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EDITORIAL
Esta edição do Boletim

Informativo, especialmente
preparada para a Conferência
IUFRO sobre Silvicultura e
Melhoramento de Eucalitpo, tem a
intenção de fazer uma
apresentação detalhada do IPEF,
incluindo sua estrutura atual, sua
equipe de pesquisadores e
respectivas linhas de atuação, e
seus programas de pesquisas em
andamento.

O IPEF, em convênio com o
Departamento de Ciências
Florestais da ESALQ/USP,
completa 30 anos em 1998, e, ao
longo deste período, contribuiu
significativamente para o
desenvolvimento da silvicultura
intensiva do eucalipto no Brasil. Em
sintonia com o avanço dos
conhecimentos, bem como com as
profundas transformações que vem
acontecendo no mundo e no setor
florestal, o IPEF encontra-se
preparado para continuar
cumprindo com sua missão básica
de desenvolvimento científico e
tecnológico do setor florestal, dentro
do modelo e das prioridades atuais,
conforme pode ser observado nas
linhas de pesquisa e
desenvolvimento de seu corpo
técnico, assim como nos programas
em andamento.

Pesquisa e desenvolvimento de
ponta, informação e banco de dados
rapidamente disponíveis via
internet, fornecimento de material
genético e sementes florestais
certificadas. Estes são os produtos
que o IPEF pode oferecer de forma
personalizada e com qualidade aos
seus associados em consonância
com o contexto globalizado atual.

Walter de Paula Lima
Diretor Científico do IPEF
Chefe do Departamento de Ciências
Florestais da ESALQ/USP
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INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS

IPEF/LCF/ESALQ/USP

3030 ANOS DE CONVÊNIO (1968-1998) COM:

Departamento de Ciências Florestais - LCF
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”- ESALQ
Universidade de São Paulo - USP

MISSÃO DO IPEF:
Promover o desenvolvimento científico e tecnológico do
Setor Florestal.

OBJETIVOS DO IPEF:

Promover a interação e integração entre Universidades,
Institutos de Pesquisa, Empresas Florestais e outras
Empresas/Instituições ligadas ao Setor Florestal;
Manter o maior centro de documentação e informação
especializado em Ciências Florestais do Brasil “Biblioteca
Helládio do Amaral Mello”;
Organizar eventos (congressos, simpósios, seminários,
cursos, workshops e reuniões técnicas) de repercussão
nacional e internacional;
Manter-se como mecanismo facilitador de gestão de
recursos Universidade-Empresa;
Estabelecer relação e colaboração com organizações
similares nacionais e internacionais;
Publicar e divulgar trabalhos técnicos e científicos através
da revista internacional Scientia Forestalis, Série Técnica
IPEF, Circular Técnica IPEF e Boletim Informativo IPEF/
LCF/ESALQ/USP;
Contribuir para o aprimoramento profissional de
pesquisadores e técnicos das Universidades, Institutos de
Pesquisa e Empresas Florestais;
Propiciar condições para a formação profissional de
estudantes de graduação e pós-graduação em engenharia
florestal;
Fornecer/Comercializar sementes qualificadas de Pinus,
Eucalyptus e Nativas.

METAS DO IPEF PARA 1997:
Manutenção da produção técnico-científica alcançada em
1996, com a realização de 30 eventos;
Desenvolvimento do Sistema Provedor de Informações que
deverá organizar e disponibilizar na Internet diversos bancos
de dados de interesse imediato das associadas,
Início de um Programa de Gestão de Qualidade rumo ao
IPEF 2000 internacional;
Conquista de novas associadas de acordo com o perfil
estabelecido pelo IPEF 2000 internacional;
Aumento da receita do Instituto em 10%, incrementando-se
a prestação de serviços na área de colheita de sementes,
comercialização de sementes e geração de projetos de
pesquisa e desenvolvimento.

POLÍTICA DO IPEF:
Atender as necessidades do Setor Florestal mediante um
processo contínuo de P&D:
3 INFORMAÇÃO:

• Organização de eventos;
• Benchmarking;

3 FORMAÇÃO:
• Cursos de treinamento;
• Visitas técnicas;
• Publicações;

3 VIABILIZAÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E
DESENVOLVIMENTO PROPRIAMENTE DITOS:
• Levantamento de necessidades;
• Priorização das necessidades;
• Identificação de equipes;
• Definição de metodologia;
• Estabelecimento do contrato;
• Controle dos projetos de P&D.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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EQUIPE DE PESQUISADORES E TÉCNICOS QUE COMPÕEM
AS ÁREAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO IPEF

Área de P&D Silvicultura e Manejo

Coordenador: Prof. José Luiz Stape
Definição:

Meta:

Professor Fernando Seixas
(COLHEITA E TRANSPORTE DE MADEIRA)

Atuação:

Professor Hilton Thadeu Zarate do Couto
(BIOESTATÍSITCA E INVENTÁRIO FLORESTAL )

Atuação:

Professor João Luís Ferreira Batista
(BIOMETRIA FLORESTAL)

Atuação:

Professor José Leonardo de Moraes Gonçalves
(SOLOS E NUTRIÇÃO FLORESTAL)

Atuação:

.

