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A busca pela produtividade aliada a sustentabilidade tem sido o grande 
desafio para o setor florestal nos últimos anos. A procura por materiais que 
possam produzir mais, em condições adversas, preservando ao máximo 
os recursos naturais, através de modernas técnicas de manejo, tem sido 
um dos objetivos das empresas mais notado dentro da estrutura de  
pesquisa do IPEF.

Evidenciando isso, esta edição do IPEF Notícias vem recheada de notícias 
sobre seu Programa de Cooperativo em Melhoramento Florestal 
(PCMF), que realizou treinamentos e reuniões buscando integrar as 
empresas em seus projetos de populações núcleo, de biorreguladores em 
pomares de polinização controlada, além da sua 4ª reunião técnica.

Também na busca do entendimento sobre o comportamento dos 
materiais genéticos nos mais diversos ambientes, o programa TECHS 
instalou seu experimento no Uruguai, e vêm monitorando o comportamento 
dos 18 clones de sua rede experimental em um sítio especial, e também 
divulgando todas estas informações em sua 6ª reunião técnica. 

Um reconhecimento a importância dos estudos do TECHS foi o fato 
de o programa ter conseguindo o apoio da CAPES e do CNPq para três de 
seus projetos, sendo dois de iniciação científica e um de doutorado. Outro 
programa cooperativo que conseguiu apoio da CAPES foi o de Produtividade 
Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB), com o projeto de mestrado que 
busca compreender e quantificar os processos que controlam a produtividade 
do Pinus subtropical e tropical, e suas interações com o ambiente.

Devido a importância da modelagem florestal em todos os seus 
programas cooperativos, o IPEF adicionou mais um talento a sua equipe 
técnica. Trata-se de Rafaela Lorenzato Carneiro, que participou do PPGF 
2011, e irá atuar especialmente nos programas PPPIB e TECHS.

O Programa Cooperativo em Proteção Florestal (PROTEF) relata 
sua participação em simpósio de controle biológico, que também contou 
com a participação de empresas filiadas ao programa, marcando inclusive 
sua próxima reunião para dezembro com o tema “Novos desafios na 
Proteção Florestal: Análise de Riscos Fitossanitários e Mudanças Climáticas”. 
Já o Programa Cooperativo em Monitoramento Ambiental em 
Microbacias (PROMAB) informa de uma visita a Colômbia, onde foram 
apresentadas as pesquisas e resultados em andamento.

A difusão de informações dos programas também foi destaque nos três 
eventos promovidos pelo Programa Cooperativo em Certificação 
Florestal (PCCF) no último bimestre, com um workshop sobre a proposta 
do relatório final de derrogação a ser enviada ao FSC, de um seminário social 
com apresentação de casos de suas empresas afiliadas, e de sua 11ª reunião 
geral. Além destes, o Programa de Silvicultura e Manejo (PTSM) realizou 
sua 48ª reunião técnica com o tema “manejo da brotação do eucalipto”, com a 
definição dos temas das duas próximas reuniões a serem realizadas em 2014.

A necessidade de geração de todo esse conhecimento técnico-científico 
ficou evidenciado na Sessão Técnica Florestal, realizada em conjunto pela 
Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP) e o IPEF, no último 
dia 9 de outubro. Com apresentações de diversas personalidades do setor, 
ficou clara a necessidade de mais incentivo às pesquisas de fronteira que 
possam consolidar nossa posição de maiores produtores florestais no mundo.

A todos, uma ótima leitura!

ExpEdiEntE
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ABTCP e IPEF realizam Sessão Técnica Florestal durante o 
46º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel

Sala lotada e palestras de altís-
simo nível. Este foi o resultado da 
Sessão Técnica Florestal, evento 
que ocorreu durante o ABTCP 
2013 – 46º Congresso e Exposição 
Internacional de Celulose e Papel. 
O ABTCP 2013, principal evento 
do setor na América Latina, foi 
realizado entre os dias 8 e 10 de 
outubro de 2013, no Transamérica 
Expo Center em São Paulo (SP). 
O congresso teve como objetivo 
incentivar inovações e melhorias 
no setor, e o tema escolhido para 
este ano foi “Tecnologias Limpas 
e Ecoeficiência”, pois a indústria 
brasileira de celulose e papel con-
quistou, ao longo dos últimos anos, 
posição de destaque nos aspectos 
de minimização de seus impactos 
ambientais e da prática dos concei-
tos de sustentabilidade.

A iniciativa da realização da 
sessão técnica foi encabeçada pela 
Associação Brasileira Técnica de 
Celulose e Papel (ABTCP) e pelo 
Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (IPEF), promovendo e 
aprofundando discussões acerca 
das ameaças e oportunidades do 
segmento de base florestal, com 
destaque para as iniciativas de ino-
vação do setor. Ela contou com pa-
lestras apresentadas por renomados 
profissionais oriundos de diversas 
empresas e instituições, cujos temas 
foram diversificados. 

A abertura do evento foi reali-
zada por Celso Foelkel, presidente 
do ABTCP 2013, ressaltando a 
necessidade da continuação da ino-
vação estratégica no setor florestal, 
e pelo prof. Luiz Ernesto George 

Barrichelo (IPEF), moderador do 
evento, que detalhou a iniciativa da 
ABTCP em voltar a contemplar o 
setor florestal no evento.

Na continuação, o prof. Jacques 
Marcovitch (FEA/USP) fez uma 
detalhada comparação entre as 
iniciativas de inovação e apoio 
educacional entre os diversos pa-
íses do mundo e suas respectivas 
posições em diferentes métricas 
que estão diretamente ligadas a 
políticas governamentais de apoio 
a educação e pesquisa. Já o prof. 
Ruy de Quadros Carvalho (IG/
UNICAMP) demonstrou, através de 
números e indicadores, o estagnado 
valor de investimento em pesquisa 
e inovação no setor de celulose e 
papel desde 2002.

Iniciando a visão das empresas 
sobre o setor, o eng. Luis Fer-
nando Silva (Internacional Paper), 
falou sobre o desafio organizacio-
nal para promover a cultura da 
melhoria de processos e inovação 
nas empresas do ramo, exempli-
ficando ferramentas e métodos 
existentes, e também falando na 
prática sobre a experiência da 
International Paper no assunto. 
Já o eng. Aguinaldo José de Souza 
(Suzano) falou sobre a diversidade 
ambiental e a gestão florestal 
corporativa, mostrando como é 
difícil a gestão de produtividade 
quando se trabalha com materiais 
genéticos em ambientes tão diver-
sos como o do nosso país, dando 
seu depoimento também sobre 
a variação da produtividade em 
sítios muito próximos (a menos 
de 50km) e que utilizam o mesmo 

material genético, ressaltando a 
necessidade de pesquisas em bus-
ca de novos materiais que possam 
ser utilizados nestes ambientes. 

Na continuação do evento, o 
eng. Fernando Bertolucci (Fibria) 
mostrou a experiência da empresa 
na busca pela inovação tecnológica 
competitiva, dando exemplos claros 
sobre a necessidade de investimos 
em pesquisa e inovação para a 
manutenção do patamar de produ-
tividade hoje alcançado. Finalizando 
o evento, o eng. Germano Aguiar 
Vieira (Eldorado Brasil), presidente 
do IPEF, falou sobre a gestão flo-
restal, de processos e pessoas, na 
Eldorado, quando detalhou sobre as 
dificuldades de um empreendimento 
de tão grande porte em uma área de 
escassa mão de obra.

Ao final, os palestrantes pude-
ram responder a perguntas dos 
participantes, onde todos foram 
unânimes ao ressaltar a necessidade 
na continuação dos investimentos 
em pesquisa e inovação como 
forma de aumentar a capacidade 
competitiva das empresas frente ao  
mercado mundial.

Durante o evento foram distribu-
ídos exemplares do mês de outubro 
da revista “O Papel”, publicação 
mensal da ABTCP, que apresenta 
detalhes da série “O papel na 
floresta, onde tudo começa...” que 
estará sob a responsabilidade do 
IPEF, com textos técnicos de autoria 
de seu corpo de pesquisadores, 
que abrangerão todas as fases da 
produção florestal, desde a escolha 
de espécies para o plantio até a 
colheita e certificação. ■
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56ª Semana Luiz de Queiroz traz em sua programação 
homenagem ao IPEF e comemoração nas estações

Na semana de 7 a 12 de ou-
tubro de 2013 foi comemorada 
a 56ª Semana Luiz de Queiroz, 
organizada pela Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(ESALQ/USP), Prefeitura do Cam-
pus USP “Luiz de Queiroz” (PUSP-
-LQ) e Associação dos Ex-alunos 
da ESALQ (Adealq). Os eventos 
da semana tiveram como objetivo 
congregar alunos e ex-alunos dos 
cursos da ESALQ (Engenharia 
Agronômica, Engenharia Florestal, 
Ciências Econômicas, Ciências 
dos Alimentos, Gestão Ambiental, 
Ciências Biológicas e Administra-
ção), professores, pesquisadores, 
agricultores, empresários, lide-
ranças públicas e setoriais para 
estabelecerem maior intercâmbio 
por meio de atividades técnicas, 
científicas e culturais.

Homenagem ao IPEF
Destacando-se pelo seu impor-

tante papel no desenvolvimento 
científico e tecnológico do setor 
florestal brasileiro, o Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestais 
(IPEF) foi prestigiado com uma 
homenagem pelo seu 45º aniver-
sário, ocorrido no dia primeiro de 
abril de 2013. Desde sua fundação 
em 1968, o IPEF atua de diversas 
formas, destacando-se através dos 
programas cooperativos, com a 
proposta de atingir seus principais 
objetivos que são as ações de 
integração universidade-empresa e 
interação entre as associadas, além 
da difusão de informações técnicas 
ao setor florestal.

Aniversário das Estações
As Estações Experimentais de 

Ciências Florestais de Itatinga e 
de Anhembi, que fazem parte do 
Campus da Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” (Esalq), são 
administradas pelo Departamento de 
Ciências Florestais. Juntas elas cons-
tituem uma área de 2.787 hectares, 
o que representa, aproximadamente, 
70% do território do Campus da 
ESALQ e 35% de todo território da 
Universidade de São Paulo (USP).

No dia 7 de outubro de 2013 foi 
realizada no centro de visitantes da 
estação experimental de Itatinga, 
a sessão solene em comemoração 
aos 25 anos da estação de Itatinga e 
40 anos da estação de Anhembi. O 
evento contou com a participação 
de autoridades, docentes, e fun-
cionários da USP, além de docentes 
e funcionários aposentados que 
foram pioneiros e idealizadores das 
estações experimentais. 

No período da manhã foi realizada 
a cerimônia com a presença de diver-
sas autoridades, onde foi descerrada 

uma placa comemorativa aos 25 anos 
da estação experimental de Itatinga, e 
entrega de premiações para professo-
res e funcionários que contribuíram e 
contribuem para a manutenção destas. 

A mesa redonda do evento, foi 
composta por Paulo Marcos Borges 
dos Santos, prefeito municipal de 
Itatinga, os professores José Vicente 
Caixeta Filho (diretor da Esalq), Mário 
Tomazello Filho (chefe do departa-
mento de Ciências Florestais - LCF), 
Fernando Seixas (prefeito do Campos 
USP “Luiz de Queiroz” – PUSP-LQ) 
e Luiz Carlos Estraviz Rodrigues 
(diretor do Centro de Informática do 
campus “Luiz de Queiroz”- Ciagri). 
Todos eles se pronunciaram para en-
fatizar a grandeza e a importância das 
estações para a extensão universitária 
ao longo dos anos.

Dando continuidade ao evento, 
foram realizadas palestras, a come-
çar pela apresentação do prof. Luiz 
Ernesto George Barrichelo, diretor 
do IPEF, que abordou a linha do 
tempo da incorporação da estação 
de Itatinga ao patrimônio da USP.  
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Prof. Barrichelo relatou toda a histó-
ria da estação, a começar por 1974, 
quando o prof. Helládio do Amaral 
Mello (fundador do IPEF), enviou o 
expediente (DS/266/74) ao reitor da 
USP, visando a incorporação do Hor-
to Florestal de Itatinga ao patrimônio 
da USP, que se encontrava sob a 
tutela e administração da Ferrovia 
Paulista S.A. (FEPASA). 

Após anos de lutas e burocracia, 
um decisivo ofício do então depu-
tado estadual, Dr. Jairo Ribeiro de 
Mattos, foi encaminhado pesso-
almente ao Governador Orestes 
Quércia, no sentido de incorporar o 
quanto antes o Horto de Itatinga ao 
patrimônio da USP. Consta do docu-
mento o despacho do governador: 
“Mesquita – Quero atender este 
pedido. Solicito urgência. Orestes 
Quércia”. Em 28 de julho de 1988 foi 
efetivada a lavratura da escritura de 
doação do Horto de Itatinga à USP

Para o Prof. Luiz Ernesto George 
Barrichelo, um dos responsáveis pela 
implantação da estação de Itatinga, 
“essa data marcou a posse definitiva 
de  um conjunto de árvores que, na 
época, era o maior patrimônio genéti-
co de Eucalyptus saligna existente no 

País e uma das principais espécies para 
as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste 
brasileiras para a produção de lenha, 
carvão, celulose e chapas”.  

Na continuação do evento, o prof. 
João Simões rememorou a história 
da inserção da estação de Anhembi 
ao patrimônio da USP, relatando as 
dificuldades de locomoção e estru-
tura da época. Após sua palestra foi 
realizada a entrega de homenagens a 
estes docentes e aos ex-funcionários 
de ambas às estações.

