
Nº 222 - julho/agosto - 2013

3 Abertas as inscrições 
para o PPGF 2014

Na foto, escalada para 
colheita de sementes

4 ABTCP e IPEF 
realizarão Sessão 
Técnica Florestal

13 Especialista em 
eucalipto visita 
o IPEF

5 IPEF e FPC 
realizam visita 
conjunta

15 Neve atinge 
sítios subtropicais 
do TECHS

19 Certificação florestal 
planeja realização de 
seminários

9 Monitoramento de 
Microbacias realiza 
reunião anual no 
Uruguai



IPEF Notícias - julho/agosto de 20132

Notícias

Editorial

Publicação do Instituto 
de Pesquisas e Estudos 
Florestais – IPEF, 
em parceria com 
universidades nacionais e 
internacionais.

Instituto de Pesquisas e 
Estudos Florestais - IPEF
Presidente
Germano Aguiar Vieira
Vice-Presidente
Aguinaldo José de Souza
Diretor Executivo
Luiz Ernesto George Barrichelo
Vice-Diretor Executivo
José Otávio Brito

Departamento de 
Ciências Florestais
Chefe
Mario Tomazello Filho
Vice-Chefe
José Leonardo de Moraes Gonçalves

IPEF Notícias
Coordenação 
Luiz Ernesto George Barrichelo
Diagramação e Projeto Gráfico
Luiz Erivelto de Oliveira Júnior
Estagiária de Jornalismo
Beatriz Bernardino dos Santos

Contatos
Caixa Postal 530 - CEP 13400-970
Piracicaba, SP, Brasil
Telefone: +55 (19) 2105-8672
Fax: +55 (19) 2105-8666
E-mail: ipefnoticias@ipef.br
www.ipef.br/publicacoes/

Distribuição gratuita.
Reprodução permitida desde que 
citada a fonte.

O último bimestre foi de intensa atividade no IPEF, conforme podemos 
ver nas páginas deste IPEF Notícias. Nesta edição anunciamos a abertura das 
inscrições para o PPGF 2014, programa do IPEF que desde 2011 aproxima 
engenheiros recém-formados de profissionais com grande experiência no 
setor florestal. 

Este viés de formação profissional também é evidenciado dentro dos 
Programas Cooperativos como foi relatado na matéria sobre o estágio de 
férias do Programa de Melhoramento Florestal. Hoje, os Programas 
Cooperativos do IPEF são responsáveis pela formação de 27 estagiários 
(devidamente registrados) das mais diferentes universidades brasileiras.

Os eventos também marcam presença nesta edição. O destaque fica 
com a Sessão Técnica Florestal a ser realizada durante a ABTCP 2013 
em outubro próximo, além da reunião sobre mudanças na lei florestal, da 
visita técnica conjunta entre IPEF e FPC, do simpósio sobre uso múltiplo 
de eucalipto e da participação do IPEF em seminário sobre fitossanitários.

Os Programas Cooperativos continuam trazendo resultados aos 
associados. Nesta edição podemos verificar a instalação de novos testes de 
melhoramento na rede experimental do PCMF, campanhas de fotossíntese 
e inventário em experimento clonal de Pinus, e a instalação de estação 
meteorológica em experimento na CESP.

Ainda com relação aos Programas Cooperativos, temos a notícia sobre as 
reuniões organizadas pelo PCCF, a reunião anual do PROMAB no Uruguai, 
sobre a pesquisa do Eucflux com relação ao desenvolvimento de raízes em 
plantios de eucalipto, e sobre a escolha de sítios especiais para medição de 
carbono completo na rede experimental do TECHS, cujos alguns destes 
sítios foram atingidos por neve na última frente fria, o que possibilitará 
conhecer o comportamento dos clones nesta condição.

Também merecem destaque as importantes visitas ao IPEF do 
pesquisador David Kleinig, especialista australiano em eucalipto, para tratar 
sobre produção de mudas, e de Gloria Molina Mercader, pesquisadora 
chilena com atuação em controle biológico de pragas florestais, que 
conheceu as pesquisas realizadas pelo PROTEF com pragas exóticas de 
eucalipto, em especial com a Leptocybe invasa, popularmente conhecida 
como a vespa-de-galha do eucalipto.

A Editora do IPEF comunica a disponibilização de quatro publicações 
para consulta pública, sendo um edição da Scientia Forestalis com 14 artigos 
científicos inéditos, duas edições da Circular Técnica IPEF (“Crescimento de 
eucaliptos quase centenários no Horto de Rio Claro” e “Sobrevivência de 
enxertos de Eucalyptus com metodologia adaptada”) e uma Série Técnica 
IPEF, sobre a “45º Reunião Técnico Científica do Programa Temático de 
Silvicultura e Manejo (PTSM)”.

A todos, uma ótima leitura!

ExpEdiEntE



IPEF Notícias - julho/agosto de 2013 3

Abertas as inscrições para o PPGF 2014
O Instituto de Pesquisas e Estu-

dos Florestais (IPEF), visando à capa-
citação dos profissionais que atuam 
na área florestal, lança o 3º Ciclo 
do Programa de Preparação de 
Gestores Florestais (PPGF). A 
iniciativa soma-se ao conjunto de 
ações iniciadas pelo Instituto para 
colocar em prática o Plano Estraté-
gico IPEF 2020 (http://www.ipef.
br/apresentacao/ipef2020/). 

A proposta do PPGF é aproxi-
mar os engenheiros de professores, 
pesquisadores e profissionais com 
grande experiência que atuam 
em empresas do setor florestal. 
Este programa tem como objetivo 
proporcionar aos recém-formados 
o melhor desempenho profissional 
inicial nas empresas florestais, am-
pliar e equalizar os conhecimentos 
em questões da área, aprofundar 
os conceitos administrativos e 
financeiros para melhor entendi-
mento nos negócios, desenvolver 
competências e habilidades para 
o trabalho em equipe e fornecer 
as empresas do ramo profissionais 
com base aprimorada.

O PPGF 2014 será realizado 
no período de 13 de janeiro a 14 
de fevereiro de 2014, de segunda 
à sexta-feira em período integral, e 
aos sábados no período da manhã, 
na unidade IPEF Monte Alegre, 
em Piracicaba (SP). O curso será 
ministrado por diretores, gerentes e 
profissionais qualificados de diferen-
tes áreas das empresas apoiadoras, 
além de convidados que tenham 
reconhecidamente contribuído 
para o desenvolvimento do setor 
florestal e professores de diferentes 
universidades nacionais.

 As inscrições deverão ser realiza-
das no período de 02 de setembro a 
15 de novembro, sendo que estarão 
disponíveis 20 vagas para os candi-
datos. O anúncio dos selecionados 
será feito no dia 06 de dezembro. 
Para a inscrição são necessários os 
seguintes requisitos: ter graduação 
em engenharia florestal, concluindo 
o curso em meados ou final de 
2013 ou em janeiro de 2014 e não 
estar cursando pós-graduação. Os 
documentos necessários para a 
inscrição estão disponíveis no ende-
reço http://www.ipef.br/gestores/
inscricoes.asp

Após o término das inscrições, 
os candidatos serão selecionados 
em função do currículo, histórico 

escolar e pelo conteúdo e qualidade 
das respostas. Somente os candida-
tos selecionados serão contactados 
e poderão manifestar a vontade de 
continuar no processo seletivo.

Como nos ciclos anteriores, 
a realização do PPGF 2014 só é 
possível devido ao importante apoio 
das empresas associadas, que dão 
suporte logístico e financeiro para 
o programa. São elas: ArcelorMittal, 
Cenibra, Duratex, Eldorado Brasil, 
Eucatex, Fibria, Internacional Paper, 
Klabin, Suzano Papel e Celulose, 
V&M Florestal e Veracel.

Informações detalhadas sobre o 
PPGF estão disponíveis no site do 
IPEF, no endereço http://www.ipef.
br/gestores.
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ABTCP e IPEF realizarão Sessão Técnica Florestal durante o 
46º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel

Com o objetivo de incentivar 
inovações e melhorias no segmento 
florestal, o ABTCP 2013 - 46º Con-
gresso e Exposição Internacional 
de Celulose e Papel, principal even-
to do setor na América Latina, que 
acontece entre 8 e 10 de outubro, 
em São Paulo, trará em sua progra-
mação sessão técnica exclusivamente 
dedicada ao segmento Florestal.

A iniciativa, encabeçada pela AB-
TCP – Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel e pelo IPEF 
– Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais, visa promover e aprofun-
dar discussões acerca das ameaças e 
oportunidades do segmento de base 
florestal – com destaque para a Polí-
tica Nacional de Florestas Plantadas 
–, apresentando também soluções 
e novas tecnologias direcionadas a 
esta área da indústria.

Identificar novas oportunidades 
de negócios a partir da base flores-
tal tem sido o grande desafio das 
empresas do segmento. De acordo 
com informações divulgadas no 1º 
Encontro Painel Florestal de Execu-
tivos, em maio passado, no mercado 
de madeira os custos cresceram em 
uma média de 9% ao ano, contra 
6,5% de inflação oficial. Contudo, 
os preços praticados no mercado 
da madeira continuam comprimidos 
desde a crise internacional de 2008. 
Deste total de custos, cerca de 70% 
correspondem à mão de obra.

O cenário é desafiador e os 
custos do segmento florestal, que 
vêm se refletindo ao longo da cadeia 
de produção de celulose e papel, 

estão maiores que o ganho em 
produtividade – e a madeira nacional 
mais cara que a norte-americana, 
exigindo dos fabricantes reajustes 
gradativos nos preços da commodity 
e dos papéis.

Somando-se a essa conjuntura 
a forte concorrência dos países 
asiáticos, fatias de mercado hoje 
pertencentes ao Brasil poderão em 
breve ser conquistadas por outros 
países e a demanda pela celulose 
brasileira, no longo prazo, poderá 
ser severamente prejudicada.

Contudo, mesmo com o elevado 
Custo Brasil, decorrente tam-
bém da ineficiência nos modais de 
transporte e gargalos nos portos e 
ferrovias, o Brasil figura hoje como 
referência internacional em silvicul-
tura, melhoramento de eucalipto e 
manejo florestal.