Professor Luiz Carlos Estraviz Rodriguez
(ECONOMIA E PLANEJAMENTO FLORESTAL)

Atuação:

Área de P&D Gerenciamento da Qualidade Ambiental

Coordenador: Prof. Fábio Poggiani
Definição:

Meta:

Professor Álvaro Fernando de Almeida
(MANEJO DE FAUNA SILVESTRE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA)

Atuação:

Professor Fábio Poggiani
(ECOLOGIA FLORESTAL)

Atuação:

Professor Marcos Sorrentino
(POLÍTICA, LEGISLAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL)

Atuação:

Professora Teresa Cristina Magro
(MANEJO DE ÁREAS SILVESTRES)

Atuação:

Professor Virgilio Mauricio Viana
(SILVICULTURA TROPICAL)

Atuação:

Sistemas de produção de mudas, implantação,
condução, planejamento, gerenciamento, colheita
e transporte de espécies arbóreas de rápido
crescimento.
Desenvolvimento de sistemas sustentáveis de
produção florestal de espécies arbóreas de rápido
crescimento.

Implantação e reforma de povoamentos florestais;
Sistemas de conservação e preparo de solos;
Recomendação de calagem e fertil izantes
minerais; Relação produtividade florestal versus
características ambientais; Mapeamentos da
qualidade de sítios florestais; Estudos sobre o
sistema radicular das árvores.

Professor José Luís Stape
(IMPLANTAÇÃO E MANEJO FLORESTAL)

Atuação:

Sistemas de gerenciamento ambiental e
quantificação dos impactos ambientais das
atividades de produção florestal.
Desenvolvimento de técnicas que minimizem os
impactos ambientais dos sistemas de produção
florestal e a manutenção da biodiversidade de
ecossistemas florestais.

Manejo de fauna silvestre em ambientes naturais
e antrópicos; Estudos da avifauna como indicador
biológico para o planejamento ambiental e
avaliações de impactos ambientais; Avaliações de
habitas e populações de animais silvestres; Manejo
e melhoramento de habitats; Unidades de
conservação.

Formulação e análise de modelos de planejamento
florestal através de recursos matemáticos e de
pesquisa operacional; Desenvolvimento de
sistemas de suporte à decisão voltados para a
otimização de planos de exploração florestal;
Gerenciamento de bancos de dados e informações
florestais; Definição de ciclos florestais ótimos;
análise financeira e avaliação de terras, Talhões e
projetos florestais; Análises econômicas.

Análise das operações com caminhões de madeira
em pátio de indústria de papel e celulose;
Transporte de madeiras por rodovias;
Determinação das melhores opções de veículos
para o transporte rodoviário de madeira; Impactos
de equipamentos de preparo de solo e manutenção
florestal na compactação do solo; Impactos dos
equipamentos de colheita na compactação do solo.

Curvas de crescimento para essências exóticas;
Sensoriamento remoto em levantamentos
florestais; Simulação Monte Carlo para
experimentos florestais; Informática na área
florestal; Modelos de equações de volume e
biomassa florestal.

Estudos de variáveis dendrométricas visando a
precisão de métodos, instrumentos e técnicas
estatísticas de manipulação; Modelos de
crescimento e produção; Modelagem ecológica da
dinâmica florestal.

Silvicultura e manejo de espécies arbóreas de
rápido crescimento.

Estudo de ecossistemas florestais, ciclagem de
nutrientes, ecofisiologia de espécies arbóreas e
revegetação de áreas degradadas.

Pesquisas, cursos e assessoria para planejamento
e implantação de políticas, programas e projetos
educacionais voltadas à questão ambiental;
Laboratório junto ao “Centro de Educação
Ambiental - OCA” do Núcleo de Atividades de
Culturas e Extensão “Ambiente e
Desenvolvimento” - NACESALQ, da ESALQ/USP;
Formação de recursos humanos para atuação no
campo da educação ambiental, extensão florestal
e política ambiental.

Planejamento e manejo de unidades de
conservação; Implantação de trilhas interpretativas;
Avaliação dos impactos da recreação; Causas e
efeitos do vandalismo em unidades de conservação.

Manejo de florestas naturais; Silvicultura de espécies
nativas; Biologia, recuperação e restauração de
fragmentos florestais; Biologia de populações;
Sistemas agroflorestais; Certificação florestal;
Ecologia e manejo de paisagens; Reflorestamentos
de proteção ambiental e uso múltiplo.
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Professor Walter de Paula Lima
(HIDROLOGIA FLORESTAL)

Atuação:

Área de P&D Melhoramento Biotecnológico

Coordenador: Prof. Antônio Natal Gonçalves
Definição:

Meta:

Professor Antonio Natal Gonçalves
(FISIOLOGIA DAS ÁRVORES)

Atuação:

Professor Paulo Yoshio Kageyama
(BIOLOGIA REPRODUTIVA E GENÉTICA DE ESPÉCIES ARBÓREAS)

Atuação:

Professor Weber Antonio Neves do Amaral
(MELHORAMENTO FLORESTAL)

Atuação:

Tecnologia de Produtos Florestais

Coordenador: Prof. José Nivaldo Garcia
Definição:

Meta:

Professor Ivaldo Pontes Jankowsky
(SECAGEM E PRESERVAÇÃO DE MADEIRA)

Atuação:

Professor José Nivaldo Garcia
(PROCESSAMENTO E PROPRIEDADES DA MADEIRA)

Atuação:

Professor José Otávio Brito
(RECURSOS ENERGÉTICOS FLORESTAIS)

Atuação:

Professor Mario Tomazello Filho
(DENDROLOGIA, ANATOMIA E IDENTIFICAÇÃO DAS MADEIRAS)

Atuação:

Professor “em processo de seleção”
(CELULOSE E  PAPEL)

Atuação:

Professor “em processo de seleção”
(LAMINAÇÃO)

Atuação:

Balanço hídrico de microbacias florestadas: efeitos
de diferentes coberturas florestais sobre a
produção de água; Ciclagem geoquímica em
microbacias florestadas: efeitos do uso florestal
sobre as perdas de nutrientes pelo deflúvio em
microbacias; Manejo florestal em microbacias
visando o controle de perdas de solo por erosão;
Modelagem do processo de interceptação da
chuva por povoamentos florestais; Hidrologia de
plantações em eucaliptos.

Estudo de métodos de controle de rachaduras de topo
em Eucalyptus spp para produção de lâminas e
compensados; Avaliação da qualidade das lâminas
das espécies de Eucalyptus e Pinus; Manufatura e
análise de compensado de madeira com Eucalyptus
e Pinus.

EQUIPE TÉCNICA DO IPEF

Coordenador do Instituto

Edward Fagundes Branco
Engenheiro Florestal, 1989, UFPR;
Mestre em Ciências Florestais, 1995, UFPR, Área de
Concentração Manejo Florestal;
Título da Tese:

Adequação da diversidade genética para
sistemas de produção florestal: biotecnologia,
biologia reprodutiva, sistemas reprodutivos e
hibridação.
Desenvolvimento e caracterização de ideotipos,
avaliação de interações genótipo x ambiente e
adequação de produção de propágulos.

Reversão à juvenilidade; Produção de clones;
Obtenção e estudo de morfogênese,
Organogênese e embriogênese somática em
Eucalyptus e Pinus; Fosfatase ácida e variação
genética em clones de Eucalyptus grandis;
Caracterização morfo-fisiológica em híbridos de
Eucalyptus; Nutrição mineral de árvores.

Com ênfase em espécies nativas, desenvolver
pesquisa, ensino e extensão em fluxo gênico
através do pólen e sementes; Produção e
tecnologia de sementes; Sucessão secundária;
Revegetação de áreas degradadas; Estrutura
genética de populações naturais por isoenzimas;
Conservação genética in situ.

Avaliação da qualidade da madeira para usos
múltiplos.
Adequação do material genético (espécies,
procedências, clones e materiais híbridos) ao uso
final da madeira.

Genética e melhoramento de espécies arbóreas;
Uso de marcadores moleculares em genética de
populações; Hibridação in situ (expressão gênica);
Transformação genética; Políticas públicas ligadas
a biotecnologia e meio ambiente.

Propriedades físicas, mecânicas e tecnológicas da
madeira; Serraria e marcenaria; Estruturas de
madeira; Tensões de crescimento e madeira de
reação.

Estudos diversos sobre utilização de madeiras para
fins energéticos; Estudos sobre o comportamento
da madeira frente a processos termodegradativos;
Produção e utilização de carvão vegetal e
correlatos; Planejamento de unidades de produção
de carvão vegetal.

Defeitos naturais da madeira resultantes do
crescimento das árvores; Dendrologia das
espécies nativas e introduzidas no Brasil;
Identificação de espécies florestais através da
anatomia de suas madeiras; Anatomia do lenho
de gimnospermas e angiospermas; Atividade
cambial e formação da madeira.

Produção de celulose de madeira de diferentes
espécies de eucalipto e pinheiro; Desenvolvimento de
novas tecnologias para cozimento e branqueamento
de celulose; Variabilidade da densidade e composição
química de diferentes matérias-primas para celulose;
Qualidade da madeira para celulose relacionada ao
melhoramento e manejo florestal; Biodegradação
controlada de madeira de eucalipto visando a
produção de celulose.

Atividades de P&D:
Coordenação Técnica das Áreas de Pesquisa e
Desenvolvimento Silvicultura e Manejo, Gerenciamento da
Qualidade Ambiental, Desenvolvimento Melhoramento
Biotecnológico e Tecnologia de Produtos Florestais.

Aspectos Econômicos do Controle de Thyrinteina
arnobia (Stoll, 1782)(Lep.: Geometridae) com
Bacillus thuringiensis (Berliner) em Povoamentos
de Eucalyptus spp.;

•
Comportamento higroscópico da madeira;
Programa de secagem para madeiras tropicais;
Prevenção do colapso na secagem da madeira de
eucalipto; Durabilidade da madeira tratada.
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Atividades de P&D:
Mapeamento da área variável de afluência e sua relação com
a mata ciliar;
Balanço Hídrico de diferentes coberturas florestais;
Manejo de bacias hidrográficas como ferramenta do SIGA;
Monitoramento ambiental;
Planejamento de bacias hidrográficas;
Manejo de floresta tropical seca;
Clientes:IPEF, INPACEL, RIOCELL, PNUD/IBAMA, AGRO-
             INDUSTRIAL ELDORADO e JICA/IF.

