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ocalizada no município
de Itatinga/SP, aproxima-

damente 224 km da capital, a Es-
tação Experimental de Ciências
Florestais de Itatinga (EECFI) sob
a administração do Departamen-
to de Ciências Florestais (LCF) da
Esalq atua em prol dos programas
de ensino, pesquisa e extensão da
Universidade de São Paulo (USP).

Trata-se de um dos remanes-
centes dos hortos florestais da ex-
tinta Fepasa que foi incorporada
ao patrimônio da USP em julho de
1988. A sua área total de 2224 ha,
sendo que deste montante, apro-
ximadamente 700 ha são utiliza-
dos para o desenvolvimento cien-
tifico, 1000 ha foram destinados
para produção madeireira sob re-
gime de arrendamento.

A EECFI possui quatro linhas
de pesquisas, sendo elas: Melho-

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITATINGA REÚNE ENSINO E  PESQUISA
ramento genéticos de espécies
florestais tropicais e subtropicais;
silvicultura e manejo florestal;
ambiência; e tecnologia florestal.

A linha de tecnologia flores-
tal possui três projetos na EE-
CFI, sendo o uso de espécies
de Eucalyptus  para fins de mo-
velaria; seleção de material ge-
nético para a produção de óleo
essencial; e estudos compara-
tivos de pastas estimulantes
para resinagem em Pinus, esta
última é o resultado de uma par-
ceria entre a Estação e a ARESB
Associação dos Resinadores do
Brasil, onde aloca-se uma das
mais importantes pesquisas
atuais na área de resinagem de
Pinus no Brasil, envolvendo me-
lhoramento florestal e tecnologia
de extração de resina.
Fonte:  IPEF noticias nº 179
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O governo federal publicou
os novos limites para subven-
ção aos prêmios do seguro ru-
ral e os valores máximos dos
subsídios. Pelas novas regras,
o limite por produtor para sub-
venção às culturas de verão, in-
verno e perenes é de R$ 32 mil
(cada uma) por ano civil. As nor-
mas anteriores previam o máxi-
mo de R$ 7 mil para as culturas
de verão, R$ 7 mil para as de
inverno e R$ 12 mil para as pe-
renes. Os seguros pecuário,

SEGURO RURAL PARA FLORESTAS
TEM LIMITES AUMENTADOS

agrícola e de florestas recebe-
rão até R$ 32 mil cada. O mes-
mo produtor pode receber sub-
venção de até R$ 192 mil, ante o
máximo de R$ 26 mil previsto
anteriormente. As novas medi-
das fazem parte do Plano Safra
2006/07. Os percentuais de sub-
venção que variavam entre 30%
e 50% foram alterados para até
60%. O limite do subsídio ao prê-
mio do seguro de florestas, an-
tes inexistente, terá parcela de
30%. Fonte OESP

Para facilitar o recadastra-
mento de seus associados, a
ARESB está disponibilizando em
sua home page, o formulário
para cadastro de novos associa-
dos e também para o recadas-
tramento dos já associados.
Lembramos que, para o cresci-
mento da atividade é imprescin-
dível que a associação seja

RECADASTRAMENTO
abastecida de informações,
como também para uma impor-
tante participação no cenário flo-
restal brasileiro. Acesse o

http://www.aresb.com.br/infor-
mativoaresb/index.htm e preen-
cha sua ficha, é fácil e rápido. Em
caso de dúvida, fale com nossa
secretária administrativa Bárba-
ra Santana.

Foi publicado no Diário Ofici-
al de 15 de maio, o decreto nº
5776 de 12 de maio de 2006,
aprovando a nova Estrutura Re-
gimental do Ministério do Meio

SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO
Ambiente. O decreto estabele-
ceu, nesta estrutura, o Serviço
Florestal Brasileiro – SFB, insti-
tuído pela Lei nº 11284 de Ges-
tão de Florestas Públicas.
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O Ministério da Ciência e Tec-
nologia (MCT) baixou, no último
dia 19 de maio, resolução (nú-
mero 3)que regulamenta o desen-
volvimento e a implementação de
atividades de projetos de peque-
na escala de florestamento e re-
florestamento no âmbito do Me-
canismo de Desenvolvimento
Limpo (MDL), que consiste na
prática de gerar e utilizar energia
através de uma matriz que emita
menos poluentes, em especial
gases de efeito estufa.

A resolução do MCT é um
avanço para as comunidades de

RESOLUÇÃO REGULAMENTA O DESENVOLVIMENTO
E A IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE PROJETOS

DE PEQUENA ESCALA DE FLORESTAMENTO E
REFLORESTAMENTO NO ÂMBITO DO MECANISMO

DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL)
baixa renda, já que até então, toda
discussão em torno do MDL con-
templava apenas as grandes
empresas, os mega-projetos e o
mundo acadêmico.

Com a resolução do MCT, já
será possível às comunidades
de baixa renda se utilizarem do
Mecanismo. A resolução estabe-
lece os procedimentos para apro-
vação das atividades de projeto
de pequena escala no âmbito do
Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo do Protocolo de Quioto, e
dá outras providências. fonte
IBRACE www.ibracego.org.br

O QUE É RESERVA LEGAL?
eserva legal é a área lo-
calizada no interior de

uma propriedade ou posse rural,
excetuada a de preservação per-
manente, necessária ao uso
sustentável dos recursos natu-
rais, à conservação e reabilitação
dos processos ecológicos, à
conservação da biodiversidade e
ao abrigo e proteção de fauna e
flora nativas. (Art.1º, III do Código
Florestal). É constituída por uma
área, cujo percentual da proprie-
dade total é definido em lei, vari-
ando conforme as peculiares
condições ecológicas em cada
região geopolítica do País. Dife-
rente da Área de Preservação
Permanente (APP), que é uma
área protegida nos termos do ar-
tigo 2° e 3° do Código Florestal,
coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental
de preservar os recursos hídri-
cos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o flu-
xo gênico de fauna e flora, prote-
ger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas.