Assim, para garantir a sustentabi-
lidade de toda sua cadeia de valor, 
o setor tem diante de si a responsa-
bilidade de investir fortemente em 
inovação. “O uso de novas tecnologias 
aliado a um bom modelo de negócios e 
gestão é fundamental para garantir a 
competitividade, a sustentabilidade e 
o desenvolvimento do mercado como 
um todo”, destaca Darcio Berni, 
diretor executivo da ABTCP.

Para o Prof. Luiz Ernesto George 
Barrichelo, diretor executivo do 
IPEF, “todo o ganho conseguido pela 
ciência e tecnologia florestal nesta 
última década necessita de modernas 
ferramentas administrativas e finan-
ceiras para que o Brasil mantenha 
esse diferencial de competitividade”.

Sessão Técnica Florestal
9 de Outubro de 2013

Moderador: Prof. Luiz E. G. Bar-
richelo, Diretor Executivo do IPEF

• Abertura: Celso Foelkel, Presiden-
te do 46º Congresso Internacional 
de Celulose e Papel

• Prof. Jacques Marcovitch, De-
partamento de Administração da 
FEA/USP - “Inovação: Tendências 
Mundiais e Desafios Regionais no 
Brasil”

• Prof. Ruy de Quadros Carvalho, 
Departamento de Política Científi-
ca e Tecnológica do IG/UNICAMP 
- “Estratégias de inovação em pro-
cessos florestais no contexto de 
exigências ambientais crescentes”

• Eng. Luis Fernando Silva, Gerente 
Geral Florestal da International 
Paper - “O desafio organizacional 
para promover a cultura da me-
lhoria de processos e inovação na 
empresa”

• Eng. Aguinaldo José de Souza, 
Gerente Executivo de Tecnologia 
Florestal da Suzano – “Diversida-
de ambiental e a festão florestal 
corporativa”

• Eng. Fernando L. G. Bertolucci, 
Gerente Geral de Tecnologia da 
Fíbria - “Inovação tecnológica 
competitiva – A experiência da 
Fibria”

• Eng. Germano Aguiar Vieira, Presi-
dente do IPEF e Diretor Florestal 
da Eldorado - “Gestão florestal na 
Eldorado, processos e pessoas”
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IPEF e FPC realizam visita técnica conjunta

A Forest Productivity Cooperative 
(FPC) é uma cooperativa de pesquisa 
em silvicultura, nutrição e produti-
vidade florestal, sediada na North 
Carolina State University e Virginia 
Tech, nos EUA, e na Universidad de 
Concepición, no Chile. A coopera-
tiva desenvolve atualmente pesquisa 
em dez países da América do Norte 
e da América Latina, realizando três 
reuniões técnico-científicas por ano, 
sendo uma delas sempre realizada na 
América Latina. Neste ano, o Brasil 
sediou pela primeira vez a chamada 
“FPC Contact Meeting”, visitando três 
dos membros da cooperativa no país. 

Dada a grande integração entre a 
FPC e o IPEF, através de projetos de 
modelagem e de geoprocessamen-
to, os diretores da FPC, prof. José 
Luiz Stape, Tom Fox e Rafael Rubilar, 
e do IPEF, prof. Luiz Ernesto George 
Barrichelo, viram uma excelente 
oportunidade de realizar conjunta-
mente a reunião, promovendo ainda 
mais a interação de pesquisa entre 
as duas instituições, concomitante-
mente à grande troca de idéias e 
experiências entre os participantes. 

Desta forma, foi realizada entre os 
dias 26 e 30 de maio a reunião con-
junta FPC e IPEF, coordenada pelo 
pesquisador Clayton Alvares (IPEF), 
juntamente com os engenheiros 

James Stahl (Klabin), Ricardo Pain (Ri-
gesa) e Admir Mora (Valor/Renova). 
A reunião contou com a presença de 
mais de 60 profissionais, de 30 dife-
rentes instituições, representando 
oito países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador, Estados Unidos, 
Uruguai e Venezuela). Percorrendo 
os municípios de Telêmaco Borba 
(PR), Três Barras (SC) e Rio Negri-
nho (SC), a reunião abordou tanto 
as pesquisas básicas (ecofisiologia, 
genética e solos), quanto as aplica-
das (preparo de solo, fertilização e 
melhoramento genético), além de 
atividades operacionais de silvicultura 
e colheita de eucaliptos tolerantes ao 
frio e Pinus taeda.

Na Klabin, foram visitados os 
ensaios com Pinus taeda das par-
celas gêmeas, produtividade e 
homogeneidade do Programa de 
Produtividade Potencial do Pinus 
no Brasil (PPPIB), e de eucaliptos 
tropicais plantado em local subtro-
pical do Programa Tolerância de 
Eucalyptus Clonais aos Estresses 
Hídrico e Térmico (TECHS), 
ambos apresentados pelo eng. James 
Stahl e pelo prof. Stape. Na área 
de melhoramento, a pesquisadora 
Regiane Estopa (Klabin) mostrou o 
melhoramento genético de eucalip-
tos para condições de frio, através 

da hibridação de clones selecionados 
com espécies mais tolerantes, como 
o E. viminalis e o E. cinerea. Já no 
caso do Pinus, o pesquisador Fabricio 
Bierneski (Klabin) mostrou o sistema 
de melhoramento tradicional e os 
primeiros resultados de clonagem 
de Pinus em florestas de seis anos. 

Em Três Barras, o eng. Eduardo 
Duda (Rigesa) apresentou o progra-
ma de melhoramento genético do P. 
taeda e o eng. Ricardo Paim (Rigesa) 
mostrou o TECHS subtropical, com 
destaque para os clones de E. dunnii, 
E. benthamii e E. urophylla x globulus. 
Na Renova/Valor Florestal, o grupo 
visitou a terceira repetição de um 
ensaio fatorial da FPC/CAFS iniciado 
nos Estados Unidos, de três espaça-
mentos com dois níveis de silvicultura 
e seis materiais genéticos de Pinus, 
sendo quatro clones e dois seminais. 
Este mesmo ensaio está instalado na 
Virgínia e Carolina do Norte (EUA), e 
é o primeiro com o mesmo material 
genético cobrindo tamanha dispersão 
geográfica, o que possibilita entender 
o porquê das maiores produtividades 
das florestas de Pinus no Brasil, 
quando comparadas com as das suas 
regiões de origem. Tais informações 
serão benéficas para ambos os países 
visando aperfeiçoar seus manejos. 

Para Clayton, “foi de grande valor 
a realização desta visita técnica con-
junta, por desencadearem uma série 
de iniciativas de pesquisa envolvendo 
não só os pesquisadores das empresas 
e instituições, mas principalmente o 
engajamento de alunos de graduação 
e pós-graduação”. Mais informações 
sobre a FPC podem ser obtidas no 
site http://www.forestproductivi-
tycoop.org/
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Novas edições das publicações 
do IPEF já estão disponíveis

Desde sua fundação, em 1968, 
o IPEF se preocupa em divulgar 
os trabalhos desenvolvidos pelos 
pesquisadores ligados aos seus 
programas cooperativos ou pro-
jetos específicos. Através de suas 
publicações, busca apresentar re-
sultados de eventos, pesquisas e 
projetos em andamento, disseminar 
as informações de conhecimentos 
técnicos e científicos referentes ao 
setor florestal.  

No mês de agosto foram lan-
çados três publicações do IPEF, 
a revista Scientia Forestalis, a 
Circular Técnica IPEF e a Série 
Técnica IPEF. A Scientia Foresta-
lis (ISSN 1413-9324) traz em sua 
98º edição, 14 trabalhos científicos 
inéditos dos mais variados temas 
da área florestal. A publicação é 
um periódico cientifico trimestral 
e tem como objetivo divulgar os 
artigos científicos originais na área 
de Ciências Florestais e áreas afins, 
sendo filiada à ABEC (Associação 
Brasileira de Editores Científicos). 
Todos os artigos publicados podem 
ser acessados gratuitamente no 
endereço http://www.ipef.br/
publicacoes/scientia

A Circular Técnica IPEF (ISSN 
0100-3453) busca divulgar co-
nhecimentos técnicos e científicos 
referentes ao setor florestal, sendo 
publicada sem periodicidade regular 
pelo IPEF desde 1979. Seus objeti-
vos principais são transferência de 
tecnologia, disseminação de méto-
dos, técnicas e informações para 
o desenvolvimento das atividades 
florestais e para a atualização dos 
profissionais que atuam no setor.

A edição 205 da Circular, “Cresci-
mento de eucaliptos quase centená-
rios no Horto de Rio Claro”, produ-
zida por Gabriel Ribeiro Castellano, 
Rafael José Camarinho, José Carlos 
Arthur Junior, Ricardo Michael de 
Melo Sixel e Paulo Henrique Müller 
da Silva, traz o estudo de espécies 
e procedências de eucalipto deste 
local, com o objetivo de mensurar 
os genótipos existentes na coleção 
após 93 anos da implantação e 
comparar os resultados com outras 
mensurações realizadas.

O trabalho demonstra que as 
espécies que apresentaram maior 
diâmetro médio (maior que 80 
cm) foram: E. camaldulensis, E. 
leucoxylon, E. longifolia, E. pilularis, 
E. stuartiana e E. triantha. Os 
maiores volumes foram do E. 
grandis, E. guifoylei, E. pilularis, E. 
triantha e E. urophylla, cujos volu-
mes ultrapassaram 2.000 m³ ha-1, 
sendo que dessas o E. grandis e o E. 
urophylla são amplamente utilizadas 
no país. Na comparação entre os 
inventários realizados foi observado 
que o E. grandis, E. tereticornis, E. 
camaldulensis, E. saligna e E. pilularis 
mantiveram bom crescimento, 
mesmo após muitos anos e sem o 
adequado manejo da área.

Já a Circular “Sobrevivência de 
enxertos de Eucalyptus com me-
todologia adaptada”, de número 
206, concretizada por Cristiano 
Bueno de Moraes, Paulo Henrique 
Müller da Silva, Fernanda Maria 
Abílio, Gustavo Bloise Pieroni, 
Antonio Natal Gonçalves e Edson 
Seizo Mori, apresenta uma das 
importantes técnicas que auxiliam 

os modernos programa de me-
lhoramento, ou seja, o processo 
de enxertia que é utilizada para 
propagação das matrizes supe-
riores selecionadas. O objetivo 
deste trabalho foi verificar a taxa 
de sobrevivência de E. dunnii, E. 
urophylla e do híbrido de E. uro-
phylla x E. grandis com a utilização 
da metodologia modificada de 
enxertia por garfagem lateral.