Atividades de P&D:
Coord.  Técnica do Grupo de Trabalho em Silvicultura Clonal;
Influência do estado nutricional de Eucalyptus na ocorrência
de Puccinia pisdii (ferrugem do eucalipto);
Implantação e estudos de fertirrigação e nutrição mineral
em condições de macro e microjardim clonal e viveiro;
Sintomas de deficiência e toxidez de nutrientes minerais
em espécies de Eucalyptus e Pinus em condição de casa-
de-vegetação;
Sistemas alternativos de jardim clonal (mini e micro jardim)
em condição de hidroponia;
Boro em Eucalyptus nas condições de casa-de-vegetação,
jardim clonal, viveiro e campo;
Classificação de clones de Eucalyptus em função da
fertilidade do solo e das exigências nutricionais;
Clientes:CHAMPION, IPEF, LWARCEL, VCP, SIDERÚRGICA
             BARRA MANSA e SUZANO.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Consultores Permanentes

Alberto Jorge Laranjeiro
(Equilíbrio Proteção Florestal S/C Ltda.):

Engenheiro Florestal, 1982, ESALQ/USP;
Mestrando em Entomologia, término em 1997, ESALQ/USP;
Título da Tese:

Flávio Bertin Gândara Mendes
(DENDRO Consultoria & Capacitação)

Engenheiro Agrônomo, 1990, ESALQ/USP;
Mestre em Ciências, 1996, IB/UNICAMP/1996, Área de
Concentração Genética e Conservação;
Título da Tese:

Doutorando em Biologia, término em 1999, IB/UNICAMP,
Área de Concentração Genética e Conservação;

Renata Evangelista de Oliveira
Engenheira Florestal, 1993, FCA/UNESP/Campus Botucatu-SP;
Mestranda em Ciências Florestais, término em 1997, ESALQ/USP,
Área de Concentração Ciências Florestais;
Título da Tese:

Vanderlei Benedetti
Engenheiro Florestal, 1987, ESALQ/USP;

Atividades de P&D:
Coordenação Técnico-Administrativa do Convênio CESP/
IPEF/LCF/ESALQ/USP;
Colaborador no Projeto “Microbacias Experimentais na
INPACEL”;
Colaborador no Projeto “Strategies an Parameters for in situ
Genetic Conservation of Tropical Forests in Brazil - IPGRI”.
Revegetação de áreas degradadas com espécies arbóreas
nativas;
Representatividade genética na coleta de sementes e
conservação de espécies arbóreas;
Conservação e uso de florestas nativas;
Ecologia de matas ciliares;
Genética de espécies arbóreas;
Clientes:IPEF, CESP, INPACEL e IPGRI.

Atividades de P&D:
Coordenação Técnico-Administrativa do PCNAT - Programa
Temático de Manejo de Florestas Naturais;
Clientes:ARACRUZ, INPACEL, RIOCELL, SUZANO e.

•

Edson Namita Higashi
(R&R Agroflorestal S/C Ltda.)

Biólogo, 1990, UFSCAR;
Mestre em Ciências, 1996, ESALQ/USP, Área de Concentração
Propagação Vegetativa e Nutrição Mineral de Plantas;
Título da Tese:

Maria José Brito Zakia
(DENDRO Consultoria & Capacitação)

Engenheira Florestal, 1980, ESALQ/USP;
Mestre em Engenharia Florestal, 1986, ESALQ/USP, Área de
Concentração Hidrologia Florestal;
Título da Tese:

Doutoranda em Ciências da Engenharia Florestal, término em
1997, CRHEA/EESC/USP;

Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira
 (R&R Agroflorestal S/C Ltda.)

Engenheiro Florestal, 1993, ESALQ/USP;
Mestre em Solos e Nutrição de Plantas, 1996, ESALQ/USP, Área
de Concentração Fitopatologia e Nutrição Mineral de Plantas;
Título da Tese:

Doutorando em Nutrição Mineral de Plantas, término em 1998,
ESALQ/USP;

Atividades de P&D:
Coordenação Técnico-Administrativa do PTCM - Programa
Temático de Cultivo Mínimo;
Coordenação Técnico-Administrativa do Convênio CESP/
IPEF/LCF/ESALQ/USP;
Clientes:CENIBRA, CESP, CHAMPION, COPENER,

DURATEX, IPEF, RIPASA, SUZANO e
VOTORANTIM.

Atividades de P&D:
Coordenação Técnico-Administrativa do PCMIP - Programa
Temático de Manejo Integrado de Pragas Florestais;
Consultoria em manejo integrado de pragas florestais;
Clientes:ARACRUZ, ATTA-KILL, CAF, CHAMPION, IPEF,
            KLABIN, RHODIA, SUZANO e VOTORANTIM.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VERACRUZ.

