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FICHA RESUMO DE ÁREA PROTEGIDA 
   1. Apresentação da Unidade de Conservação 
Nome da área protegida: Estação Experimental de Mogi Guaçu. 
Área total (ha) da unidade: 3.050 hectares 
Unidade contígua (se for o caso):  
Sim 
 
 
Instituição Gestora e Diretoria a qual a 
UC está subordinada:  
Instituto Florestal – DFEE- Divisão de 
Florestas e Estações Experimentais 
 

Instituição parceira (se houver): 
Instituto de Botanica. 

Localização (municípios abrangidos): Mogi Guaçu 
 
 
Data de Criação da área protegida:  
07 de janeiro de  1942.  
 
 
Documentos de criação da área protegida:  
Decreto nº 12.500 de  07 de janeiro de  1942. Reconhecida oficialmente como Estação 
Experimental de Mogi Guaçu através do Decreto Estadual nº 24.714 de 07 de fevereiro 
de 1986. 
 
Biomas e Ecossistemas protegidos: Mata Atlântica – Floresta Estacional 
Semidecidual, Cerrado. 
 
 
Área com vegetação nativa (ha):  
 
A vegetação nativa existente nas duas glebas da 
Estação Experimental de Mogi Guaçu foi 
mapeada em diferentes categorias que são 
descritas e quantificadas a seguir: 
Cerrado em estágio inicial de regeneração 
(1.032,36 há), 
Cerrado em estágio médio avançado de 
regeneração (155,55 há), 
Cerrado em regeneração associado a plantio de 
restauração (232,33 há), 
Campo sujo ou cerrado em estágio inicial de 
regeneração sob reflorestamento (525,32 há), 
Cerrado em estágio médio a avançado de 
regeneração sob reflorestamento (150,02 há), 
Reflorestamento denso, com regeneração de 
vegetação nativa praticamente ausente (295,66 
há). 
 
 

Área com vegetação exótica (ha): 
 
3.050 hectares. 
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Possui estrutura física? 
( X ) Sim              (   ) Não   
 

Possui funcionários residentes? 
(X) Sim              (   ) Não   
 

Categoria da UC 
(     ) SNUC proteção Integral            (     ) SNUC Uso Sustentável          ( X) Não SNUC   
 
Situação do Plano de Manejo:  
(     ) Aprovado              (      ) em aprovação        (    ) em elaboração       (X) não se aplica 
 
Considerando a Vocação da Unidade, qual medida aperfeiçoa a 
institucionalização/gestão da área protegida? 
(X ) Categorização para floresta 
(    ) Categorização para outra categoria (informar):Floresta Estadual          
(    )  Incorporação TOTAL à Estação Ecológica para ampliação de PI 
(     ) Incorporação PARCIAL à Estação Ecológica para ampliação de PI 
(     ) Cessão da área ao Município 
(     ) Cessão da área ao outro ente (especificar):_____________________________ 
(     ) Desafetação ou alienação  
 
Situação fundiária da UC:  
Isenta de questiúnculas fundiárias. Área plenamente sob domínio da Fazenda Pública 
Estadual. 
 
 
 
 
 
2. Breve Histórico da UC  

A Fazenda Campininha é uma área pública contínua de 4031,12 ha, situada 
no município de Mogi-Guaçu, Estado de São Paulo. Esta área é dividida em 
duas Unidades, sendo uma de Proteção Integral a “Estação Ecológica de 
Mogi-Guaçu”  e uma de uso sustentável dos recursos a “Estação 
Experimental de Mogi-Guaçu”. 
A Estação Ecológica está situada na zona de transição entre o bioma 
Cerrado e Mata Atlântica, com características bióticas de ambos, podendo 
ser considerada um ecótono.  
A importância da Estação Ecológica de Mogi-Guaçu, do ponto de vista 
cultural, social e da conservação da biodiversidade, reside no fato dessa 
unidade, em conjunto com a Reserva Biológica de Mogi Guaçu (administrada 
pelo Instituto de Botânica), constituir um dos últimos fragmentos de maior 
porte de Cerrado e Mata Atlântica da região, considerando os remanescentes 
protegidos ou não sob forma de Unidade de Conservação.  
Considerada como área prioritária para conservação de acordo com o 
Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 
Brasileira – PROBIO, do Ministério do Meio Ambiente, os remanescentes da 
Estação Ecológica de Mogi Guaçu também formam uma importante parcela 
da Área de Preservação Permanente (APP) do Rio Mogi Guaçu e de alguns 
de seus afluentes.   
 
