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Nesta derradeira edição de 2016 do IPEF Notícias, o destaque fica por 
conta do Programa Cooperativo sobre Produtividade Potencial de Pinus 
no Brasil (PPPIB), que teve como ponto de destaque a recente reunião 
de suas filiadas, ocorrida em Lajes (SC). Foi um importante momento, em 
que foram apresentados os resultados alcançados nos últimos 10 anos de 
trabalhos do Programa, tendo sido disponibilizadas ferramentas técnicas 
importantes para as empresas que dele participam. A ocasião foi também 
especial para a discussão de novas linhas de pesquisa, envolvendo a mo-
delagem ecofiosiológica, a ciclagem de nutrientes, qualidade da madeira, 
dentre outros. 

A edição também disponibiliza informações dos demais Programas 
Cooperativos do IPEF, compreendendo os programas cooperativos sobre 
Silvicultura e Manejo (PTSM), sobre Certificação Florestal (PCCF), Meca-
nização e Automação Florestal (PCMAF), Monitoramento e Modelagem 
de Bacias Hidrográficas (PROMAB), Tolerância de Eucalyptus Clonais 
aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS), e Tecnologias LiDAR 
(PROLiDAR). Cumpre-se, assim, a missão de bem demonstrar a evolução 
dos trabalhos de pesquisa conduzidos no âmbito do IPEF. 

Estamos diante do fechamento de mais um ciclo anual de trabalho. 
Apesar das dificuldades inerentes à situação econômica do nosso País, 
temos a certeza de que o IPEF conseguiu cumprir seus objetivos e metas 
traçadas para o período. Dentre os fatos relevantes, merecem ser des-
tacadas a consolidação de uma nova sede, a complementação da equipe 
técnica, bem como a início da atuação de uma nova direção executiva 
junto ao Instituto. 

Como é característica do setor florestal, as ações devem ser conduzidas 
para resultados de longo prazo e, dessa forma, toda a equipe já se encontra 
concentrada no tratamento das próximas etapas de trabalhos. Há, contudo, 
uma consciência coletiva, de que os resultados das tarefas somente serão 
positivos, se as ações continuarem alinhadas aos valores que permeiam a 
existência dos quase 50 anos do IPEF, que são a colaboração, a integração e 
a interação entre todos seus atores. É nesse contexto, que gostaríamos de 
agradecer a todos aqueles que, direta e/ou indiretamente, têm contribuído 
para com que o IPEF possa cumprir sua missão. 

ExpEdiEntE
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Práticas para redução de custos 
foi tema central em reunião do PTSM

Por causa da atual conjuntura 
econômica brasileira, a palavra 
de ordem em todos os setores 
produtivos é “redução de custos”. 
Em decorrência disso, o Programa 
Cooperativo sobre Silvicultura e 
Manejo (PTSM) tem concentrado 
esforços para pesquisar e estabele-
cer mecanismos que aumentem a 
relação custo/benefício das práticas 
silviculturais e de manejo florestal, 
principalmente em se tratando 
da adoção de novas tecnologias 
de fertilização, preparo de solo e 
controle de plantas daninhas. Neste 
contexto, realizou-se nos dias 25 e 
26 de outubro, em Itapetininga (SP), 
a 54ª Reunião Técnico-Científica do 
PTSM, que abordou o tema “Ma-
nejo silvicultural com alta eficiência 
de gestão de processos e custos 
operacionais reduzidos”. Com 
numero recorde de participação, 

a reunião contou com 130 partici-
pantes (engenheiros e técnicos das 
empresas filiadas ao PTSM, estu-
dantes e pesquisadores de outras 
instituições de ensino e pesquisa, 
nacionais e internacionais). 

Com o apoio de vários colabo-
rados do IPEF, ESALQ e Suzano, 
bem como das empresas Arauco, 
Bioflora, Copener, Eldorado e 
Fibria, além da universidade UFSM, 
a reunião iniciou o primeiro com pa-
lestras que destacaram o registro de 
novos herbicidas para culturas flo-
restais, o uso da certificação como 
ferramenta de inspeção e auxílio 
na manutenção de pulverizadores, 
bem como o emprego da adubação 
verde como método alternativo 
no controle de plantas daninhas. 
Foram discutidos também os reais 
ganhos logísticos e operacionais 
com a mecanização florestal e a 

readequação de talhões e estradas; 
além do uso de fontes alternativas 
de nutrientes (ex. lodo de esgoto) e 
técnicas silviculturais (ex. desrama) 
para redução de custos e prevenção 
contra perdas de produção devido 
à escassez de água. 

O segundo dia do evento foi 
realizado em áreas florestais da 
empresa Suzano, onde foram 
observadas práticas avançadas 
de mecanização (ex. adubação 
multilinhas) e automação aplica-
das ao preparo de solo, plantio, 
adubação e manejo da talhadia. 
De acordo com os participantes, o 
evento foi muito proveitoso, com 
ótimas discussões e demonstrações  
de campo.

 Para os profissionais das empre-
sas filiadas ao PTSM, as apresenta-
ções encontram-se disponíveis no 
IPEF Connect.
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Certificação Florestal

Reunião regional dos membros FSC® da América Latina
Nos dias 26 a 29 de outubro, o Programa Cooperativo sobre Certificação Florestal (PCCF) participou da 

Reunião Regional dos Membros FSC, que aconteceu em Lima, Peru. Essa reunião foi uma iniciativa pioneira do 
FSC Internacional para promover um diálogo e alinhamento a nível regional previamente a Assembleia Geral do 
FSC, que acontecerá em 2017. 

A participação do IPEF, representado por seu programa de certificação, foi importante para estreitar o rela-
cionamento com membros das câmaras social e ambiental, a fim de mapear apoiadores e secundadores para as 
potenciais moções que a câmara econômica irá submeter na Assembleia. 