Já no período da tarde foi re-
alizada uma visita monitorada a 
quatro áreas experimentais, den-
tre elas o experimento que vem 
sendo conduzido pelo Programa 
de Silvicultura e Manejo (PTSM) 
desde 2004, que estuda o “Efeito 
do manejo de resíduos florestais 
e suplementação nutricional em 
plantações de Eucalyptus grandis”. 
Essa área experimental foi escolhida 
devido a grande contribuição dada 
pelo programa do IPEF a esse tema, 
já que este estudo demonstrava 
que florestas implantadas sobre o 
sistema de cultivo mínimo produ-
ziam, no final da rotação, o mesmo 
volume de madeira que as florestas 

implantadas no cultivo intensivo. 
Além disso, o cultivo mínimo do solo 
reduzia em mais de 20% os custos 
de reforma, além de trazer ganhos 
na conservação do solo. 

Para o eng. José Carlos Arthur 
Júnior, coordenador técnico do 
PTSM, “comparado com as práticas 
realizadas até o início da década de 
90, onde em sua grande maioria os 
plantios florestais eram estabelecidos 
por meio de um cultivo intensivo do 
solo, que incluía a queima dos resíduos 
e revolvimento da camada superficial 
do solo, os avanços conseguidos em 
termos de sustentabilidade foram 
bastante expressivos.”

Coube ao mestrando da ESALQ/
USP e pesquisador do PTSM, José 
Henrique Tertulino Rocha, apre-
sentar os objetivos da pesquisa e 
alguns resultados dos estudos, que 
ele e outros alunos, têm conseguido. 
Para José Henrique, o manejo de 
resíduos florestais é um tema muito 
abrangente, “mesmo após 18 anos 
do primeiro experimento, o tema 
ainda continua atual, com inúmeras 
questões a serem resolvidas. Hoje, as 
áreas florestais são estabelecidas sob o 
sistema de cultivo mínimo do solo, com 
a manutenção dos resíduos, porém, 
com as restrições de compra de terras 
e o encarecimento dos combustíveis 
fósseis, os resíduos estão sendo vistos 
como fonte alternativa de energia. 
Apesar de ser uma fonte renovável, 
os benefícios da manutenção desses 
resíduos no campo são inúmeros e, 
às vezes, difíceis de serem valorados. 
Por esse motivo o IPEF, em parceria 
com a Esalq/USP, vem desenvolvendo 
pesquisas sobre esse tema”. ■
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IPEF contrata mais um talento 
para integrar seus programas cooperativos 

O Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Florestais (IPEF) contratou, em 
setembro, a eng. Rafaela Lorenzato 
Carneiro para integrar a equipe 
de modelagem e participar como 
pesquisadora nos programas coo-
perativos de Produtividade Poten-
cial do Pinus no Brasil (PPPIB) 
e de Tolerância de Eucalyptus 
Clonais aos Estresses Hídrico e  
Térmico (TECHS).

Rafaela é formada em engenharia 
florestal pela Escola Superior de 
Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(Esalq/USP), em 2010, participando 
da primeira edição do Programa 
de Preparação de Gestores Flo-
restais (PPGF), em 2011. Durante 
sua graduação foi estagiária do IPEF 
pelo projeto SESC Pantanal e atuou 
nas pesquisas do PPPIB. No mesmo 
mês de sua contratação, defendeu 
sua dissertação de mestrado pelo 
Programa de Recursos Florestais da 
Esalq/USP sob orientação do prof. 
José Luiz Stape. 

Mestrado
O projeto de pesquisa do mes-

trado de Rafaela foi desenvolvido 
nos plantios do PPPIB na Estação 
Experimental de Ciências Florestais 
de Itatinga, onde um ensaio com 
três fatores (nutrição, hídrico e 
desbaste) foi instalado em fevereiro 
de 2007 para as duas principais 
espécies de Pinus plantadas no 
Brasil: P. caribaea var. hondurensis 
(tropical) e P. taeda (subtropical). 
Rafaela selecionou três árvores mé-
dias nas duas espécies estudadas em 
tratamentos fertilizados e irrigados 
(manejo intesivo) e em tratamento 

sem fertilização e não irrigado (con-
trole), ambos sem desbaste, para 
caracterizar a capacidade fotossinté-
tica e a condutância estomática das 
duas espécies durante o verão e o 
inverno de 2012, com medições de 
fotossíntese utilizando o aparelho 
LiCor 6400 XT. 

Aos cinco anos o P.caribaea var. 
hondurensis apresentou o dobro 
do volume de madeira do que 
o P.taeda. Para as duas espécies 
a fotossíntese máxima foi maior 
durante o verão, e o P. caribaea 
var. hondurensis mostrou grande 
variação entre as estações, sendo 
que as duas espécies tiveram mé-
dias fotossintéticas semelhantes ao 
compararmos as duas avaliações. O 
Pinus taeda se destacou em ambas 
as campanhas, com maiores valores 
médios que o Pinus caribaea var. 
hondurensis, relacionado à maiores 
concentrações de nitrogênio foliar. 
Assim, Rafaela verificou que não 

houve relação entre o crescimento 
em biomassa das árvores e as 
medições da fotossíntese no nível 
foliar, indicando que outros proces-
sos, a nível de copa e planta, são 
necessários para explicar o maior 
crescimento do Pinus caribaea  
var. hondurensis. 

Os professores José Luiz Stape 
(NCSU), Rinaldo Cesar de Paula 
(UNESP/Jaboticabal) e Antônio Na-
tal Gonçalves (Esalq/USP) formaram 
a banca de defesa, e o estudo foi 
apoiado pela CAPES e pelo PPPIB, 
que é composto pelas empresas 
Arauco, Caxuana, Juliana, Klabin, 
Masisa, Rigesa e Valor Florestal. 

Rafaela agora irá atuar nos levan-
tamentos de índice de área foliar 
nas parcelas gêmeas do PPPIB, 
juntamente com a eng. Juliana 
Biruel (Esalq/USP), e acompanhar 
a instalação e medição do balanço 
de carbono nos sítios específicos  
do TECHS. ■

Rafaela recebendo o certificado do PPGF 2011 das 
mãos de Antônio Joaquim de Oliveira (Duratex)
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Scientia Forestalis conquista Fator de Impacto

No mês de outubro a revista 
Scientia Forestalis, periódico de 
divulgação científica publicado pelo 
IPEF, foi contemplada com a classifica-
ção no Journal Citation Report (JCR) 
da Institute for Scientific Information 
(ISI) – Web of Science, conquistando 
Fator de Impacto (FI), sendo assim 
reconhecida e avaliada como parte 
da elite dos periódicos nacionais  
e internacionais.

O JCR é um recurso que permite 
avaliar e comparar publicações cien-
tíficas utilizando dados de citações 
extraídas de revistas acadêmicas e 
técnicas, avaliando o impacto destas 
na comunidade científica, além de 
permitir a verificação dos periódicos 
mais citados em uma determinada 
área e sua relevância da publicação 
para a comunidade cientifica por 
meio do FI, medida que reflete o 
número médio de citações de artigos 
científicos publicados em determina-
do periódico. O jornal também avalia 
revistas de 3.300 editores, cerca 
de 200 disciplinas em 60 países, 

acessando a estatística de citações 
desde 2001 até os dias atuais. 

A Web of Science é uma base 
de dados que disponibiliza acesso a 
mais de 9.200 títulos de periódicos, 
tendo como objetivo possibilitar a 
identificação de artigos periódicos 
em diversas áreas de conhecimento. 
A partir deste conhecimento ela di-
vulgou os fatores de impacto de 2012 
e a revista cientifica do IPEF estava 
presente na listagem das classificadas. 

“Esse é um resultado muito signi-
ficativo. Agora estamos qualificados 
internacionalmente e isso é privilégio 
de menos de 20% das publicações 
acadêmicas em todo mundo”, declara 
Kizzy França, editora executiva da 
Scientia Forestalis.

Essa conquista ocorre apenas 
quatro meses depois de a revista 
também ter subido de qualificação 
junto à CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior), responsável pela avaliação 
dos periódicos nacional, passando de 
Qualis B2 para Qualis B1. 

A partir de novembro, todo 
processo de publicação dos artigos 
da editora IPEF será feita através de 
um software próprio. “O volume de 
submissões para a revista está acima 
do esperado. Batemos o recorde his-
tórico com 198 submissões até hoje, 
e ainda temos três meses para acabar 
o ano”, acrescenta Kizzy.

Também neste bimestre foi lan-
çada a edição número 99 da Scientia 
Forestalis, onde foram publicados 
14 artigos científicos originais e iné-
ditos na área de ciências florestais. 
Todos os artigos publicados estão 
disponíveis na íntegra no endereço  
www.ipef.br/publicacoes/scientia

O IPEF agradece a todos os 
pesquisadores, autores, revi-
sores e editores que trabalham 
arduamente para que possamos 
alcançar esses índices de qualifica-
ção e reconhecimento, auxiliando 
na produção de um periódico 
científico de qualidade e impor-
tância para área florestal nacional  
e internacional. ■

Agenda de Eventos IPEF
XIII Reunião Anual do Eucflux 
Dias 25 e 26 de novembro de 2013
Auditório da FEPAF/UNESP (Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais) 
R. Dr. José Barbosa de Barros, nº 1780 Fazenda Experimental Lageado – Botucatu (SP)

X Reunião Anual do PPPIB
Dias 28 e 29 de novembro de 2013
Frame Madeiras Especiais 
R. Luiz Caetano Francio, 475 - Bairro Figueroa – Caçador (SC)

21ª Reunião Técnica PROTEF
Novos desafios na Proteção Florestal: Análise de Riscos Fitossanitários e Mudanças Climáticas
Dias 04 e 05 de dezembro de 2013
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva - FAIT 
Rod. Francisco Alves Negrão (SP 258) Km 285 - Itapeva (SP) e Suzano Papel e Celulose - Itararé (SP)
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IPEF reúne professores e pesquisadores 
do Uruguai através do Programa TECHS 

Dentre os 35 sítios experimen-
tais do TECHS (Programa Co-
operativo sobre Tolerância de 
Eucalyptus Clonais ao Estresses 
Hídrico e Térmico), os dois mais 
meridionais estão localizados no 
Uruguai, na latitude de 33° sul. O 
ensaio da associada Montes del 
Plata foi instalado em abril de 2013 
e o ensaio da associada Forestal 
Oriental será instalado no mês de 
novembro de 2013, sendo que 
ambos fazem parte da rede sub-
-tropical do TECHS, contando 
com três clones plásticos e quatro 
clones subtropicais, compreenden-
do ampla gama de espécies como 
E.grandis, E.dunnii, E.benthamii, 
E.saligna, E.grandis x urophylla e  
E.urophylla x globulus. 

Como os demais sítios TECHS, 
a rede visa potencializar o uso dos 
ensaios por universidades e intitutos 
de pesquisas próximos, e no caso do 
Uruguai, professores e pesquisado-
res da Universidad de La Republica 

Uruguay, do Instituto Nacional de 
Investigación Agropecuaria e da 
Sociedad de Productires Forestal del 
Uruguay se reuniram no dia 17 de 
outubro com os pesquisadores das 
empresas Montes del Plata, Forestal 
Oriental e com o coordenador 
científico do TECHS, prof. José Luiz 
Stape (NCSU). 

Nesta reunião, o prof. Stape 
expôs em detalhes o programa 
TECHS, sua filosofia de coopera-
ção científica e os resultados do 
primeiro ano de estudo no Brasil. 
Moacyr Fantini, representante da 
Montes del Plata, e Ricardo Buzzo, 
representante da Forestal Oriental, 
elogiaram os aspectos aplicados 
do projeto e sua metodologia de 
cooperação universidade-empresa. 
Os professores Juan Pablo, Carolina 
Munka e José Manuel Gândara 
(ambos da UdelaR) e o pesquisador 
Alvaro Otero (Inia) se mostraram in-
teressados em participar do projeto 
e engajar alunos. Após esta reunião, 

houve visita ao ensaio da Montes del 
Plata, instalado em abril, e da área 
a ser instalada da Forestal Oriental. 

Na visita, concluiu-se que seria 
oportuno se realizar em maio de 
2014 uma reunião de campo, quan-
do os plantios terão um ano e seis 
meses, respectivamente, para defini-
ção de trabalhos extras do TECHS 
junto às instituições de pesquisa do 
Uruguay. Francisco Ferreira (Montes 
Del Plata) e Carmelo Centurion (Fo-
restal Oriental) ofereceram apoio à 
realização desta reunião do TECHS 
no Uruguai, onde todas as empresas 
participantes do programa estariam 
convidadas a participar. 

Para o prof. Luiz Ernesto George 
Barrichelo, diretor executivo do 
IPEF, “ver a interação universidade-
-empresa via programa TECHS no 
Uruguai é de grande valor para o 
IPEF em sua missão de aproximar os 
estudos acadêmicos de sua aplicação 
em campo, em busca da verdadeira 
sustentabilidade florestal”. ■
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VI Reunião do TECHS apresenta resultados 
de um ano e estabelece grupos de trabalho

O Instituto de Pesquisas e Es-
tudos Florestais (IPEF) promoveu, 
nos dias 16 e 17 de setembro, a VI 
Reunião Técnico-Administrativa do 
Programa Cooperativo sobre 
Tolerância de Eucalyptus Clonais 
aos Estresses Hídrico e Térmico 
(TECHS), nas dependências do 
Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) em Montes Claros (MG). 

A reunião foi coordenada pelos 
professores José Luiz Stape (NCSU) 
e Dan Binkley (Colorado State 
University), e pelo coordenador téc-
nico do programa Otávio Campoe 
(IPEF), contando com a participação 
de 68 pessoas, compreendendo 
representantes de empresas, profes-
sores e estudantes de pós-graduação 
e de graduação da área florestal, de 
várias universidades. 