As Circulares Técnicas IPEF estão 
disponíveis para leitura gratuita no 
endereço http://www.ipef.br/
publicacoes/ctecnica

A Série Técnica IPEF (ISSN 
0100-8137) tem como objetivo 
divulgar trabalhos apresentados 
em reuniões técnicas e científicas 
promovidas pelo IPEF. Na edição 
de número 38, a Série Técnica traz 
os trabalhos apresentados durante 
a 45º Reunião Técnico Científica do 
Programa Temático de Silvicultura 
e Manejo (PTSM), realizada nos 
dias 15 e 16 de maio de 2012, na 
Klabin em Telêmaco Borba (PR). A 
reunião teve como tema principal 
“Desenvolvimentos e desafios 
para a mecanização e automação 
de atividades silviculturais”. As 
empresas associadas do PTSM 
palestraram sobre os principais 
trabalhos que têm desenvolvido 
relacionados à mecanização, além 
de abordarem temas como preparo 
de solo, técnicas de plantio e de 
replantio, irrigação, controle de 
plantas daninhas e fertilização.

Todas as edições das Séries 
Técnicas do IPEF estão disponíveis 
na página http://www.ipef.br/
publicacoes/stecnica/
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Trabalho sobre desenvolvimento de raízes será 
apresentado no 14º Congresso Brasileiro de Fisiologia

O Programa Cooperativo Tor-
re de Fluxo (Eucflux) do Instituto 
de Pesquisas e Estudos Florestais 
(IPEF) estuda o fluxo de carbono, 
água e nutrientes no ecossistema 
florestal e, tem como objetivo 
medir a eficiência dos usos des-
ses recursos no crescimento da 
floresta de eucalipto validando 
modelos ecofisiológicos, que se-
rão utilizados como ferramentas 
de análise da produção e susten-
tabilidade do ecossistema.

Buscando potencializar a capa-
cidade de extrapolação dos resul-
tados obtidos no plantio comercial 
para outros materiais genéticos, 
um teste composto por 16 genóti-
pos de eucalipto foi implantado em 
2009, 14 clonais e dois seminais, 
em 10 blocos ao longo do gradien-
te de produtividade existente na  
área experimental. 

Destes 16 genótipos, quatro 
foram selecionados devido a 

culdade de Ciências Agronômicas da 
Unesp, em Botucatu (SP), orientado 
pelo pesquisador Jean-Paul Laclau, 
do CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomi-

que pour le développement). 
“O estudo evidencia a diferença 

na capacidade de explorar o solo 
em profundidade para os diferen-
tes genótipos estudados. Ele foi 
realizado quando o plantio estava 
com dois anos de idade num solo 
de textura media. Ele será repetido 
agora com quatro anos de idade 
comparando as distribuições de 
raízes de diferentes genótipos em 
solos de textura media e argilosa”  
informa Jean-Paul.

Esse estudo resultou em um tra-
balho que será apresentado no XIV 
Congresso Brasileiro de Fisiologia 
Vegetal, maior congresso da área 
no Brasil, que será realizado em 
Poços de Caldas (MG) no período 
de 9 a 12 de setembro de 2013.

Celulose Riograndense lança
pedra fundamental do projeto de expansão

No dia 8 de agosto, na sede da 
CMPC Celulose Riograndense em 
Guaíba (RS), foi realizada a cerimônia 
de lançamento da pedra fundamen-
tal da expansão da unidade industrial 
da empresa. A atividade contou 
com a presença do governador do 
Estado, Tarso Genro, do presidente 
da empresa, Sr. Walter Lídio Nunes, 
e do presidente do conselho de ad-
ministração da CMPC, o empresário 
chileno Eliodoro Matte, além do 
embaixador do Chile no Brasil, Sr. 
Fernando Schmidt Ariztía.

Atualmente, a fábrica de Guaíba 
produz 450 mil ton/ano de celulose. 
Com a ampliação, passará a 1,8 
milhão de t/ano, com expectativa 
de 100% de comercialização da 
produção. A previsão para o início 
das operações comerciais é para o 
primeiro semestre de 2015.

O valor total do investimento 
previsto é de R$ 4,6 bilhões, divididos 
em três grandes áreas: industrial, flo-
restal e infraestrutura. Considerados 
os investimentos de fornecedores 
parceiros, o valor total do investi-

mento chega a R$ 5 bilhões. Durante 
a implantação do projeto, a previsão 
é que sejam criados 4.050 postos de 
trabalho diretos e 17.100 indiretos 
até 2015. Com a entrada em fun-
cionamento da unidade, mais 1.200 
empregos diretos serão criados.

Os investimentos geraram, du-
rante a fase de construção, R$ 
102 milhões de recolhimento 
de impostos para o estado. Ao 
todo, 40 municípios serão bene-
ficiados pelos investimentos da  
Celulose Riograndense.

sua produtividade e característica 
fisiológicas distintas. Esses genótipos 
tiveram o crescimento de raízes em 
profundidade avaliado por Rafael 
Pinheiro, aluno de mestrado da Fa-
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Programa de Melhoramento Florestal 
promove estágio de férias

O Programa Coorporativo de 
Melhoramento Florestal (PCMF) 
abriu no mês de julho o seu 1º ciclo 
de estágio de férias, onde três alunos 
de diferentes instituições de ensino 
tiveram a oportunidade de aper-
feiçoar seus conhecimentos. Lucas 
Rachid, Caren Mendonça (ambos da 
UNESP de Botucatu) e Mayte Sam-
paio (PUC/PR), foram os seleciona-
dos para este ano e desenvolveram 
atividades ligadas a experimentos, 
enxertia, mensuração em campo, 
análise genética, beneficiamento de 
pólen, entre outros. 

A área de melhoramento florestal 
é uma das principais linhas de atua-
ção do Instituto, desde sua fundação 
em abril de 1968. Atualmente este 
programa do IPEF tem como meta 
e objetivo compor um acervo de 
materiais genéticos possibilitando a 
conservação ex situ, a manutenção, 
a ampliação e disponibilização de 
materiais genéticos, e também atua 
como elo entre as instituições, de-
senvolvendo pesquisas interligadas as 
universidades e instituições privadas.

“Todo o período de estagio no IPEF 
me fez crescer tanto profissional-
mente quanto pessoalmente, foi um 
grande passo, uma etapa de grande 
importância na minha vida”, declara 
Caren Mendonça, estudante de  
engenharia florestal.

Outra oportunidade fornecida 
pelo PCMF foi a possibilidade de 
Gabriela Brigatti Chaves, que já é 
estagiária do programa, de assistir 
às aulas da disciplina “Domesticação, 
Conservação e Melhoramento 
Genético de Espécies Florestais I” 
da pós-graduação da UNESP em 

Ilha Solteira, ministrada pelo Prof. 
Mario Luiz Teixeira de Moraes. A 
matéria abordou desde os princípios 
básicos da experimentação até a 
interpretação dos resultados obtidos 
a partir do software genético-
-estatístico Selegen, com base em 
dados coletados em campo. “A 
experiência foi de grande valia por 
aprofundar os conhecimentos em 
melhoramento genético, interagir 
com professores e profissionais da 
área, e por despertar o interesse em 
dar continuidade aos meus estudos”, 
comenta a acadêmica. 

No ultimo dia deste estágio de 
férias, foi realizado um ciclo de 
palestras onde cada estagiário apre-
sentou as atividades desenvolvidas 
neste período. Gabriela Chaves e 

Flávia Camila Maia (estudante de 
biologia da UNIMEP), também pas-
saram por esta etapa, apresentando 
seus resultados para a orientadora 
Aline Cristina Miranda (coordena-
dora do PCMF), junto aos demais 
colegas. Aline destaca que “o estágio 
permite aos alunos o complemento 
educacional e a prática profissional, 
propicia o desenvolvimento de habi-
lidades e competência técnica para 
os alunos e também ao coordenador, 
que avalia diferentes perfis de pessoas, 
assim proporcionando crescimento 
profissional e pessoal. Além de ser um 
importante instrumento de integração 
entre universidades”.

Mais informações sobre o PCMF 
podem ser obtidas no endereço 
http://www.ipef.br/pcmf
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Programa de Monitoramento Ambiental em 
Microbacias realiza reunião anual no Uruguai

O Programa de Monitora-
mento Ambiental em Micro-
bacias (PROMAB), coordenado 
pelos professores Walter de Paula 
Lima e Silvio Frozini de Barros 
Ferraz (ambos da Esalq/USP), rea-
liza o monitoramento hidrológico 
de 18 microbacias experimentais, 
sendo 10 microbacias com florestas 
plantadas de eucalipto, três com 
florestas plantadas de Pinus, quatro 
microbacias com mata nativa e uma 
com pastagem. O programa tem 
como objetivo utilizar a microbacia 
hidrográfica experimental para a 
avaliação dos efeitos do manejo 
florestal sobre os recursos hídricos. 
Atualmente, os efeitos das planta-
ções florestais sobre a água tem sido 
tema permanente no mundo todo.

No período de 22 a 24 de julho 
de 2013, o PROMAB realizou uma 
viagem técnica à empresa UPM 
Forestal Oriental, do Uruguai, para 
a apresentação e discussão do 2º 
relatório técnico anual do progra-
ma de monitoramento ambiental 
em microbacias daquela empresa. 
Após vistoria aos vertedores das 
duas microbacias pareadas em 

Tacuarembó, ocorrida na manhã do 
dia 23, ocorreu a reunião na sede 
da empresa em Paisandu, quando 
o prof. Lima fez a apresentação do 
relatório anual, seguida de palestra 
apresentada pelo prof. Silvio com 
o tema “Estratégias de Manejo de 
Plantações Florestais para a Con-
servação da Água”. 