O encontro também foi uma oportunidade para disseminar os alinhamentos feitos no Economic Chamber 
Alignment for FSC General Assembly 2017 - The Plantation Agenda, evento promovido pelo IPEF e IBÁ, espe-
cialmente com relação aos temas de Madeira Controlada e Consentimento Livre, Prévio e Informado. A reunião 
foi de extrema valia para a câmara econômica, especialmente por conta da formação de um grupo de discussão 
da América Latina, secretariado pelo IPEF e IBÁ, que definiu uma agenda de trabalho conjunta para a Assembleia.

Norma ISO de Cadeia de Custódia
Nos dias 21 a 25 de novembro, Daniela Vilela, coordenadora executiva do PCCF, representou o programa 

na reunião de construção da norma ISO de Cadeia de Custódia (ISO 38200), que aconteceu em Pequim, China. 
Esta participação foi importante para garantir uma norma favorável ao setor florestal brasileiro, que futuramente 
poderá utilizá-la para assegurar a rastreabilidade de seus processos produtivos. Os principais resultados da reunião 
foram o amadurecimento na compreensão das categorias de classificação das matérias-primas e a retirada do 
requisito que permitia o compartilhamento de créditos entre empresas. Após as modificações realizadas durante 
esta última reunião, a norma agora segue para votação entre os membros do comitê técnico e, se aprovada, irá 
para votação de todos os seus países membros.

Comitiva brasileira na reunião no Peru

Reunião na China
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Pesquisa de doutorado do TECHS avalia respostas 
fisiológicas em gradiente de espaçamento de plantio

No dia 22 de setembro, o eng. 
Rodrigo Hakamada (Esalq/USP) 
defendeu a sua tese de doutorado 
intitulada “Respostas fisiológicas e 
balanço hídrico do solo em eucaliptos 
clonais sob espaçamentos de plantio e 
genótipos contrastantes”. A tese, de-
senvolvida no programa de Recursos 
Florestais da Esalq/USP, foi orientada 
pelo prof. Silvio Ferraz (Esalq/USP) e 
pelo pesq. Robert Hubbard (Serviço 
Florestal Americano, USDA-FS). Os 
dados utilizados na pesquisa foram 
obtidos através dos sítios experimen-
tais do Programa Cooperativo sobre 
Tolerância de Eucalyptus Clonais aos 
Estresses Hídrico, Térmico e Biótico 
(TECHS) do IPEF.

O trabalho contemplou ava-
liações de crescimento, potencial 
estresse hídrico, transpiração das 
árvores e balanço hídrico do solo 
para quatro clones altamente pro-
dutivos em densidades de plantio 
variando entre 600 e 3.000 árvores 
por hectare, o que corresponde 
aos espaçamentos de 3 a 17 m² 
por planta. Esse intervalo cobriu o 
espaçamento utilizado pela grande 
maioria dos plantios no Brasil, seja 
para geração de energia ou produ-
ção de madeira sólida.

Um dos principais resultados 
da pesquisa mostrou que materiais 
genéticos que possuem um maior 
potencial produtivo possuem um 
maior risco de estresse hídrico, ou 
seja, um maior risco das plantas à 
sofrerem danos pela seca. Ainda 
assim, considerando um mesmo 
material genético, os plantios mais 
adensados também levaram ao 
aumento do estresse, podendo 
resultar na mortalidade das plantas. 
Rodrigo comenta que “esses resulta-
dos alertam que é preciso ter cautela 

na busca pela máxima produtividade, 
pois esta é limitada pelo ambiente 
onde ocorre o plantio”. 

“Em relação ao espaçamento, 
principalmente em regiões de déficit 
hídrico, a escolha não deve ser pautada 
apenas pelo sortimento da madeira, 
máxima produtividade e custos. É 
preciso levar em conta que em plantios 
com mais de 1.000 árvores por hectare 
há um aumento significativo no risco 
de as plantas serem afetadas pela 
seca”, conclui o pesquisador. Ainda 
assim, ele relata que “na busca por 
materiais genéticos que possuem ele-
vado potencial produtivo, muitas vezes 
esquecemos dos limitantes ambientais. 
Portanto, na tomada de decisão 
sobre qual é o material genético a ser 
plantado é preciso balancear a produ-
tividade e qualidade da madeira com a 
adaptação silvicultural, principalmente 
em relação aos fatores climáticos”.

Outra descoberta relevante do 
estudo ajuda a explicar porque 
em plantios adensados, apesar de 
atingirem um volume de madeira 
maior em idades jovens, há uma 
maior mortalidade em períodos de 
estiagem. Durante o período de 
máximo crescimento e consumo 
hídrico, ou seja, entre dois e quatro 
anos, a produção madeireira e a 

transpiração das plantas foram 
maiores quando maior a densidade 
de plantio. Com esses resultados, 
o prof. Silvio Ferraz reforça que 
“o adensamento do plantio torna-o 
mais vulnerável, tanto do ponto de 
vista da produtividade, como no uso 
sustentável de recursos naturais”. Por 
fim, ele comenta que “ao final de um 
ciclo de seis ou sete anos, pensando 
em madeira para produção de energia, 
celulose, papel ou biomassa, a produ-
ção entre o plantio adensado não será 
maior. Portanto, não há a necessidade 
de correr esse risco”.

De acordo com José Luiz Stape 
(Suzano), que participou na defesa, 
“esse trabalho foi desenvolvido em 
apenas uma região do pais e é preciso 
de cautela para extrapolar os resul-
tados para outros locais”. Ele ainda 
destaca que “estudos abordando 
outros materiais genéticos e regiões 
tornam-se importantes para que os 
resultados sejam validados”.

O programa TECHS abordará de 
maneira ampla os resultados desse 
trabalho através da formação de 
grupo de trabalho que discutirá os re-
sultados dos ensaios de espaçamento 
implantados em 36 locais no Brasil e 
Uruguai. Mais informações sobre o 
programa em www.ipef.br/techs. 