O evento teve três grandes obje-
tivos, que foram revisar os conceitos 
do programa TECHS e apresentar 
os resultados com um ano de ativida-
des, mostrar as pesquisas associadas 
já em andamento e corrigir o plano 
de pesquisa do programa através de 
três grupos de trabalho: silvicultura, 
melhoramento e proteção florestal. 

Na primeira parte da reunião as 
apresentações abordaram os seguin-
tes temas: “Principais perguntas que 

o TECHS quer responder” pelos 
profs. Dan Binkley e Stape, “Análise 
Climática dos Sítios do TECHS em 
2012” por Clayton Alvares (IPEF), 
“Análise do crescimento dos clones do 
TECHS no primeiro ano” por Otávio, 
“Desenvolvimento dos Clones no 
Sítio Completo 33-DUR” pelo mes-
trando Eduardo Mattos (Esalq/USP), 
“Respostas fisiológicas dos clones 
TECHS ao estresse hídrico” pela 
doutorando Marina Otto (Esalq/USP), 
“Uso da água nos clones TECHS x 
espaçamento” por Rodrigo Hakamada 
(International Paper e doutorando 
USP), “Discussão geral das mensura-
ções e atividades já planejadas” por 
Stape, e “Balanço de Carbono - Sítios 
Especiais e Híbridos” por Otávio. 

Em seguida foi realizada uma 
dinâmica para a discussão das pes-
quisas em andamento e novas 
demandas do TECHS. Divididos em 
três grupos de trabalho (ecofisiologia 
e silvicultura, melhoramento e 
genômica, e pragas e doenças), os 
participantes puderam analisar as 
atividades realizadas pelo programa, 
sugerindo melhorias e novos estu-
dos a serem introduzidos. 

Para o prof. Dan Binkley, “a 
plataforma de pesquisa do TECHS 
é seguramente a maior rede experi-
mental em ecofisiologia já instalada 

no mundo, e o que pretendemos é 
estimular ainda mais seu uso para 
benefício de toda a cadeia de conhe-
cimento, desde as pesquisas básicas 
até as aplicadas” declara. 

No segundo dia, o ciclo de discus-
sões continuou com apresentação dos 
resultados dos grupos de trabalho, 
com sínteses de sugestões dos três 
grupos, e discussões sobre aspectos 
particulares de cada um deles, pelos 
pesquisadores Rodrigo Hakamada 
(International Paper, silvicultura), 
Admir Mora (Valor Florestal, me-
lhoramento) e Bianca Vique (Vallou-
rec, proteção). Após o término 
das apresentações, os participantes 
visitaram o ensaio clonal e o ensaio 
de espaçamento nos TECHS da 
Plantar, em Coração de Jesus (MG), 
quando David Fernandes e Sharlles 
Dias apresentaram sua instalação e 
manejo. As discussões deste momen-
to foram oportunas para incorpora-
rem decisões sobre mensuração de  
campo e manejo de pragas. 

Finalmente, as 26 empresas 
que compõe o TECHS decidiram 
realizar as próximas reuniões nos 
sítios especiais, que terão balanço 
de carbono completo.

Mais informações sobre o  
TECHS podem ser obtidas no ende-
reço http://www.ipef.br/techs/ ■
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IPEF participa do XVIII Congresso Brasileiro de Sementes

A Associação Brasileira de Tec-
nologia de Sementes (ABRATES) 
promoveu, entre os dias 16 e 19 de 
setembro de 2013, o XVIII Congresso 
Brasileiro de Sementes, em Florianó-
polis (SC). Como referência nacional 
e internacional, o congresso é o maior 
evento da área e reúne um público 
especializado, com a participação das 
principais empresas do setor, além de 
técnicos, produtores, empresários, 
pesquisadores, docentes e estudantes 
de graduação e pós-graduação vincu-
lados à área de sementes.

A programação científica do 
congresso teve como tema “A se-
mente na produtividade agrícola e na 
conservação de recursos genéticos”, 

o qual contou com palestras, painéis, 
minicursos, sessões pôster, além 
do show room tecnológico com a 
presença de empresas renomadas 
do segmento de sementes, insumos, 
máquinas e equipamentos, tecno-
logia e áreas afins. A programação 
abrangeu também o XII Simpósio 
Brasileiro de Patologia de Sementes, 
Simpósio Brasileiro de Sementes 
de Espécies Forrageiras e o VII 
Simpósio Brasileiro de Tecnologia 
de Sementes Florestais, mostrando 
que a integração entre os diversos 
segmentos é o foco deste congresso. 

O Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Florestais (IPEF) esteve presente 
através do coordenador técnico do 

setor de Sementes e Mudas, Israel 
Gomes Vieira. Israel destaca que, 
em especial ao setor florestal, foram 
discutidos os temas “Produção, co-
lheita e beneficiamento de Sementes 
Florestais Tropicais”, “Conservação 
de recursos genéticos”, “Produção 
e qualidade de sementes florestais”, 
“Sementes na cadeia produtiva da 
Silvicultura”, “Regras para Análise 
de Sementes Florestais”, dentre 
vários outros. “Foi uma oportunidade 
importante para se atualizar sobre o 
andamento desse segmento no Brasil 
e identificar a posição do IPEF no mer-
cado, além de manter contato com os 
técnicos da área, com a possibilidade 
de troca de experiências” completa. ■

Aves migratórias da América do Norte 
são vistas no IPEF Monte Alegre

Desde 2010, a empresa de as-
sessoria ambiental Casa da Floresta, 
em parceria com o Instituto de Pes-
quisas e Estudos Florestais (IPEF), 
realiza o monitoramento das aves 
no IPEF unidade Monte Alegre, em 
Piracicaba (SP). O estudo está sendo 
realizado em uma área restaurada 
pela Casa da Floresta em 2005/2006, 
no açude e sua vegetação de entor-
no, área que tem atraído algumas 
aves migratórias de particular inte-
resse, como os maçaricos, oriundos 
do norte do continente americano.

Anualmente, o Brasil recebe 
vários visitantes neárticos, que 
realizam um percurso de milhares 
de quilômetros. São aves que se 
reproduzem na tundra, em áreas 
pantanosas e banhados, na região 
boreal do Alasca e do Canadá, 

ausentando-se da região na época do 
inverno. Durante sua viagem, essas 
espécies podem ser observadas em 
vários municípios do Brasil, entre os 
quais está Piracicaba, com imagens 
recentemente divulgadas no site 
Wikiaves (www.wikiaves.com.br). 

Algumas dessas aves foram regis-
tradas no IPEF Monte Alegre durante 
as atividades de monitoramento, en-
tre elas o maçarico-grande-de-per-
na-amarela (Tringa melanoneuca), 

maçarico-solitário (Tringa solitaria), 
maçarico-de-perna-amarela (Tringa 
flavipes) e o maçarico-pernilongo 
(Calidris himantopus). Tais espécies 
foram observadas nas áreas lama-
centas do açude. 

Segundo o pesquisador da Casa 
da Floresta, Fernando Igor de Go-
doy, “essas espécies costumam apa-
recer na região principalmente nas 
estações da primavera e do verão, em 
pequenos bandos ou solitários”. O 
também pesquisador da instituição, 
Vagner de A. Gabriel, ressalta que 
“elas permanecem no local por alguns 
dias ou até meses, onde repousam 
e se alimentam”. Os resultados 
deste monitoramento demons-
tram o sucesso na recuperação da 
área do açude do IPEF unidade  
Monte Alegre. ■

Fernando de G
odoy
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IPEF realiza integração de estudantes 
e bolsistas na Unidade Monte Alegre

O IPEF Notícias de número 
221 destacou o envolvimento do 
Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (IPEF) com os estudantes 
de diferentes níveis através de seu 
Setor de Bolsas e Estágios, bem 
como, com os recém-formados 
dos cursos de engenharia florestal, 
através do Programa de Preparação 
de Gestores Florestais (PPGF). 
Estas ações estão diretamente 
ligadas ao objetivo de número 7 
do planejamento Estratégico do 
IPEF 2020 (http://www.ipef.br/
apresentacao/IPEF2020/).

Com o objetivo de aumentar o 
sinergismo dentro de suas áreas de 
atuação, no dia 14 de setembro de 
2013, foi realizado no IPEF Monte 
Alegre, em Piracicaba (SP), o evento 
de “Integração Profissional dos 
Estagiários e Bolsistas do IPEF”. 

Hoje são divididos entre bolsistas 
de pós-graduação e estagiários de 
graduação 45 alunos, que estão 
diretamente ligados aos programas 
cooperativos e projetos especiais. 
Ao lado do treinamento recebido, 
os mesmos trazem, como retorno, 

uma destacada colaboração aos 
programas e projetos aos quais 
estão envolvidos, tanto do ponto 
de vista operacional como técnico 
e científico (palestras, publicação de 
trabalhos etc.). 

Para Lucas Bosso, estagiário 
do Programa de Produtividade 
Potencial de Pinus no Brasil 
(PPPIB), “é de grande valia a con-
textualização e a troca de informa-
ções sobre o setor florestal em que 
atuamos. A integração de estagiários 
do IPEF conseguiu unir uma ampla 
gama de conhecimentos, desde esta-
giários de graduação até respeitados 
profissionais da área, proporcionando 
uma dinâmica de grupo em que todos 
puderam expor suas opiniões de forma 
igualitária e construtiva”.

Como oportunidade de melhoria, 
foi possível constatar a necessida-
de de ampliar a visão dos alunos 
para outros temas florestais, além 
daqueles do cotidiano dos pro-
jetos aos quais estão inseridos, 
o que certamente irá ajudá-los a 
ter melhor desempenho atual e 
futuro. Outro ponto importante 

foi ouvi-los sobre suas percepções 
do conjunto, pontos fortes e fracos 
da sistemática atual empregada na 
admissão e acompanhamento de 
suas atividades.

 “O encontro dos estagiários pro-
porcionou uma integração das diferen-
tes áreas de atuação dos programas 
cooperativos do IPEF, ampliando o 
envolvimento dos estagiários e o estí-
mulo a troca de conhecimento. Assim, 
fica evidente a importância do IPEF 
na formação dos futuros profissionais 
através da interação do setor privado 
com o meio acadêmico”, declara 
Rafaela Carneiro, assistente da área 
de modelagem do IPEF.

Como uma das conclusões, 
ficou evidenciada a importância na 
formação profissional destes alu-
nos, da integração/interação entre 
empresas e meio acadêmico, pos-
sibilitada pelo IPEF, por intermédio 
de suas associadas e universidades 
parceiras. Tal realidade permite ao 
IPEF cumprir a importante missão 
de auxiliar o setor florestal na for-
mação de profissionais preparados 
e competentes. ■

Estagiários do IPEF em atividade de campo
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IPEF recebe visitas internacionais

No período de 9 a 12 de se-
tembro de 2013, o Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestais (IPEF) 
recebeu a visita de uma comissão 
do Equador, representados pelos 
profissionais Carlos Gonzáles Artigas 
Días e Carlos González Artigas 
Loor, da La Fabril, Felipe Pazmiño, 
dos Aglomerados Cotopaxi, Miguel 
Angel Ferruzola, da Corporácion 
Financiera Nacional (CFN) e Victor 
Villacis, da Energy & Palma.

Os visitantes foram recebidos 
pelo biol. Israel Gomes Vieira, 
responsável pelo setor de Sementes 
e Mudas do IPEF, e conheceram 
toda a estrutura do IPEF unidade 
Monte Alegre, visitando o Setor de 
Sementes, o laboratório e o viveiro 
de produção de mudas clonais, entre 
outros. No dia 10, seguiram para a 
unidade da Eucatex, em Botucatu 
(SP), para conhecer a colheita e o 
plantio da empresa. Já no dia 11, 
viajaram para a Estação Experi-

mental de Ciências Florestais de 
Itatinga, para conhecer espécies de 
Eucalyptus spp e, para finalizar, dia 12 
saíram de Piracicaba e seguiram para 
a unidade da Eucatex, em Salto (SP), 
onde visitaram o plantio e manejo 
em áreas declivosas.

O objetivo da viagem foi co-
nhecer a silvicultura no Brasil, em 
função do projeto realizado no 
Equador, denominado “Programa 
de Incentivos para o Refloresta-
mento com Fins Comerciais”. Este 
programa é um incentivo florestal 
que financia de 75% a 100% do 
custo de implantação e manejo 
da floresta, cujo objetivo é apoiar 
a política governamental do “Plan 
Nacional de Forestación y Refo-
restación” deste país, que busca a 
geração de matéria prima para a 
indústria e construção civil, a pro-
teção ao clima e a biodiversidade, 
a conservação do solo e o controle 
do ciclo hidrológico, entre outros.

Representantes do MFS
O IPEF também recebeu, no 

dia 23 de setembro, uma comissão 
de representantes do programa de 
Manejo Forestal Sostenible em la 
Region Andina (MFS), que nasceu 
de um convênio entre o Instituto 
Interamericano de Cooperación para 
La Agricultura (IICA) e o Ministerio 
de Assuntos Exteriores da Finlândia. 

