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Painel Florestal: Biofílica integra equipe que tem a missão 
de apoiar a implementação de políticas públicas voltadas à 
valorização de florestas nativas do Estado de São Paulo
A Biofílica passou a integrar, em 26 de setembro, a equipe do Painel Florestal que tem a missão 
de apoiar a implementação e o aperfeiçoamento de políticas públicas voltadas à valorização de 
florestas nativas e à otimização do uso de áreas com aptidão florestal.

O Painel será responsável por planejar alternativas para o melhor aproveitamento de áreas de 
experimentos florestais administradas pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo; criar 
medidas para a modernização e eventuais alterações no Sistema Estadual de Florestas (SIEFLOR) 
e formular um plano estadual de fomento à implantação de florestas nativas, visando à criação de 
novas oportunidades de desenvolvimento para regiões com aptidão florestal, ou à regularização de 
reservas legais.

A criação do Painel Florestal considerou o interesse da Secretaria no desenvolvimento de estudos 
que identificassem modelos de gestão voltados à geração de receitas em áreas florestais públicas 
e privadas, considerando que o incentivo à atividade florestal, com espécies nativas, e às cadeias 
produtivas associadas em terras com esta vocação, contribuirá para a conservação da biodiversidade, 
minimizando os problemas ambientais associados à erosão do solo e ao assoreamento.

Além da Biofílica e da própria Secretaria, fazem parte do grupo: Fundação para a Produção e a 
Conservação Florestal do Estado de São Paulo (FF); Instituto Florestal; Centro de Conhecimento 
em Agronegócios da Universidade de São Paulo (PENSA/USP); Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (IPEF); Associação Paulista de Produtores de Florestas
Plantadas (Florestar); Forest Stewardship Council (FSC Brasil).

A Resolução completa pode ser lida aqui.

www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-sma-76-2014/