Luiz Roberto Angelocci, Silvio Ferraz, 
Rodrigo Hakamada,  Kelly Tonello e Guerric Le Maire
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Como as pesquisas sobre o Pinus no Brasil do IPEF 
geraram ferramentas que irão auxiliar as empresas 

na avaliação da produtividade de seus plantios
O gênero Pinus no Brasil possui 

elevada produtividade comparada a 
de outros países, devido às carac-
terísticas edafoclimáticas do país, 
ao melhoramento genético e ao 
aprimoramento das práticas silvi-
culturais. Verifica-se, porém, grande 
variação dessa produtividade, que 
vai de 15 a 50 m³ por hectare ao 
ano, evidenciando o potencial de 
aumento em determinados sítios. 

Assim, observando os bons re-
sultados do programa sobre Pro-
dutividade Potencial do Eucalyptus 
no Brasil (BEPP), que buscou en-
tender os processos ecofisiológicos 
que limitam a produtividade do 
eucalipto, empresas do setor de 
Pinus buscaram o IPEF em prol do 
estabelecimento de um programa de 
pesquisa que determinasse os fato-
res que controlam a produtividade 
do Pinus e, em 2006, constituiu-se 
o Programa Cooperativo sobre 
Produtividade Potencial do Pinus no 
Brasil (PPPIB).

Em 2016, o PPPIB completou 
10 anos, com oito empresas filiadas 

e diversas instituições de pesquisa 
e ensino como parceiras, sendo 
pioneiro no estudo ecofisiológico 
do Pinus no Brasil. Seus projetos 
visam determinar as produtividades 
real e potencial dos plantios de Pinus 
subtropical e tropical sob diferentes 
regimes nutricionais, hídricos e 
sistemas de manejo.

Como parte de seu cronograma 
anual, em novembro foi realizada sua 
13ª Reunião de Filiadas, em Lages 
(SC), tendo como anfitriã a empresa 

Klabin, onde foram apresentados os 
principais resultados alcançados em 
suas pesquisas e se foram planejadas 
as futuras atividades.

Dentre os resultados gerados 
durante esses anos de pesquisa, 
destaca-se que as parcelas de Pinus 
taeda, com idade média de 15 anos, 
mostraram que a reposta a fertiliza-
ção (realizada aos quatro anos) foi 
mais eficiente quando em conjunto 
com o desbaste, com ganhos de até 
64% em volume. Já o Pinus caribaea 
var. hondurensis, com 13 anos de 
idade, mostrou ganhos significativos 
com a fertilização em povoamentos 
com e sem desbaste, sendo o ganho 
máximo de 37%. Esses resultados 
mostram uma oportunidade concre-
ta de aumento da produtividade em 
sítios menos produtivos.

A qualidade operacional no plantio 
também influencia a produtividade 
de um povoamento clonal. Aos nove 
anos de idade, o experimento que 
avalia o efeito da heterogeneidade en-
tre plantas no crescimento mostrou 
que as maiores produtividades foram 
obtidas no tratamento uniforme. 
Para o prof. Otávio Campoe (UFSC), 
que usa a modelagem para estudar 
a competição neste experimento, 
“povoamentos mais uniformes tem 
maior proporção de árvores dominan-
tes, que crescem mais por serem mais 
eficientes. Já em povoamentos hetero-
gêneos, há maior proporção de árvores 
suprimidas, que tem baixa eficiência 
e penalizam a produção por hectare”.

Analisando a influência das variá-
veis meteorológicas no crescimento 
periódico das árvores, foi possível 
verificar que para ambas espécies a 

“As parcelas com Pinus taeda 
mostraram que a reposta a 

fertilização foi mais eficiente 
quando em conjunto com o des-
baste, com ganhos de até 64% 
em volume. Já o Pinus caribaea 

var. hondurensis mostrou ga-
nhos com a fertilização em po-
voamentos com e sem desbas-
te, sendo o ganho máximo de 

37%. Esses resultados mostram 
uma oportunidade concreta de 
aumento da produtividade em 

sítios menos produtivos”
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disponibilidade de água no solo e a 
temperatura do ar exercem fortes 
influências nos períodos de maior 
crescimento. Para Isabel Deliberali, 
coordenadora executivo do PPPIB, 
“entender a relação entre o clima e o 
crescimento das árvores ajudará no zo-
neamento das espécies e na calibração 
e validação de modelos ecofisiológicos”.

Nesta reunião foram entregues 
duas importantes ferramentas de 
trabalho para as empresas: o manual 
visual de determinação de índice de 
área foliar (IAF) e o estudo sobre 
caracterização da dinâmica dos 
índices de vegetação, estimativa do 
IAF e eficiência de uso da luz (EUL) 
via sensoriamento remoto. Segundo 
Juliana Munhoz, pesquisadora que 
conduziu este último trabalho, “o 
sensoriamento remoto se mostrou 
uma ferramenta de baixo custo 
para predizer o volume e biomassa 
de povoamentos de Pinus no Brasil 
e aprimorará o manejo de grandes 
maciços florestais”. 

Além dos principais resultados 
do programa, discutiu-se sobre 
ciclagem de nutrientes em povoa-
mentos de Pinus, projeto conduzido 
pela pós-graduanda Aline Ludvichak, 
sob orientação do prof. Mauro Schu-
macher (UFSM), líder científico do 
PPPIB. Foram ainda discutidas a qua-
lidade da madeira e sobre o ataque 
de macaco-prego nas plantações de 
Pinus no Sul do Brasil. 

Para finalizar o encontro, visitou-
-se o experimento que avalia fer-
tilização e desbaste em plantios 
comerciais de Pinus na Klabin de 
Otacílio Costa (SC) e um experi-
mento de manejo silvicultural. Para 
o prof. Mauro Valdir Schumacher, 
“a reunião foi muito proveitosa e ao 
mesmo tempo muito gratificante, pois 
todas as empresas participantes com-
pareceram e prestigiaram a mesma. 
Foi notada a preocupação de todos 
os participantes com a continuidade 
do PPPIB, bem como a realização de 
novos projetos que venham a incre-
mentar a investigação de novos fatores 

envolvendo a produtividade do Pinus no 
Sul do Brasil”.