Para o prof. Lima, “a reunião foi 
muito produtiva e evidenciou o genuíno 
interesse da empresa com o programa 
de monitoramento hidrológico, com 
a presença de toda a equipe da 
empresa, incluindo técnicos das áreas 

de Planejamento, Desenvolvimento 
Estratégico, Meio Ambiente, Melho-
ramento Genético, Sanidade Vegetal 
e coordenadores regionais”. Prof. 
Lima também destaca a presença na 
reunião do Gerente Geral, Sr. Javier 
Solari, do Gerente de Planejamento 
e Desenvolvimento Técnico, Ricar-
do Methol, Gerente de Produção, 
Miguel Vera e do Gerente Comer-
cial, Nicolas Mosca.

Mais informações sobre o PRO-
MAB podem ser obtidas no site do 
IPEF, no endereço http://www.ipef.
br/promab/

Agenda de Eventos IPEF
Reunião de Melhoramento do TECHS 
Dia 5 de setembro de 2013 - Campinas (SP)

48ª Reunião Técnico-Científica do Programa Temático de Silvicultura e Manejo
Dias 11 e 12 de setembro de 2013 - Alagoinhas (BA)

VI Reunião Técnico-Administrativa do TECHS
De 16 e 17 de setembro de 2013 - Montes Claros (MG) 
Seminário Social PCCF: Empresas florestais e comunidades - experiências e desafios
Dias 18 a 19 de setembro de 2013 - Piracicaba (SP)

Workshop sobre Política de Pesticidas FSC: Relatório Final de Derrogação
Dias 2 e 3 de outubro de 2013 - Campinas (SP)

11ª Reunião Geral do Programa Cooperativo em Certificação Florestal
Dias 23 e 24 de outubro de 2013 - Campinas (SP)
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Estações experimentais da USP e UNESP 
implantaram testes do Programa de Melhoramento

Nos meses de julho e agosto 
de 2013, foram implantados ex-
perimentos, com procedências 
brasileiras e australianas, de Eu-
calyptus e Corymbia em estações 
experimentais da USP e da UNESP. 
Esses experimentos ampliaram a 
rede experimental do Programa 
Cooperativo em Melhoramento 
Florestal (PCMF) do Instituto 
de Pesquisas e Estudos Florestais 
(IPEF), cujos experimentos implan-
tados nas estações poderão ser 
utilizados no futuro como pomares 
de sementes. 

Na estação experimental da 
UNESP de Ilha Solteira (SP), foram 
implantados testes de progênies 
e procedências das espécies de C. 
citriodora, C. maculata e C. torelliana. 
Já na estação da USP em Itatinga 
(SP), foi implantado experimento 

com diversas espécies potenciais 
composta por mais de 40 genóti-
pos de Corymbia e Eucalyptus do 
subgênero Symphyomyrtus, além 
dos três testes de progênies. Esses 
materiais serão utilizados em diver-
sas condições edafoclimáticas nas 
empresas participantes do PCMF, 
para avaliar o potencial produtivo 
e as tolerâncias aos estresses bi-
óticos e abióticos em diferentes  
condições climáticas. 

Em Piracicaba (SP), na fazen-
da experimental Areão (Esalq/
USP), foram implantados o teste 
de progênie de C. torelliana e um 
pequeno arboreto com as diversas 
espécies que estão sendo estudadas 
no PCMF. O eng. Luis Fernando 
Sanglade Marchiori, coordenador da 
fazenda experimental, relata que “a 
Fazenda Areão, dentro de suas atribui-

ções e prioridades, preza por participar 
destes programas, ainda mais quando 
se trata de uma rede experimental e 
de apoio a uma pesquisa conduzida de 
maneira tão séria como faz o IPEF, com 
resultados sempre relevantes para o 
setor produtivo”.

Os materiais implantados são 
oriundos de diversas procedências, 
alguns importados pelo IPEF em 
2011. O C. torelliana foi obtido a 
partir de três populações: duas na 
Estação Experimental de Ciência 
Florestais de Anhembi (SP), da USP, 
compostas por uma procedente de 
Telêmaco Borba (PR), selecionada 
para geada, e outra de uma popu-
lação base de Kuranda (Austrália); 
sendo que a terceira é procedente 
de Helenvale (também australiana).

Os genótipos do C. citriodora 
também foram colhidos na estação 
experimental de Anhembi (SP), e na 
empresa Aperam Bioenergia. Já C. 
maculata foram colhidas em Anhem-
bi (SP), de populações compostas 
pelas procedências Woondum e 
Wondai (ambas australianas), e 
algumas das matrizes colhidas na 
Floresta Estadual Edmundo Navarro 
de Andrade (FEENA).

“Com essas implantações foi pos-
sível enriquecer a rede experimental 
do PCMF, principalmente para as 
espécies do gênero Corymbia, que 
foram implantadas na forma de teste 
de procedência. Em poucos anos será 
possível obter uma nova geração de 
melhoramento dessas espécies com a 
recombinação dos pomares que serão 
formados nas estações”, declara Pau-
lo Henrique Müller da Silva, assessor 
técnico do IPEF.



IPEF Notícias - julho/agosto de 2013 11

IPEF participa de seminário para debater desafios 
fitossanitários para os próximos anos

O IPEF, através do eng. Luis 
Renato Junqueira, coordenador 
técnico do Programa Cooperativo 
de Proteção Florestal (PROTEF), 
participou no dia 23 de julho do se-
minário “Os desafios colocados para 
a produção agrícola brasileira na safra 
2013/2014”, realizado pela Confe-
deração da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). Além do IPEF, repre-
sentou o setor de florestas plantadas a 
assessora técnica da Comissão Nacio-
nal de Silvicultura e Agrossilvicultura,  
Camila Soares Braga.

Durante os debates, a superin-
tendente técnica da CNA, Rose-
meire Cristina dos Santos, afirmou 
que o cenário atual é preocupante 
e requer ações rápidas. Ao final 
das discussões sobre o “Risco Fi-
tossanitário para safra 2013/2014”, 
ficou acertada a elaboração de um 
documento que irá propor medi-
das pontuais capazes de amenizar 
a situação atual enfrentada pelo 
segmento, que será entregue ao 
Governo Federal. 

Rosemeire dos Santos entende 
que, apesar de todos os esforços 
feitos pelos setores responsáveis, in-
cluindo a CNA, muitos produtores, 
e até mesmo técnicos envolvidos 
com o problema, ainda não estão 
suficientemente preparados ou 
informados sobre as novas pragas 
que estão entrando no país. 

Um estudo da Sociedade Brasilei-
ra de Defesa Agropecuária (SBDA) 
mostra que “existem ao menos 150 
invasores com potencial de ataque 
aos cultivos em diversos pontos do 
país, podendo trazer prejuízos de 
até R$ 40 bilhões ao agronegócio 
nacional”. Diante dessa situação, a 
CNA vai propor, em documento 
consolidado, medidas de curto 
prazo que possam amenizar os pre-
juízos ao setor agrícola devido ao 
ataque dessas novas pragas. 

Rosemeire também entende 
que, para amenizar tais prejuízos, 
será necessário que o Ministério da 
Agricultura, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ins-

tituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Renováveis (IBAMA), 
efetuem o registro emergencial de 
agroquímicos para safra brasileira de 
grãos no período 2013/2014. 

Pela legislação em vigor, se-
gundo os debates no seminário, 
são necessários de quatro a cinco 
anos para o Brasil liberar um novo 
agente agroquímico. Esse prazo, 
segundo o entendimento da CNA 
e de outras entidades que acom-
panham a situação, é incompatível 
com as necessidades do produtor 
e trazem enormes prejuízos ao  
agronegócio brasileiro.

Luis Renato destaca que “certa-
mente sairão grandes iniciativas a partir 
deste seminário que envolveu diversas 
áreas importantes dentro agricultura 
brasileira. É indispensável a partici-
pação do setor de florestas plantadas 
nestes debates. Muitas das necessi-
dades do setor hoje, como o registro 
de novos produtos e um temor pela 
introdução de novos agentes exóticos, 
são compartilhadas pela agricultura”.
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Novo padrão de certificação FSC 
beneficia pequenos produtores florestais

Um grande desafio e objetivo do 
FSC (Forest Stewardship Council) é 
a implantação da certificação florestal 
com o intuito de difundir e facilitar o 
bom manejo das florestas brasileiras, 
conforme estabelece os seus Princí-
pios e Critérios. Mas para a maioria 
dos pequenos produtores florestais 
a dificuldade no cumprimento dos 
rigorosos requisitos e normas do 
processo de certificação FSC. 

Pretendendo resolver este pro-
blema, foi aprovado o padrão SLIMF 
(Small and Low Intensity Managed Fo-
rests), que trata de áreas florestais em 
pequena escala e de baixa intensidade, 
administradas por comunidades, em-
presas ou pequenos produtores. Este 
novo padrão faz parte de um esforço 
conjunto do FSC Brasil, WWF Brasil 
e Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), com as empresas dos setores 
de celulose, papel e embalagens.

Apesar de voltado em grande 
parte aos pequenos produtores flo-
restais do bioma Mata Atlântica, ele 
é aplicável a todas as propriedades 
no Brasil, tanto para florestas nati-
vas, quanto para florestas plantadas, 
a partir das especificações de área e 
intensidade de cada território.

Para a WWF Brasil, a estratégia 
de conservação deste projeto está 
diretamente ligada à transforma-
ção de mercado. “O aumento da 
área certificada pelo FSC implicará 
na ampliação da área de florestas 
naturais em processos de regene-
ração e de restauração”, declara o 
superintendente de conservação 
do WWF Brasil, Michael Becker. 
De acordo com ele, o resultado 
esperado é o aumento da área 
de florestas plantadas certificadas 
pelo sistema FSC, com foco em 
pequena escala e na transforma-

ção de mercado consumidor de  
papel e celulose.

Para Kaliana Moro Tanganelli, 
assessora técnica do Programa 
Cooperativo de Certificação 
Florestal (PCCF) do IPEF, “o novo 
padrão SLIMF traz mais clareza e 
simplicidade na aplicação dos seus 
indicadores, principalmente quando é 
possível distinguir aqueles se referem 
exclusivamente às florestadas planta-
das ou nativas”.

O principal objetivo da criação do 
SLIMF foi construir um padrão mais 
adequado, simplificar os processos, 
baixar os custos, facilitar o acesso 
à certificação FSC e, consequen-
temente, estimular a abertura de 
novos mercados. 