A visita dos estrangeiros teve 
como objetivo conhecer as ativi-
dades e pesquisas desenvolvidas 
pelo Instituto, e foi organizada no 
Brasil pelo Dr. Manuel de Freitas, 
ex-presidente do IPEF. Participaram 
os bolivianos Ronny del Castillo 
Rut e Yuri Bustamante Quispe, 
os colombianos Angela Berdugo 
Fernández e Luis Vega Gonzáles, os 
equatorianos Diego Naranjo Mejía, 
Juan Palacios Burneo e Pablo Noboa 
Baquerizo, e os peruanos Enrique 
Schwartz Arias, Manuel Mavila Loli 
e Guillermo Gorbitz Dupuy. ■

Visitantes equatorianos recebidos pela equipe da Eucatex

Visitantes do IICA no IPEF unidade Monte Alegre
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XVII Ciclo de Palestra do Grupo Florestal Monte OIimpo 
evidencia preocupação do IPEF na capacitação profissional
No dia 26 de outubro de 2013, 

no anfiteatro do Departamento 
de Ciências Florestais (LCF) da 
Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiróz” (Esalq/USP), foi 
realizado o XVII Ciclo de Palestras 
do Grupo Florestal Monte Olimpo 
(GFMO), que é formado por alunos 
de graduação em eng. florestal, eng. 
agronômica e gestão ambiental da 
Esalq/USP. Os ciclos de palestras 
do GFMO são o meio para que os 
alunos apresentem suas principais 
atividades e projetos desenvolvidos 
durante o semestre.

O grupo Monte Olimpo, que co-
memora 17 anos em dezembro deste 
ano, foi criado por três alunas de en-
genharia florestal (Clariça Souza, Ana 
Gabriela Torres e Karla Antiqueira), 
sobre orientação dos professores 
José Luiz Stape e Fernando Seixas, 
com o objetivo de desenvolver 
práticas em manejo florestal desde 
os primeiros anos do curso, e assim 
vivenciar os temas florestais antes 
de seu aprendizado teórico em sala 
de aula. Em sua grande maioria, os 
alunos pertencentes ao GFMO são 
estagiários de programas cooperati-
vos e projetos do IPEF.

Desde então, o GFMO passou 
a agregar alunos de todos os anos 
do curso da Esalq/USP, e por ele já 
passaram mais de 210 estudantes. O 
GFMO tem atuado nas quatro áreas 
fundamentais da engenharia florestal 
(silvicultura, meio ambiente, tecnologia 
da madeira e social), além de desenvol-
ver projetos e se tornar, a cada dia, um 
grupo diversificado e atuante.

No período da manhã foram 
apresentados os resultados do 

“Projeto CESP – Restauração e 
Biodiversidade da Mata Atlântica 
SP” por Lays Gollovitz, do “PPPIB: 
Atividades realizadas nas parcelas 
Quadrigêmeas” por Lucas Bosso e 
Rafaela Pavani, “Estágio de Férias – 
Caxuana Reflorestamento LTDA” 
pela acadêmica Beatriz Gonsalez, 
e “Monitoramento do risco de 
incêndio para Piracicaba e região” 
por Lucas Vieira. Além destes, 
foram apresentados resultados dos 

do IPEF quanto a possibilidade do 
oferecimento de diversas oportu-
nidades de estágios de graduação 
e pós-graduação, junto aos seus 
Programas Cooperativos. “O IPEF 
tem a satisfação hoje de contar com 
a participação de cerca de 45 alunos 
de graduação e pós-graduação em 
seus trabalhos, propiciando trocas 
de experiências fundamentais para 
o desenvolvimento tanto dos alunos, 
quanto do Instituto, que tem com 
um de seus objetivos estratégicos a 
missão de contribuir para a melhoria 
da capacitação dos profissionais que 
atuam na área florestal”, relata.

Já no período da tarde, foram 
apresentados os resultados dos 
projetos “Monitoramento da Fauna 
na ESALQ”, por Eduardo Ale-
xandrino e João Carlos Zecchini 
Gebin, “Estagio de Férias na Faz. 
Campo Bom-MS” por Ítalo Ramos 
e Rafaela Pavani, “Uso do SIG no 
Cadastro Ambiental Rural” por 
Luis Valentino Freire, “EUCFLUX: 
Atividades realizadas” por Amanda 
Martins, “Curso de Manejo Florestal 
no INPA” por Vitor Trigueirinho, 
“Atividades de Estagio na Forest 
Productivity Coop da NCSU” por 
Marcello Pizzi, “Experiência no X 
Internacional Junior Forest Contest/
Rússia: Valor do Ciclo de Palestras 
do GFMO” por Amanda Martins 
e Fabiana Bastos. Após, foram 
apresentados e discutidos aspectos 
administrativos do grupo, como 
suas atividades de férias em 2013 e 
o planejamento para 2014. 

Mais informações sobre o 
GFMO estão disponíveis no site  
http://www.gfmo.esalq.usp.br ■

“O IPEF tem a satisfação 
hoje de contar com a 

participação de cerca de 
45 alunos de graduação e 

pós-graduação em 
seus trabalhos, 

propiciando trocas 
de experiências 

fundamentais para o 
desenvolvimento tanto 

dos alunos, quanto 
do Instituto”

projetos “FPC: Testes de omissão 
de nutrientes em Eucalyptus TO” 
por Tainã Scarano, “FPC: Testes 
de espaçamento e silvicultura com 
Pinus taeda SC” por Pedro Vitor 
Pimenta, “Florestas do Futuro, 2º 
Semestre de 2013” por Ana Carolina 
Bellini e Paloma Pressato, “TECHS: 
Atividades na ESALQ”, por Gabriela 
Vilela e Lara Calvo, e “Estágio de 
Férias no BEPP – Empresa Vallorec 
MG” por Jéssica Bispo.

Ainda na parte da manhã, o 
coordenador administrativo do IPEF, 
André Luiz Abdala, participou do 
evento destacando a importância 
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Programa de Melhoramento Florestal 
realiza visita técnica na Suzano

No dia 13 de setembro, o Pro-
grama Cooperativo em Melhora-
mento Florestal (PCMF) realizou 
uma visita técnica a empresa Suzano, 
na sua unidade em Araraquara (SP), 
com o objetivo de divulgar os dados 
da Rede Experimental Populações 
Núcleos (Projeto PCPN), além de 
discutir linhas de pesquisa e suges-
tões de estratégias futuras para a 
formação de novas populações. 

O PCPN foi criado em 2008 
com o intuito de reunir os materiais 
genéticos melhorados existentes 
nas empresas, nas estações expe-
rimentais no Brasil e no exterior, 
visando ampliar a base de mate-
riais potenciais para as empresas 
participantes. O agrupamento e a 
recombinação dos futuros indivíduos 
selecionados servirão como fonte 
de sementes e de material genético 

para as empresas enriquecerem seus 
programas de melhoramento. O 
projeto Populações Núcleos engloba 
mais de 20 testes de progênies das 
espécies Eucalyptus grandis e Eu-
calyptus urophylla pelo Brasil.

No período da manhã, foi reali-
zada a apresentação dos resultados 
gerais e trabalhos acadêmicos, 
seguindo da apresentação dos 
resultados das áreas experimentais 
da Suzano, que possuí  oito expe-
rimentos. No período da tarde, 
foi realizada a visita em campo nos 
experimentos com as espécies E. 
grandis e E. urophylla.

Participaram da visita Aline Cris-
tina Miranda, coordenadora técnica 
do PCMF, a estagiária Gabriela Bri-
gatti Chaves (ESALQ/USP), o prof. 
Roland Vencovsky (ESALQ/USP), o 
doutorando Evandro W. Tambarussi 

(ESALQ/USP) e os representantes 
da Suzano Shinitiro Oda, Izabel Gava 
e Isnar Vaz.

Grande nome da pesquisa em 
genética e melhoramento de plan-
tas, prof. Roland proporcionou 
importantes discussões nos dados 
apresentados. Hoje, embora apo-
sentado, ele continua com seus 
trabalhos de pesquisa, orientações, 
participação em eventos e nos 
programas cooperativos do IPEF, 
com grandes contribuições para a 
área florestal.  

Para Aline, “a participação do Prof. 
Rolando Vencovsky nas atividades do 
PCMF enriquece o setor florestal, 
o seu conhecimento e competência  
são indiscutíveis”. 

Mais informações sobre o PCMF 
podem ser obtidas no site do IPEF 
em www.ipef.br/pcmf/ ■
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PROMAB realiza visita técnica a Colômbia

Nos dias 26 e 27 de agosto, o co-
ordenador cientifico do Programa 
de Monitoramento Ambiental 
em Microbacias (PROMAB), 
prof. Silvio Frosini de Barros Ferraz 
(Esalq/USP), participou do Simpósio 
“Bosques e Água” realizado no 
Jardín Botánico de Medellin, na 
Colombia, onde se reuniu com 
pesquisadores, autoridades, téc-
nicos do governo e das empresas 
para discutir aspectos relacionados 
a água e as florestas.

No evento o professor apre-
sentou a palestra “Planificación 
territorial para la Conservación de 
Bosques y Aguas en Brasil”, que es-
tava inserida no bloco “Planificacion 
territorial”. Em sua apresentação foi 
possível visualizar como as pesquisas 
realizadas pelo PROMAB, através 
do Laboratório de Hidrologia Flo-
restal do Departamento de Ciências 
Florestais (LCF) da Esalq/USP, estão 
contribuindo para o planejamento 
florestal no Brasil com o objetivo de 
conservação da água.

“O simpósio foi bastante interes-
sante por mostrar principalmente 
os aspectos práticos envolvidos no 
planejamento, na implementação e 
na avaliação de iniciativas de reflores-
tamento, visando a produção da água 
na Colômbia”, declara Silvio.

No evento foram abordadas 
as necessidades de melhoria no 
planejamento das florestas para o 
fortalecimento de serviços ecossis-
têmicos relacionados a conservação 
da água. No entanto, a Colômbia 
ainda sofre com os mesmos pro-
blemas observados no Brasil, como 
falta de dados confiáveis e de longo 

prazo, falta de bases cartográficas 
adequadas ao planejamento, sistema 
complexo de legislação que dificulta 
a implementação de políticas e 
falta de definição de atribuições aos 
órgãos do governo federal, estadual 
e municipal, bem como institutos 
e agências de regulação de âmbito 
nacional e local.

Aproveitando a oportunidade 
de estar no país, o prof. Silvio foi 
convidado a apresentar uma palestra 
dirigida aos alunos do curso de enge-
nharia florestal da Universidad Na-
cional de Colombia (UNAL), onde 
foi possível apresentar resultados 
do PROMAB. Na oportunidade foi 
realizada também uma visita às áreas 
experimentais de monitoramento 
em Santa Rosa de Cabal (cidade do 
Departamento de Risaralda, locali-
zada no centro-oeste da Colombia).

“Com a apresentação, dado o 
interesse dos alunos pelo tema, ficou 
evidente a importância que a área 
de hidrologia florestal apresenta no 
currículo do Engenheiro Florestal da 
Universidad Nacional de Colombia”, 
afirma Silvio.

No segundo dia, foi realizada a 
visita às microbacias na empresa da 
Cartón de Colômbia, iniciando com 
uma apresentação dos resultados do 
PROMAB para técnicos da empre-
sa. Em campo, foram visitadas três 
áreas experimentais com diferentes 
coberturas (pasto, floresta nativa e 
eucalipto), além de acompanharem 
os procedimentos de coleta de 
dados nos vertedouros e estações 
meteorológicas. O experimento 
vem sendo conduzido com muita 
dedicação e rigor científico pelo 
prof. Guillermo Vasquez (UNAL) 
e grupos de alunos orientados, o 
que traz perspectivas de resultados 
importantes na área de hidrologia 
florestal de florestas andinas.

Em uma das reuniões realizadas, 
discutiram-se várias possibilidades de 
integração do projeto HIDROFORES 
com o PROMAB e também de 
intercâmbio científico e de alunos de 
graduação entre as duas universida-
des. “Em resumo, a visita foi de grande 
importância acadêmica e científica, 
abrindo caminhos para parcerias futu-
ras” destaca o prof. Silvio. ■
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Programa de Melhoramento Florestal realiza 
treinamento sobre Biorregulares na Eucatex

No dia 25 de setembro foi re-
alizada uma visita à unidade da 
Eucatex, em Bofete (SP), para a 
realização do treinamento do pro-
jeto Biorreguladores em Pomares 
de Polinização Controlada, que 
está em andamento no Programa 
Cooperativo de Melhoramento 
Florestal (PCMF). 

O projeto visa determinar os 
efeitos de doses e frequências de 
aplicação de biorregulador e bioes-
timulante no crescimento vegetativo 
dos botões florais de Eucalyptus em 
pomares de polinização controlada, 
para que se obtenha maior quanti-
dade de inflorescências, com botões 
maiores, para facilitar a atividade de 
polinização, e também maior quanti-
dade de sementes viáveis por fruto.

O emprego dessas substâncias no 
gênero Eucalyptus apresenta-se pro-

missora para colaborar no manejo 
de espécies que apresentam inflo-
rescências pequenas, taxa de aborto 
de frutos elevada e na produção 
de enxertos. Uma das dificuldades 
dentro dos pomares de polinização 
controlada é o tamanho dos frutos, 
que muitas vezes pode interferir 
na escolha do material que será 
utilizado como planta matriz dentro 
de um cruzamento híbrido, pois é, 
preferencialmente, utilizada como 
mãe a espécie que apresenta maior 
fruto e muitas vezes desconsidera-se 
o aspecto genético.

Para Aline Cristina Miranda, coor-
denadora do PCMF, “a realização do 
treinamento é necessário para que os 
erros experimentais sejam minimiza-
dos e também garantir a padronização 
das variáveis e etapas envolvidas no 
processo de implementação”.

