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A busca pelo aumento de produtividade, redução de custos e 
melhoria das condições de atuação de colaboradores diretamente 
envolvidos na atividade florestal, tem sido uma constante realidade no 
setor florestal. Nesse contexto, a mecanização e, mais recentemente, 
a automação, são aspectos que fazem parte da receita de ações, 
visando o alcance de tais objetivos. A pesquisa e o desenvolvimento 
tecnológico, necessariamente, nisso têm que estar incluídos, o que 
exige constante atualização de informações, referências e modelos, 
o que se encontra dentro dos objetivos do Programa Cooperativo 
sobre Mecanização e Automação Florestal (PCMAF), desenvolvido 
no âmbito do IPEF.   

Nessa linha de direção, representantes do PCMAF compareceram 
à Elmia Wood, conhecida por ser a maior feira florestal do mundo, 
realizada recentemente na Suécia. Na procura por novidades para as 
empresas filiadas, os pesquisadores do programa puderam interagir e 
conhecer o que há de mais moderno em termos de maquinas para o 
setor florestal. Recentemente, a equipe do PCMAF também realizou 
visitas em plantios florestais em áreas declivosas, visando ampliar 
conhecimentos sobre os desafios da mecanização da atividade neste 
tipo de relevo. São fatos relevantes, que colocaram o PCMAF como 
o destaque desta edição bimestral.

O atendimento às demandas das empresas participantes e demais 
interessados pelas atividades técnicas e científicas do IPEF realizadas 
no período também estão contempladas. 

No elenco das tradicionais “Reuniões IPEF”, o PTSM realizou sua 55ª 
reunião, para tratar do tema “Anormalidades climáticas em plantações 
florestais”, e o PCCF realizou sua 18ª reunião, onde puderam ter 
continuidade a discussão de vários assuntos referentes a certificação 
florestal. Já o PROTEF realizou sua 29ª reunião, em que foram apre-
sentados resultados de projetos finalizados, promoveu a discussão 
sobre a inclusão de novos projetos (em especial com a utilização de 
imagens aéreas para potencial uso na área de proteção florestal), além 
de demonstrar os resultados da nova gestão do programa.

O PROMAB, por sua vez, realizou um concorrido evento sobre 
serviços ecossistêmicos das florestas plantadas, onde foram expostos 
os resultados de pesquisas que demonstram o grande potencial das 
florestas plantadas para a provisão destes serviços.

Além destas reuniões já realizadas, os programas PPPIB e TECHS 
relatam suas intensas atividades para a preparação de importantes 
eventos que ocorrerão nos próximos meses, oportunidade na qual 
serão apresentados os mais recentes resultados de seus estudos.

A todos, uma boa leitura!

ExpEdiEntE
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55ª Reunião Técnico-Científica do 
Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo

Debatendo o tema “Anormali-
dades climáticas em plantações flo-
restais: efeitos, ações preventivas e 
mitigadoras”, a 55ª Reunião Técnico-
-científica do PTSM ocorreu nos dias 
24 e 25 de maio, em Lençóis Paulista 
(SP). Organizada pelos engenheiros 
Alexandre de V. Ferraz (PTSM/IPEF), 
Marcela Trecenti Capoani (Lwarcel), 
Gustavo Friederichs (Lwarcel) e pelo 
prof. José Leonardo de M. Gonçalves 
(Esalq/USP), a reunião contou com 
cerca de 70 participantes, compre-
endendo desde engenheiros e técni-
cos das empresas filiadas ao PTSM, 
além de estudantes e pesquisadores 
de outras instituições (como CIRAD 
e UNESP). 

No primeiro dia do evento, os 
palestrantes debateram as mudanças 
climáticas e respectivas projeções 
em áreas de cerrado e caatinga; as 

consequências da escassez de água, 
do frio e do calor sobre os plantios 
florestais (ex. eucaliptos e pinus); a 
ocorrência de pragas e doenças e sua 
relação com as alterações do clima; 
as ferramentas de monitoramento 
e previsão climática; e as estratégias 
melhoramento genético e práticas 
silviculturais capazes de atenuar os 
efeitos de eventos adversos, como por 
exemplo, uso da gessagem e da fertili-
zação boratada em condições de seca.  
O evento pode contar com palestran-
tes das empresas Lwarcel Celulose 
Ltda, CMPC Celulose Riograndense, 
Vallourec Florestal Ltda e Klabin S/A; 
da Escola Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) e da 
Universidade de Santa Maria (UFSM); 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE); do PROTEF/IPEF e 
da empresa ASSISTEC. 