Mais informações sobre o padrão 
SLIMF podem ser obtidas no ende-
reço http://br.fsc.org/programa-
-de-manejo-florestal.238.htm

CENIBRA comemora 40 anos 
com lançamento de livro e festividades

Em 1973, a Companhia Vale do 
Rio Doce (CVRD) e a Japan Brazil 
Paper and Pulp Resources Develo-
pment Co., Ltd. (JBP), com grande 
espírito empreendedor, apostaram 
no sonho de construir uma grande 
empresa de base florestal. Era 
fundada então, no dia 13 de 
setembro de 1973, a CENIBRA 
(Celulose Nipo-Brasileira S/A), 
localizada no leste de Minas Ge-
rais. Hoje, a empresa atua em 54 
municípios, contribuindo para o 
desenvolvimento da região.

No dia 22 de agosto, no 
Centro Cultural Usiminas, em 
Ipatinga (MG), foi realizada a 

solenidade de comemoração dos 40 
anos da CENIBRA. A programação 
contou com a apresentação de vídeo 
institucional, pronunciamento de 
diretores, acionistas e autoridades, 
além da apresentação artística do 

Coral CENIBRA e da Orquestra do 
Projeto Luthier. 

No final do evento, os participan-
tes puderam prestigiar a tradicional 
cerimônia do Saquê, e de receberem 
o livro comemorativo titulado “Ce-

nibra 40 anos – Sol nascente do 
Brasil”, obra que foi composta 
por textos de Malvina Palhares, 
ex-empregada da CENIBRA. O 
livro relata a história da empresa 
através de oito capítulos, inti-
tulados em consonância com o 
conceito do título do livro. 

O IPEF, suas empresas asso-
ciadas e parceiras, congratulam 
a CENIBRA por seus 40 anos!
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Especialista em eucalipto visita IPEF

David Kleinig, renomado aus-
traliano especialista nos gêneros 
Eucalyptus e Corymbia, que no ano 
de 2011 visitou o IPEF para discutir 
processos de importação de semen-
tes, esteve novamente no Brasil no 
mês de agosto deste ano. Desta vez, 
David compartilhou seus conhe-
cimentos com relação a questões 
ligadas à produção de mudas das 
sementes importadas da Austrália, 
pois algumas destas espécies não são 
conhecidas no Brasil. 

Kleinig foi recebido na unidade 
IPEF Monte Alegre pelos pesqui-
sadores Paulo Henrique Müller da 
Silva, assessor técnico do IPEF, e 
Aline Cristina Miranda, coordena-
dora do Programa Cooperativo 
em Melhoramento Florestal 
(PCMF). Na oportunidade, foram 
tratados aspectos burocráticos e 
dificuldades de coleta de sementes 
na Austrália, já que muitas áreas 
de interesse estão sendo trans-
formadas em parques nacionais, 
sendo vetadas as coletas nestas 
áreas. Estas dificuldades incluem 
importantes genótipos para o setor 
florestal, como o E. benthamii, 
E. grandis, E. dunnii, E. pellita, E. 
resinifera e E. camaldulensis. 

David apresentou a evolução da 
taxonomia do gênero Eucalyptus, 

cuja primeira classificação foi feita 
em 1777, incluindo detalhes do 
artigo “A New Classification of the 
Genus Eucalyptus”, de autoria de 
Ian Brooker, que pode ser acessada 
no endereço http://www.publish.
csiro.au/paper/SB98008.htm.

Foram apresentadas algumas 
espécies potências para regiões 
com estresses abióticos (frio e 
seca), sendo escolhidas as espécies 
dos grupos Corymbia, Eucalyptus 
(ex Monocalyptus) e Symphyomyr-
tus. Para Paulo, “a vantagem de se 
trabalhar com esses grupos são as 
diferentes interações com os estres-
ses bióticos que estão aumentando 
consideravelmente nas plantações de 
eucalipto ao longo dos últimos anos”. 
Kleinig também comentou sobre 
algumas surpresas de plasticidade 

fenotípica, uma vez que algumas 
espécies apresentam boa adaptação 
e crescimento em condições climá-
ticas diferentes da origem.

Aproveitando a oportunidade, o 
grupo visitou a Estação Experimental 
de Ciências Florestais de Anhembi 
(da USP), no dia 06 de agosto, onde 
foram visitados vários experimen-
tos, alguns onde o próprio David 
foi o responsável pela coleta das 
sementes na Austrália. Na visita 
aos talhões foram apresentados 
os trabalhos desenvolvidos na área 
de melhoramento e conservação. 
O conhecimento de David Kleinig 
sobre as regiões de origens e da 
disponibilidade de germoplasma 
das diversas espécies é funda-
mental na composição dos novos  
testes do PCMF. 
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Resultados de reunião sobre mudanças na Lei Florestal 
caminham para estabelecer procedimentos legais

A reunião “Considerações técni-
co-científicas para subsidiar a formu-
lação de políticas públicas florestais 
frente às mudanças propostas pela 
Lei n° 12.651/2012”, organizada 
conjuntamente pelo Instituto de 
Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF), 
através do Programa Coopera-
tivo em Silvicultura de Nativas 
(PCSN), e o Núcleo de Estudos 
em Política Ambiental (NEPA/USP), 
foi realizada no dia 6 de agosto pela 
coordenação da pesquisadora Maria 
José Brito Zakia, nas dependências 
do Departamento de Ciências 
Florestais da ESALQ/USP em Pi-
racicaba (SP). A programação do 
evento abordou os temas: aspectos 
ecológicos e aspectos institucionais 
e econômicos, cujos blocos foram 
apresentados 11 estudos.

Participaram da reunião os re-
presentantes da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais 
(CBRN) da Secretaria do Meio Am-
biente do Estado de São Paulo (SMA/
SP), professores e alunos do NEPA, 
equipes técnicas do Projeto de De-
senvolvimento Regional Sustentável 
(PDRS), do IPEF e convidados. Entre 
os 38 participantes destacam-se 
a presença da coordenadora do 
CBRN/SMA, Cristina Azevedo, da 
pesquisadora Denise Bittencourt 

Amador (Mutirão Agroflorestal) 
e dos professores da USP, Mar-
celo Pereira de Souza, Alexandre 
Toshiro Igari e Rosely Ferreira dos 
Santos, todos convidados para 
enriquecer os debates e atuarem  
como moderadores.

Os principais objetivos deste 
evento foram promover a divulga-
ção do conhecimento científico, a 
abertura de um canal de comunição 
e a troca de informações entre os 
pesquisadores acadêmicos, que 
trabalham com as questões relacio-
nadas à gestão de áreas protegidas, e 
a SMA. Além disto, foram discutidos 
os aspectos ecológicos, institucio-
nais, econômicos, tecnológicos, 
entre outros, relacionados à gestão 
de áreas protegidas na propriedade 
rural, em especial a Reserva Legal 
(RL). Isso levou a identificação do 
conhecimento e experiências já 
existentes que possam ser adotadas 
para o aprimoramento das normas 
infralegais e dos processos adminis-
trativos, o que levou a identificação 
da necessidade de novas pesquisas 
sobre os temas.

“A reunião foi bastante produtiva, 
pois permitiu a ponte entre as pesqui-
sas e contribuiu para a decisão tomada 
sobre a reserva legal, a disposição 
das instituições e dos técnicos para 

aperfeiçoamento e concretização de 
seus objetivos chamou a atenção”, 
declara a pesquisadora Maria José.

Este evento favoreceu a troca de 
informações através das experiên-
cias obtidas pelos profissionais, pos-
sibilitando chegar a novas conclusões 
para os projetos já existentes. Foi 
definido que para se trabalhar com 
o planejamento de Reserva Legal, 
incluindo o estabelecimento de 
áreas prioritárias, a escala ideal deve 
ser de 1:100.000. Foram listados 
critérios para a compensação da RL 
dentro do Estado de São Paulo, com 
destaque para o critério de proximi-
dade. Também foi demonstrado o 
sistema de acompanhamento da RL 
no Estado do Paraná, que pode ser 
útil para o aprimoramento legal/ad-
ministrativo do acompanhamento da 
mesma no Estado de SP, juntamente 
com o Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). Finalmente, foi decidido 
pela criação de um grupo virtual 
para facilitar a troca de informações 
entre universidades, institutos de 
pesquisas e a SMA.

Informações sobre a progra-
mação do evento e as apresenta-
ções realizadas estão disponíveis 
no site do NEPA no endereço  
http://www.shs.eesc.usp.br/
nepa/eventos.html

Área de Preservação Permanente ao lado de plantio de cana-de-açucar em Piracicaba (SP)
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Neve atinge os sítios subtropicais do TECHS

O Programa Tolerância de 
Eucalyptus Clonais aos Estresses 
Hídrico e Térmico (TECHS) 
tem como um de seus principais 
objetivos avaliar a tolerância de 12 
clones de eucalipto às condições 
de baixa temperatura, inclusive 
abaixo do ponto de congelamento 
da água. Os principais efeitos das 
baixas temperaturas são a redução 
da fotossíntese e crescimento, num 
primeiro momento, seguido pelo 
dano das células e morte das folhas 
e, se o frio for ainda mais intenso, 
pode resultar na morte do câmbio 
dos ramos e tronco principal. Em 
geral a árvore não morre, e volta 
a brotar do tronco principal ou 
ramos, mas há extensa perda de 
produção, incluindo danos à forma 
do tronco, afetando materiais 

manejados para serraria.
Assim, o TECHS instalou cinco 

ensaios em área de clima subtropical 
no Brasil, e mais dois serão instala-
dos no Uruguai em outubro, para 
especificamente capturar a variabili-
dade genética desta tolerância e seus 
mecanismos. Em se conhecendo os 
mecanismos de tolerância ao frio, 
há possibilidade de utilizá-lo para 
selecionar e produzir materiais 
melhorados nas próximas gerações.