O objetivo do treinamento foi 
discutir, entre as empresas presen-
tes, todas as padronizações que 
deverão ser feitas para a instalação 
do projeto. Foi apresentado  como 
serão feitas as aplicações dos bior-
reguladores e as avaliações das 
inflorescências. A visita foi de extre-
ma importância para a definição das 
padronizações que serão enviadas 
para todas as empresas participantes 
do projeto, na forma de protocolos 
de implantação e avaliação.

O treinamento contou com a 
presença dos coordenadores do 
projeto, Cristiano Bueno de Moraes 
(FCA/UNESP) e Aline Cristina 
Miranda (IPEF), de Eveli Ramos 
(IPEF), a estágiaria Gabriela B. 
Chaves (IPEF), e de representantes 
das empresas Eucatex, Fibria e 
Palmasola. ■

Estagiárias do IPEF apresentam 
trabalhos em evento na Rússia

As acadêmicas Amanda Martins 
e Fabiana Bastos, do curso de en-
genharia florestal da Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiróz” 
(Esalq/USP), estagiárias do IPEF, 
foram selecionadas para participa-
rem do concurso “X International 
Junior Forest Contest” realizado em 
Moscou, na Rússia, durante os dias 
8 e 14 de setembro.

O evento teve como objeti-
vo encorajar jovens estudantes 
de graduação de diferentes pa-
íses a desenvolver seus conhe-
cimentos e habil idades sobre 
meio ambiente, ecologia florestal,  
manejo e silvicultura.

As estudantes apresentaram 
trabalhos relacionados a projetos do 
IPEF, sendo que Amanda apresentou 
o trabalho “Variabilidade do cresci-
mento de 16 genótipos de Eucalyptus 
ao longo de um transecto de produ-
tividade no Brasil”, vinculado ao 
Programa Cooperativo Torre de 
Fluxo (Eucflux), no qual destacou 
a diversidade de comportamento 
destes genótipos em resposta a va-
riabilidade do ambiente e diferença 
na disponibilidade de recursos (água 
e nutrientes), mostrando que alguns 
genótipos possuem comportamen-
to mais uniforme, independente 
das características do sítio, e ou-

tros são altamente influenciados  
pelo ambiente.

Já Fabiana apresentou o trabalho 
“Educação ambiental através do pro-
jeto Florestas do Futuro”, projeto de 
educação ambiental desenvolvido 
pelo Grupo Florestal Monte Olimpo, 
com apoio da Esalq/USP e do IPEF, 
que trabalha com crianças de escolas 
de Piracicaba (SP) e região, tendo o 
objetivo de despertar o interesse 
das crianças em relação às florestas 
e a necessidade de sua restaura-
ção, passando, de forma recreati-
va, informações que contribuam 
para o entendimento das relações  
homem-natureza. ■
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Programa de Proteção Florestal participa de 
simpósio sobre controle biológico

A Embrapa Agropecuária Oeste, 
em parceria com a Universidade 
Federal da Grande Dourados, re-
alizou o 13º Simpósio de Controle 
Biológico (SICONBIOL), promovido 
pela Sociedade Entomológica do 
Brasil. O evento aconteceu no 
período de 15 a 18 de setembro de 
2013, no Centro de Convenções em 
Bonito (MS).

O SICONBIOL é um dos prin-
cipais eventos sobre controle 
biológico da América Latina, que 
reúne cientistas, pesquisadores, 
educadores, estudantes e outros 
profissionais que trabalham nessa 
área. Nesse fórum, os participantes 
tiveram a possibilidade de interagir 
com colegas, articular trabalhos em 
parceria, ampliar seus contatos e 
atualizar-se sobre o que há de novo 
em controle biológico. 

Luís Renato Junqueira, coorde-
nador técnico do Programa Coo-
perativo de Proteção Florestal 

(PROTEF) do IPEF, participante 
do evento, relatou que “eventos 
deste tipo possibilitam a troca de 
experiências entre os pesquisadores 
da área, sendo ainda um excelente 
local para se conhecer mais do que 
está sendo desenvolvido em outras 
instituições e áreas”. O grupo do 
PROTEF contou com a apresen-
tação de vários trabalhos dentro 
do evento, destacando-se as par-
ceiras EMBRAPA Florestas e Meio 
Ambiente, Universidade Federal 
de Viçosa, Faculdade de Ciências 
Agronômicas da UNESP e algumas 
empresas associadas como Plantar, 
Cenibra e Vallourec.

O ciclo de palestras contou 
com temas diversificados, como a 
importância da utilização e preser-
vação dos parasitoides no manejo 
integrado de pragas (MIP) no Brasil 
e no Mundo, a seletividade de para-
sitoides e predadores, e o cenário e 
perspectivas do mercado brasileiro 

de produtos microbianos para o 
controle de pragas.

O simpósio discutiu ainda temas 
voltados aos negócios envolvendo 
o controle biológico, como a 
legislação brasileira para registro 
produtos tendo como base inimi-
gos naturais e entomopatógenos, 
e a criação e experiências de 
empresas que trabalham com 
controle biológico. 

Nesta edição, o setor florestal 
contou com uma mesa específica 
para seus assuntos, discutindo o 
controle biológico em plantios flo-
restais, com destaque à participação 
dos pesquisadores que formam o 
grupo de pesquisa do PROTEF.  “O 
evento cumpriu seu propósito em 
diversas maneiras, possibilitando o 
contato e troca de experiência entre os 
participantes, alta qualidade técnica 
das palestras e temas envolvidos, 
destacando ainda a excelente organi-
zação”, destaca Renato. ■
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IPEF dá inicio a produção das mudas do projeto de 
silvicultura de espécies nativas do cerrado mato-grossense 
O projeto “Silvicultura de Es-

pécies Nativas do Cerrado Mato-
-grossense”, realizado no Refúgio 
Ecológico SESC Serra Azul (RESSA), 
no Mato Grosso (MT), está sendo 
realizado por uma equipe multi-
disciplinar do Instituto de Estudos 
Florestais (IPEF), juntamente com 
a Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiróz” (Esalq/USP) e a 
Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (UNESP). Este 
projeto tem desenvolvido metodo-
logias e diretrizes científicas para a 
avaliação dos aspectos ambientais 
e econômicos que envolvem a 
silvicultura de espécies nativas e 
a restauração do cerrado mato-
-grossense. A área de estudo é uma 
propriedade de cerca de cinco mil 
hectares localizada no município de 
Rosário Oeste, na região de Nobres, 
a 140 km de Cuiabá (MT).

Já foram concluídas as atividades 
de levantamento de solo, carac-
terização florística (quando foram 
encontradas mais de 230 espécies 
arbustivas e arbóreas), definição 

das espécies de maior potencial 
econômico, seleção de matrizes, 
coleta e beneficiamento das se-
mentes. Atualmente o projeto está 
na fase de produção de mudas para 
implantação e, no início do próximo 
ano, a implantação do banco ativo de 
germoplasma/sementes das espécies 
de maior potencial econômico. 
Nos últimos meses, vem sendo 
realizada a coleta de sementes para 
a produção de mudas de diversas es-
pécies, sendo que até outubro foram 
coletadas mais de 300 matrizes de 
19 espécies. Essas sementes estão 
sendo semeadas no viveiro do IPEF 
e serão implantadas na forma de 
teste de progênie a partir de janeiro 
de 2014. 

As espécies colhidas foram a 
Aroeira-verdadeira (Myracrodruon 
urundeuva), o Barú (Dipteryx alata), 
o Angico-branco (Anadenanthera 
colubrina var. colubrina), o Carvoeiro 
(Sclerolobium paniculatum), a Copaí-
ba (Copaifera langsdorffii), o Cedro-
-rosa (Cedrela fissilis), o Louro-pardo 
(Cordia trichotoma), entre outras. 

Todas apresentam potencial de 
aproveitamento econômico, tendo 
seu uso destinado para madeira 
(serrada, lenha e carvão) e também 
para outros fins (frutos, castanhas, 
óleos etc).

Outro aspecto relevante a ser 
considerado refere-se à seleção de 
um material genético adequado para 
tais espécies, buscando-se selecio-
nar progênies mais produtivas e que 
atendam às expectativas econômicas 
esperadas. Por este motivo, todo o 
processo de coleta de sementes foi 
conduzido de forma a selecionar 
matrizes com variabilidade genética, 
respeitando os parâmetros popula-
cionais mínimos para cada espécie, 
incluindo a análise de diferentes 
procedências para algumas delas.

De acordo com Carina C. Silva, 
que está realizando o doutorado 
dentro do projeto, “a expectativa 
para as próximas etapas é grande, pois 
com os resultados do trabalho espera-
-se avanços técnicos e científicos na 
silvicultura de espécies nativas e na 
restauração ecológica do cerrado”. ■
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Programa de Certificação Florestal realiza seminário social

Nos dias 18 e 19 de setembro 
foi realizado pelo Instituto de Pes-
quisas e Estudos Florestais (IPEF) 
o seminário social do Programa 
Cooperativo em Certificação 
Florestal (PCCF), onde empresas 
florestais associadas ao programa 
apresentaram experiências e desa-
fios resultantes do curso realizado 
em 2012. O evento foi concretizado 
nas dependências do IPEF unidade 
Monte Alegre, em Piracicaba (SP), e 
coordenado pela assessora técnica 
Kaliana Moro Tanganelli (IPEF) e 
pela coordenadora Luciana Rocha 
Antunes (IPEF), ambas do PCCF. O 
evento contou com 29 participantes 
da área florestal.

Durante 2012, em parceria com 
o Instituto Brasileiro para Desen-
volvimento de Gestão Empresa-
rial Sustentável (IDGES), o PCCF 
ofereceu aos colaboradores das 
empresas associadas o Treinamento 
& Capacitação de Multiplicadores, 
com o objetivo de proporcionar 
a oportunidade de desenvolver 
métodos e modelos de trabalho 
que permitem a interação com 
diversos temas centrais, como a 
integração do diagnóstico social 
da empresa, a construção de um 
projeto de responsabilidade social, 
entre outros. O seminário desse 
ano teve como finalidade apresentar 
os projetos finais realizados pelas 
empresas que participaram do curso 
em 2012, bem como o andamento e 
as próximas ações de cada um.

Após abertura realizada por 
Luciana Antunes, o evento contou 
com apresentações de Alex Ver-
vuurt e Francisco Nogueira (ambos 

do IDGES) que abordaram assuntos 
relacionados com o seu programa 
aperfeiçoamento. A seguir foram 
apresentados os projetos realizados 
nas empresas, por Magna Gonçalves 
(ArcelorMitall Bioflorestas), Mariana 
Zanetti (Amata), Daniel Andriotti 
e Ilaine Zimmernmann (ambos da 
CMPC), Renato Machado e Pris-
cila Soares (da Sguario) e Luciana 
Pereira (Suzano Papel e Celulose). 
Finalizando o primeiro dia, João 
Paulo Altenfelder (SEI Consultoria), 
apresentou o modelo para identifi-
cação e gestão de relacionamento 
com partes interessadas.

No segundo dia de atividades as 
empresas continuaram a apresentar 
seus projetos sociais desenvolvidos 
como resultado do treinamento 
de 2012. Débora Jorge (Veracel), 
Marcio Meiken (Eucatex), Wilson 
Pereira (Fibria) e João Bispo (Du-
ratex) apresentaram os trabalhos 
sociais desenvolvidos dentro de cada 

empresa. Na continuação, Carlos 
Albuquerque (ISG Consultoria) falou 
sobre a consultoria ISG/INFLOR 
e SISPART, e Alex Vervuurt sobre 
indicadores genéricos internacio-
nais FSC e os requisitos sociais. 
Ao encerramento do evento, se 
desenvolveu uma mesa redonda 
sobre práticas e dificuldades dos 
projetos sociais, além do papel 
do PCCF e as próximas ações do 
programa frente a este contexto. 
Para Kaliana, “o encontro foi muito 
rico, pois os participantes tiveram a 
oportunidade de discutir as diferentes 
realidades em que os projetos estão 
inseridos, além das dificuldades que 
essa temática apresenta na atividade 
de cada empresa. Com a realização 
do curso bem como o evento desse 
ano, a área social está entre os temas 
relevantes dentro do PCCF”.

Mais informações sobre o PCCF 
podem ser obtidas no endereço 
http://www.ipef.br/pccf/. ■
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Programa de Certificação Florestal discute sobre a 
proposta do relatório final de derrogação

No dia 2 de outubro, em Campi-
nas (SP), foi realizado pelo Programa 
Cooperativo em Certificação Flo-
restal (PCCF), com a coordenação 
da assistente técnica Kaliana Moro 
Tanganelli (IPEF), o “Workshop 
Condicionantes FSC: Relatório 
Final de Derrogação”, aberto para 
as empresas associadas ao progra-
ma. O evento teve como objetivo 
reunir as empresas para discussão 
e composição dos principais temas 
que devem fazer parte do Relatório 
Final de Derrogação, realizado pelo 

PCCF, e contou com a participação 
de 21 representantes das empresas 
associadas ao programa.

A programação conteve apresenta-
ções que detalharam a sobre a meto-
dologia empregada no levantamento 
das respostas às condicionantes do 
FSC sobre as derrogações recentes, 
destacando as convergências e diver-
gências existentes entre as empresas. 
Como resultado, o GT Químicos, 
juntamente com os participantes, ava-
liou e classificou as condicionantes de 
acordo com seu nível de andamento, 

procurando trazer para a discussão 
argumentos a serem incluídos no 
relatório final a ser enviado ao FSC 
em meados do ano que vem. 

Para Kaliana, “o evento foi essen-
cial para encontrar a melhor forma 
de se trabalhar com as respostas das 
empresas e, assim, alinhá-las, ponde-
rando as diferentes realidades de cada 
uma. Portanto, foi possível definir as 
próximas ações que devem contar com 
a colaboração das certificadoras, para 
que o documento seja enviado ao FSC 
no início do ano que vem”.