No segundo dia, foi realizada a 
visita de campo nas áreas experi-
mentais conduzidas pelo Programa 
Cooperativo sobre Tolerância de 
Eucalyptus Clonais aos Estresses 
Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS) 
do IPEF, juntamente com a empresa 
Lwarcel. Nesta visita foi possível 
observar as peculiaridades de cada 
genótipo em resposta às condições 
edafoclimáticas e ao manejo (ex. 
espaçamento). Representantes de 
outros programas cooperativos 
do IPEF também participaram 
desta reunião, como por exemplo, 
o PCMAF, o PCCF, o PPPIB e o 
PCMF; demonstrando a importante 
integração entre os programas.

 Para os profissionais das empre-
sas filiadas ao PTSM, as apresenta-
ções encontram-se disponíveis no 
IPEF Connect. 
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PCCF realiza sua 18ª Reunião de Filiadas

Nos dias 10 e 11 de maio foi realizada a 18ª Reunião de Filiadas do PCCF, em Porto Alegre (RS). Na reunião as 
empresas participaram de exercício para construção do Guia dos Princípios & Critérios FSC, se inteiraram sobre 
o projeto para cumprimento com as condicionantes 2016-2021 da derrogação para sulfluramida, deltametrina e 
fipronil e fizeram uma primeira avaliação de algumas moções da Assembleia Geral do FSC Internacional. Além disso, 
foram atualizados sobre a revisão da governança do FSC, os projetos envolvendo madeira controlada e as principais 
deliberações da última reunião do Board of Directors do FSC IC, que aconteceu no início de maio, no Brasil.

O destaque da reunião foi o dia de campo sobre rastreabilidade da madeira na empresa CMPC Celulose Rio-
grandense, onde os participantes visitaram uma frente de transporte e discutiram os componentes do sistema de 
controle da rastreabilidade. Os feedbacks mostraram a grande valia dessa experiência para as filiadas, pois criou 
um ambiente mais favorável ao benchmarking muito valorizado pelas pequenas e médias empresas. O PCCF 
agradece a CMPC Celulose Riograndense, em especial a coordenadora ambiental Maurem Alves e sua equipe, 
pela hospitalidade em receber o dia de campo.

Assembleia Geral Ordinária do FSC Brasil
De 07 a 09 de junho, aconteceu a Assembleia 

Geral Ordinária do FSC Brasil, em Belo Horizonte 
(MG). O objetivo da reunião foi apresentar os 
últimos resultados da Iniciativa Nacional, eleger 
membros para o Conselho Diretor e Fiscal, além de 
aprovar as alterações estatutárias e o balaço orça-
mentário da instituição. O ponto alto da assembleia 
foram as reuniões intra e intercâmaras, que permi-
tiram o alinhamento sobre assuntos importantes e 
a definição de alguns consensos entre as câmaras, 
como a necessidade de aprimorar os processos 
de auditoria e terminar com a exclusividade de 
acreditação da ASI. Também foram destaque as 
deliberações frente aos potenciais impactos que 
o conceito de Paisagens Florestais Intactas (IFL) 
implicaria ao manejo de florestas nativas. 

Consultas Públicas
Neste bimestre o PCCF participou de duas consultas públicas do sistema FSC: o FSC-PRO-30-006, direcio-

nado para empresas certificadas FSC que desejam fazer declarações promocionais com relação aos serviços 
ecossistêmicos e a Estratégia de Madeira Controlada, com o objetivo de definir o futuro do selo FSC Misto no 
sistema. Esta estratégia é um marco, pois é a oportunidade de reestruturar a mistura matérias-primas de fontes 
controladas com matérias-primas certificadas FSC 100%. A câmara econômica se posiciona favorável a manutenção 
da Madeira Controlada no FSC.
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PPPIB inicia avaliação de IAF em experimentos

PROTEF apresenta trabalhos científicos 
em Simpósio sobre Controle Biológico

Para aumentar a produtividade 
e sustentabilidade da floresta faz-se 
necessário compreender os processos 
que a controlam. A ecologia de produ-
ção é uma forma de estudar como a 
disponibilidade de recursos influencia 
na partição de carbono na planta, 
afetando a produtividade florestal. 

Um desses recursos é a radiação. 
Sua interceptação pela árvore é 
processo fundamental na produção 
de biomassa de um povoamento 
florestal. Pesquisas nesta área rela-
tam que a alta produtividade de um 
plantio está diretamente relacionada 
à maior absorção de radiação, ou 
seja, alto índice de área foliar (IAF) 
e à eficiência de uso da luz (EUL).