Ficou definido que a próxima reu-
nião será sediada pela empresa FRP 
Florestal, em Ponte Alta do Norte 
(SC), no mês de agosto de 2017.

Cooperativo sobre Produtividade 
Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB), 
foi uma surpresa muito agradável e 
um reconhecimento por toda uma 
dedicação à pesquisa científica. 
Inicialmente fui sondado por um 
membro do CTA do programa. Após, 
fui oficialmente convidado pelo IPEF, 
para ser o líder científico. Aceitei 
mais este desafio, afinal de contas 
possuo capacidade técnico-científica 
para conduzir os projetos de pesqui-
sa em andamento, bem como para 
implementar novos trabalhos que 
tragam contribuições para o PPPIB. 
Neste ano, foi minha primeira reu-
nião na condição de líder científico. 
Foi muito gratificante, pois constatei 
que todos os representantes das 
empresas possuem apreço por minha 
pessoa e ficaram muito motivados 
com meus posicionamentos. Na 
reunião fiz questão de destacar que 
o PPPIB possui um escopo original 
que deve ser seguido até o final, no 
entanto novas ideias e mesmo novos 
projetos devem e podem ser incor-
porados ao programa. As empresas 
participantes elencaram algumas 
novas demandas de pesquisas. Tudo 
isso será discutido futuramente 
com a coordenadora executiva e os 
membros do CTA. Sou da opinião 
que sempre devemos discutir am-
plamente nossas atividades futuras. 
Agradeço pela confiança do IPEF e 
das empresas associadas ao PPPIB”.

“entender a relação entre o 
clima e o crescimento das 
árvores ajudará no zonea-
mento das espécies e na 
calibração e validação de 
modelos ecofisiológicos”

A opinião do CTA do PPPIB
Devido à importância desta 

reunião frente as empresas que 
trabalham com Pinus no Brasil, o 
IPEF conversou com o novo líder 
científico do PPPIB, prof. Mauro 
Valdir Schumacher (UFSM), e com 
o Comitê Técnico Administrativo 
(CTA), afim de avaliar as opiniões do 
grupo frente as principais preocupa-
ções do setor e sobre as pesquisas 
em andamento. O CTA do PPPIB é 
composto por James Stahl (Klabin), 
Rogério Salamuni (Florestal Vale 
do Corisco) e Reinaldo Hoinacki 
(Juliana Florestal).

Prof. Schumacher, como foi o 
convite para liderar esta nova 
fase do Programa?
Schumacher: “Para minha pessoa, 
o convite para liderar o Programa 

Pinus taeda com 14 anos
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Quais são os principais atrativos 
hoje para uma empresa partici-
par do PPPIB?
Rogério Salamuni: “Os programas 
cooperativos do IPEF são muito impor-
tantes no desenvolvimento do setor 
florestal brasileiro. Atualmente, temos 
um leque considerável de programas 
que são responsáveis pelo bom de-
sempenho produtivo dos povoamentos 
florestais, destacando o Brasil interna-
cionalmente nesta área. O PPPIB vem 
ao encontro desse processo, auxiliando 
as empresas com povoamentos de 
Pinus spp., a atingir a excelência em 
produtividade e qualidade da sua ma-
deira, utilizadas em vários segmentos 
do setor produtivo”.

Por ser uma cultura de rotação 
mais longa, quais são os retornos 
(qualitativos ou quantitativos) 
esperados nas pesquisas reali-
zadas hoje?
Rogério Salamuni: “Por ser uma cul-
tura de rotação longa, temos que focar 
na produtividade destes povoamentos, 
para otimização de custos e depender 
menos de áreas para o plantio. Por 
este motivo, as pesquisas realizadas no 
PPPIB, vem ao encontro desse desejo 
das empresas que dependem deste 
gênero para abastecer suas indústrias. 
Uma delas é a adubação em solos com 
baixos índices de nutrientes, onde a 
resposta tem apresentados números 
surpreendentes, compensando o inves-

timento com insumos.  Além da ques-
tão de produtividade, outro aspecto a 
destacar, é com relação a qualidade 
da madeira, considerando densidade, 
fibras, nós entre outros aspectos, que 
passam a ser determinantes na fina-
lidade do uso. Estes pontos, também 
passam a ser discutidos e relevantes 
nas pesquisas deste grupo”.

Para a reunião realizada em no-
vembro, o PPPIB demonstrou os 
resultados até hoje conseguidos. 
De que forma estes estudos 
podem ser adaptados para a 
realidade empresarial? 
Reinaldo Hoinacki: “Todas as em-
presas participantes no PPPIB entra-
ram no programa com o objetivo de 
obter respostas de como conseguir um 
aumento de produtividade de suas flo-
restas através de métodos e ferramen-
tas obtidas através do entendimento 
das relações edafoclimáticas que 
afetam o crescimento do Pinus. Com 
os resultados dos estudos as empre-
sas podem criar novos procedimentos 
dentro das suas atividades rotineiras 
como, por exemplo, no inventário flo-
restal, onde podemos utilizar o “Ma-
nual visual de determinação do Índice 
de Área Foliar (IAF) do Pinus” para 
mapear os IAF das parcelas de inven-
tário florestal, buscando caracterizar 
a relação entre a produtividade em 
volume de madeira e a capacidade de 
captura de luz e energia. Os usos dos 

resultados podem ser aplicados como 
ferramentas de cunho estratégico 
como, por exemplo, a análise através 
de sensoriamento remoto para estima-
tiva de variáveis dendrométicas, ou a 
tomada de decisão sobre a fertilização 
de áreas menos produtivas, almejan-
do sanar deficiência nutricionais que 
limitam o crescimento”.