TECHS monitora desenvolvimento 
quinzenal e fisiologia de seus 18 clones 

O Programa Tolerância de 
Eucalyptus Clonais aos Estresses 
Hídrico e Térmico (TECHS) 
selecionou 18 clones, dentre os mais 
plantados no Brasil, oriundos de 
várias regiões do país e os instalou 
em uma rede de ensaios composta 
por 35 sítios experimentais, sendo 
33 no Brasil e dois no Uruguai.  Estes 
18 clones foram escolhidos de forma 
a abranger materiais mais e menos 
tolerantes às baixas temperaturas, 
como também materiais tropicais 
mais e menos tolerantes ao déficit 
hídrico. Os sítios experimentais 
dividiram-se então em tropicais e 
subtropicais, onde se instalaram 
quatro clones considerados plásticos 
mais sete clones classificados de 
acordo com a categoria do sítio.

A única exceção é o ensaio 
de Buri (SP), que contém os 18 
clones do TECHS. Este sítio foi 
plantado em dezembro de 2011, 

em área da Duratex, e esta ação foi 
de fundamental importância para 
que se pudesse estabelecer uma 
efetiva comparação entre todos os 
materiais genéticos em um mesmo 
local. É nesta área que os projetos de 
mestrado de Eduardo Mattos (cres-
cimento e Índice de Área Foliar-IAF) 
e do doutorado de Marina Otto 
(fotossíntese) são conduzidos. 

O crescimento dos materiais está 
relacionado ao desenvolvimento de 
área foliar e sua capacidade fotos-
sintética, uma vez que o tamanho 
da copa e sua arquitetura terão 
grande influência sobre a capacidade 
do dossel em absorver energia 
radiante e trocar gases (vapor 
d’água e CO2) com a atmosfera. Para 
melhor elucidar estes processos, 
um monitoramento quinzenal do 
IAF e do crescimento do fuste foi 
implementado desde maio deste 
ano, concomitante ao período de 

maior crescimento do povoamento 
(entre 1,5 e 3,0 anos de idade). 
Periodicamente, também serão 
realizadas campanhas de fotossín-
tese e amostragens destrutivas de 
biomassa. Nesta refinada escala 
temporal será possível capturar o 
impacto das variáveis ambientais 
sobre o crescimento de maneira 
detalhada em uma fase crítica para 
o sucesso da plantação uma vez 
que o crescimento deste período 
está relacionado diretamente com 
a produtividade final. 

Segundo o prof. José Luiz Stape 
(NCSU), coordenador científico do 
TECHS, “a prontidão da Duratex, 
na figura do pesquisador Raul Chaves, 
em instalar o ensaio completo pode já 
ser considerado como um dos grandes 
trunfos do TECHS, por permitir um 
comparação detalhada dos 18 clones 
em termos de crescimento, fisiologia e 
genômica, de forma nunca antes feita”.■
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Programa de Melhoramento Florestal 
promove 4ª Reunião Técnica

Nos dia 9 e 10 de outubro, na 
sede da Aperam Bioenergia, em 
Capelinha (MG), foi realizada a 4ª 
Reunião Técnica do Programa 
Cooperativo em Melhoramento 
Florestal (PCMF), com a coorde-
nação da pesquisadora Aline Cristina 
Miranda (IPEF) e dos engenheiros da 
Aperam, Claudilene Pena e Ricardo 
Wagner Pinto Leite. A reunião foi 
voltada para representantes de em-
presas florestais e pesquisadores da 
área, com o objetivo de atualizar os 
participantes a respeito dos projetos 
em andamento no programa.

O foco da reunião técnica foi de-
bater sobre a Conservação Genética 
dos gêneros Eucalyptus e Corymbia, 
e as palestras contemplaram os 
seguintes temas: “Conservação 
genética e melhoramento”, “A visão 
da empresa para conservação ge-
nética”, “Conservação genética em 
espécies florestais” e “A importância 
de se manter um banco germoplas-
ma para o melhoramento”.

Dando continuidade à reunião 
os 20 participantes tiveram acesso 
a informações sobre “Formação 
do Clone AEC 144”, “Espécies e 
estratégias para o estresse hídrico”, 
“Qualidade da madeira para pro-
dução de carvão”, finalizando com 
o relato sobre o andamento das 
atividades do PCMF que incluem 
os projetos “Populações Núcleo”, 
“Populações de Melhoramento” e 
“Biorreguladores”.

Para Aline, coordenadora do 
PCMF, “o tema da 4° reunião téc-
nica foi escolhido devido à perda da 
base genética que vem ocorrendo de 
diversas espécies desses gêneros. Foi 

possível mostrar a importância da 
conservação das populações bases de 
todas as espécies, focando também 
na conservação dinâmica. Os pales-
trantes abordaram a importância de 
se manter um sistema de conservação 
genética para o Brasil, devido a erra-
dicação das espécies, seja por meio 
da transformação das áreas de coleta 
em parque nacional ou por estresses 
abióticos e bióticos”.

Já no segundo dia, os participan-
tes visitaram a área da Aperam, em 
Itamarandiba (MG), onde tiveram 
a oportunidade de conhecer os 
pomares de C. citriodora, testes de 
progênie, experimentos do projeto 
Populações Núcleo de E. grandis e 
E. urophylla, com 168 indivíduos. 
Além disso, visitaram também testes 
clonais e um banco clonal contendo 
703 indivíduos.

A empresa agradeceu a oportu-
nidade de ter sediado a 4ª Reunião 
Técnica do Programa Cooperativo 
de Melhoramento Florestal. “Sabe-
mos que o setor florestal brasileiro 

tem uma característica de passar por 
constantes transformações, o que o 
torna cada vez mais desenvolvido e 
competitivo. Estas reuniões sendo 
realizadas nas empresas nos permitem 
conhecer os diferentes processos 
operacionais, além dos diversos ma-
teriais genéticos, resultado de anos 
de pesquisas de cada empresa”, 
declara o gerente executivo, eng.  
Ricardo Leite.

Claudilene Aparecida Alves Pena, 
supervisora de processo da Ape-
ram, ao ser questionada sobre 
a importância do evento, afirma 
que “a realização deste encontro na 
Aperam nos  possibilitou compartilhar 
os bons resultados e experiências do 
nosso Programa de Melhoramento 
Genético, que mesmo sendo realizado 
de maneira simples e objetiva,  vem 
ao logo dos anos proporcionando 
inúmeros  avanços para empresa, 
sendo ainda compartilhados com 
a silvicultura nacional, o que nos 
deixa muito orgulhosos de fazer parte  
desta equipe”. ■
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Na 48ª Reunião Técnico-Científica, PTSM aborda 
os avanços no manejo da brotação do eucalipto

Nos dias 11 e 12 de setem-
bro foi realizada a 48ª Reunião 
Técnico-Científica do Programa 
de Silvicultura e Manejo (PTSM), 
promovida pelo Instituto de Pesqui-
sas e Estudos Florestais (IPEF), com 
a coordenação dos professores José 
Leonardo de Moraes Gonçalves 
(Esalq/USP) e Luciana Duque Silva 
(Esalq/USP), e dos engenheiros 
José Carlos Arthur Junior (IPEF) e 
Guilherme Christo (BSC Copener). 
O evento aconteceu em Alagoinhas 
(BA), nas dependências do Hotel 
Áster e reuniu 83 profissionais das 
empresas associadas ao programa, 
das áreas técnica, de pesquisa, ope-
racional e prestadores de serviço.

A programação contou com 14 
palestrantes, oriundos de diversas 
empresas e instituições do ramo 
florestal.  A abertura do evento foi 
realizada pelo eng. Arthur, sendo se-
guida por apresentações abordando 
“Manejo de brotação do eucalipto na 
BSC Copener”, “Análise econômica 
da reforma e da talhadia de povoa-
mentos de eucalipto em condições de 
risco”, “Crescimento de brotações de 
um clone de E. urophylla x E. grandis 
em função da disponibilidade de 
nutrientes no solo e da aplicação de 
fitorreguladores na cepa” e “Manejo 
de pragas e de doenças em brotação 
do eucalipto”. Ao término destas 
apresentações, realizou-se uma 
mesa debate para questionamentos 
dos participantes. Na sequência foi 
realizado o painel sobre o “Manejo da 
brotação do eucalipto nas empresas 
florestais”, contando com a apresen-
tação de oito empresas, ArcelorMittal 
BioFlorestas, Cenibra, Duratex,  

Fibria, Gerdau, International Paper, 
Veracel e Vallourec.

A reunião teve como objetivo 
apresentar resultados de pesquisas 
e debater sobre temas relativos 
às pré-condições culturais para a 
recomendação da condução da bro-
tação, análise econômica, impactos 
dos sistemas de colheita na brotação 
das cepas, manejo da brotação 
(nutrição e fertilização, controle 
de plantas daninhas, desbrota), 
avaliação da qualidade da brotação 
do eucalipto, produtividade e ben-
chmarking sobre as experiências das 
empresas associadas.

No segundo dia, os participantes 
tiveram a oportunidade de conhecer 
as áreas de produção da BSC Cope-
ner. Visitaram-se áreas manejadas 
em regime de talhadia, teste de 
desbrota precoce, de espaçamento 
e de genótipos. Demonstrou-se a 
realização da desbrota precoce, do 

rebaixamento de toco antes e após 
a colheita, da aplicação de herbicida 
pré-emergente com hastes dianteira 
reguláveis, do preparo de solo com 
o equipamento 4 em 1, com o trator 
esteira D6 e a D8. Durante o dia de 
campo as áreas visitadas passaram 
pelo gradiente de precipitação de 
700 a 1800 mm, observando o 
efeito da limitação hídrica sobre a 
produtividade. Em todos os locais 
de visita foram abertas trincheiras 
onde se observaram as característi-
cas particulares dos solos da região 
com a presença de camadas de 
impedimento, fragipã e duripã, além 
de se observar o efeito do preparo 
do solo e o desenvolvimento do 
sistema radicular.

Para o eng. José Carlos de Arthur 
Junior, “o conhecimento do manejo da 
brotação do eucalipto esta dentro das 
empresas florestais, há poucos grupos 
de pesquisas nas universidades traba-
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lhando no tema. A reunião foi muito 
produtiva, nove empresas florestais 
associadas ao programa, as que mais 
possuem áreas sendo manejadas para 
condução da brotação, apresentaram 
os critérios para recomendação da 
brotação, as medidas de manejo 
adotadas e os resultados de pesquisas. 
Desde 2009, quando o tema também 
foi tratado na 37ª Reunião Técnico-
-Científica na International Paper, foi 
possível observar vários avanços no 
manejo e na conscientização de que a 
talhadia é um “novo plantio”, que exi-
ge os mesmos cuidados que áreas de 
implantação e de reforma. A vantagem 
econômica da condução da brotação 
é inquestionável, faz-se necessário 
planejar o primeiro ciclo de produção 
pensando também no segundo ciclo, 
selecionando-se materiais genéticos 
com maior capacidade de brotação, 
utilizando-se de medidas para reduzir 
o impacto do sistema de colheita na 
cepa, entre outras”.

Reunião Administrativa
Aproveitando a oportunidade 

deste encontro, no dia 13 de setem-
bro, foi realizada em Salvador (BA), 
a Reunião Administrativa do PTSM. 
Trinta e duas pessoas participaram 
da reunião, sendo que dezesseis das 
vinte empresas associadas estavam 
representadas. As reuniões técnicas 
de 2014 serão na Fibria com o tema 
“Conservação e preparo do solo”, 
em abril, e na Eldorado com o tema 
“Controle de qualidade e silvicultura 
de precisão”, em outubro.

Foi apresentado o candidato sele-
cionado para atuar no subcomitê de 
mecanização e automação florestal, 

o engenheiro florestal Eduardo 
Melo. As empresas estão aderindo 
ao subcomitê e em breve o Eduardo 
será contratado e os trabalhos serão 
iniciados. Duas linhas de trabalho já 
haviam sido previamente definidas, 
preparo de solo em áreas de reforma 
com geotecnologias e sistema de ir-
rigação para estabelecimento inicial.

O grupo de trabalho sobre plan-
tas daninhas terá a participação da 
mestranda em Recursos Florestais 
da Esalq/USP, Carla Papai. Engenhei-
ra florestal que atuou por vários anos 
em empresa do setor de químicos, 
Carla irá agregar sua experiência 
para auxiliar no desenvolvimento 
de trabalhos dentro do tema no 
PTSM. A proposta de mestrado in-
titulada “Interferência das condições 
edafoclimáticas no efetivo controle 
químico de plantas daninhas em pré-
-emergência na cultura do eucalipto” 
despertou o interesse de várias 
empresas. As áreas serão agrupadas 
por similaridade de condições e no 
próximo ano serão instaladas as 
áreas experimentais.

Alguns projetos de pesquisas 
atualmente em andamento dentro 
do PTSM foram apresentados 
pelos estagiários de pós-graduação, 
destacando a relevância do trabalho 
para o setor. Os trabalhos apresen-
tados foram “Plantios clonais de 
eucalipto sob diferentes condições 
edafoclimáticas (Rede Experimental  
ADUBA)” do doutorando Eduardo 
A. S.C. Melo, “Eficiência de fertili-
zantes fosfatados solúveis, pouco 
solúveis e complexados com subs-
tâncias húmicas em plantações de 
eucalipto” do mestrando José Henri-

que Bazani, “Reflexos do manejo de 
resíduos florestais na produtividade, 
nutrição e fertilidade do solo em 
plantações de Eucalyptus grandis” 
do mestrando José Henrique T. 
Rocha, “Avaliação do crescimento e 
nutrição do eucalipto em resposta 
a diferentes fontes de cálcio” do 
doutorando Yesid A. M. Marino.