Um dos objetivos do Programa 
Cooperativo sobre Produtividade 
Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB) 
é determinar quais as causas da 
variação da produtividade do gênero 
nas regiões Sul e Sudeste, através 
de uma ampla rede experimental 
que avalia fertilização e desbaste em 
plantios comerciais. 

Dessa forma, estabeleceram-se 
duas campanhas anuais de medição de 
IAF em 155 parcelas deste experimen-
to, a primeira em meados de abril e a 
segunda em setembro. As empresas 
participantes do programa realizam 
as medições utilizando o Manual de 
Avaliação Relativa do Índice de Área 
Foliar, elaborado pela equipe do PPPIB 
em 2016 para suas empresas filiadas. 

Esses dados serão utilizados em 
modelos ecofisiológicos que esti-
mam a produtividade em função das 
condições de solo e clima, uma vez 
que entram com variáveis essenciais 
nesses modelos, além de responder 
as diversas questões geradas pelos 
estudos.

Visitas e manutenção 
de sítio especial

Nos últimos meses a equipe do 
PPPIB realizou a manutenção dos 
sistemas de irrigação instalados 
nos sítios especiais da Duratex no 
município de Nova Ponte (MG) 
e da Estação Experimental de 

Ciências Florestais da ESALQ/USP 
de Itatinga (SP), buscando assim 
manter o elevado padrão de coleta 
de dados de seus experimentos. O 
objetivo deste estudo é determinar 
o potencial produtivo das espécies 
Pinus taeda e Pinus caribaea var. 
hondurensis quando não há limitação 
hídrica e nutricional.

Programa é apresentado
em Associação Paranaense

Atendendo convite, o PPPIB se 
fez presente na reunião de junho da 
Associação Paranaense de Empresas 
de Base Florestal (APRE), com sede 
em Curitiba (PR). Na oportunida-
de, a coordenadora executiva do 
programa, Isabel Deliberali (IPEF), 
e dois representantes do Comitê 
Técnico-Administrativo, James 
Stahl (Klabin) e Rodrigo Coutinho 
(Arauco), apresentaram os projetos 
de pesquisa, que estão sendo desen-
volvidos no contexto do programa, 
mostrando as oportunidades para 
novas filiações. 

O Simpósio de Controle Biológico (SICONBIOL) é o principal evento em controle biológico da América do Sul, 
reunindo cientistas, pesquisadores, educadores, estudantes e profissionais que trabalham na área. Esse evento é 
promovido pela Sociedade Entomológica do Brasil e essa edição foi realizada entre os dias 04 e 08 de junho em 
Ribeirão Preto (SP), com o tema “Novos desafios no controle biológico”.

O simpósio abordou os novos desafios do controle biológico tendo em vista o aumento gradual e constante 
desse segmento no manejo integrado de pragas, contando, com discussões sobre controle biológico com bactérias, 
vírus, predadores, parasitoides, fungos e nematoides, além de seletividade e biotecnologia.

Os alunos da Unesp apresentaram nove trabalhos em formatos de pôsteres relacionados com as linhas de 
pesquisa do PROTEF, abordando os seguintes assuntos: controle biológico com nematoides para lagartas e 
gorgulho-do-eucalipto, levantamento de parasitismo natural em infestações de lagarta-parda, longevidade de 
parasitoide da vespa-de-galha e controle biológico com parasitoide do percevejo bronzeado, além do efeito de 
isolados de bactérias sobre gorgulho do eucalipto.

Além dos alunos, o pesquisador da Embrapa Meio Ambiente, Luiz Alexandre Nogueira de Sá, participou 
proferindo uma palestra em mesa redonda.
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destaque da edição
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PCMAF presente na maior 
feira florestal do mundo

A Elmia Wood é considera a 
maior feira florestal do mundo de-
vido aos seus expressivos números. 
Na edição deste ano foram 555 
expositores vindos de 28 países, 
85.000 m² de área disponibilizada 
para os estandes com 7 km de trilha, 
131.000 m² reservados para as de-
monstrações e total de, aproxima-
damente, 50.000 visitantes por dia. 
O Programa Cooperativos sobre 
Mecanização e Automação Florestal 
(PCMAF) presenciou a magnitude 
da exposição, com o intuito de 
conhecer novas tecnologias e fazer 
contatos que possam ser úteis para 
as empresas filiadas ao programa. 

“Estabelecemos novos contatos 
com pessoas do mundo inteiro. Impres-
siona o tamanho da feira e a quanti-
dade de expositores das mais diversas 
áreas ligadas à floresta. Chamou muita 
atenção a quantidade de opções que 

transformados em mini forwarders”, 
comenta o coordenador executivo 
do PCMAF, Guilherme Oguri (IPEF).

