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4ª REUNIÃO DO PROGRAMA TEMÁTICO DE CULTIVO MÍNIMO
PTCM/IPEF

A 4a Reunião do PTCM/IPEF foi rea-
lizada na VOTORANTIM CELULOSE E
PAPEL em Ribeirão Preto - SP, nos dias
15 e 16 de abril de 1997. Participaram
da reunião 26 profissionais representan-
do as seguintes instituições: Fertilizan-
tes Mitsui S.A., Rohm and Haas Quími-
ca Ltda., ESALQ/USP, Votorantim Celu-
lose e Papel, IPEF, Ripasa, Arador Maq.
e Imp. Agrícolas Ltda., Monsanto do Bra-
sil Ltda., Eucatex, Cenibra, FCA/UNESP/
Botucatu, Cia. Suzano e Champion.

Os pontos fortes da primeira parte
da reunião foram a discussão dos proje-
tos de pesquisa “Caracterização Estru-
tural dos Equipamentos de Preparo de
Solo para Fins Florestais e “Fontes e
Métodos de Aplicação da Adubação
Fosfatada em Áreas de Cultivo Mínimo
do Solo com Eucaliptos”, além das pa-
lestras que dissertaram sobre a eficiên-
cia do termofosfato em culturas de
eucaliptos em comparação com outros
fertilizantes fosfatados; caracterização
quantitativa das diversas técnicas de
preparo de solo; principais desafios na
construção de equipamentos florestais;
e eficiência de uso e custos de produ-
ção e comercialização de equipamentos
agrícolas adaptados à floresta e equi-
pamentos florestais propriamente ditos.

Durante o dia de campo foi possível

realizada na Copener em agosto ou se-
tembro com o objetivo de otimizar a par-
ticipação também no simpósio da
IUFRO que será em Salvador.

Edward Fagundes Branco
Coordenador Técnico do IPEF

Demonstração do
Permeâmetro pelo

Prof. José Leonardo
de Moraes

Gonçalves durante a
4a Reunião do

PTCM/IPEF.

conhecer os equipa-
mentos utilizados pela
VCP para preparo de
solo, adubação e aplica-
ção de herbicida pré-
emergente conjunta-
mente; e o equipamen-
to para aplicação de
herbicidas pós-emer-
gentes que utiliza um
sensor eletrônico para
auxiliar na quantidade
de produto aplicado. O
prof. José Leonardo
aproveitou a oportuni-
dade para demonstrar a
utilização de um novo permeâmetro (me-
dição de infiltração de água no solo), que
após comprovada sua eficiência, facilitará
o número de amostragem de campo pela
maior agilidade e tempo de coleta, quando
comparado aos métodos tradicionais.

A próxima reunião do PTCM deverá ser

Prezados Amigos,

A distancia já não se faz tão grande como
antes, dado este avanço da tecnologia.
Lhes parabenizo pela home page na rede
internet. O IPEF e o Departamento de
Ciências Florestais da Esalq já se
encontram no mesmo nível das melhores
Universidades mundiais, fazendo-nos sentir
cada vez mais orgulhosos de ter sido
formado por vocês. Mesmo estando em

Cartas

Home page

do IPEF

México, agora me sinto mais perto
ainda de vocês. Felicidades a todos!

Um forte abraço,

FranciscoCarlos Gilli Martins
Gerente de Investigacion y Viveros
Desarrollo Forestal S. A. de C. V.
Villahermosa, Tabasco, México.
E-mail: forestal@nexus.net.mx
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O Grupo Timberjack, com sede em Helsinki na Finlândia,
o maior fabricante mundial de Máquinas e Equipamentos
Florestais, deu início em 1996 às suas operações através
da Timberjack Indústria e Comércio Ltda., sediada em
Alphaville no município de Barueri, SP.

O Grupo Timberjack é membro da corporação Rauma,
organização que emprega em todo o mundo cerca de
10.000 pessoas e que conta também com mais 3
empresas já instaladas no Brasil, atuando na produção
de: Válvulas Industriais (NELES-JAMESBURY),
Equipamentos para Britagem de Pedras (NORDBERG),
e, Equipamentos e Tecnologia para o Processamento
de Madeira, Papel e Celulose (SUNDS DEFIBRATOR).