Vale a pena fazer parte do PPPIB?
Reinaldo Hoinacki: “As limitações 
impostas pela legislação ambiental, 
a concorrência direta por área com a 
agricultura e a valorização das áreas 
aproveitáveis caracterizam-se como 
novos desafios para o setor florestal. 
Assim, para atender a demanda da 
indústria de base florestal sem poder 
expandir a área plantada, a alternati-
va é produzir mais com qualidade na 
mesma quantidade de área. Por isso, 
o PPPIB é importante para as empre-
sas, pois hoje a cultura do pinus está 
bem consolidada quando analisamos 
seus aspectos tecnológicos com a dis-
ponibilidade de material genético de 
alta qualidade no mercado, técnicas 
de produção de mudas, técnicas de 
preparo do solo, técnicas de manejo e 
colheita. Do ponto de vista empresarial 
o PPPIB tem o objetivo de encontrar 
mecanismos que agreguem aos aspec-
tos genéticos e técnicas de manejo já 
consolidadas o aumento da capacidade 
de produção sem a necessidade de ex-
pansão de área. Fazer parte do grupo 
PPPIB vale muito a pena, pois há uma 
grande integração entre as empresas 
participantes, que trocam experiência 
e informações que não se limitam ape-
nas aos assuntos específicos do progra-
ma. Os resultados do programa que 
são compartilhados em cada reunião 
para as empresas participantes, geram 
conhecimentos auxiliando na tomada 
de decisões importantes dentro das 
instituições. A amplitude territorial que 
abrange o PPPIB é o grande diferencial 
do programa, pois dentro do grupo são 
avaliadas todas as interações edafo-
climáticas para a cultura do pinus em 
diferentes regiões do país”.

Destaque da edição

Experimento que avalia desbaste e fertilização
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Mecanização e Automação
Desde a última reunião de filiadas, realizada em 

setembro, o Programa Cooperativo sobre Meca-
nização e Automação Florestal (PCMAF) visitou 
as empresas Lwarcel e Cenibra. O pesquisador 
Guilherme Oguri (IPEF), coordenador executivo do 
programa, juntamente com o prof. Saulo Guerra 
(UNESP), líder científico do PCMAF, buscam identificar 
quais operações silviculturais demandam uma maior 
atenção por parte do programa. “Cada empresa possui 
características particulares nas quais o programa pode 
auxiliar e, identifica-las é fundamental na prospecção 
de equipamentos e soluções. Entretanto, notamos que 
há operações silviculturais com baixo nível de meca-
nização em comum nas empresas. A nossa intenção 
é atuar em ambos cenários”, comentou Guilherme. 
Ainda segundo o coordenador, as visitas às empresas 
filiadas continuarão no ano que vem. “Estas visitas são 
importantes para conhecermos os profissionais envolvidos 
no desenvolvimento operacional de cada empresa, bem 
como apresentarmos para o início das atividades de 
campo”, complementou o prof. Saulo. 

Além da Lwarcel e Cenibra, o PCMAF visitou áreas 
pertencentes a Arauco para acompanhar a operação 
de trituração de resíduos utilizados no cultivo mínimo. 
Segundo o Felipe Fillus, coordenador de silvicultura 
da Arauco, “a camada de resíduos triturada contribui, 
positivamente e significativamente, com o controle de 
plantas daninhas, além de propiciar melhores condições 
para as próximas etapas silviculturais”.

Proteção Florestal
Neste último mês, o Programa Cooperativo sobre 

Proteção Florestal (PROTEF) realizou visitas as suas 
empresas filiadas. A empresa Aperam Bioenergia 
recebeu a visita dos professores Carlos Wilcken e 
Edson Furtado (ambos da UNESP), juntamente com o 
coordenador executivo Luís Renato Junqueira (IPEF).

Durante a visita, os pesquisadores visitaram o 
laboratório para multiplicação de inimigos naturais 
da empresa, além de áreas contempladas pelo pro-
grama de controle biológico adotado pela Aperam 
para percevejo bronzeado do eucalipto e lagartas 
desfolhadoras. Além disso, os pesquisadores visitaram 
experimentos instalados na empresa em parceria com 
alunos vinculados ao PROTEF.

Além da empresa Aperam, a Eldorado Brasil também 
foi visitada por Edson Furtado e Luís Renato Junqueira, 
que puderam conhecer algumas áreas da empresa, além 
do viveiro de produção de mudas. A visita ainda teve o 
intuito de discutir a expansão das pesquisas do PROTEF 
junto à empresa filiada, visando estreitar ainda mais o 
vínculo entre o Programa e a empresa.

Para Luís Renato, “visitar as empresas filiadas do Pro-
grama é sempre uma ótima experiência, pois aproveitamos 
estes momentos para verificar as suas necessidades, o que 
nos orienta de maneira mais assertiva nas pesquisas desen-
volvidas pelo Programa. Dentro do PROTEF, as visitas nas 
empresas são muito valorizadas. Em média, a cada mês, 
temos ao menos um representante do Programa visitando 
alguma empresa filiada, seja ele um professor, pesquisador 
ou alunos de iniciação científica ou pós-graduação”.

Reunião do CTA 
Na última semana de novembro, o Comitê Técnico 

Administrativo (CTA) do PROTEF se reuniu para sua 
9ª reunião. Nesta reunião, a última do ano, avaliou-se 
o andamento do Programa em 2016, além de afinar o 
planejamento para as atividades em 2017. 

Para o próximo ano as reuniões do comitê retor-
nam de forma bimestral, a partir de fevereiro. Atual-
mente fazem parte do CTA do Programa, as empresas 
Duratex, Eldorado, Klabin e International Paper, além 
do líder científico do PROTEF, prof. Carlos Wilcken.