Segundo Guilherme, havia pouca 
oferta de produtos que pudessem 
despertar o interesse do programa 
em relação a mecanização da im-
plantação e manutenção da floresta. 
“Atualmente, o maior objetivo do 
programa é aumentar o nível na 
implantação e manutenção florestal 
e, infelizmente, foi percebida poucas 
soluções. O dia de campo da nossa 
última reunião de filiadas comprova 
este interesse na mecanização destas 
etapas, exemplificando a apresen-
tação dos irrigadores mecanizados, 
plantadoras e preparo de solo”.  

O PCMAF está elaborando um 
relatório contando a experiência 
e novos conhecimentos, além dos 
contatos feitos na feira. Em breve, 
este relatório será disponibilizado 
a todos os filiados do programa via 
IPEF Connect. 

A Elmia Wood foi realizada na Suécia no período de 7 a 10 de junho

os pequenos produtores possuem 
para mecanizar os processos em sua 
propriedade, por exemplo, quadriciclos 

Coordenador e líder científico do PCMAF em 
reunião com representantes da fabricante suéca Bracke

Quadriciclo adaptado para 
carregamento e transporte de toras
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Programa também vistou áreas 
declivosas no Vale do Paraíba
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Nos dias 15 e 16 de maio, o 
PCMAF foi recebido pela equipe da 
Fibria na cidade de Jacareí (SP) com 
o objetivo principal de conhecer as 
atividades mecanizadas realizada 
pela empresa em áreas declivosas. 
Durante a visita foi realizada uma 
apresentação institucional da em-
presa filiada e também discussões 
sobre temas ligados à mecanização 
e automação dos processos flo-
restais, em especial, a silvicultura. 
A apresentação foi realizada por 
Marcos Wichert, Gerente de Desen-
volvimento Operacional da Fibria, e 
membro do CTA (Comitê Técnico-
-Administrativo) do PCMAF. Ainda 
representando a Fibria, estiveram 
presentes Mila Liparize (Especialista 
de Desenvolvimento Operacional), 
Glodoaldo Ramiro (Coordenador 
de Desenvolvimento Operacional) 
e Rodolfo Mota (Supervisor Distrito 
Florestal). Durante a apresentação, 
Wichert comentou que a Fibria pos-
sui mais de 44 mil hectares de plan-
tios em áreas declivosas no Estado 
de São Paulo, o qual representa um 

grande desafio para a mecanização 
dos processos silviculturais, e que, 
atualmente, 55% de toda a mão de 

obra da divisão florestal está alocada 
na silvicultura. 

Dentro das atividades progra-
madas em campo, visitou-se o 
coveamento mecanizado e semi-
mecanizado. Até o momento, o 
sistema mecanizado de formação 
de covas é realizado em áreas até 
31° de declividade, entre 32° e 
35°, semimecanizado utilizando 
o motocoveador. A mecanização 
também está sendo utilizada para a 
distribuição dos resíduos da fábrica 
nos talhões pré-plantio.

Assim, como observado em 
visitas às outras empresas, que pos-
suem plantios em áreas declivosas, 
o desafio de mecanizar os processos 
silviculturais é grande e demanda 
uma maior interação entre as equi-
pes de desenvolvimento operacional 
das empresas. Para isto, o PCMAF 
está criando um grupo de trabalho 
específico para a mecanização em 
áreas declivosas.

Coveamento mecanizado para áreas declivosas

Equipe da Fibria e PCMAF na área preparada 
com coveamento semimecanizado
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Nos dias 17 e 18 de maio foi 
realizada, na sede do IPEF, a 29ª 
Reunião de Filiadas PROTEF, senda 
esta a primeira reunião do grupo 
neste ano. A reunião contou 47 
participantes, entre pesquisadores 
de universidades, especialistas de 
empresas filiadas e alunos com 
trabalhos no âmbito do PROTEF. 

Durante a reunião discutiu-se 
sobre a inclusão de novos projetos 
utilizando imagens aéreas, contando 
com convidados de universidades e 
empresas da área para fornecimen-
to de um panorama da potencial 
utilização destas ferramentas na 
proteção florestal. Foram apresen-
tados ainda resultados de projetos 
finalizados por alunos de graduação 

e pós-graduação e a proposta de 
projetos de dois novos alunos (mes-
trado e doutorado) relacionados 
com a praga psilídeo-de-concha. 
Realizaram-se repasses sobre as 
atividades do Programa em parceria 
com o Comitê de Defesa Florestal/
IBÁ e o andamento da revisão da 
política de químicos FSC. 