Consultores Temporários

•

•

Atividades de P&D:
Coord. Técnica do Grupo de Trabalho em Silvicultura Clonal;
Parceria de produção de mudas micropropagadas de
Eucalyptus entre empresas florestais e o IPEF;
Sintomas de deficiência e toxidez de nutrientes minerais em
espécies de Eucalyptus e Pinus em condição de casa-de-
vegetação;
Sistemas alternativos de jardim clonal (mini e micro jardim)
em condição de hidroponia;
Classificação de clones de Eucalyptus em função da
fertilidade do solo e das exigências nutricionais;
Clientes:IPEF, LWARCEL,  VCP e SIDERÚRGICA BARRA
             MANSA.

Diagnose de Deficiência de Nutrientes Minerais
em Três Híbridos de Eucalyptus spp. Cultivados
in vitro;

Nova Tecnologia de Aplicação de Bacil lus
thuringiensis em Florestas para o Controle de
Lagartas;

Diversidade Genética, Taxa de Cruzamento e
Estrutura Espacial dos Genótipos em uma
População de Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae);

Aspectos da Dinâmica de um Fragmento Florestal
em Piracicaba-SP: Silvigênese e Ciclagem de
Nutrientes;

Balanço Hídrico Levando-se em Conta o Sistema
Solo-Planta-Atmosfera em 3 Diferentes Coberturas
Florestais em Grão-Mogol, MG;

Crescimento e Estado Nutricional de Eucalyptus
citriodora Cultivados sob Diferentes Doses de Boro
e sua  Relação com a Agressividade de
Botriosphaeria ribis;
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PRODUTOS E SERVIÇOS DISPONÍVEIS ÀS ASSOCIADAS DO IPEF

EMPRESAS ASSOCIADAS AO IPEF

•Aracruz Celulose S/A;
•Bahia Sul Celulose S/A;
•CAF Santa Bárbara Ltda.;
•Cenibra Florestal S/A;
•Champion Papel e Celulose Ltda.;
•Cia Suzano de Papel e Celulose;
•Duratex S/A;
•Eucatex S/A Ind. e Com.;
•Florestas Rio Doce S/A;
•Inpacel-Ind. Papel Arapoti S/A;
•Klabin - Fabr. Papel Celulose S/A;
•Lwarcel Celulose e Papel Ltda.;
•Pisa Florestal S/A;
•Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda.;
•Riocell S/A;
•Ripasa S/A Celulose e Papel;
•Votorantim Celulose e Papel.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Presidente: Manoel de Freitas - CHAMPION

Vice-Presidente: Celso Foelkel - RIOCELL

CONSELHO DELIBERATIVO

Conselheiros:

Antonio Joaquim de Oliveira

Antonio Natal Gonçalves

Celso Foelkel

Edson Antonio Balloni

Fábio Poggiani

Fausto R. A. Camargo

José Luiz Stape

José Nivaldo Garcia

Manoel Carlos Ferreira

Manoel de Freitas

Paulo Kikuti

Wilson de Oliveira Campos

Walter de Paula Lima

DURATEX

LCF/ESALQ/USP

RIOCELL

PISA

LCF/ESALQ/USP

VOTORANTIM

LCF/ESALQ/USP

LCF/ESALQ/USP

EUCATEX

CHAMPION

KLABIN

CENIBRA

LCF/ESALQ/USP

Diretor Científico: Walter de Paula Lima

Setor de

Sementes

Coordenação

Administrativa

Coordenação

Técnica

Comitê

Editorial

Central Técnica

de Informações

Áreas de Pesquisa & Desenvolvimento:

Silvicultura e Manejo, Gerenciamento da Qualidade Ambiental,

Melhoramento Biotecnológico e Tecnologia de Produtos Florestais

Consultores Permanentes e Consultores Temporários

CTI - Central Técnica de Informações

•Recebimento de todas as publicações editadas pelo Instituto:

1Revista Internacional Scientia Forestalis;

1Série Técnica;

1Circular Técnica;

1Anais de Eventos;

1Apostilas de Cursos de Treinamento e Reciclagem;

1Relatório Anual de Atividades do IPEF;

1Memórias das Reuniões Técnicas;

•Consultas ilimitadas de pesquisas bibliográficas no TREECD

1FORESTRY ABSTRACTS (1939);

1FOREST PRODUCTS ABSTRACTS (1978);

1AGROFORESTRY ABSTRACTS (1988);

1500.000 artigos florestais indexados;

•Recebimento dos Sumários Correntes (sumários de todas as re-

vistas nacionais e internacionais disponíveis na Biblioteca);

•Acesso irrestrito via internet ao banco de dados da Biblioteca

“Helládio do Amaral Mello”:

135.000 referências bibliográficas;

•Acesso irrestrito via internet ao banco de dados do Sistema Pro-

vedor de Informações do IPEF:

1Monitoramento ambiental;

1Imagens, fotos e mapas;

1Custos e preços de produtos florestais;

1Resumos e íntegras de artigos e publicações editados pelo IPEF,

respectivamente;

1Legislação florestal e ambiental;

1Sementes e mudas florestais;

Etc.