Visitas

Colheita mecanizada em área declivosa na Cenibra
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TECHS concretiza a criação de grupos de estudo
O Programa Cooperativo sobre 

Tolerância de Eucalyptus Clonais 
aos Estresses Hídrico, Térmico e 
Bióticos (TECHS) teve início em 
2011 e conta com 36 sítios experi-
mentais distribuídos do Pará ao Rio 
Grande do Sul e Uruguai. As diversas 
medições e avaliações realizadas em 
campo desde seu início deram ori-
gem a um banco de dados bastante 
rico e substancial. 

Dessa forma, em outubro de 
2016, o Comitê Técnico Administra-
tivo (CTA) do programa concretizou 
a formação de grupos de estudo com 
o objetivo de analisar e explorar com 
profundidade o banco de dados e 
extrair todas as informações para 
diferentes área das ciências florestais. 
Assim, decidiu-se pela criação de sete 
grupos de estudos: 1. Zoneamento 
Bioclimático, 2. Modelagem Ecofi-
siológica, 3. Melhoramento Florestal, 
4. Proteção Florestal, 5. Solos e 
Nutrição, 6. Manejo, e 7. Qualidade 
da madeira. Cada grupo terá um 
pesquisador para liderar as análises e 
todos os participantes do programa 
poderão participar de maneira ativa.

A primeira reunião dos grupos 
de estudo será realizada em abril de 
2017, com todos os participantes do 
programa. Segundo o líder científico 
do TECHS, o prof. Otávio Campoe 
(UFSC), “a criação dos grupos objetiva 
não só o processamento e análise 
de dados, mas também para que os 
pesquisadores das empresas possam 
se familiarizar com o banco de dados 
e identificar todo seu potencial”.

Monitoramento Climático
Os experimentos do TECHS 

foram implantados no final de 2011 e 
início de 2012 e, desde sua implanta-
ção, o clima vem sendo monitorado 
através das estações meteorológicas 
do INMET e das estações das pró-
prias empresas. Nesses cinco anos 
de monitoramento muitas variações 
intra e interanuais no clima ocorre-
ram nas diversas regiões de estudo.  

Ao comparar o clima histórico 
(dados de 1960 a 1990) de cada 
região com o clima observado nos 
anos de estudo do TECHS, foram 
identificadas grandes diferenças, 
principalmente nos sítios tropicais. 

Todos os sítios do programa apre-
sentaram diminuição da precipitação 
anual, sendo que 20% dos sítios 
tiveram 600mm anuais a menos que 
a média histórica. Também é possí-
vel verificar mudanças em relação a 
temperatura média anual, com sítios 
apresentando aumento de até 3°C 
em relação à média histórica. 

Para o programa, essa base de 
dados será essencial para entender 
o comportamento e produtividade 
dos clones perante o clima e suas va-
riações intra e interanuais, suprindo 
as empresas com informações que 
podem auxiliar no planejamento e 
manejo florestal.

Grupos de Estudo
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Vale do Corisco implanta primeira 
“Bacia Escola” do PROMAB

O abastecimento público do mu-
nicípio de Jaguariaíva (PR) é realizado 
por meio de captações de água em 
três locais, sendo um deles a micro-
bacia hidrográfica Três Bocas, de pro-
priedade da Florestal Vale do Corisco 
(Consórcio entre Klabin e Arauco). 
A área da microbacia abrange 489ha, 
dos quais 287ha são destinados às 
florestas plantadas e 119ha à conser-
vação (vegetação nativa). 

A localização e as características 
da microbacia Três Bocas são ideais 
para a realização do monitoramento 
hidrológico do PROMAB, ao mes-
mo tempo que reúne condições 
excepcionais para a implantação do 
projeto “Bacia Escola”, levando em 
conta a proximidade com a cidade 
e a presença de uma grande gama 
de instituições de ensino, além da 
atuação da empresa de saneamento 
do município (SAMAE).

O projeto “Bacia Escola”, inspi-
rado em um trabalho desenvolvido 
pelo Serviço Geológico Brasileiro 
no Rio Catu (BA), constitui em uma 

oportunidade de se instalar equipa-
mentos e estruturas que permitam 
a medição contínua e mais precisa 
da vazão, sendo esta informação 
estratégica tanto para a Vale do 
Corisco, quanto para a SAMAE, 
além da oportunidade da microbacia 
hidrográfica ser utilizada como um 
laboratório de hidrologia florestal a 
céu aberto por instituições de ensino 
presentes no município e região.

De acordo com Rogério Sala-
muni, gerente florestal da Vale do 
Corisco, “o projeto Bacia Escola será 
de fundamental importância para o 
monitoramento desta singular fonte 
hídrica para a cidade e região. Além de 
demonstrar às instituições de ensino, 
que utilizarem a Bacia Escola para 
seus trabalhos de pesquisa, que os 
povoamentos florestais bem maneja-
dos contribuem com a preservação e 
perpetuação destes recursos”.

Localização do município e 
da microbacia estudada
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Publicado trabalho pioneiro sobre fluxo de pólen e 
regeneração de eucalipto geneticamente modificado

O artigo intitulado “Realized pol-
len flow and wildling establishment 
from a genetically modified eucalypt 
field trial in Southeastern Brazil” foi 
publicado online na Forest Ecology 
and Management, com publicação 
impressa planejada para 2017. O ar-
tigo, que tem como autores os pes-
quisadores Paulo Henrique Müller 
da Silva (IPEF), Alexandre Sebbenn 
(IF), Dario Grattapaglia (Embrapa) e 
José Luiz Conti (ArborGen), contou 
com o imprescindível apoio dos 
pesquisadores Luciana Di Ciero e 
Les Pearson (ambos da ArborGen).

No estudo, realizado no âmbito 
do Programa Cooperativo sobre 
Melhoramento Florestal (PCMF) 
do IPEF, foi avaliado em condições 
de campo o fluxo de pólen e a 
regeneração natural de eucalipto 
geneticamente modificado, que foi 
implantado seguindo os requeri-
mentos regulatórios da CTNBio. A 
principal contribuição do estudo é 
auxiliar nos aspectos regulatórios da 
utilização de eucaliptos transgênicos.