Por fim, foi apresentado o relató-
rio de atividades do Programa para 
2016, além dos resultados da nova 
gestão financeira e andamento das 
demais atividades do PROTEF.

Para Luís Renato Junqueira, co-
ordenador executivo do PROTEF, 
“nesta reunião tivemos a participação 
de 15 empresas, o que permitiu uma 
reunião produtiva com discussões e 

deliberações sobre assuntos chave 
dentro do PROTEF, como a remodela-
gem das linhas de pesquisa, inclusão 
de novos projetos com utilização de 
imagens aéreas, além dos resultados 
das melhorias no sistema de gestão 
financeira dentro do PROTEF. De 
forma geral, nosso sentimento é que 
estamos avançando em questões 
importantes e que devemos continuar 
desta maneira”.

Visitas em empresas filiadas
Em continuidade com as atividades 

de atendimento às empresas filiadas 
pelo PROTEF, a equipe do programa 
visitou recentemente as empresas 
International Paper, em Mogi Guaçu 
(SP), a empresa Fibria, em Três 
Lagoas (MS), a empresa Gerdau, em 
Três Marias (MG), com destaque 
para a empresa TTG que recebeu a 
visita da equipe do PROTEF em suas 
regionais de Turmalina, Pirapora e 
Montes Claros, em Minas Gerais.

Dentre os assuntos abordados nas 
visitas, discutiu-se sobre o monitora-
mento e controle biológico de pragas 
exóticas do eucalipto, inseridas no 
contexto regional de cada empresa.

Teses relacionadas às pesquisas do PROTEF são defendidas

Dois alunos do Laboratório de Controle Biológico de 
Pragas Florestais (LCBPF) da FCA/UNESP, em Botucatu 
(SP), defenderam suas teses de doutorado pelo programa 
de pós-graduação em Agronomia, com área de concentração 
Proteção de Plantas. 

Murici Carlos Candelária defendeu sua tese que teve 
como tema controle biológico com parasitoides de lagartas 
desfolhadoras, abordando aspectos relacionados tempo de 
exposição de parasitismo, ocorrência de partenogênese, além 
de hábitos de pupação da lagarta parda (Thyrinteina arnobia). 

Já André Ballerini Horta também defendeu sua tese 
abordando o tema controle biológico de lagartas desfolha-
doras, com enfoque em controle microbiano com proteínas 
inseticidas de Bacillus thuringiensis e vírus entomopatogênicos. Banca examinadora na defesa de Murici Candelária

29ª Reunião de Filiadas PROTEF
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Em março de 2017 foram realiza-
das duas defesas de alunas do Labo-
ratório de Hidrologia Florestal (LHF) 
sob orientação do prof. Silvio Ferraz 
(Esalq/USP), uma de doutorado e 
outra de mestrado, de projetos re-
lacionados ao Programa Cooperativo 
sobre Monitoramento e Modelagem 
de Bacias Hidrográficas (PROMAB).

No dia 10 de março, Carla Cris-
tina Cassiano realizou a defesa da 
sua tese de doutorado intitulada 
“Efeitos hidrológicos da composição da 
paisagem em microbacias com florestas 
plantadas de Eucalyptus”. O estudo 
foi realizado em três microbacias 
experimentais localizadas na Estação 
Experimental de Ciências Florestais 
de Itatinga (SP). O monitoramento 
das microbacias foi realizado durante 
três anos hídricos envolvendo dados 
de quantidade e de qualidade da água.

Dentre os resultados destaca-se 
a maior regularidade do deflúvio 
na microbacia com manejo em 
mosaico, de idades e espécies, em 
relação à microbacia com manejo 
convencional do eucalipto, em anos 
com precipitações atípicas. Apesar 
da falta de chuvas no início do ano 
de 2014, a microbacia com manejo 
em mosaico manteve seu deflúvio 
regular, enquanto a microbacia com 
manejo convencional teve uma que-
da considerável. Da mesma maneira, 
o excesso de chuvas no início de 
2016 que triplicou o deflúvio da mi-
crobacia com manejo convencional 
teve pouco efeito sobre o deflúvio 
da microbacia em mosaico.

O estudo da dinâmica de turbidez 
demonstrou que a microbacia em 
mosaico apresenta turbidez signifi-

cativamente menor que a microbacia 
com manejo convencional, mesmo 
durante eventos de precipitação que 
geram aumento do carregamento 
de sedimentos na água. Do mesmo 
modo, entre as duas microbacias 
com manejo convencional, observou-
-se que a microbacia com maior 
largura de vegetação nativa (maior 
que 100 metros) produziu menos 
sedimentos em relação à microbacia 
com menor faixa de vegetação nativa 
(maior que 50 metros). Os resultados 
evidenciam a importância de se ter 
uma paisagem mais heterogênea em 
áreas com florestas plantadas quando 
se deseja a conservação da água.