No final do mês de julho, uma 
forte frente fria atingiu a região Sul 
do Brasil, onde estão instalados 
os sítios subtropicais do TECHS, 
mais precisamente no Paraná, em 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Este fato resultou em temperaturas 
abaixo de -5 ºC, com geadas con-
secutivas, ocasionando danos nas 

folhas e morte das árvores.
Otávio Campoe, coordenador 

técnico do TECHS, explica que 
“como um dos objetivos do TECHS 
é avaliar a tolerância de diferentes 
clones ao estresse térmico, esta frente 
fria contribuirá para nosso estudo, nos 
ajudando a identificar os materiais 
mais tolerantes e adaptados para plan-
tios nas regiões mais frias do Brasil”.

O TECHS então foi “premiado” 
com a ocorrência desta frente 
fria, já que ela irá acelerar os 
conhecimentos sobre o tema. No 
próximo inventário dos ensaios, a 
ser realizado em setembro, serão 
conhecidos os danos desta frente 
fria em cada clone e ensaio e, os 
quais associados ao clima de cada 
local, permitirão avaliar o limite de 
frio que cada clone suporta.

Pesquisadora chilena conhece 
trabalhos desenvolvidos pelo PROTEF

Entre os dias 29 de julho e 02 
de agosto de 2013, o Laboratório 
de Controle Biológico de Pragas 
Florestais (LCBPF) da Faculdade de 
Ciências Agronômicas da UNESP 
(Botucatu, SP) recebeu a visita da 
pesquisadora Gloria Molina Merca-
der, de Concepción (Chile). Ela foi 
recebida pelo vice-diretor da FCA 
e responsável pelo LCBPF, prof. 
Carlos Frederico Wilcken, e pela 
doutoranda em Proteção de Plantas, 
Amanda Rodrigues de Souza.

A pesquisadora Gloria Mercader 
é mestre em Ciências Florestais, 
com atuação em controle biológico 
de pragas florestais no Chile. A 
visita ao Brasil teve por objetivo 
conhecer as pesquisas realizadas 
pelo Programa Cooperativo em 
Proteção Florestal (PROTEF) 

com pragas exóticas de eucalipto, 
em especial com a Leptocybe invasa, 
popularmente conhecida como a 
vespa-de-galha do eucalipto.

Durante a semana, a pesquisado-
ra chilena acompanhou as atividades 
desenvolvidas nas criações de inse-
tos do LCBPF, conhecendo sobre a 
metodologia de criação de L. invasa, 
além de aprender a reconhecer os 
sinais de ataque e os danos provo-
cados pela vespa-da-galha, uma vez 
que no Chile ainda não foi detectado 
a presença deste inseto.

Além disso, Gloria juntamente 
com Amanda Rodrigues e Luis Re-
nato Junqueira, coordenador técnico 
do PROTEF, visitaram a empresa 
Lwarcel Celulose. Os visitantes 
foram recebidos pelo eng. Tauan 
Bonin Goiz, responsável pela área 

proteção florestal da empresa, que os 
acompanhou durante visita a plantios 
de eucalipto onde houve a ocorrência 
da vespa-da-galha, para reconheci-
mento dos danos em campo.

Para Luis Renato Junqueira “é 
importante este intercâmbio entre 
pesquisadores, sobretudo quando 
os interesses dos mesmos se con-
vergem em vários pontos”. O Chile 
adota medidas rígidas para evitar 
a introdução de pragas exóticas, o 
que é um ponto importante, mas 
também busca informações sobre 
o desenvolvimento e formas de 
controle destas pragas em outros 
países. “Uma das formas é através do 
controle biológico, linha de trabalho 
muito pesquisada entre as empresas 
associadas e instituições parceiras do 
PROTEF”, completa.
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Programa TECHS seleciona sítios especiais 
para medições de balanço de carbono

O Programa Tolerância de 
Eucalyptus Clonais aos Estresses 
Hídrico e Térmico (TECHS) pes-
quisa o efeito dos estresses hídrico e 
térmico em 18 clones criteriosamen-
te selecionados pelos melhoristas, 
entre as centenas que são plantados 
no Brasil, em 33 sítios experimentais 
instalados desde o estado do Pará 
até o Rio Grande do Sul. Mais dois 
sítios no Uruguai devem ainda ser 
instalados em outubro.

Em todos os sítios está sendo 
mensurado o crescimento da parte 
aérea (tronco) da floresta, o que 
em termos científicos chama-se 
“Produtividade Primária Líquida 
de Madeira”. “Esta medida auxilia o 
entendimento da relação entre cres-
cimento e variáveis ambientais, porém 
é limitada ao não computar o balanço 
de carbono completo do sistema” 
explica o prof. José Luiz Stape, co-
ordenador do TECHS. 
Para se obter o balanço 
completo e determinar a 
chamada “Produtividade 
Primária Bruta”, ou seja, 
as alocações de carbono 
para a copa, tronco e raiz, 
é necessário medir os 
demais fluxos, incluindo o 
fluxo de carbono do solo.

Como a metodologia 
de determinação do ba-
lanço completo requer 
medidas e equipamentos 
especiais, buscando apro-
fundar o entendimento 
do efeito da sazonalidade 
climática e dos estresses 
sobre a produtividade 
dos diferentes clones, o 

TECHS selecionou quatro sítios 
experimentais para a avaliação do 
balanço de carbono completo. O 
processo de seleção foi realizado 
através de uma extensa e cuida-
dosa análise de critérios técnicos 
e logísticos, buscando a maior 
diversidade possível de condições 
climáticas para capturar seus efeitos 
no desenvolvimento dos clones. 
Utilizou-se basicamente a relação 
entre a evapotranspiração potencial 
e a precipitação, com base no banco 
de dados do TECHS conseguido 
junto ao INMET pelo pesquisador 
Clayton Alvares (IPEF).

Os sítios selecionados se encon-
tram em distintas regiões climáticas 
do Brasil. No município de Urbano 
Santo (MA), na Suzano Papel e 
Celulose, será analisado o compor-
tamento dos clones tropicais em 
área tropical quente e úmida. Na 

cidade de Bocaiuva (MG), na empre-
sa Vallourec, onde serão estudados 
clones tropicais em área tropical 
quente e seca. Em Mogi-Guaçu (SP), 
na empresa Internacional Paper do 
Brasil, onde serão analisados clones 
tropicais em área subtropical e, em 
Otácílio Costa (SC), na empresa 
Klabin, onde serão estudados clones 
subtropicais em área subtropical. 
Um quinto e último sítio será sele-
cionado futuramente no Uruguai.

“A amplitude climática fará com 
que os clones estudados tenham 
comportamentos distintos, permitindo 
entender o efeito das variáveis climá-
ticas sobre a alocação de carbono 
e produtividade”, destaca Otávio 
Campoe, coordenador técnico do 
TECHS. O estudo nos quatro sítios 
já selecionados compõe o projeto de 
pós-doutorado de Otávio. Nos sítios 
Otávio irá acompanhar o balanço de 

carbono nas parcelas com 
e sem exclusão de chuva, 
de clones selecionados. “É 
extremamente empolgan-
te iniciarmos esta fase de 
nossa pesquisa e conhecer 
as respostas ecofisiológicas 
dos clones numa amplitude 
regional e local de déficit 
hídrico”, completa Otávio. 
No sistema de exclusão de 
chuva, 30% da precipita-
ção é retirada do sistema. 

O TECHS agradece 
antecipadamente às em-
presas Suzano, Vallourec, 
International Paper e Kla-
bin pelo esforço extra 
das mesmas em prol do 
programa.
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Projeto de silvicultura clonal de Pinus taeda procura 
entender a produtividade maior da espécie no Brasil

O projeto de pesquisa “Impacto 
do espaçamento e silvicultura em 
materiais genéticos de Pinus taeda 
com distintas arquiteturas de copa”, 
em Rio Negrinho (SC), completou 
dois anos em junho. A pesquisa 
participa de um estudo financiado 
pelo Centro de Pesquisa Florestal da 
National Science Foundation (CAFS) 
e pela Cooperativa de Produtividade 
Florestal (FPC), nos Estados Unidos, 
e é coordenada pelo IPEF no Brasil.

O projeto é amplo e conta com 
três diferentes ensaios: um deli-
neamento fatorial em blocos com 
três repetições, sendo dois níveis 
de silvicultura (usual e intensivo), 
três espaçamentos e seis diferentes 
genótipos de Pinus taeda americanos 
(quatro clones e dois seminais), 
além de outro genótipo seminal, 
testemunha, brasileiro. O segundo 
delineamento apresenta um ensaio de 
espaçamento sistemático tipo Nelder, 
em duas repetições, com os diferen-
tes genótipos. O terceiro mostra um 
ensaio de teste de progênies, com 12 
repetições e dois níveis silviculturais, 
considerando 38 materiais genéticos, 
sendo 13 americanos e 25 brasileiros. 

Os ensaios integram um projeto 
maior, que é o estudo de interação 
entre genótipo e ambiente, sendo 
que a comparação entre sítios se 
deve ao fato deste ensaio estar 
também instalado na Virgínia e na 
Carolina do Norte, nos Estados 
Unidos. Os materiais genéticos 
americanos foram fornecidos pela 
ArborGen e os genótipos brasileiros, 
pela Valor Florestal.

O projeto é coordenado pelos 
professores Tom Fox (Virginia 

Polytechnic Institute and State Uni-
versity – Virginia Tech) e Jose Luiz 
Stape (North Carolina State Uni-
versity). No Brasil, os ensaios foram 
implantados e são coordenados pelo 
pesquisador Clayton Alcarde Alvares 
(IPEF), com o apoio dos engenheiros 
Admir Mora, Mármonn Nadolny e 
Diego Roters (Valor Florestal).

No final do segundo ciclo de 
crescimento, em julho de 2013, os 
estagiários Tainã Scarano, Jéssica 
Carmo e Pedro Pereira (todos da 
Esalq/USP), juntamente com a equi-
pe da Valor, realizaram o segundo 
inventário florestal dos três ensaios 
brasileiros, mensurando a altura 
total, o DAP e os diâmetros da copa 
de quase 10.000 árvores. No geral, 
as árvores fertilizadas apresentaram 
altura média de 3,1 m enquanto as 
não fertilizadas têm altura média de 
2,8 m, com o padrão se repetindo 
para o DAP e o diâmetro médio 
de copa. No entanto, os genótipos 
respondem de maneira diferente 
aos tratamentos aplicados, tan-
to no nível da silvicultura quanto  
no espaçamento. 