O trabalho informa que a fra-
ca dispersão de sementes de 
eucaliptos e a adoção de uma 
área “tampão” de 100 m com 
pastagem (brachiaria) em torno 
do plantio resulta em um risco 
praticamente nulo na ocorrência 
da regeneração do eucalipto. 
Esta informação pode permitir 
mudanças nos procedimentos 
de contenção para os ensaios de 
campo após estudos adicionais 
relacionados à invasividade. Mais 
importante ainda, o estudo fornece 
os primeiros dados experimentais 
sobre o fluxo de pólen de eucalipto 
geneticamente modificado em 
condições de campo, corroborado 
com comportamento geral do 
movimento de pólen relatado em 
avaliações anteriores realizadas em 
eucalipto não transformado. 

Considerando que se não há 
produção comercial a partir de 
sementes obtidas de plantações e 
a autoridade reguladora brasileira 
determina que os povoamentos de 
eucaliptos transgênicos devem ser 
mantidos separados dos pomares 
de semente. O artigo discute, 

com referência aos dados sobre 
a dispersão do pólen do OGM, a 
exclusão completa dos transgenes 
dos pomares de sementes ou dos 
estandes comerciais exigirá dis-
tâncias de separação superiores a 
650 m, o que pode ser um desafio 
para o uso otimizado da terra. Uma 
medida mais razoável seria fixar 
um nível máximo aceitável de pre-
sença de OGMs que, por sua vez, 
determinaria uma distância mínima 
recomendada entre os plantios 
transgênicos e não transgênicos ou 
pomares de sementes.

O artigo pode ser acessado atra-
vés do endereço http://www.scien-
cedirect.com/science/article/pii/
S0378112716304893

“a fraca dispersão de 
sementes de eucaliptos 
e a adoção de uma área 
“tampão” de 100 m com 
pastagem (brachiaria) em 
torno do plantio resulta 

em um risco praticamente 
nulo na ocorrência da 

regeneração do eucalipto”

Publicações
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Oficina sobre LiDAR explora o lado 3D das florestas
O interesse pelo processamento 

de dados LiDAR reuniu no início de 
novembro, na Esalq/USP em Piraci-
caba (SP), mais de cinquenta profis-
sionais, estudantes e pesquisadores 
de diferentes instituições públicas 
e privadas brasileiras. Dentre essas 
instituições, destacam-se univer-
sidades (UFMG, UFPR, UFRPE, 
UFSM, UFVJM, UNESP, UTFPR, 
USP); instituições públicas de pes-
quisa (EMBRAPA, INPE/Funcate); 
órgãos de governo (CPRM, Serviço 
Florestal Brasileiro, Prefeitura de 
São Paulo) e empresas privadas 
(Cenibra, Duratex, Eldorado, Fibria, 
FotoTerra).

Oferecido por um dos maiores 
especialistas em processamento de 
dados LiDAR do mundo, o dr. Martin 
Isenburg, o workshop foi resultado 
de uma iniciativa promovida pelo 
Programa Cooperativo sobre Tec-
nologias LiDAR (ProLiDAR) do IPEF, 
coordenado pelo prof. Luiz Carlos 

Estraviz Rodriguez (Esalq/USP), e 
pelo grupo de estudos em tecnolo-
gias LiDAR (GET-LiDAR). A oficina 
permitiu que cada participante se 
capacitasse nas quatro principais 
etapas do processamento de da-
dos LiDAR: aferição da qualidade 
dos dados, preparação dos dados, 
extração de métricas para a análise 
de relevo e da cobertura vegetal 
e preparação de mapas e outros 
derivativos das análises de terreno 
e cobertura vegetal. 

Essas quatro etapas foram apli-
cadas a um conjunto real de dados 
preparados pela equipe do GET-Li-
DAR a partir de um subconjunto de 
dados disponibilizados pela Suzano 
Papel e Celulose, empresa filiada ao 
ProLiDAR. Na manhã do primeiro 
dia, os participantes estudaram as 
rotinas de aferição da qualidade de 
nuvens de pontos resultantes de 
sobrevoos. Na tarde desse mesmo 
dia, o treinamento prosseguiu com 

a produção de nuvens normaliza-
das que expressam as alturas e o 
perfil vertical dos plantios florestais 
sobrevoados. 

Na manhã do segundo dia, os 
participantes extraíram estatísticas e 
métricas capazes de produzir, com 
rigor estatístico, mapas de biomassa 
e diversos outros parâmetros flores-
tais. Na tarde do segundo e último 
dia, o workshop se concentrou 
na produção de mapas e arquivos 
“raster” que espacializam as in-
formações florestais geradas pelas 
métricas obtidas na etapa anterior. 
“Ficamos muito contentes com a 
avaliação positiva de todos os parti-
cipantes, e pretendemos continuar 
promovendo eventos semelhantes para 
que as tecnologias de quantificação e 
qualificação dos parâmetros biofísicos 
que caracterizam as nossas florestas 
sejam fortemente disseminadas no 
Brasil, assim como já vem ocorrendo 
no exterior”, concluiu o Prof. Estraviz.

Participantes da oficina LiDAR
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Eucalyptus no Brasil 
Zoneamento Climático e Guia para Identificação
ISBN: 978-85-89142-07-6

Este guia tem como objetivo servir de ferramenta de campo ao 
produtor rural e urbanistas para identificação das principais espécies de 
Eucalyptus cultivadas no Brasil. O livro traz ainda informações relevantes a 
pesquisadores e profissionais florestais sobre as necessidades climáticas das 
espécies na forma de gráficos, tabelas e mapas. Uma chave de identificação, 
com descrições morfológicas e comentários taxonômicos, propicia segura 
identificação das espécies, apoiada por pranchas fotográficas de folhas, 
flores, frutos, sementes, mudas, madeira, tronco e casca. No total, mais de 
500 ilustrações e mais de 50 mapas são apresentados para as 47 espécies 
tratadas neste guia.

