgão, segundo o Portal da Transparência do Governo do 

Estado de São Paulo, é R$ 5.432,03 e para Guarda-parque é R$ 998,00 a R$ 

2.717,37. A proposta de transferência das áreas do Instituto Florestal para a Fundação 

Florestal onerará adicionalmente as contas públicas, com aproximadamente R$ 5 

milhões/ano, considerando vencimentos, encargos típicos de funcionários celetistas 

(INSS, FGTS, dentre outros), auxílios, outras contratações e outros investimentos que 

venham ser necessários ao transferir a gestão do Instituto Florestal para a Fundação 

Florestal. 

O Instituto Florestal possui recursos humanos, materiais e financeiros já destinados a 

essas áreas e um plano de uso sustentável para as mesmas. Por isso é o melhor 

gestor para essas Áreas Especialmente Protegidas. 

 

SOBRE A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ÓRGÃO DE 

PESQUISA CITADO NA MINUTA DO NOVO DECRETO SIEFLOR  

A minuta de decreto trata o Instituto Florestal como instituição extinta, considerando 

que suas funções e atividades serão transferidas a um novo “órgão de pesquisa da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente”, e que compete à Fundação para a 

Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo disponibilizar os meios 

necessários para a manutenção das instalações físicas do “órgão de pesquisa” da 

Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, incluindo seus laboratórios, acervos, 

coleções in situ e ex situ, localizadas nas áreas indicadas nos Anexos I e II - Artigo 2º - 

Fica inserido o § 2º ao artigo 5º do Decreto nº. 51.453, de 29 de dezembro de 2006.  



Ocorre que não faz sentido a edição de um decreto que considere um “órgão de 

pesquisa” ainda não existente, quando não se conhece sua estrutura 

organizacional, não se tem conhecimento de locação de suas sedes, não se tem 

garantias de lotação de seus servidores, da carreira de apoio e de seus 

pesquisadores. Se, nem tampouco, há condições de conhecimento das necessidades 

orçamentárias do “órgão de pesquisa” para o cumprimento de seus custeios, como 

haveria condições de se definir em decreto quais as necessidades de manutenção de 

estruturas físicas, de coleções e demais logísticas envolvidas para o desenvolvimento 

das pesquisas atuais e futuras?  

Outrossim, a história recente mostra que a Fundação Florestal não tem atuado como 

bom pagador às suas obrigações financeiras junto ao Instituto Florestal. Prova disso 

foram as inadimplências quanto aos repasses de recursos depositados em seus 

fundos, quando das vendas de madeira e goma resina via leilão público. Ainda que a 

Fundação Florestal não participe em nenhuma fase da atividade produtora, lhe cabe, 

por decreto, o bônus de 60% das arrecadações oriundas, única e exclusivamente, do 

labor do Instituto Florestal.  

Durante os primeiros anos da década 2010, a Fundação Florestal esteve inadimplente 

na ordem de milhões de reais ao repasse dos 40% de direito ao Instituto Florestal. 

Esta inadimplência foi quitada apenas em 2015/2016 e sob difíceis e longas reuniões 

entre ambas instituições, com moderação do gabinete da então Secretaria de Meio 

Ambiente. No que concerne ao “Artigo 5º - Ficam inseridos os §§ 3º e 4º ao artigo 9º 

do Decreto nº. 51.453, de 29 de dezembro de 2006”, cabe ressaltar que, também 

historicamente, o fomento à pesquisa nunca foi prioridade de critério para a definição 

das proporções de partilha das arrecadações para ambas instituições. É suficiente 

lembrar que a atual proporção 40%/60% é injusta, e insuficiente para conjugar 

cumprimento de custeios, manejo e desenvolvimento do Instituto Florestal, 

complementado pelo recurso do tesouro. Nessas condições não é possível nem o 

fomento à pesquisa nem o investimento na formação de novas florestas de produção. 

O Instituto Florestal é um grande conhecedor secular do sistema de pesquisa voltado 

para a conservação e para a produção florestal no Estado de São Paulo. Tem 

executado com toda a qualidade possível o programa do Plano de Produção 

Sustentada, gerando recursos que sustentam a ele e à Fundação Florestal. O Instituto 

Florestal, por meio das atividades de seu corpo funcional está intimamente ligado às 

Estações Experimentais, às Florestas Estaduais e às Estações Ecológicas adjacentes. 