Na semana seguinte ao inventário 
ocorreram campanhas de fotossínte-
se e de caracterização da copa dos 
genótipos, nos ensaios fatorial e Nel-
der, ambas realizadas por Clayton 
com apoio de Marco Yanez, Eric Car-
baugh e John Peterson (estudantes 
de pós-graduação da Virginia Tech). 
As mesmas medições foram também 
realizadas nos sítios da Virginia e 
Carolina do Norte, e no médio prazo 
teremos resultados importantes da 
interação genótipo-ambiente.

Segundo Tom Fox “este ensaio, 
sem dúvida, é o primeiro estudo com 
tamanho rigor científico, já que possui 
os mesmos materiais genéticos (clones 
e sementes) de Pinus taeda no Brasil 
e nos EUA, exatamente nos mesmos 
delineamentos experimentais. Será um 
marco no conhecimento do ‘por que’ o 
Pinus taeda apresenta maior produti-
vidade no Brasil comparativamente aos 
EUA”. Stape ainda ressalta que como 
a Valor e a ArborGen fazem parte do 
Programa de Produtividade Po-
tencial do Pinus no Brasil (PPPIB), 
este projeto resulta também em uma 
grande sinergia o programa do IPEF.
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CESP investe em instalação de nova estação meteorológica

A Companhia Energética de São 
Paulo (CESP), considerada a maior 
produtora de energia elétrica do Es-
tado, e a quarta maior do país, possui 
um experimento em Castilho (SP), 
onde estuda diferentes modelos de 
plantios de espécies nativas, visando 
à restauração florestal. O ensaio faz 
parte do projeto incentivado pela 
Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEE) sobre o potencial de seques-
tro de carbono em áreas de restau-
ração, sendo coordenado pelos eng. 
Washington Geres e Carlos Rodrigues 
(CESP) e pelos professores José Luiz 
Stape (NCSU), Paulo Kageyama e 
Flávio Gandara (Esalq/USP).

Entitulado “Seqüestro de car-
bono em plantios com diferentes 
modelos de restauração da Mata 
Atlântica”, o projeto se constitui de 
um delineamento fatorial que estuda 
os principais aspectos relacionados 
ao sucesso de uma restauração flo-
restal, como as práticas silviculturais 
(manejo tradicional e potencial), a 
diversidade de espécies (alta-120 
espécies e média-60 espécies), e a 
composição florística (25:75 e 50:50, 
Pioneira e Não-pioneira). O projeto 
ainda conta com quatro tratamentos 
adicionais que estudam os efeitos 
da irrigação durante todo ano (sem 

restrição hídrica), o preparo de solo 
em camalhão e o plantio apenas de 
espécies não-pioneiras.

Como o ensaio aborda questões 
relacionadas ao desenvolvimento 
do Índice de Área Foliar (IAF) para 
explicar a produção de lenho, é 
necessário o rigoroso acompanha-
mento do clima no sítio, a qual será 
feita por uma estação meteorológica 
adquirida no projeto e instalada ao 
lado do ensaio. Além disso, estão 
sendo adquiridas imagens de satélite 
de alta resolução para monitorar o 
desenvolvimento do IAF para calibrar 
sistemas de sensoriamento remoto 
para avaliar qualidade de restauração.

No dia 14 de agosto, os pesqui-
sadores Clayton Alcarde Alvares e 

Otávio Camargo Campoe, ambos 
do IPEF, participaram da instalação 
da nova estação meteorológica 
que permitirá o monitoramento 
climático detalhado em escala 
horária, possibilitando o entendi-
mento da relação entre as variáveis 
climáticas e o desenvolvimen-
to dos diferentes modelos de  
restauração florestal. 

“Com tais informações será possí-
vel, por exemplo, conhecer, os níveis 
de estresse hídrico que induzem a 
caducifolia nas 120 diferentes espécies 
nativas do ensaio”, comenta o Prof. 
Stape. Participaram da instalação os 
engenheiros Idegrades Nunes Fer-
nandes (Eldorado), Adilson Hayashi 
(CESP) e Renato Motta (CESP).

Idegrades (Eldorado), Adilson e Renato (CESP), Otávio e Clayton (IPEF)
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Certificação Florestal planeja próximas 
atividades e realização de seminários

O Programa Cooperativo em 
Certificação Florestal (PCCF) 
organizou em julho um encontro 
com representantes das empresas 
associadas, representantes de em-
presas químicas e pesquisadores 
da academia, para discutir sobre 
as mudanças propostas no draft 
da consulta pública aberta pelo 
FSC sobre Indicadores & Limiares 
presentes na sua política de pestici-
das. O objetivo desse encontro foi 
elaborar comentários com embasa-
mento técnico-científico sobre tais 
mudanças, representando a Câmara 
Econômica Brasileira. O documento 
foi disponibilizado para as empresas 
associadas para que estas também 
pudessem enviar seus comentários 
ao FSC e, assim, contribuir no 
processo de revisão.

No final de julho, o Comitê 
Técnico Administrativo (CTA) do 
programa reuniu-se no IPEF, unidade 
do Monte Alegre, para planejar as 
próximas atividades do PCCF frente 
às demandas da 10ª Reunião Geral, 
que aconteceu no mês de maio em 
Campinas. Dentre as atividades 
abordadas estão os eventos con-
firmados para o segundo semestre 
desse ano. O primeiro deles é o Se-
minário Social PCCF, em Piracicaba 
(SP) nos dias 18 e 19 de setembro, 
cujo objetivo é o de proporcio-
nar um espaço para as associadas 
exporem os resultados obtidos, 
métodos aplicados, dificuldades 
encontradas e desafios futuros das 
suas iniciativas, alavancadas durante 
o desenvolvimento dos trabalhos 
finais do Curso de Multiplicadores 
Sociais ministrado pelo Instituto 

Brasileiro para Desenvolvimento 
de Gestão Empresarial Sustentável 
(IDGES) em parceria com o PCCF 
em 2012.

Outro evento programado para 
este semestre é o Seminário sobre 
Condicionantes/Químicos, nos dias 
02 e 03 de outubro, que apresentará 
o alinhamento dos pontos trabalha-
dos nesse documento que servirá de 
base para o Relatório Final, que será 
apresentado ao FSC antes do prazo 
final da derrogação, com a finalidade 
de diminuir os questionamentos 
do sistema frente às informações 
encontradas nos processos de 
auditoria. Finalmente, nos dias 23 e 
24 de outubro será realizada a 11ª 
Reunião Geral do PCCF, sendo que 
estes dois últimos serão realizados 
no Hotel Tryp, em Campinas (SP).

Em agosto, o PCCF participou 
da Reunião da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) e 
Cerflor, em Brasília, que tratou, 
entre os diversos assuntos, sobre os 
documentos que estão em consulta 
nacional sobre o andamento do pro-

jeto de manejo florestal comunitário, 
além do Programa Bônus Certifi-
cação (parceria entre o Sebrae e o 
Inmetro) e do projeto para o Fundo 
Amazônia do Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES).

Ainda em agosto aconteceu, na 
sede da Bracelpa em São Paulo, 
uma reunião sobre a Plataforma 
de Declarações Online (OCP, sigla 
em inglês), com o coordenador do 
projeto, Phil Guillery (FSC), para 
esclarecer o processo de utilização 
da ferramenta, que se encontra 
disponível para testes. Esta ferra-
menta “será capaz de resolver os 
problemas com a veracidade ou 
autenticidade de uma declaração 
FSC” de acordo com o sistema. 

Neste bimestre mais uma em-
presa florestal filiou-se ao PCCF, 
a Sengés Florestadora e Agrícola, 
e além desta, mais duas empresas 
estão em processo de filiação. Ao 
total o PCCF conta com a partici-
pação de 38 empresas associadas, 
representando diversos segmentos 
do setor florestal. 

10ª Reunião Geral do PCCF
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VII Simpósio sobre Técnicas de Plantio e Manejo de Eucalipto 
para Usos Múltiplos mostra diversidade de temas

Entre os dias 14 e 16 de agosto 
foi realizado em Piracicaba (SP), 
nas dependências da Escola Supe-
rior de Agricultura “Luiz de Quei-
roz” (ESALQ/USP), o VII Simpósio 
“Técnicas de Plantio e Manejo de 
Eucalipto Para Usos Múltiplos” com 
o tema “Práticas Silviculturais de 
Implantação e de Manutenção em 
Florestas de Eucalipto Destinadas a 
Múltiplos Usos”.

O evento contou com a parti-
cipação de 178 pessoas, entre elas 
produtores, engenheiros, técnicos, 
profissionais de empresas públicas 
e privadas, administradores e estu-
dantes do setor agrícola e florestal, 
e teve como objetivo possibilitar a 
aquisição e troca de informações 
sobre o plantio de eucalipto através 
de palestras e discussões, difundir os 
múltiplos usos da cultura do eucalip-
to, possibilitar o conhecimento de 
técnicas modernas para a produção 
de florestas de eucalipto e otimizar 
os níveis de planejamento e renta-
bilidade do ramo florestal/agrícola. 

A programação contou com 22 
palestrantes, oriundos de diversas 
instituições e empresas do ramo 
florestal, que abordaram os temas 
“Análise econômica da cultura de 
eucalipto”, “Linhas de crédito para 

o setor florestal”, “Modalidades 
de parceria florestal (fomento) e 
arrendamento praticados pela Suzano 
em São Paulo”, “Cadastro Ambiental 
Rural (CAR) para pequenas e médias 
propriedades”, “Resultados de 18 
anos do Teste de Uso de Múltiplo 
de Eucalipto (TUME)”, “Escolha de 
genótipos de eucalipto em função do 
uso e das condições edafoclimáticas”, 
“Produção de mudas florestais de eu-
caliptos”, “Conservação, preparo do 
solo e plantio”, “Adubação e calagem 
de plantações”, “Aspectos técnicos do 
manejo da brotação do eucalipto”.