Valor: R$ 69,00
http://ipef.br/publicacoes/guiaeucalyptus/

Nutrição e Fertilização Florestal
ISBN: 98-901358-1-0

O livro enfoca dados de pesquisas e experiências práticas sobre 
nutrição e fertilização florestal, imprescindíveis à produção de mudas e 
estabelecimento de florestas homogêneas e mistas. Especial destaque 
é dado às espécies de Eucalyptus, Pinus e nativas da Mata Atlântica, em 
função da maior disponibilidade de informações científicas e da experiência 
silvicultural do país.

Valor: R$ 120,00
http://ipef.br/publicacoes/livronutricao/

Conservação e cultivo de solos para plantações florestais
ISBN: 85-89142-01-9

Nos seus 15 capítulos, os autores descrevem suas experiências regiona-
lizadas de conservação e preparo de solo, resultando em uma abordagem 
ampla das diversas situações ambientais e tecnológicas atualmente existentes 
no setor florestal brasileiro. Torna-se, assim um livro de interesse aos 
profissionais e estudantes das ciências do solo e florestal.

Valor: R$ 120,00
http://ipef.br/publicacoes/livroconservacao/

Publicações à disposição na Editora IPEF
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Doutorando vinculado ao TECHS 
recebe reconhecimento acadêmico internacional

As condições climáticas do Brasil 
apresentam variabilidade interanual 
do déficit hídrico e do estresse 
térmico por altas temperaturas, acar-
retando em significativas variações 
de produtividade dos plantios clonais 
de eucalipto. Portanto, projeções 
e predições feitas a partir de anos 
diferentes podem levar a respostas 
completamente diferentes, o que gera 
insegurança naqueles que devem fazer 
o planejamento da atividade florestal. 
Dessa forma, o desenvolvimento de 
modelos que possibilitem a melhoria 
da sua condição de generalidade e de 
projeção com maior precisão se tor-
nou uma forma concreta de evolução 
na área biométrica.

Visando explorar melhor tal 
tema, em agosto de 2014, o eng. 
Henrique Ferraço Scolforo iniciou 
seu doutorado pela North Carolina 
State University (NCSU) sob orien-
tação do prof. José Luiz Stape. Com 
o suporte do programa TECHS 
do IPEF, a tese objetiva o desen-
volvimento de modelos híbridos 
para expressar o crescimento e 
produção de clones de eucalipto 
sujeitos a diferentes condições 
ambientais no Brasil. 

Devido ao seu excelente de-
sempenho acadêmico, Henrique foi 
condencorado com a maior honraria 
entre as universidades americanas. 
O aluno foi iniciado como mem-

bro da Sociedade de Honra “Phi 
Kappa Phi”, a mais antiga e seletiva 
sociedade de honra universitária, 
estando entre o top 5% no ranking 
de melhores alunos dos EUA. Adi-
cionalmente, foi condencorado pela 
sociedade de honra “Xi Sigma Pi”, 
que representa a mais prestigiosa 
honraria internacional florestal. 

Henrique, que possui graduação e 
mestrado pela Universidade Federal 
de Lavras (UFLA) ressalta que “a 
premiação obtida mostra como a com-
binação de um programa da grandeza do 
TECHS ao programa Ciência Sem Fron-
teiras do CNPq estimula uma formação 
técnica adequada para o cumprimento 
dos desafios do setor florestal”.

PTSM participa do III Congresso Brasileiro de Rochagem
Entre os dias 8 e 11 de novembro, 

os doutorandos Fábio Toledo e Yesid 
Macana (ambos da Esalq/USP) e o gra-
duando José Drago (FAEF) apresen-
taram no III Congresso Brasileiro de 
Rochagem, três trabalhos realizados 
no âmbito do Programa Cooperativo 
sobre Silvicultura e Manejo (PTSM). 
O evento foi realizado na Embrapa 
Clima Temperado, em Pelotas (RS).

Idealizado com o propósito 
de discutir a utilização de rochas 
moídas na reestruturação química 
e física dos solos, o evento teve 
como destaque a discussão da 
instrução normativa no5 (IN5) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), que 
estabelece as regras sobre defini-
ções, classificação, especificações e 
garantias, tolerâncias, registro, em-

balagem, rotulagem e propaganda 
dos remineralizadores destinados à 
agricultura. Fruto de muito trabalho, 
pesquisa e insistência de vários 
pesquisadores, em especial da 
professora Suzi Theodoro (UNB), 
a IN5 foi criada e, rapidamente, 
aprovada pelo governo federal. 
Desta forma, apenas as rochas 
que atenderem às especificações 
mínimas apresentadas na norma 
poderão ser comercializadas como 
“remineralizadores”, conferindo 

padronização dos produtos e segu-
rança aos consumidores.

O custo e os benefícios químicos, 
físicos e biológicos com a aplicação 
de remineralizadores no solo têm 
despertado grande interesse entre 
os atores do setor agrícola e flores-
tal. Neste contexto, os trabalhos 
realizados pelos pesquisadores do 
PTSM mostraram-se relevantes 
e promissores quanto ao uso do 
fonolito, oriundo de Poços de Caldas 
(MG), como remineralizador de solo 
e fonte de nutrientes para a cultura do 
eucalipto em longo prazo. Além disso, 
a aplicação conjunta de calcário dolo-
mítico e gesso, cujos resultados têm 
despertado interesse, especialmente 
em condições onde o cultivo do 
eucalipto é influenciado por períodos 
com moderado ou alto déficit hídrico.

“os trabalhos realizados 
pelo PTSM mostraram-se 
relevantes e promissores 
quanto ao uso do fonolito
 como remineralizador de 
solo e fonte de nutrientes 

para a cultura do eucalipto 
em longo prazo”
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Nos veremos em janeiro!