Na área da Reserva Legal é
proibido o corte raso da cobertu-
ra arbórea. Basta atingir parte do
povoado florestal para ocorrer o
corte raso. O corte raso tem como
resultado imediato a retirada e/
ou perecimento das árvores. As-
sim, é vedado, também, o lança-
mento ou aplicação de agrotóxi-
cos que tenham efeito similar ao
de corte raso, isto é, que “deixam
o terreno momentaneamente li-
vre da cobertura arbórea”. Toda a
utilização que não implique em
corte raso da vegetação e que
respeite outras condições legais
existentes está permitida.

Não se pode confundir a Re-
serva Legal com Parques Nacio-
nais, Estaduais e Municipais e
nem com Reservas Biológicas.
Os Parques e as Reservas Bio-
lógicas tanto pelo direito nacio-
nal como pela Convenção de
Washington são áreas exclusiva-
mente de domínio público.

A área da Reserva Legal deve
ser averbada à margem da ma-
trícula do imóvel, no cartório de
registro de imóveis, sendo veda-
da a alteração de sua destinação.

No caso de desmembramen-
to da propriedade, a área da Re-

serva Legal será parcelada pro-
porcionalmente ao desmembra-
mento da área total, sendo tam-
bém vedada a alteração de sua
destinação. A Reserva Legal po-
derá ser relocada mediante pro-
jeto aprovado pelo órgão ambi-
ental competente, resguardadas
as especificações da lei.

Se, por exemplo, a proprieda-
de estiver totalmente ocupada
com culturas ou pastagens, é
permitida a formação da Reser-
va Legal em outra propriedade, o
que é feito mediante negociação
com o órgão ambiental compe-
tente. A permissão também é vá-
lida para que vários proprietári-
os, na mesma situação, possam
estabelecer a reserva legal de
suas propriedades em outra pro-
priedade. É a Reserva Legal em
condomínio. Deve ser dada aten-
ção para o fato de que esta outra
área também deve ter sua Reser-
va Legal.

A demarcação da Reserva
Legal deve ser feita por profissi-
onal devidamente registrado em
seu órgão de classe, portador da
ART (Anotação de Responsabili-
dade Técnica), que deverá fazer
os estudos e produzir os mapas
e relatórios a serem apresenta-
dos ao órgão competente.

Respeitadas as peculiarida-
des locais e o uso econômico da
propriedade, a Reserva Legal
deverá ser demarcada em conti-
nuidade a outras áreas protegi-
das, evitando-se a fragmentação
dos remanescentes da vegeta-
ção nativa e mantendo-se os cor-
redores necessários ao abrigo e
deslocamento da fauna. A locali-
zação da Reserva Legal na pro-
priedade será determinada a cri-
tério da autoridade competente,
devendo ser considerado no pro-
cesso de aprovação a função
social da propriedade, e os se-
guintes critérios e instrumentos,
quando houver: o plano de bacia
hidrográfica; o plano diretor mu-
nicipal; o zoneamento ecológico/
econômico; a proximidade com
outra área de Reserva Legal, de
Preservação Permanente, Unida-
de de Conservação ou qualquer
outra área protegida.
* Ana Paula Pulito, estagiária ARESB
 (apulito@esalq.usp.br)
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VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% TON. 845,00R$         
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 1,40R$             
3 ARAME 14 GALV KG. 6,30R$             
4 ARAME 20 GALV KG. 7,60R$             
5 ARAME 22 GALV. KG. 7,90R$             
6 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 13,18R$           
7 BICOS DE AÇO P/ ALMOTOLIA UNID. 2,50R$             
8 BOTA DE BORRACHA PAR 18,00R$           
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$           
10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 25,17R$           
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$           
12 COLETA TON. 5,06R$             
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 11,00R$           
14 ESTRIA RETA MIL. 11,40R$           
15 ESTRIA V MIL. 12,33R$           
16 ESTRIADOR UNID. 1,80R$             
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$             
18 FARELO DE ARROZ TON. 435,00R$         
19 GRAMPOS CX. 6,50R$             
20 INSTALAÇÂO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$           
21 LIMA UNID 7,40R$             
22 LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$             
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$             
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,10R$             
25 PASTA ESTIMULANTE 24% C/ETHREL KG. 3,50R$             
26 PASTA ESTIMULANTE 24% S/ETHREL KG. 1,10R$             
27 PASTA VERMELHA ESTIMULANTE KG. 3,25R$             
28 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$           
29 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$           
30 RASPADORES UNID. 7,10R$             
31 RESINA ELLIOTTII FOB/SP MAIO/2006 TON. 1.104,20R$      
32 RESINA TROPICAL  FOB/SP MAIO/2006 TON. 974,20R$         
33 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.461,60R$      
34 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 112,00R$         
35 TRANSPORTE ( até 50 km) TN/KM 26,00R$           
36 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TN/KM 34,00R$           
37 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TN/KM 48,00R$           
38 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,06R$             
39 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 1,95R$             