As informações sobre a me-
todologia de disseminação da 
informação dos programas coo-
perativos do IPEF, as linhas edi-
toriais disponíveis, os serviços da 
Biblioteca e o setor de Eventos, 
foi apresentada pelo responsável 
pela de internet e comunicação 
do IPEF, Luiz Erivelto de Oliveira 
Jr. Também foi apresentada a área 
reservada do PTSM (http://www.
ipef.br/ptsm/restrito/) onde se-
rão disponibilizadas todas as apre-
sentações e galeria de fotos das 
reuniões técnico-científicas, artigos 
científicos publicados, dissertações 
e teses, relatórios de projetos, 
entre outras informações. Para ter 
acesso é necessário o cadastro, isso 
deve ser feito pelo representante 
do PTSM dentro de cada empresa.

Foi entregue aos representantes 
a versão impressa da série técnica da 
45ª Reunião Técnico-Científica do 
PTSM realizada em maio de 2012 
na Klabin em Telêmaco Borba/PR. A 
edição também esta disponível para 
download no site do IPEF no link 
http://www.ipef.br/publicacoes/
stecnica/nr38/st38.pdf. As edições 
da 46ª e 47ª Reunião estão em fase 
de revisão e de recebimento dos 
textos dos autores, e pretende-se 
publicá-las até o final do ano. ■
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A micropropagação como alternativa para 
resgate de matrizes adultas de Eucalyptus

As espécies do gênero Eucalyptus 
representam as mais produtivas e 
plantadas nas regiões tropicais. O 
Brasil apresenta aproximadamente 
quatro milhões de ha plantados 
com eucalipto, porém os plantios 
são restritos a algumas espécies e 
seus híbridos. Dessa forma, o plantio 
com novas espécies de Eucalyptus 
tem sido considerado estimulante 
para a implantação de florestas de 
uso múltiplo. 

A micropropagação apresenta 
uma alternativa para realizar o 
resgate de materiais genéticos. Esta 
técnica é recomendada em situações 
onde se faz necessário adotar proce-
dimentos de resgate de brotações, 
que mantenha a integridade da 
árvore matriz. Para tanto, uma alter-
nativa promissora se dá pelo resgate 
por meio de megaestacas para a 
indução de brotações epicórmicas, 
as quais posteriormente serão culti-
vadas in vitro em um laboratório de  
cultura de tecidos.

Atualmente, algumas das poten-
ciais espécies a serem utilizadas em 
plantios no Brasil são o E. punctata e 
E. propinqua. Nesse sentido, foi rea-
lizado um trabalho de clonagem de 
árvores matrizes centenárias dessas 
duas espécies existentes na Floresta 
Estadual “Edmundo Navarro de An-
drade” (FEENA), pelos doutorandos 
Leandro Silva de Oliveira e Natalia 
Pimentel Esposito Polesi, ambos 
sob orientação do prof. Marcílio 
de Almeida, do Departamento de 
Ciência Biológicas da Esalq/USP.

O resgate desses materiais gené-
ticos ocorreu por meio da coleta de 
megaestacas, sem prejuízo das ma-

trizes, devido ao seu valor histórico e 
genético. As megaestacas foram sec-
cionadas com tamanho aproximado 
de 1,0 m de comprimento x 0,10m 
de diâmetro, e acondicionadas em 
casa de vegetação, na posição hori-
zontal a 1,5 m de altura, sob irrigação 
por nebulização intermitente.

O período de emergência das 
brotações foi variável entre as duas 
espécies, mas a partir de sete dias 
já era possível notar a presença de 
pequenas pontuações na super-
fície das megaestacas. Durante o 
desenvolvimento das brotações 
realizou-se a pulverização com 
solução fungicida, uma semana antes 
da realização da coleta.

As brotações, que com 40 dias 
apresentavam comprimento superior 
a dois cm, foram coletadas para a con-
fecção dos explantes, com redução 
das folhas pela metade.  A multiplica-
ção in vitro foi realizada pela transfe-
rência dos explantes, estabelecidos in 
vitro, sob condições assépticas, para 
frascos de vidro transparente. A cada 
período de 30 dias, procedeu-se o 
subcultivo dos explantes para novo 

meio de cultura de igual composição, 
isolando as microcepas.

Os resultados demonstraram 
o sucesso do resgate das matrizes 
adultas por meio das megaestacas 
e posterior indução de brotações 
para a introdução in vitro. O pro-
tocolo de estabelecimento in vitro 
das brotações epicórmicas também 
demonstrou ser viável, obtendo-se 
um percentual elevado de brotações 
isentas de contaminações fúngicas 
e bacterianas. Além disso, o desen-
volvimento de brotações axilares 
nos explantes foi obtido com êxito, 
apresentando bom vigor vegetativo. 
Na etapa de multiplicação in vitro 
houve um incremento na taxa de 
multiplicação das brotações com 
os sucessivos subcultivos. Esse 
resultado demonstra que o meio de 
cultura WPM e as concentrações dos 
reguladores de crescimento foram 
adequados para promover a multipli-
cação das brotações. Na sequência, 
serão realizados estudos visando o 
alongamento in vitro das brotações 
com a subsequente aclimatização e 
enraizamento, para a obtenção de 
mudas clonais dessas matrizes.

Com isso o resgate de matrizes 
de E. punctata e E. propínqua, com 
posterior micropropagação das bro-
tações, demonstrou ser não somente 
viável, como também recomendável 
para esses materiais genéticos. Os 
resultados obtidos demonstram a 
aplicabilidade dessas técnicas para 
a clonagem de outras espécies de 
Eucalyptus, abrindo novas perspec-
tivas de trabalho com genótipos de 
interesse que apresentam restrições 
quanto à sua clonagem. ■
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11ª Reunião Geral do PCCF 
é realizada em Campinas

Nos dias 23 e 24 de outubro 
foi realizada, em Campinas (SP), a 
11ª Reunião Geral do Programa 
Cooperativo em Certificação 
Florestal (PCCF), coordenada pela 
assistente técnica do programa, eng. 
ftal. Kaliana Moro Tanganelli (IPEF). 
A reunião, voltada para empresas 
florestais filiadas do programa, 
teve o objetivo de discutir assuntos 
relacionados à certificação florestal 
e os andamentos das atividades do 
PCCF, contando com a participação 
de 35 profissionais dos mais variados 
setores da cadeia produtiva florestal.

No primeiro dia foram discutidos 
temas administrativos do PCCF, 
como seu regimento interno para 
os próximos anos e o perfil das 
empresas filiadas, além dos resul-
tados do “Seminário Social PCCF: 
Empresas florestais e comunidades” 
apresentado por Alex Vervuurt 
e Francisco Nogueira ambos do 
IDGES, realizado em setembro 
(veja matéria nesta edição). Além 
disso, foram apresentadas as atua-
lizações dos Indicadores Genéricos 
Internacionais do FSC e um levan-
tamento do programa a respeito do 
balanço dos Relatórios de Auditoria  
do FSC em 2013.

Na continuação, foram discu-
tidas atualizações do programa 
de certificação brasileiro, Cerflor, 
apresentadas pela secretaria exe-
cutiva do Cerflor/PEFC, Maria 
Teresa Rezende. Ainda no painel 
Cerflor, o tema Biotecnologia 
PEFC e “Task Force” da Bracelpa 
contou com a presença da eng. ftal. 
Natália Canova. Dando início ao 
painel FSC, a estagiária do PCCF, 

Camilla Marangon, apresentou o 
estudo comparativo dos padrões 
SLIMF e florestas plantadas. Como 
preparação para a Assembleia Geral 
do FSC em 2014, foram apresen-
tadas as atualizações do evento e 
o encaminhamento das moções, 
Para dar início ao painel de quími-
cos e certificação, Jonas Salvador 
(Duratex), apresentou o resultado 
do Workshop Condicionantes FSC 
e o trabalho que vem realizando 
dentro do ‘Grupo de trabalho quí-
micos’ uma das frentes do PCCF. 
Este grupo também conta com a 
participação de José Eduardo Petrilli 

(Fibria) que também contribui 
apresentando o ‘Panorama sobre 
a consulta pública dos Indicadores 
e Limiares FSC, dando continui-
dade a esse painel no segundo  
dia de evento.

Dando continuidade ao segundo 
dia, foram apresentados o panorama 
geral das ações do programa no 2º 
semestre de 2013 e as próximas 
ações para o 1º semestre de 2014, 
finalizando com uma reunião entre 
a equipe do PCCF e seu Comitê 
Técnico Administrativo (CTA) que 
contribui na deliberação e priorida-
des das atividades a serem realizadas 
pelo programa

“As discussões que se prolongaram 
durante o encontro foram essenciais 
para definir as próximas ações, pois 
a oportunidade que temos em reunir 
as filiadas do programa nos permite 
levantar os temas prioritários através 
das considerações apresentadas”, 
finaliza Kaliana. ■

“...a oportunidade que 
temos em reunir as 

filiadas do programa nos 
permite levantar os 

temas prioritários através 
das considerações 

apresentadas”
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Programa TECHS têm dois projetos científicos 
e um doutorado aprovados pelo CNPq e CAPES

Dois projetos de iniciação cientí-
fica vinculados ao TECHS (Progra-
ma Cooperativo de Tolerância de 
Eucalyptus Clonais aos Estresses 
Hídrico e Térmico) foram apro-
vados pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), através do 
Programa Institucional de Bolsas de 
iniciação científica (PIBIC). 

Um dos projetos está sendo de-
senvolvido pela aluna de graduação 
Beatriz Gonsalez (Esalq/USP), sob 
orientação do prof. Antônio Natal 
Gonçalves, do Departamento de 
Ciências Florestais (LCF/Esalq/
USP). Beatriz irá caracterizar o 
potencial fotossintético máximo e as 
variações de condutância estomática 
em função do déficit de pressão de 
vapor de oito clones do TECHS sob 
condições de déficit hídrico. 

Já o segundo projeto está sendo 
conduzido por Lara Calvo, orientada 
pelo prof. Marcílio de Almeida, do 
Departamento de Ciências Biológicas 
(LCB/Esalq/USP). Lara irá estudar as 
características anatômicas e morfoló-
gicas dos mesmos oito clones. Ambos 
os projetos estão sendo desenvol-
vidos em uma área experimental 
instalada na Fazenda Areão, da Esalq/
USP, em Piracicaba (SP). 

Para o coordenador científi-
co do TECHS, prof. José Luiz 
Stape (NCSU), “o envolvimen-
to de alunos de graduação em 
programas cooperativos, como o 
TECHS, é uma via de mão dupla, 
os alunos tem a oportunidade de 
aprimorar seus conhecimentos e em 
contrapartida, geram informações  
científicas importantes”. 

Além das bolsas de iniciação 
científica, um projeto de doutorado 
sanduíche, também vinculado ao 
TECHS foi aprovado pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
através do programa Ciências sem 
Fronteiras. A doutoranda Marina 
Otto (Esalq/USP), orientada pelos 
professores Ricardo Ferraz de Oli-

veira do Departamento de Ciências 
Biológicas (LCB/Esalq/USP) e José 
Luiz Stape (NCSU), irá realizar 
seu estágio na Rocky Mountain 
Research Station, em Fort Collins, 
EUA, sob supervisão do pesquisador  
Robert Hubbard. 

Os objetivos desse estudo serão 
desenvolver uma metodologia pa-
drão para avaliação da condutividade 
hidráulica em Eucalyptus, trazer a 
técnica para o Brasil e avaliar os 
clones do TECHS. 

“A condutividade hidráulica é uma 
variável de grande importância para 
estudos com déficit hídrico, portanto 
esperamos que venha a ser uma ferra-
menta útil para a seleção de materiais 
genéticos tolerantes ao estresse”, 
conclui Marina. ■
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PPPIB inicia pesquisa para quantificar as taxas de 
captura e alocação de carbono em duas espécies de Pinus

O Programa Cooperativo 
Produtividade Potencial do Pinus 
no Brasil (PPPIB), que envolve 
sete empresas florestais (Arauco, 
Arbogen, Caxuana, Juliana, Klabin, 
Rigesa e Renova) e o apoio científico 
da USP e da NCSU, busca compre-
ender e quantificar os processos que 
controlam a produtividade do Pinus 
subtropical (Pinus taeda) e tropical 
(Pinus caribaea var. hondurensis) e 
suas interações com o ambiente. 

Como um exemplo desses pro-
cessos, pode-se considerar o ba-
lanço de carbono da floresta e, por 
isso, elaborou-se um estudo com o 
objetivo de quantificar as taxas de 
captura e alocação de carbono nes-
sas duas espécies de Pinus e como 
essas taxas variam em função da 
disponibilidade de recursos naturais 
(nutrientes e água). O ensaio utiliza 
os tratamentos sem fertilização e 
não irrigados, e os fertilizados e 
irrigados, totalizando 16 parcelas 
(dois tratamentos x duas espécies 
x quatro blocos), e fica localizado 

na Estação Experimental de Itatinga 
(Esalq/USP), instalado desde 2007.