Fauna
No dia 9 de março, Renata Siquei-

ra Melo defendeu sua dissertação 
de mestrado intitulada “Resposta da 
assembleia de aves ao planejamento 
da paisagem em florestas plantadas”. 
O estudo foi realizado em paisagens 
com florestas plantadas de eucalipto 
da Fibria em áreas do Espírito Santo e 
sul da Bahia, onde foram relacionados 
dados de planejamento da paisagem 
e a integridade da biodiversidade 
presente na área de estudo, por meio 
da distribuição das funções desempe-
nhadas pela assembleia de aves.

Os resultados obtidos demonstra-
ram que a configuração da paisagem 

influencia as funções desempenhadas 
pelas aves, de forma que o aumento 
da proporção de áreas nucleares 
presentes nas áreas destinadas à con-
servação colabora para o aumento 
do volume de funções desempenha-
das pelas aves, assim, a presença de 
fragmentos maiores e com formatos 
regulares são desejáveis para a ma-
nutenção da biodiversidade. 

Já a diversidade de tipos de áreas 
destinadas à conservação, como a 
presença de áreas em diferentes 
estágios sucessionais, fez com que 
houvesse um desequilíbrio das 
abundâncias das funções das aves, 
porém isto pode ser reequilibrado 
com o aumento dos estágios de 
desenvolvimento nestes locais. 
Ainda, a proximidade entre as 
áreas destinadas à conservação e o 
tamanho das mesmas contribuem 
para que a competição das aves 
por recursos seja menor, assim, há 
maior garantia de permanência de 
diferentes funções na paisagem.

Dentro desse contexto, ambos 
os estudos demonstraram a impor-
tância de paisagens heterogêneas e 
complexas para a conservação da 
água e da biodiversidade em regiões 
com florestas plantadas de eucalipto.

De acordo com o prof. Silvio Fer-
raz, ”as duas pesquisas mostram que é 
possível conciliar produção industrial de 
madeira com a conservação da biodiver-
sidade e serviços ecossistêmicos, é uma 
questão de adaptar o manejo para que 
os benefícios retornam para a própria 
empresa e para a sociedade”. Em breve 
a tese e a dissertação estarão disponí-
veis no site do IPEF e da Universidade 
de São Paulo para download.

“as duas pesquisas 
mostram que é possível 

conciliar produção industrial de 
madeira com a 
conservação da 
biodiversidade e 

serviços ecossistêmicos”

Pesquisas desenvolvidas em parceria com o PROMAB 
avaliam relações do manejo de florestas plantadas de 

eucalitpo sobre a água e a biodiversidade
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TECHS inicia os preparativos para a reunião anual

Programa TECHS implanta 37ª área experimental na 
UNESP para avaliar o comportamento fisiológico dos 

clones em fases iniciais de desenvolvimento

Nos dias 16 e 17 de maio, Rafaela 
Carneiro, coordenadora técnica do 
TECHS, visitou a Comigo (Coope-
rativa Agroindustrial dos Produtores 
Rurais do Sudoeste Goiano), empre-
sa que será sede da 11ª Reunião de 
Filiadas do Programa. 

Rafaela foi recebida por Ubira-
jara Silva e Tharles Sales, que são 
responsáveis pela área florestal da 
cooperativa. A Comigo possui apro-
ximadamente cinco mil hectares de 
florestas plantadas e o TECHS é seu 
maior projeto de pesquisa. 

O experimento está localizado 
no município de Rio Verde (GO) e 
aos cinco anos tem produtividade 
acima da média brasileira, além de 
ser um dos sítios experimentais 
mais produtivos do TECHS. A 

Comigo sempre foi muito com-
prometida com a qualidade do 
experimento e dos dados coletados 
em sua área experimental. 

A reunião será direcionada a to-
das as empresas filiadas ao programa 
e ocorrerá nos dias 26 e 27 de julho 
em Rio Verde (GO).

O programa TECHS teve início 
em 2012 com o objetivo de estudar 
mecanismos ecofisiológicos que 
explicam como diferentes materiais 
genéticos toleram os estresses 
hídricos, térmicos e bióticos. Neste 
mesmo ano, 36 áreas experimentais 
foram implantadas. Além dos diver-
sos estudos que foram realizados 
nos sítios do TECHS, no início de 
2017, discussões entre o comitê 
técnico-científico do programa 
e o prof. Rinaldo Cesar de Paula 
(UNESP) resultaram na oportunida-
de de implantação de mais uma área 
experimental em Jaboticabal (SP). 
Com isso, os doutorandos Márcio 
Araújo e William de Medeiros 
Silva, do Programa de Genética e 
Melhoramento de Plantas (Unesp/
FCAV), sob orientação do prof. 
Rinaldo, em parceria com o TECHS, 
implantaram experimentos para 

avaliação de clones de eucalipto em 
fase inicial de crescimento. 