Destacando-se por ser com certeza a única empresa do
mundo que produz todos os "Sistemas de Exploração
Florestal", o Grupo Timberjack  atingiu em 1996 um volume
mundial de vendas acima de 700 milhões de dólares,
operando em mais de 80 países.

Após um período de pesquisas avaliando as condições
dos países do continente Sul Americano, o Brasil foi escolhido
pelo Grupo, para ser a base das instalações do Centro
Continental de Distribuição para a América Latina. Desde
sua instalação em São Paulo, a Timberjack Indústria e
Comércio  Ltda., tem correspondido às expectativas do
grupo mundial, pois mesmo em fase de implantação e
organização, já incorpora resultados expressivos em razão
das vendas de seus equipamentos florestais, não só no Brasil,
como em outros países da América Latina.

Para acompanhar as tendências emergentes do setor e
da economia mundial, o Grupo Timberjack reformulou toda
a sua estrutura estratégica, organizando suas operações e
processos administrativos para estar mais próximo de seus
clientes, visando atender melhor suas necessidades.

Desde o início de 1997 o grupo está anunciando a
implantação de sua nova estrutura, composta por 2 linhas
organizacionais:

Fornecimento de Produtos (responsável pelo
desenvolvimento e fabricação dos equipamentos)

e  criação de
4 Centros Continentais de Distribuição (responsáveis

pela comercialização dos produtos, peças de reposição,
serviços e apoio ao usuário).

Os 4 Centros Continentais de Distribuição de âmbito
internacional são:

América do Norte (Georgia, EUA),
Europa e Rússia (Estocolmo, Suécia),
América do Sul (São Paulo, Brasil),
Sudeste da Ásia e Oceania (Singapura).
O Fornecimento de equipamentos é subdividido em 3

áreas, de acordo com sua linha de produtos para:
Colheita (Feller Bunchers, Harversters, Cabeçotes e

Sistemas de Medição e Controle)

Transporte (Skidders, Forwarders, Clambunks) e
Carregamento (Gruas montadas sobre caminhões ou

trailers, Gruas sobre esteiras e
Acessórios Florestais).
A linha atual de produtos é composta por 6 modelos de

Skidders, 5 de Feller Bunchers,
6 modelos de Forwarders, 5 modelos de Harvesters e 4

modelos de Gruas Florestais,
todos em várias versões para atender aplicações

específicas.
O Grupo Timberjack,  adotando uma estratégia

totalmente diferenciada no Brasil, atua voltada para o
atendimento direto ao cliente, sem intermediários  entre a
subsidiária e o usuário final.

Com infra-estrutura e pessoal especializado, a
Timberjack Indústria e Comércio Ltda. conta com uma
equipe experiente e dedicada exclusivamente ao setor
florestal. Em contato permanente com os técnicos dos
clientes, proporciona soluções rápidas para qualquer
necessidade, suporte técnico e mecânico, treinamento
operacional para todas as suas sofisticadas máquinas, tendo
como apoio um amplo estoque de peças originais para
reposição.

Também dentro do segmento florestal a Peerless, outra
subsidiária do Grupo Timberjack, fabrica trailers para toras,
pranchas e vagões para cavacos de madeira.

Este relacionamento direto entre a Timberjack e seus
clientes, resulta em maior participação com melhor
entendimento das suas necessidades para implantação de
projetos futuros, agiliza as negociações, reduz os custos
finais, e, consequentemente proporciona também
tranquilidade, satisfação e confiabilidade.

O MAIOR FABRICANTE MUNDIAL DE MÁQUINAS FLORESTAIS
ABRE SUBSIDIÁRIA PARA A AMÉRICA LATINA NO BRASIL!

Maiores informações:

Timberjack Indústria e Comércio Ltda.

Alameda Araguaia, 122 - Cep 06455-000 - Alphaville - Barueri, SP

Fone (011) 7295-4790 - Fax 421-1762
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SISTEMA PROVEDOR DE INFORMAÇÕES DO IPEF
A informação deve ser tratada como o mais importante recurso a ser oferecido por uma organização de pesquisa. Instituições que

disponibilizam rápida e eficientemente informações relevantes transmitem uma imagem moderna e em sintonia com as constantes
demandas de uma sociedade jovem e em ritmo positivo de crescimento, como é o caso do setor produtivo brasileiro.