Pesquisa & Desenvolvimento

•Descontos na utilização dos serviços e linhas de pesquisas dos

Laboratórios do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/

USP:

1Anatomia e Identificação da Madeira;

1Biologia Reprodutiva e Genética de Espécies Arbóreas;

1Fisiologia das Árvores;

1Hidrologia e Ecologia Florestal;

1Métodos Quantitativos;

1Propriedades Físicas e Processamento da Madeira;

1Química, Celulose e Energia;

1Secagem, Preservação e Laminação;

1Solos e Nutrição Florestal;

•Descontos em todos os eventos em que o IPEF se apresentar

como organizador principal;

•Recebimento mensal de todos os eventos que ocorrerão no Bra-

sil e no Mundo na área florestal.

•Assessorias/consultorias/visitas dos professores do Departamento

de Ciências Florestais da ESALQ/USP;

•Taxa de administração diferenciada na contratação dos projetos

de P&D desenvolvidos via IPEF.

Setor de Sementes

•Descontos na aquisição de sementes florestais qualificadas e cer-

tificadas de Pinus, Eucalyptus  e espécies nativas;

•Descontos na contratação da equipe de colhedores de sementes;

•Aquisição de material genético em qualquer parte do mundo.
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CENTRAL TÉCNICA DE INFORMAÇÕES - CTI

BIBLIOTECA “PROF. HELLÁDIO DO AMARAL MELLO”
A Biblioteca do IPEF traz o nome do

fundador do Curso de Engenharia Flo-

restal da ESALQ/USP, Prof. Helládio do

Amaral Mello. O Prof. Helládio idealizou

há vinte e quatro anos não apenas um

simples depósito de livros e revistas

especializadas no setor, mas Centro de

Informações Florestais.

As novas instalações da Biblioteca

propiciaram um ambiente mais amplo e

diversificado.

RELAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES À VENDA NA CTI/IPEF

1. REVISTA IPEF (Exemplares Disponíveis 40 a 49)...................................................................................................

2. MANUAL DE PRAGAS EM FLORESTAS (3 Volume)................................................................................................

3. MANUAL DE PRAGAS EM FLORESTAS (Volume 4)................................................................................................

4. ANAIS. 6. SIMPÓSIO IPEF - 2V..............................................................................................................................

5. ANAIS. 1. REUNIÃO REGIONAL SOBRE CLONAGEM INTENSIVA EM EUCALYPTUS...............................................

6. ANAIS. 1. FÓRUM NACIONAL SOBRE INCÊNDIOS FLORESTAIS............................................................................

7. CURSO DE TREINAMENTO SOBRE PODA EM ESPÉCIES ARBÓREAS FLORESTAIS E DE ARBORIZAÇÃO URBANA..

8. ANAIS. 1. WORKSHOP SOBRE MONITORAMENTO AMBIENTAL EM ÁREAS FLORESTADAS..................................

9. SÉRIE TÉCNICA DO IPEF (Exemplares Disponíveis 26 a 28)..................................................................................

10. BOLETIM TÉCNICO SOBRE ADUBAÇÃO.................................................................................................................

11. CIRCULAR TÉCNICA (184)....................................................................................................................................

12. RELATÓRIO ANUAL DO IPEF 1995.........................................................................................................................

13. RELATÓRIO ANUAL DO IPEF 1996........................................................................................................................

atendia a alunos, professores e

pesquisadores na área de ciên-

cias florestais dos mais diversos

recantos da País, através dos

meios de comunicação con-

vencionais. Hoje estes usuários

podem fazer suas buscas biblio-

gráficas, diretamente no banco de

dados da Biblioteca.

A Biblioteca do IPEF também

conta com um importantíssimo

instrumento de trabalho: o

TREECD. Trata-se de um banco

de dados em CD-ROM que engloba to-

das as informações contidas nos

Forestry Abstracts (desde 1939), Forest

Products Abstracts (desde 1978) e

Agroforestry Abstracs (desde 1988). É

o acesso a toda a literatura florestal mun-

dial.

Atualmente o acervo da Biblioteca do

IPEF constitui-se de 6.344 livros, 5.000

diapositivos, 597 títulos de periódicos,

8.651 folhetos, 341 microfichas, 145 fi-

tas de vídeo, 8.578 separatas, 435 catá-

logos gerais e 431 mapas. Sem dúvida,

trata-se da mais completa biblioteca em

ciências florestais do País.

Seu acervo está quase que

completamente informatizado,

disponível na internet desde se-

tembro de 1996, na home-page

do Departamento de Ciências

F l o r e s t a i s  e  I P E F

(http:>jatoba.esalq.usp.br). O res-

ponsável pela implantação do sis-

tema foi o Prof. Luiz Carlos Estraviz

Rodriguez, tendo recebido até o

momento mais de 4.600 usuários,

que acessaram mais de 37.000 re-

ferências bibliográficas.

Antes do sistema de informa-

ções ser implantado, a BibliotecaHome page do IPEF

Vista parcial da biblioteca

R$  10,00

R$  10,00

R$  26,00

R$  40,00

R$  26,00

R$  20,00

R$  26,00

R$  26,00

R$    6,00

R$  10,00

R$    3,00

R$  60,00

R$ 150,00
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PROGRAMA TEMÁTICO DE MANEJO INTEGRADO DE

PRAGAS FLORESTAIS PCMIP/IPEF
Coordenador Técnico e Administrativo:

Eng. Alberto Jorge Laranjeiro

Equilíbrio Proteção Florestal S/C Ltda.