A nova área experimental está 
sendo monitorada com foco nas 
características fisiológicas dos 
clones em dois experimentos em 
casa de vegetação com dez clones 
utilizados no TECHS.  O primeiro 
experimento recebeu irrigação 
contínua por quatro meses e no 
outro, os vasos foram irrigados 
uma única vez com a capacidade 

máxima do vaso e, posteriormente, 
houve interrupção do abasteci-
mento de água, de modo a avaliar 
a capacidade de sobrevivência dos 
clones, caraterísticas fisiológicas e 
de crescimento.

Além do experimento em casa de 
vegetação, neste mesmo período, os 
dez clones foram implantados em 
experimentos de campo seguindo o 
protocolo do TECHS, com o teste 
clonal e de espaçamento.

O objetivo é comparar os re-
sultados deste novo sítio com os já 
obtidos nos demais sítios experi-
mentais do programa TECHS bus-
cando correlações entre a fisiologia 
e produtividade dos clones em fases 
iniciais e mais avançadas ao longo da 
rotação, afim de auxiliar os progra-
mas de melhoramento genético. 

Os resultados iniciais serão apre-
sentados na próxima reunião. 

Agende-se!

11ª Reunião de Filiadas do 
Programa TECHS

Quando? 
Dias 26 e 27 de julho de 2017
Onde? 
Comigo, em Rio Verde (GO)
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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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Próximos Eventos

Julho

Quantificação e Qualificação da 
Biomassa Florestal com LiDAR
Dias 13 e 14 de julho de 2017 
Piracicaba (SP)

11ª Reunião de Filiadas TECHS
Dias 26 e 27 de julho de 2017 
Rio Verde (GO)
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Agosto

2º Workshop dos Conselhos 
Técnico-Administrativos do IPEF
Dia 10 de agosto de 2017
Piracicaba (SP)

14ª Reunião de Filiadas do PPPIB 
Dias 23 e 24 de agosto de 2017
Ponte Alta do Norte (SC)

Mais informações em www.ipef.br/eventos

Programa de Melhoramento realiza sua 8ª Reunião de Filiadas

Durante os dias 06 e 07 de junho 
foi realizada a 8ª Reunião de Filia-
das do Programa Cooperativo de 
Melhoramento Florestal (PCMF) do 
IPEF, em Três Lagoas e Selvíria  (MS), 
com apoio da empresa Eldorado e da 
Unesp, que contou com a participa-
ção de 40 profissionais, sendo que 10 
empresas filiadas do PCMF enviaram 
pelo menos um representante. Os 
objetivos da reunião foram apre-
sentar e discutir o direcionamento 
dos principais projetos e eventos do 
PCMF, com relação à: 

i) Melhoramento de populações, 
que conta com 17 populações de 12 
espécies já implantadas em diversas 
instituições;  

ii) Zoneamento ecológico de 
espécies potenciais, cujo resultados 
iniciais de 19 espécies em oito locais 
mostraram o potencial de espécies 
não utilizadas comercialmente 
como E. longirostrata, C. henryi e C. 
variegata;  e

iii) Zoneamento ecológico e 
adaptação de espécies tradicionais as 
mudanças climáticas, que direcionou 
o desbaste de seis experimentos 
(dois de E. grandis; um de E. saligna; e 
três de E. urophylla) visando material 
com comportamento plástico, mas 
considerando as diferenças climáti-

cas que influenciam na seleção, pois 
foram avaliados simultaneamente 
experimentos de regiões tropicais, 
sub-tropicais e de clima temperado. 

Além destas discussões, foi re-
alizada uma visita de campo na 
Eldorado, onde o grupo conheceu os 
testes de progênies e procedências 
de E. grandis e E. urophylla, sendo dis-
cutidos os riscos da seleção precoce; 
e na Unesp, onde o maior destaque 
foi conhecer o grande número de 
populações existentes (Pinus caribaea 
(três subespécies); P. tecunumanii; 
E. camaldulensis (duas gerações); 
E. grandis; E. urophylla; E. pellita; 
Corymbia citriodora; C. torelliana; 
C. variegata; Dipteryx alata; Hevea 

brasiliensis e Swietenia macrophylla).
Também foi discutida a proposta 

de trabalho com Corymbia que será 
reformatada com duas linhas de tra-
balho: i) formação e melhoramento 
de populações (longo prazo); e ii) 
obtenção de híbridos para estudo 
exploratório e verificação do po-
tencial de obtenção de clones (curto 
prazo). Verificou-se a necessidade da 
definição da propriedade intelectual 
devido ao potencial de obtenção de 
material comercial. 