A diversidade de espécies da fauna encontrada nessas UC é grande. Há o 
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registro, por exemplo, de 236 espécies de aves, ou seja, 29,4% das espécies 
ocorrentes no Estado de São Paulo; há também 43 espécies de mamíferos 
terrestres de pequeno, médio e grande porte, sendo um número bastante 
significativo, podendo se igualar a diversas UCs, dentre as quais o do Parque 
Estadual de Jataí, que possui características fitofisionômicas similares. 
Algumas das cerca de 150 espécies de peixes registradas na Bacia do Mogi-
Guaçu, onde essa UC esta inserida e se reproduzem em riachos e lagoas 
marginais do Rio Mogi-Guaçu encontrados na Estação Ecológica. Soma-se a 
esta diversidade o grande número de espécies de anfíbios, répteis e 
artrópodes, ainda pouco estudados na localidade.  
De acordo com as listas da fauna ameaçada do Estado de São Paulo e do 
IBAMA, na fazenda Campininha também ocorrem 16 espécies de animais 
ameaçados de extinção. Dentre elas figuram a onça-parda (Puma concolor), 
o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), o lobo-guará (Chrysocyon 
brachyurus), o gavião-belo (Busarellus nigricollis) e a perdiz (Rhynchotus 
rufescens), bem conhecidos pelas pessoas que frequentam a fazenda, o que 
revela a importância da fazenda Campininha para a conservação de 
espécies ameaçadas. 

 
 

3. Dados do Gestor da UC 
Nome do responsável pela UC:  
Elisangela Alves Godoi Gonçalves 
 

Cargo e Instituição:  
Auxiliar de Apoio Cientifica e 
Tecnologica/IF. 
 

Endereço (logradouro, número e complemento):  
Rua Joaquim Cipriano de Carvalho s/nº - Descrito de 
Martinho Prado Junior. 
 
 

CEP: 
13.855-000 

Município: 
Mogi Guaçu 

DDD: 
19 

Telefone(s): 
3841-1056 

DDD: 
19 

Fax: 
3841-1057 

E-mail:  
elisangelagodoigoncalves
@gmail.com 
 

 
 
4. Síntese da escala de relevância da área protegida 

Área de 
Relevância 

Extremamente 
relevante 

Muito 
relevante

Razoavelmente 
relevante 

Pouco 
relevante 

Não se 
aplica/inexistente

Científica /  
experimentação X 

    

Ecológica / 
ambiental X 

    

Produção 
florestal e resina   

X 
   

Educação 
ambiental X 

    

Uso público / 
visitação / 
recreação 

X 
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5. Principais atividades desenvolvidas na área protegida 

Atividade Extremamente 
relevante 

Muito 
relevante

Razoavelmente 
relevante 

Pouco 
relevante 

Não se 
aplica/inexistente

Produção de 
mudas 

 
X 

   

Coleta de 
sementes nativas  

 
X 

   

Beneficiamento 
de sementes  X 

   

Educação 
Ambiental X 

    

Visitas 
monitoradas X 

    

Visitação não 
monitoradas  

  X  

Plantio de exótica 
(madeira)  

 X   

Plantio de exótica 
(resina) 

 
 

 
X 

 

Restauração em 
execução  X 

   

Pomar de 
sementes  X 

   

Pesquisa em 
diversas áreas X  

   

Plantios 
experimentais  X 

  
 

Outra: 
 

   
X 

 
6. Visitação 

No. estimado de visitantes 
controlados/monitorados (ano) 

 
800 pessoas – 1º passeio 
ciclístico / 200 alunos do ensino 
fundamental e 08 professores. 

No. estimado de visitantes não 
controlados/monitorados (ano) 

 
500 pessoas ano. 