O estudo começou em janeiro 
deste ano e prosseguirá durante o 
mestrado da eng. Isabel Deliberali 
(Esalq/USP), com apoio de bolsa da 
CAPES. Em termos metodológicos, 
as capturas e alocações de carbono 
serão estimadas pelo método do ba-
lanço de Carbono, somando a pro-
dutividade primária líquida da parte 
aérea (medindo-se o crescimento 
das árvores e a produção de galhos 
e acículas) mais a respiração da parte 
aérea (com base em equações de 
respiração de folhas e tronco), além 
do fluxo de Carbono para a raiz 
(medindo-se a respiração do solo, 
folhedo depositado e os estoques 
de carbono no solo, serapilheira  
e raízes). 

Para o cálculo do fluxo de Carbo-
no para a raiz, em outubro de 2012, 
nas 16 parcelas foram instalados 
96 coletores de folhedo, os quais 
são coletados mensalmente. Em 
janeiro deste ano foi realizada toda 

a coleta de solo para análise química 
e para cálculo da densidade, nas 
profundidades de 0-15, 15-30 e 30-
45 cm.  Em junho foram iniciadas as 
medições quinzenais de respiração 
do solo com o auxílio de uma câmara 
SRC-1 (PPSystems) acoplada a um 
analisador portátil de gás por infra-
vermelho EGM-4 e em agosto foi 
coletada a serapilheira acumulada. 

Para determinação da produti-
vidade da parte aérea realizam-se 
inventários semestrais no ensaio e, 
em março de 2014, será realizada a 
biomassa total de ambas as espécies. 
Segundo o prof. José Luiz Stape 
(NCSU), orientador do mestrado, 
“a determinação do balanço de Car-
bono completo para essas espécies 
de Pinus permitirá comprender o que 
explica a maior produtividade do Pinus 
caribeae var. hondurensis em relação 
ao Pinus taeda, já que a fotossíntese 
a nível foliar não a explica. E estes re-
sultados terão ainda uso nos aspectos 
de manejo, zoneamento e modelagem 
ecofisiológica destas espécies”. ■



IPEF Notícias - setembro/outubro de 201328

Aeronave guiada à distância traz mais qualidade e 
precisão na hora de monitorar as florestas da Fibria

Uma novidade tecnológica está 
mexendo com a área de monitora-
mento florestal da Fibria no Vale do 
Paraíba (SP).  Iniciado em 2010 e 
em fase de testes, o Veículo Aéreo 
Não Tripulado (VANT), deve chegar 
às outras regiões da empresa, como 
Mato Grosso do Sul, Espírito Santo 
e Bahia no segundo semestre de 
2013 e, promete trazer importantes 
ganhos para o monitoramento da 
base florestal. 

“O objetivo é utilizar a aeronave 
para aumentar o nosso controle de 
qualidade florestal. Também podemos 
utilizá-la em monitoramento am-
biental das áreas de conservação, ou 
seja, áreas de preservação ambiental. 
Além disso, é uma das iniciativas do 
Programa Floresta do Futuro”, conta 
Caio Zanardo, gerente-geral de 
desenvolvimento florestal da Fibria.

Para chegar ao modelo atual, 
foram realizados diversos testes, 
em 2012, com diferentes modelos 
de VANT. Em setembro, a Fibria 
firmou uma parceria com a empresa 
Canoinhas Geoassessoria e iniciou a 
utilização de um VANT de fabricação 
suíça para monitorar a sua base flo-
restal. O aeromodelo tem a bordo 
uma câmera que captura imagens de 
alta resolução, em colorido natural 
ou infravermelho. 

“A Canoinhas é responsável pelo 
controle do VANT, realizado por com-
putadores. Após cada voo, a empresa 
realiza o processamento das dezenas 
de fotografias coletadas e gera um 
mapa detalhado das áreas que foram 
fotografadas”, explica Caio.

Com as fotos tiradas pelo VANT 
é possível monitorar o crescimento 

das florestas de eucalipto e matas 
nativas, verificar se o plantio foi re-
alizado de acordo com o planejado, 
quantificar o volume de madeira por 
área, além de identificar a presença 
de ervas daninhas e resíduos de 
madeira resultantes da colheita, 
entre outros dados.

O coordenador de gestão e qua-
lidade florestal da Fibria, Glodoaldo 
Arantes Ramiro, conta que com o 
VANT a análise da qualidade das 
florestas aumenta significativamente, 
já que o mapa detalhado aumenta a 
amostragem e as informações ge-
radas. “Todos esses dados são funda-
mentais no apoio à tomada de decisão 
da equipe de Operações Florestais em 
caso de erros ou desvios no processo 
de plantio e colheita, além de ajudar 

na análise topográfica”, explica. 
O VANT também tem papel 

importante nas atividades realizadas 
pela área de cadastro e geoproces-
samento da Fibria, que coordena 
o monitoramento topográfico das 
áreas da empresa. “Antes do VANT, 
o levantamento da topografia era 
feito em campo por profissionais que 
caminhavam pelas áreas com ajuda 
de um GPS. Com a nova tecnologia os 
profissionais não precisam mais cami-
nhar grandes distâncias, diminuindo, 
inclusive, o risco de acidentes”, conta 
Dennis Bernardi, coordenador de 
cadastro e geoprocessamento. Além 
disso, o VANT pode ser utilizado 
em outras atividades da empresa, 
como o monitoramento de áreas 
com ocorrências de fogo e vento. ■

Imagem tirada pelo VANT



IPEF Notícias - setembro/outubro de 2013 29

ArborGen inicia operação no mercado de mudas florestais 
A ArborGen, líder mundial na 

venda de mudas de tecnologia avan-
çada, anuncia que firmou um acordo 
com a International Paper do Brasil. 
Este acordo concede à ArborGen 
o direito exclusivo de produzir e 
vender mudas de eucalipto de clones 
superiores da International Paper no 
Brasil. A  ArborGen está produzindo 
as mudas em um viveiro localizado 
em Luiz Antônio (SP).

“Enquanto as grandes empresas 
florestais tem acesso a materiais 
genéticos de qualidade, estes não 
são disponibilizados aos produtores 
independentes. Com este acordo, a 
ArborGen disponibilizará pela primeira 
vez a estes produtores independentes 
mudas de genética avançada”, disse 
Gabriela Bassa, diretora da Arbor-
Gen Brasil. “O viveiro de Luiz Antônio 

é o primeiro de uma série de operações 
que usaremos para abastecer o mer-
cado brasileiro ao longo do tempo”, 
conclui Gabriela.

O setor florestal brasileiro apre-
senta mais rápido crescimento 
quando comparado a outros países, 
sendo o Brasil o maior produtor e 
exportador de celulose de eucalipto 
do mundo. O mercado de eucalipto 
consome aproximadamente 1 bilhão 
de mudas por ano. Produtores flo-
restais independentes têm utilizado 
materiais genéticos desenvolvidos 
durante as décadas de 80 e 90, que 
não oferecem o mesmo crescimento 
ou qualidade quando comparados 
aos clones de genética avançada. 

Os resultados de testes de campo 
desenvolvidos a partir de extensa 
pesquisa da International Paper su-

gerem que os clones que a Arborgen 
está oferecendo ao mercado serão 
superiores aos atualmente em uso 
pelos produtores florestais.

A ArborGen Brasil iniciou suas 
operações em 2004 com um centro 
de desenvolvimento de produtos e 
negócio. A empresa tem trabalhado 
com diversas empresas do setor 
de celulose e papel de eucalipto 
para desenvolver produtos ge-
neticamente modificados, e tem 
realizado extensos testes de campo 
com estes produtos potenciais. “A 
expansão para o ramo de mudas de 
eucalipto desenvolvidas através do 
melhoramento genético convencional 
nos permitirá oferecer um portfólio 
abrangente de tecnologias e produtos 
para o setor florestal brasileiro”, 
informa Gabriela. ■

Eldorado apresenta nova edição 
do Plano de Manejo Florestal

Para quem se interessa por 
florestas ou tem curiosidade em 
conhecer melhor as plantações 
de eucalipto da Eldorado Brasil, a 
empresa já disponibilizou no site da 
companhia (www.eldoradobrasil.
com.br) a edição revisada do Plano 
de Manejo Florestal. 

Com o objetivo de demons-
trar as atividades da empresa, o 
relatório traz o planejamento dos 
programas florestais e as ações 
desenvolvidas em alinhamento com 
o Forest Stewardship Council® 
(FSC®), que garantem a susten-
tabilidade da produção florestal e 
a inter-relações de planejamento 
de curto, médio e longo prazo no 
abastecimento contínuo de madei-
ra para Eldorado.

cidadãos de Água Clara, Anas-
tácio, Aparecida do Taboado, 
Dois Irmãos do Buriti, Inocência, 
Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, 
Santa Rita do Pardo, Selvíria e 
Três Lagoas, é a oportunidade de 
entender os critérios adotados 
pela Eldorado quanto ao manejo de 
suas operações florestais, levando 
em conta a viabilidade econômica, 
o respeito ao meio ambiente e a 
responsabilidade social.

O resumo ainda traz fotos sobre a 
operação da Eldorado, informações 
sobre o clima, hidrografia, relevo, 
fauna e flora da região e curiosidades 
como o fato de mais de 30% da área 
total da empresa ser composta por 
áreas de preservação permanente, 
reserva legal e vegetação nativa. ■

Para especialistas, o documento 
fornece informações relevan-
tes para a análise do setor. Para 
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Com certificação inédita no setor de celulose e papel 
brasileiro, Klabin reforça segurança de embalagens

 A Klabin é a primeira empresa do 
setor de celulose e papel do Brasil a 
receber a certificação FSSC 22000 
(Food Safety System Certification 
22000), uma das mais avançadas 
normas utilizadas para assegurar a 
procedência do papel para embala-
gem de alimentos.

A nova certificação deve ajudar 
a expandir os nichos de atuação 
da empresa. Segundo o gerente 
de qualidade da Unidade Monte 
Alegre, Flávio Deganutti, a FSSC 
22000 credencia a Klabin a am-
pliar sua atuação em mercados 
de embalagens que precisem de 
proteção contra contaminação. “A 
certificação deve beneficiar a Klabin 
em outros setores igualmente exi-
gentes. Quem garante segurança às 
embalagens utilizadas nos produtos 
que vão à mesa do consumidor pode 
também oferecer um alto grau de 

qualidade a outros fabricantes de 
itens sensíveis”, afirma. 

Maior produtora e exportadora 
de papéis para embalagens do Brasil, 
a Klabin possui, desde 2007, a NBR 
ISO 22000 (Sistema de Gestão de 
Segurança do Alimento), certifica-
ção que estabelece requisitos para 
identificar e eliminar qualquer perigo 
físico, químico ou biológico capaz de 
comprometer a segurança dos ali-
mentos embalados a partir de papéis 
fabricados pela empresa. A FSSC 
22000 foi criada tendo como base a 
ISO 22000, complementando-a ao 
especificar claramente os pré-requi-
sitos necessários para a produção de 
embalagens que garantam segurança 
à saúde do consumidor final.

A nova certificação assegura 
como pré-requisitos a garantia 
da limpeza e organização da área 
produtiva; o controle da qualidade 

da água e do ar que entram em 
contato com produto; o controle 
de pragas e vetores no ambiente 
de produção; e o controle de aces-
so às plantas. Paralelamente, ao 
aderir ao FSSC 22000, a empresa 
fortalece a necessidade de que seus 
fornecedores atendam aos mesmos 
pré-requisitos.

De acordo com Deganutti, a 
unidade agiu rapidamente para 
atender às exigências da certificação 
e dará seguimento às melhorias 
necessárias para garantir a segu-
rança das embalagens produzidas. 
Ele explica que, por cerca de seis 
meses, a empresa preparou seus 
colaboradores e instalações para 
a acreditação, feita pelo Bureau 
Veritas. A rápida adaptação reflete o 
investimento contínuo da Klabin em 
boas práticas para a padronização de 
seus processos industriais. ■

Fomentados da Suzano Papel e Celulose certificados pelo FSC
Pequenos e médios produtores 

florestais que fazem parte do pro-
grama de fomento da Suzano Papel 
e Celulose já aderiram ao processo 
de certificação florestal facilitado, 
o padrão SLIMF (Small and Low 
Intensity Managed Forests), sigla 
em inglês para manejo florestal em 
pequena escala e/ou de baixa inten-
sidade. A iniciativa busca estimular a 
certificação florestal Forest Stewar-
dship Council (FSC) de pequenos 
produtores no Brasil com objetivo 
de ampliar áreas certificadas, forta-
lecendo os laços ambientais, sociais 
e econômicos da certificação. 

Em outubro, três produtores 

fomentados localizados no sul da 
Bahia, passaram por auditoria e 
foram recomentados a manutenção 
de suas certificações de acordo com 
as diretrizes do padrão SLIMF, sendo 
este o primeiro grupo de operação 
florestal de pequena escala do setor 
de celulose e papel auditados no novo 
padrão. Para ser classificado como 
SLIMF, é necessário se enquadrar em 
pelo menos um dos critérios estabe-
lecidos pelo FSC. São eles o tamanho 
total da Unidade de Manejo Florestal 
(UMF) e a intensidade do manejo. 

“Apoiar os fomentados em busca 
da certificação FSC é um dos nossos 
objetivos e fortalece nossas relações 

junto aos nossos parceiros integrantes 
do Programa de Fomento” destaca 
Osni Sanches, diretor de operações 
florestais da Bahia. 

O principal objetivo da criação do 
SLIMF é construir um padrão mais 
adequado, simplificar os processos, 
reduzir os custos, facilitar o acesso 
à certificação FSC. Neste sentido, 
a ampliação de áreas certificadas 
garante que a madeira utilizada em 
determinado produto é oriunda de 
um processo produtivo manejado 
de forma ambientalmente adequada, 
socialmente justa e economicamen-
te viável, e no cumprimento de todas 
as leis vigentes. ■

Foto: Zig Koch
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