De natureza extremamente dinâmica e em geral pouco disponível, a informação é hoje tratada por muitas organizações como um
produto de alto valor e para o qual existe um mercado em franca expansão. Grandes empresas de consultoria, organizações jornalísticas
e instituições especializadas em informática já incluem entre suas atividades a prestação de serviços visando o resumo de informações
sob encomenda.

O Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais tem acumulado ao longo dos anos um volume bastante grande de informações,
pouco disponíveis em outras organizações e de grande utilidade e especificidade. O IPEF precisa e está se organizando para oferecer
essas informações ao público de forma ainda mais eficiente. As empresas associadas e demais interessados no setor florestal
brasileiro usufruirão de um produto de grande valor.

O Sistema estará alicerçado na existência de recursos humanos, hardware e software adequados. O LCF/IPEF conta hoje com os
equipamentos (hardware) e recursos de informática (software) necessários para viabilizar o acesso local e remoto a qualquer banco
de dados que eventualmente seja criado. Para as três funções acima citadas contaremos com a orientação do professor Luiz Carlos
E. Rodriguez, atual coordenador de informática para o LCF e IPEF, e com o técnico em computação Sr. Rogério Naressi para a
supervisão e manutenção da rede de informática. As atuais funções do supervisor englobam: Supervisão e expansão da rede (atualmente
com mais de 80 computadores); desenvolvimento de recursos de “intranet” (correio eletrônico, transferência de arquivos, etc);
manutenção do software servidor de programas, arquivos e dados; desenvolvimento de aplicativos (clientes) para os programas
servidores de dados; manutenção dos recursos de hardware e software que permitem acesso à Internet; manutenção dos programas
que permitem consultas ao acervo da Biblioteca “Prof. Helládio do Amaral Mello”; coordenação e manutenção dos equipamentos
disponibilizados pelo Laboratório de Métodos Quantitativos; atualização, aquisição e cadastramento de novos programas e
equipamentos; controle e cadastramento de novos usuários; disponibilização de recursos de impressão em equipamentos multi-
usuários; e treinamento e orientação de usuários.

Para o início das atividades de um eficiente Sistema Provedor de Informações o IPEF contratou um técnico de nível superior
responsável pela criação, alimentação, organização, acesso e manutenção dos bancos de informações.

O Sistema Provedor de Informações do IPEF organizará e disponibilizará na Internet, bancos de dados contendo as seguintes
informações:

Dados de Monitoramento: Séries históricas com informações que permitam o monitoramento da atividade florestal
em termos econômicos, sociais e ambientais.

Imagens, Fotos e Mapas: Fotos e gráficos digitalizados que auxiliem na identificação de espécies florestais (eucaliptos,
pinus e nativas); coleções de slides de interesse didático e técnico que sirvam para ilustrar relatórios e trabalhos de
pesquisa; chaves visuais de identificação e classificação; padrões para estudos dendrológicos; mapas de área florestada
por região etc.

Resultados de Levantamentos Periódicos de Custos e Preços de Produtos Florestais: Custos de insumos flores-
tais, preços de produtos florestais e índices de custo de produção periodicamente calculados ao longo do ano para
eucalipto, pinus e nativas em três condições de tecnologia (pequeno produtor, cultivo mínimo e industrial), em duas
condições de relevo (plano e ondulado) para diferentes regiões.

Resumos e Íntegras de Artigos Publicados na Revista Scientia Forestalis e Outras Publicações do IPEF: Ver-
sões em texto simples (ASCII) da produção bibliográfica veiculada em publicações do IPEF; tabelas de dados divulgadas
em simpósios e cursos de reciclagem promovidos pelo IPEF etc.

Dados Coletados pelo Departamento de Ciências Florestais nas Estações Experimentais: Séries meteorológicas
com informações diárias coletadas em Anhembi, Itatinga e Piracicaba; avaliações de campo dos diferentes experi-
mentos que permitam a análise dos diferentes materiais genéticos mantidos nas estações; medições biométricas etc.

Cadastro Completo dos Experimentos Conduzidos nas Estações Experimentais: Descrição dos quase 200 expe-
rimentos implantados nas estações com dados sobre espécie, objetivos, delineamento, idade, medições etc.