No segundo dia, os participantes 
tiveram a oportunidade de se apro-
fundar nos assuntos “Prevenção e 
controle de pragas”, “Prevenção e 
controle de doenças”, “Prevenção 
e controle de incêndios florestais”, 
“Manejo de plantas daninhas em áreas 
florestais”, “Preservação e tratamen-
to da madeira de reflorestamento”, 
“Sistemas agroflorestais com euca-
lipto”, “Produção de mel em povo-
amentos de eucalipto”, “Silvicultura 
para serrarias e outros produtos de 
valor agregado de eucaliptos, e seus 
mercados”, “Técnicas de desdobro 
da madeira na serraria”, “O uso da 
madeira de reflorestamento na cons-
trução civil” e “Colheita das árvores”. 

Para finalizar, no terceiro dia, foi re-
alizada uma visita a fazenda Palmeiras, 
de propriedade do senhor José Carlos 
de Almeida, em Capão Bonito (SP), 
onde conheceram o sistema agrosil-
vopastoril, exemplificando como a 
pequena e a média propriedade rural 
pode maximizar o uso do solo e au-
mentar a rentabilidade. Já na fazenda 
São Miguel, em São Miguel Arcanjo 
(SP), conheceram as operações silvi-
culturais da Suzano Papel e Celulose, 
vivenciando, por meio da prática, 
como uma grande empresa do setor 
florestal realiza suas atividades. 

Os coordenadores responsáveis 
por este evento foram os docentes 
da Esalq/USP, prof. José Leonardo de 
Moraes Gonçalves, profa. Luciana 
Duque Silva e prof. Durval Dourado 
Neto, além do eng. José Carlos 
Arthur Junior, coordenador técnico 
do Programa de Silvicultura e 
Manejo (PTSM) do IPEF. O evento 
possibilitou um panorama geral da 
formação de plantios de eucalipto, 
ressaltando que diante das possibili-
dades de usos múltiplos da madeira, 
o negócio florestal pode ser rentável 
para o produtor rural.

“Os produtores saíram muito sa-
tisfeitos com o conteúdo apresentado 
e bastante entusiasmados em plantar 
suas florestas. Nosso objetivo foi levar 
ao produtor as melhores técnicas de 
manejo e as possibilidades de uso da 
madeira. Vejo que o papel extensio-
nista das universidades e do IPEF são 
plenamente exercidos em eventos 
como este simpósio”, comenta José 
Carlos Arthur Junior.

Mais informações sobre o PTSM 
podem ser obtidas no site do IPEF 
em http://www.ipef.br/ptsm
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Projeto Eldorado de Prevenção a Incêndios Florestais 
ganha reforço em período de seca

Antecipando-se a possíveis ocor-
rências em florestas da região, 
a Eldorado já iniciou este ano o 
Projeto de Prevenção a Incêndios 
Florestais. Dividida em três etapas: 
prevenção, detecção e combate, 
a iniciativa garantiu o registro de 
zero queimadas ao longo de 2012, 
incluindo os meses mais secos, entre 
julho e outubro, que pedem ações 
rápidas e mais atenção.

Dentre as iniciativas aplicadas 
para prevenção, está a limpeza de 
faixas entre plantações que isolam 
zonas e evitam que as chamas se 
espalhem desordenadamente para 
as adjacências. Os colaboradores 
que trabalham em áreas florestais 
também participaram de novos 
treinamentos para identificação e 
combate de focos de incêndio.

“Entre julho e outubro a região fica 
muito seca, o que favorece a propaga-
ção do fogo, especialmente perto de 
linhas férreas e rede elétrica, pois uma 
simples fagulha pode iniciar um ver-
dadeiro estrago”, explica José Neto, 
especialista da Eldorado em Prote-
ção e Fitossanidade. Para disseminar 
a conscientização, funcionários da 
Eldorado também estão visitando 
os vizinhos e instruindo a população 
a não queimar detritos em áreas de 
risco, além de identificar e controlar 
pequenos incêndios.

Para que vizinhos de florestas e 
parceiros florestais possam avisar 
a empresa assim que identificarem 
fumaça ou sinal de queimadas, a 
Eldorado criou o Linha Verde, um 
telefone que funciona diariamen-
te para apoiar no atendimento 
imediato. “Este é um canal muito 

importante, pois por ele conseguimos 
ter conhecimento de incidentes antes 
mesmo da primeira hora. Do outro 
lado da linha há sempre um profissio-
nal treinado para acionar as equipes 
mais próximas e evitar desastres”, 
afirma Neto.

Este ano, para reforçar o time de 
detecção, a Eldorado também está 
testando um sistema de monitora-
mento via satélite do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
O instituto detecta alteração de luz 
e temperatura e avisa a Empresa a 
qualquer sinal de oscilação. No cam-
po, a equipe recebeu reforço de ges-
tores instruídos para início imediato 
de procedimentos em caso de focos 
de incêndio, além da parceria com 
a Associação Sul-Mato-Grossense 
de Produtores e Consumidores de 
Florestas Plantadas (Reflore – MS), 

que reúne produtores de várias 
áreas que se ajudam mutuamente na 
localização de fumaça e no combate 
efetivo a incêndios.

Para tornar o projeto preven-
tivo ainda mais eficiente, a equipe 
Eldorado se posiciona em pontos 
estratégicos, de acordo com o 
movimento das equipes operacio-
nais, cobrindo toda a área de risco.  
“Muitos incêndios acontecem por 
fenômenos naturais, como queda de 
raios, por fagulhas que se soltam da 
rede elétrica ou de linhas férreas, mas 
a maioria dos casos provém de ações 
humanas, especialmente ao manusear 
fogos de artifício, ao descartar bitucas 
de cigarro em áreas propícias ou 
ao queimar resíduos. A equipe está 
pronta para agir, mas esse controle na 
região depende de toda a população”, 
reforça o especialista.
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Suzano Papel e Celulose inicia colheita de madeira 
para suprir a nova unidade Imperatriz

A Suzano Papel e Celulose iniciou 
no mês de agosto a colheita de 
madeira para abastecer a nova Uni-
dade Imperatriz. Ao todo, já são 45 
colaboradores atuando em campo 
nos municípios de Vila Nova dos 
Martírios e São Francisco do Brejão, 
ambos do Estado do Maranhão, na 
operação de 15 máquinas, sendo dez 
Harvesters e cinco Forwarders.

Parte do eucalipto que está sendo 
colhido será encaminhado à Unidade 
Industrial, onde ficará no pátio de 
madeira até o início das operações, 
previsto para o quarto trimestre 
deste ano e a outra parte ficará 
no próprio campo para transporte 
posterior à fábrica. No início da 
operação da fábrica, serão 44 equi-

pamentos de colheita movimentando 
300 mil m³ de madeira por mês.

“Todos os colaboradores envolvidos 
no processo foram formados pelo 
Programa de Formação de Operadores 
de Máquinas Florestais no Maranhão”, 
reforça Julio Ohlson, diretor da 
unidade florestal do Maranhão. Ao 
todo, serão treinados 200 alunos na 
modalidade operação de máquinas 
de colheita, 40 em abastecimento 
(operação das máquinas do pátio 
de madeira), e serão contratados 
mais 140 para estes respectivos 
cargos, além de 26 operadores para  
cada modalidade.

A base florestal do projeto será 
composta por aproximadamente 
70% de plantios próprios e de 

30% de plantios de eucalipto do 
Programa Vale Florestar, contando 
com o apoio de outros produtores 
locais na forma de parcerias flo-
restais. Serão necessários 167 mil 
hectares plantados para atender 
a fábrica. Os investimentos flo-
restais previstos são de cerca de  
US$ 575 milhões.

Com o início da operação pre-
visto para o quarto trimestre deste 
ano, a fábrica terá capacidade de 
produção de 1,5 milhão de toneladas 
de celulose de eucalipto, volume 
que será direcionado, prioritaria-
mente, para abastecer os mercados 
europeu e norte-americano. O 
investimento industrial estimado é 
de US$ 2,3 bilhões.

Melhoria no manejo de eucalipto garante produtividade
Em busca da melhoria contínua 

em todos os seus processos, a CE-
NIBRA tem como objetivo garantir 
a produtividade de seus plantios de 
eucalipto, desenvolvendo diversos 
projetos para análise. A equipe 
de pesquisa florestal da empresa 
promove a aplicação de tecnologias 
que contribuem para melhoria da 
competitividade. A sustentabilidade 
da produção de madeira a partir de 
florestas plantadas de eucalipto, com 
a utilização racional dos recursos 
naturais disponíveis, é assegurada 
pelo monitoramento diário e pelo 
desenvolvimento de alternativas aos 
atuais procedimentos.

Com essa visão, a CENIBRA 
participa do Programa Coopera-
tivo de Tolerância de Eucalyptus 
Clonais aos Estresses Hídrico e 
Térmico (TECHS), programa  do 

IPEF que atende 28 empresas do se-
tor florestal. No TECHS têm-se 18 
clones selecionados em diferentes 
regiões do país e instalados em 33 
sítios no Brasil e Uruguai, sendo 12 
clones em cada local. A frequência 
e a intensidade de períodos secos 
levam à redução de produtividade, 
porém há variações de tolerância à 
seca pelos clones. A região baixa da 
CENIBRA, região de Belo Oriente 
e Ipaba, ambas de Minas Gerais, 
caracteriza-se pelo déficit hídrico, 
ou seja, mais acentuado em relação 
a outras áreas da empresa.

Além de diferentes níveis de 
estresse dos 33 sítios instalados, 
em cada local foi realizado um 
trabalho de restrição hídrica de 
duas maneiras: com a exclusão de 
30% da chuva anual por meio da 
instalação de lonas plásticas, e a 

outra sendo o plantio dos clones 
em diferentes espaçamentos para 
promover maior competição pela 
água, com o aumento da população 
de plantas por área. 

Nesse trabalho será possível 
identificar que mecanismos eco-
fisiológicos têm os clones mais 
adaptados ao estresse hídrico, 
com o objetivo de incorporar os 
parâmetros associados aos compor-
tamentos fisiológicos ambientais na 
seleção clonal da CENIBRA. Além 
disso, é possível realizar ajustes 
no manejo, visando incremento de 
produtividade de forma sustentável, 
uma vez que clones mais adaptados 
são mais eficientes no uso da água, 
de luz e de nutrientes, direcionando 
proporcionalmente mais carbono 
para o lenho, parte da planta de in-
teresse comercial para a CENIBRA.
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