Estas são áreas protegidas essenciais para a continuidade de suas funções e 

atividades de pesquisa, produção e geração de conhecimento, educação ambiental e 



uso público, devendo, portanto, ser mantidas sob sua gestão. Todas essas categorias 

têm intrínseca relação com a pesquisa, quer seja em formações vegetais naturais, 

bancos de germoplasma para a conservação ex-situ, florestas plantadas ou plantios 

experimentais ou atividades de educação ambiental e uso público desenvolvidas. 

Diante do exposto destacamos que: 

a) Não há comprovação da sustentabilidade econômico-financeira do 

“órgão de pesquisa” a que se refere a proposta do novo decreto Sieflor; 

b) Não há garantias de que a Fundação Florestal irá cumprir o proposto no 

§ 2º ao artigo 5º do Decreto nº. 51.453, de 29 de dezembro de 2006; 

c) Não há porcentagem definida e estimativa de receita no que foi 

proposto no §4º ao artigo 9º do Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 

2006; 

d) Não foram apresentados estudos que comprovem que a união dos três 

institutos de pesquisa, Florestal, Geológico (IG) e Botânico (IBt), juntamente 

com a transferência da administração das áreas protegidas, atualmente 

administradas pelo IF e IBt, para a Fundação Florestal, resultará em redução 

de gastos para o Estado de São Paulo; 

e) Sendo assim, desaprovamos a minuta do novo decreto Sieflor na forma 

como está apresentada, porque o mesmo não apresenta fundamentação para 

sustentabilidade econômico-financeira e poderá causar os seguintes prejuízos: 

- perdas irreparáveis ao patrimônio físico e científico (laboratórios, 

experimentos, coleções in situ e ex situ) do Instituto Florestal construído ao 

longo de sua existência secular; 

- interrupção parcial ou total dos projetos de pesquisa, educação ambiental, 

uso público, restauração e de manejo em andamento; 

- ausência de fomento a novos projetos de interesse à pesquisa ambiental.  

Vale também ressaltar a falta do cumprimento da determinação legal expressa no 

artigo 6.º da Lei Estadual nº 5.208, de 1 de julho de 1986, de criação da Fundação 

Florestal: - “A Fundação deverá reservar 5% (cinco por cento) de sua receita anual 

para promover, junto aos demais Institutos da Coordenadoria de Pesquisa de 

Recursos Naturais, projetos de pesquisas ou trabalhos de apoio à pesquisa, de 

interesse na área florestal, encomendadas pela Coordenadoria de Pesquisa de 

Recursos Naturais ou pelo Instituto Florestal, ambos da Secretaria de Agricultura e 



Abastecimento, desde que aprovados pelo Conselho Técnico do Instituto Florestal ou 

Conselho Consultivo da Coordenadoria de Pesquisa de Recursos Naturais”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Na vida, não existe nada a temer, mas a entender” 
     Marie Curie 

 
Abandonar os Institutos de Pesquisa, negando a Ciência, será uma política desastrosa 

para o futuro do Estado de São Paulo. 

O Instituto Florestal é o responsável direto pela criação e amplo desenvolvimento de 

uma rede de Unidades com mais de um milhão de hectares, o que fez com que São 

Paulo se destacasse como o estado que mais preserva a Mata Atlântica no Brasil e o 

Cerrado no Estado de São Paulo, detendo hoje um patrimônio natural de valor 

universal, de grande significado, tanto para o bem-estar da população quanto para a 

economia.  

A eficiência na gestão ambiental depende de conhecimentos ecológicos específicos, e 

o IF conta com 65 pesquisadores científicos e outras carreiras que atuam na pesquisa, 

a qual se concentra nas áreas de conservação, manejo e produção florestal, educação 

ambiental e uso público. As pesquisas realizadas pelo IF geram conhecimento técnico-

científico, que tem sido fundamental para dar suporte às políticas públicas da SIMA. 

Cumpre observar que na formação de cientista é inerente o uso de método científico 

na busca de novos conhecimentos, o que compreende atitudes obrigatoriamente 

proativas e constantes reformulações. Em ciência nada é tido como acabado, 

estagnado ou imutável. Os Pesquisadores Científicos e demais profissionais do 

Instituto Florestal estão imbuídos desses ensinamentos, que aplicam em suas vidas e 

destacadamente nas suas atividades no trabalho. Tiram da história e da sua vivência 

sua percepção de que políticas públicas podem ajudar no desenvolvimento da ciência 

e manejo da natureza, ou prejudicar e mesmo desmantelar a evolução de uma 

instituição pública.  