Acesso ao Acervo da Biblioteca “Prof. Helládio do Amaral Mello” e Outros Bancos Bibliográficos Nacionais e
Internacionais: Livros, folhetos, separatas, teses e artigos mantidos no acervo da biblioteca com possibilidade de
busca por autor e palavra-chave a partir de qualquer computador ligado na Internet; acesso a bancos bibliográficos e
estatísticos distribuídos por organizações nacionais e internacionais.

Produção Científica e Técnica de Professores, Funcionários e Estudantes Ligados ao Departamento de Ciên-
cias Florestais da ESALQ/USP: Resumos e integra de trabalhos, participação em eventos, pesquisas em andamen-
to, cursos oferecidos e áreas de interesse de professores, funcionários e estudantes na área florestal.

Legislação Florestal e Ambiental: Normas, resoluções, portarias e leis que afetam as relações do cidadão e das
empresas com o meio ambiente e com o manejo de florestas naturais e plantadas.

Sementes e Mudas de Espécies Florestais: Disponibilidade de sementes e mudas de material genético mantido
pelo IPEF/LCF.

Banco 1 -

Banco 2 -

Banco 3 -

Banco 4 -

Banco 5 -

Banco 6 -

Banco 7 -

Banco 8 -

Banco 9 -

Banco 10 -
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O MANEJO DE PAISAGENS E A
APLICAÇÃO DE HERBICIDAS EM ÁREAS FLORESTAIS

21a REUNIÃO TÉCNICA DO PCNAT
Nos dias 10 e 11 de abril de 1997, aconteceu a 21a Reunião

Técnica do PCNAT (Programa Temático sobre Manejo de
Florestas Naturais), com a realização de eventos: “Workshop
sobre Manejo de Paisagens em Áreas Reflorestadas” e “Mesa
Redonda sobre a Utilização de Herbicidas e seus Impactos
Ambientais em Áreas de Reflorestamento”. Os eventos contaram
com a participação de representantes de quinze empresas, além
de pesquisadores e estudantes da ESALQ/USP e de outras
instituições.

O Workshop sobre Manejo de Paisagens abordou os
aspectos históricos, conceitos, elementos ecológicos,
econômicos e sociais da paisagem, relacionando o manejo à
sustentabilidade das plantações florestais, às questões sociais,
ao ordenamento do uso da terra e a análise de práticas já
empregadas em empresas florestais. Debateu-se também
questões como o manejo diferenciado baseado em diagnósticos
específicos para cada unidade da paisagem, objetivos a serem
adotados pelas empresas para a melhoria da qualidade de vida,
melhoria das áreas de reserva e outras áreas de florestas
naturais, a diversificação do manejo para aumentar a
heterogeneidade da paisagem entre e dentro de talhões, manejo
de outras espécies, colheita de baixo impacto para serraria,
critérios para definição do módulo de corte raso, o manejo de
bordas de fragmentos florestais, e a caracterização dos impactos
sociais positivos do uso de resíduos e outros produtos florestais.

Já durante a Mesa Redonda sobre Herbicidas, discutiu-se a
aplicação de herbicidas em áreas de reflorestamento, suas
principais características, propriedades e comportamento no
ambiente, assim como os danos ambientais possíveis causados
por sua utilização, os principais produtos usados na área
florestal, características individuais desses produtos e o impacto
ambiental em áreas de reflorestamento. A avaliação ambiental
dos produtos foi feita com base em seu potencial de
bioacumulação, transporte e persistência no ambiente
(toxicidade, bioconcentração, solubilidade em água, capacidade
de adsorção, mobilidade, biodegradação etc). As conclusões
finais destacaram a importância de se investir em novas
tecnologias de aplicação (dose adequada e local correto); na
necessidade de maiores pesquisas que dimensionem os efeitos
da utilização desses produtos sobre os diversos elementos do
sistema; e da necessidade de se direcionar o manejo para a
obtenção de sistemas sustentáveis, viáveis economicamente e
que acarretem em melhorias da qualidade de vida, em toda e
qualquer atividade do setor florestal.

A próxima reunião do PCNAT será em agosto, na Veracruz
Florestal Ltda., em Eunápolis-BA.

Renata Evangelista de Oliveira
Coordenadora Técnica do PCNAT