Estimativa total 
visitantes (ano) 

 
1.500 pessoas ano 

2016. 

 
 
7. Biomas e ecossistemas protegidos, destacando atributos naturais e culturais de 
interesse para conservação. 
 
Floresta Estacional Semidecidual protegida, com existência de espécies de avifauna e 
mastofauna em perigo de extinção, cerrado nas mesmas condições. A diversidade de 
espécies da fauna encontrada nessas UC é grande. Há o registro, por exemplo, de 
236 espécies de aves, ou seja, 29,4% das espécies ocorrentes no Estado de São 
Paulo; há também 43 espécies de mamíferos terrestres de pequeno, médio e 
grande porte, sendo um número bastante significativo, podendo se igualar a 
diversas UCs. Algumas das cerca de 150 espécies de peixes registradas na Bacia 
do Mogi-Guaçu, onde essa UC esta inserida e se reproduzem em riachos e lagoas 
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marginais do Rio Mogi-Guaçu encontrados na Estação Ecológica. Soma-se a esta 
diversidade o grande número de espécies de anfíbios, répteis e artrópodes, ainda 
pouco estudados na localidade.  
De acordo com as listas da fauna ameaçada do Estado de São Paulo e do IBAMA, 
na fazenda Campininha também ocorrem 16 espécies de animais ameaçados de 
extinção. Dentre elas figuram a onça-parda (Puma concolor), o tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla), o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o gavião-belo 
(Busarellus nigricollis) e a perdiz (Rhynchotus rufescens), bem conhecidos pelas 
pessoas que frequentam a fazenda, o que revela a importância da fazenda 
Campininha para a conservação de espécies ameaçadas, localizadas em umas das 
regiões mais desenvolvidas do Estado de São Paulo, a poucos quilômetros de um 
dos maiores núcleos urbanos do pais, a cidade se Campinas. 
 
 
8. Potencial para realização de pesquisas científicas  
Grande potencial para instalação de pesquisas em diversas áreas   
 
9. Breve descrição sobre a situação de APPs e rios existentes 
Todas as Áreas de APPs existentes na Unidade estão contaminadas com espécies 
exóticas. 
Rios e córregos existentes conforme a imagem abaixo extraída do Plano de Manejo 
da Estação Ecológica e Reserva Biológica de Mogi-Guaçu. 
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10.  Síntese das principais vulnerabilidades e ameaças à área protegida 
Duas são as vulnerabilidades na Estação Experimental: 1) a incidência de fogo em virtude 
das estradas Vicinais que cortam a Unidade.  2) a incidência de cães domésticos soltos da 
vizinhança que adentram a unidade,  
 
 
11. Caracterização do entorno 

Atividade Extremamente 
frequente 

Muito 
frequente 

Razoavelmente 
frequente 

Pouco 
frequente 

Não se 
aplica/inexistente

Área urbana  X    
Chácaras de fins 

de semana 
 X    

Pequenos 
agricultores/ 

agricultura de 

 X    
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Atividade Extremamente 
frequente 

Muito 
frequente 

Razoavelmente 
frequente 

Pouco 
frequente 

Não se 
aplica/inexistente

subsistência 

Fruticultura   X    
Cana  X    

Outras Culturas   X    
Pastagens  X    

Reflorestamento  X    
Mata natural    X  

Indústria     X 
Outros ( )      

 
 
 
12.  Breve descrição do entorno ( o que existe / o que é produzido no entorno direto 
da área protegida.  
Cultivo da Laranja que ocupa uma área de 17.580,7 há. Plantio de eucalipto ocupa 
10.309,8 ha. E lavoura temporária, o cultivo que ocupa maior área é cana-de-açucar 
com 10.891,1 há, seguido pelo plantio de milho com 4.417,9 há. (Projeto LUPA, 
2010) 
E a extração de areia, tanto no rio Mogi-Guaçu quanto no entorno das Unidades de 
Conservação. 
 
 
13.  Entidades / órgãos que mostraram interesse implantar  convênios  ou cessão de 
uso para gestão ou uso publico da área (especificar) 
 
 
14.  Outras informações que julgar necessárias 
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