Justificativa e Filosofia do Programa

Uma estratégia para minimizar os danos causados
por pragas na floresta, garantindo sua
sustentabilidade, dentro de elevados padrões
ambientais, precisa ser baseada num sistema de
manejo integrado de pragas. Nesse sentido, duas
ações são fundamentais: adoção de práticas de
manejo para aumentar a estabilidade ambiental, ou
seja, prevenir a ocorrência de pragas a nível epidêmico
e, quando necessário, utilização de diferentes
métodos de controle, de forma racional e integrada.
No Brasil, a grande complexidade dessa estratégia é
decorrente de vários fatores como, por exemplo, o
clima, a grande biodiversidade, a diferença nos
padrões entre ecossistema natural e floresta
comercial, bem como pela maioria das espécies
florestais estarem sendo cultivadas há um tempo
relativamente curto, onde se observa uma rápida
adaptação de insetos fitófagos.

Promover o desenvolvimento do manejo integrado
de pragas nessas condições é algo desafiador e que
exige multidisciplinaridade. Basicamente por essa
razão e pelo fato das pragas não terem fronteiras,
acredita-se que o assunto deva ser tratado
cooperativamente, como forma mais eficiente e
econômica de obtenção de resultados.

Estratégia de Ação do Programa

Promover a melhoria contínua do manejo integrado
de pragas florestais através do seguinte processo:

• Intercâmbio de experiências;
• Desenvolvimento de temas de interesse;
• Monitoramento de questões de cunho político

e legal;
• Interação com consultorias especializadas;
• Identificação e priorização de necessidades de

P&D;
• Definição de estratégias para viabilizar projetos

de P&D;
• Gerenciamento de projetos de P&D;
• Difusão de informações técnicas.

Todas as decisões desse processo são tomadas
pelo grupo composto pelos representantes das

empresas no programa, orientados com um
coordenador técnico, contratado pelo IPEF, sempre
respeitando as diretrizes estabelecidas pelo Instituto.

Parte importante do processo ocorre em reuniões
trimestrais com duração de dois dias. Num dos dias,
ocorre um evento (simpósio, curso, visita técnica etc.)
aberto a outras empresas/técnicos interessados. As
etapas restantes do processo são restritas aos
integrantes do programa e, eventualmente, a
convidados.

Empresas Integrantes do Programa

• Aracruz Celulose S.A.;
• Atta-Kill;
• CAF Santa Bárbara Ltda.;
• Champion Papel e Celulose Ltda.;
• Cia. Suzano de Papel e Celulose S.A.;
• Copener Florestal Ltda.;
• Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S.A.;
• Rhodia Agro;
• Votorantim Celulose e Papel.

Projetos de Pesquisa & Desenvolvimento em Andamento

•

•

•

•

•

•
•

•

Desenvolvimento de Metodologia de
Amostragem de Scolytidae em
Reflorestamentos com Eucaliptos e Pinheiros;
Estudo da Entomofauna em Florestas
Implantadas e em Fragmentos Florestais;
Desenvolvimento de Software sobre Pragas
Florestais -Etapa 1: Módulo para Windows;
Monitoramento de Cupins de Muda de
Eucalipto, Utilizando Iscas do Tipo Termitrap;
Controle de Cupins do Cerne de Eucalipto com
Inseticidas Fisiológicos Associados a Fungos
Entomopatogênicos Utilizando Iscas Atrativas;
Manejo de Scolytidae em Reflorestamentos;
Estudo da Eficiência das Armadilhas Lindren e
Theysohn no Monitoramento e Controle de
Scolytidae, em Condições Brasileiras,
Comparando-as com a Armadilha ESALQ-84;
Desenvolvimento de Sistema Utilizando
Videografia com Avião no Monitoramento e
Controle de Formigas Cortadeiras em Florestas,
Visando a Integração e Viabilização do
Equipamento com outras Operações de
Proteção Florestal.



Agosto - 97 Boletim IPEF - Pág. 9

PROGRAMA TEMÁTICO DE MANEJO DE FLORESTAS
NATURAIS PCNAT/IPEF

Coordenador Científico:

Prof. Virgílio Maurício Viana

Coordenadora Técnica e Administrativa:

Renata Evangelista de Oliveira - IPEF

Vista Parcial de Um Fragmento Florestal na Região
dos Vales, Circundado por Reflorestamento de
Eucalipto.

Fisionomia de um Fragmento Florestal (Estágio Médio
de Sucessão), em Vale na Região de Estudo.

Justificativa e Filosofia do Programa

O PCNAT - Programa Temático sobre Manejo de Florestas

Naturais - foi criado com a missão de desenvolver tecnologias

para o manejo sustentável de paisagens rurais, com especial

ênfase para a silvicultura de espécies nativas e manejo e con-

servação de florestas naturais em paisagens dominadas por

atividades de reflorestamento. Dentro deste contexto, o PCNAT

é um programa fundamental no atendimento às necessidades

das empresas florestais em pesquisas nas áreas de

gerenciamento da qualidade ambiental (processos de produ-

ção florestal; mudanças na legislação ambiental; promoção de

programas de educação ambiental; conservação, preservação,

silvicultura e manejo de espécies arbóreas nativas).