O Serviço Florestal, antecessor do Instituto Florestal, recebia áreas degradadas e 

começava ali o plantio para a recuperação ambiental, dando origem a uma extensa 

rede de unidades experimentais para pesquisa e extensão florestal. As Unidades de 

Avaré, Bauru e Mogi Mirim são exemplos destes Distritos Florestais, que permitiram 

manter viva uma política pública de reflorestamento. 



Destas brumas históricas surgiram também os Institutos de Pesquisa Geológico, 

Florestal e Botânico que, em mais de 130 anos, construíram o arcabouço científico, 

técnico e legal para proteger o Meio Ambiente paulista.  

Estamos falando de ciência em sua essência a serviço da conservação da natureza e 

proteção da vida humana. Grandes homens tiveram a visão de estadistas e 

perceberam os perigos do desmatamento desenfreado no Estado, tendo o descortino 

de criar estas instituições de pesquisa e ação ambiental como resposta efetiva aos 

desequilíbrios causados pelo progresso. Não falamos de mero passado e sim de 

iniciativas que trouxeram a questão ambiental até estes dias e representam o futuro 

possível equilibrado e sustentável para nossa sociedade. Desse histórico e dessas 

ações modernizantes surgiram a Secretaria de Meio Ambiente (1986/1987) e o 

Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 

Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais 

(SEAQUA,1997). 

É preciso ter sempre em mente e nas reflexões de proposituras para aprimoramento 

da SIMA, que foi o Instituto Florestal que formulou tecnicamente as propostas 

mais significativas das novas unidades de conservação da natureza, após a 

edição do Sieflor em 2006, quais sejam: criação do Mosaico Juréia-Itatins, Mosaico do 

Jacupiranga, Continuum da Cantareira, Áreas de Proteção Ambiental Marinhas 

(APAMs), PE Nascentes do Paranapanema, Mosaico de Paranapiacaba, PE da 

Restingas de Bertioga, Monumento Natural da Pedra do Baú, Mosaico de Bauru, APA 

Barreiro Rico e APA Tanquã-Rio PIracicaba. Com seu histórico é a Instituição que 

mais protegeu o Patrimônio Natural paulista. 

Além de ter funcionários experientes, o Instituto Florestal possui pesquisadores e 

outros profissionais que elaboram os planos de manejo e que realizam pesquisas 

nessas áreas, voltadas para a conservação e o manejo do Cerrado e da Mata 

Atlântica, fornecendo o embasamento técnico e científico para a gestão dessas 

Unidades de Conservação.  

O Instituto Florestal trabalha embasando as políticas e ações da SIMA. Representa 

valor ímpar para a sociedade paulista e necessita ser apoiado e fortalecido em suas 

missões. A proposta existente coloca em risco a própria essência da Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente. 

A condição de funcionários efetivos do quadro do IF que gerenciam Áreas 

Especialmente Protegidas proporciona a garantia técnica e condizente com os 

objetivos da conservação ambiental que a SIMA tem responsabilidade, independente 



de mudanças político partidárias no comando do governo do Estado. Vimos nos 

últimos anos o quanto o Sistema Ambiental Paulista fica sujeito a desmandos de 

interesses partidários sem compromisso com a causa ambiental. Destacamos neste 

ponto como exemplo a FF, a qual passou por inúmeras trocas de gestores tanto nas 

UCs quanto em suas instâncias de chefias, ocasionando dificuldades operacionais e 

de representatividade institucional, o que refletiu, na época, em precárias condições 

das UCs que gerenciava. Precisamos valorizar e estimular o quadro dos Institutos de 

pesquisa da SIMA de modo a atenderem as demandas atuais, de pesquisa e gestão. 

Em síntese a proposição contida nesta Minuta de Decreto mostra-se inapropriada e 

extemporânea, pois é desvinculada de qualquer proposta de política pública que 

tenha sido devidamente avaliada, ressaltando-se também que os argumentos 

apresentados não se justificam e que não houve, em momento algum, a ampla e 

profunda discussão que seria fundamental para se sugerir uma reforma deste porte. 

Não inserimos as considerações na proposta de Minuta Sieflor III apresentada, pois a 

rejeitamos em sua totalidade.  

 

São Paulo, 10 de setembro de 2020. 

 

Atenciosamente, 

 

Funcionários do Instituto Florestal reunidos em Assembleia, nos dias 01 e 09 de 

setembro de 2020 

 

 