A próxima reunião grupo será 
realizada em novembro no Estado 
de São Paulo. Mais informações 
sobre o PCMF estão disponíveis no 
site do IPEF em www.ipef.br/pcmf/
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PROMAB promove evento sobre serviços 
ecossistêmicos de florestas plantadas

Doutorando vinculado ao PTSM defende tese

O Programa Cooperativo sobre 
Monitoramento e Modelagem de 
Bacias Hidrográficas (PROMAB), 
em parceria com o Laboratório de 
Hidrologia Florestal (LHF), ambos 
coordenados pelo prof. Silvio Ferraz 
(Esalq/USP), promoveram no dia 
1º de junho o workshop “Serviços 
Ecossistêmicos de Florestas Planta-
das: incorporando ciência à prática”. 

O evento contou com a participa-
ção de 15 palestrantes, grande parte 
deles ex-alunos de pós-graduação 
do LHF, os quais expuseram os 
resultados de seus estudos e esti-
mularam o público participante, com 
mais de 80 profissionais, a avaliar 
o potencial das florestas plantadas 
em contribuir com a provisão de 
serviços ecossistêmico.

Definições sobre o tema deram 
início ao evento, reforçando que 
paisagens com florestas plantadas 
apresentam também fragmentos 
de vegetação nativa, os quais, em 
conjunto, interagem formando 
um ecossistema complexo e de 
características bastante peculiares. 
Os diversos estudos apresentados 
demonstraram a possibilidade de 
diminuir possíveis desserviços ge-
rados pela atividade produtiva e 
potencializar os serviços, ou seja, 

os benefícios que as pessoas obtêm 
dos ecossistemas.

Dentre as recomendações ex-
postas esteve o uso de mosaicos de 
idades e espécies e a definição do 
espaçamento e do material genético 
adequado para cada região como 
uma forma de melhorar a resposta 
hidrológica das florestas plantadas; 
planejar adequadamente as estradas 
florestais mantendo apenas o míni-
mo necessário para que a geração 
de sedimentos seja minimizada; 
diminuir a densidade de estradas 
também reduz o ataque de formiga 
às florestas plantadas; a manutenção 
de vegetação nativa ao redor dos 
cursos d’água, em quantidade e 
qualidade, auxilia na conservação 
da qualidade da água; o aumento da 
proporção das áreas nucleares dos 

fragmentos de vegetação nativa favo-
rece o controle de pragas e colabora 
com biodiversidade, aumentando a 
diversidade funcional de aves.

 “Depois de várias pesquisas 
realizadas, estamos acumulando 
conhecimento sobre a relação entre 
as florestas plantadas e os serviços 
ecossistêmicos, e chegou a hora de 
divulgarmos os resultados de forma 
mais direta e aplicada para promover 
o esclarecimento de diversos setores 
da sociedade e contribuir para que o 
planejamento florestal das empresas 
incorpore continuamente valores 
ambientais”, informa Silvio Ferraz. 

Mais informações e acesso aos 
estudos que embasaram este evento 
podem ser consultados no site do 
LHF http://hidrologiaflorestal.
wixsite.com/lhf-esalq.

No último dia 21 de junho o doutorando Yesid Alejandro Mariño Macana defendeu a tese intitulada “Nutrição 
e crescimento do eucalipto em resposta a diferentes fontes e métodos de aplicação de cálcio”. A banca exami-
nadora foi composta pelo prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves (Esalq/USP), que também participou como 
orientador; pelo prof. Júlio César Lima Neves 
(Universidade Federal de Viçosa - UFV), pela 
profa. Luciana Duque Silva (Esalq) e pelo prof. 
Rafael Otto (Esalq), bem como por Alexandre 
de Vicente Ferraz (PTSM/IPEF). Durante a 
defesa, os membros da banca destacaram 
a importância dos estudos sobre gessagem, 
principalmente quando conjugada à calagem. 
Segundo Alexandre, “a aplicação de calcário 
em faixa foi surpreendentemente melhor para 
a produção de madeira quando comparada à 
aplicação em área total”. 

prof. Júlio Neves, profa. Luciana Duque, prof. José Leonardo, 
Yesid Mariño, Alexandre Ferraz e o prof. Rafael Otto
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