Estratégia de Ação do Programa

A forma de atuação do PCNAT segue as linhas básicas utiliza-

das pelos programas temáticos do IPEF:

•

·

·

Empresas Integrantes do Programa

• Aracruz Celulose S/A;

• Companhia Suzano de Papel e Celulose;

• Inpacel - Indústria de Papel e Celulose Arapoti S/A;

• Riocell S/A;

• Veracruz Florestal Ltda.

Projetos de Pesquisa & Desenvolvimento em Andamento

•

•

•

•

•

Manejo de Espécies Nativas em Talhões de Eucalyptus

e Pinus para Reversão às Áreas de Preservação Per-

manente;

Modelos de Consórcio com Espécies Nativas;

Diagnóstico da Vegetação Remanescente em Áreas

de Vales na Veracruz Florestal;

Programa de Floresta Social com a Produção Susten-

tada de Pinhão de Araucaria angustifolia - “Projeto

Pinhão”, nas Áreas da Inpacel;

Banco de Dados de Espécies Nativas.

Intercâmbio de experiências e de informações através

da realização de reuniões técnicas, visitas técnicas às

empresas participantes do programa, viagens de estu-

dos no Brasil e exterior, e realização deeventos diver-

sos, como cursos, palestras e workshops;

Definição de linhas de pesquisa e desenvolvimento de

projetos dentro das necessidades e expectativas das

empresas florestais;

Elaboração de projetos de estudos e pesquisas, com

geração de dados e publicações científicas.
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Pesquisar e propor medidas para solucionar importantes
questões relativas à implantação, reforma e condução de
povoamentos de Eucalyptus e Pinus;
Analisar os efeitos do cultivo mínimo e do preparo intensivo
do solo sobre as perdas de nutrientes;
Analisar efeitos e medidas que devem ser adotados para
evitar ou amenizar a compactação de solos durante as
operações de exploração, reforma e implantação de novas
florestas;
Propor dose, método, localização e época ideal de aplicação
de adubação de arranque e de cobertura em áreas de cultivo
mínimo e cultivo intensivo do solo;
Verificar quais são os reflexos do cultivo mínimo sobre a
sustentabilidade da produção a curto, médio e longo prazo;
Integração entre empresas, visando técnicas e informações
adequadas para cada empresa.

PROGRAMA TEMÁTICO DE CULTIVO MÍNIMO PTCM/IPEF
Coordenador Científico:

Prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves

Coordenador Técnico e Administrativo:

Eng. Vanderlei Benedetti

Justificativa e Filosofia do Programa

O cultivo mínimo em áreas florestais é um processo de
implantação florestal que se baseia na realização de operações
mínimas, de maneira a propiciar a adição de nutrientes no solo, o
plantio de mudas no campo e o controle da matocompetição, sem
com tudo causar prejuízo no desenvolvimento e na produtividade
do povoamento florestal. Este sistema apresenta  limitações e
jamais será a resposta para todos os problemas tecnológicos da
silvicultura brasileira.

A idéia de formar um grupo de empresas para estudar os efeitos
do Cultivo Mínimo iniciou com a Cia Suzano. A experiência da Cia
Suzano de Papel e Celulose em cultivo mínimo, iniciou-se em
meados de 1984, com o objetivo de utilizar resíduos florestais
como barreira física ao escorrimento da água na interior dos talhões
e eliminação das práticas de construção de terraço, que oneravam
sobremaneira o custo da reforma dos povoamentos florestais.

A partir daquela data, até 1989, a queimada foi sendo
gradativamente substituída pela incorporação dos resíduos ao solo,
evoluindo definitivamente para a eliminação total do fogo e
implantação do cultivo mínimo como sistema de manejo dos solos
na cultura do eucalipto.

Ao longo da ultima década, as mudanças na metodologia de
reforma foram impulsionadas pela necessidade constante de
racionalização de serviços e aumento de produtividade florestal,
aliadas ao equilíbrio com o ambiente. Desta maneira, a
indisponibilidade de tecnologia específica, fez com que
equipamentos e sistemas operacionais fossem desenvolvidos para
fazer face à nova realidade, com mudanças de alguns conceitos
bastante arraigados no meio florestal.

O PTCM teve sua formação, nos experimentos da Cia Suzano
e depois tomou formato de programa cooperativo, via IPEF,
estabelecendo objetivos básicos de estudos, que se baseiam no
levantamento de pontos que se julga fundamental para um
confronto científico dos sistemas em uso, possibilitando avaliar
os aspectos relevantes e definir qual o mais adequado ou a
combinação ideal para melhor aplicação dos recursos naturais
renováveis.

Estratégia de Ação do Programa

A forma de atuação do PTCM segue as linhas básicas utilizadas
pelos programas temáticos do IPEF, que buscam além dos
objetivos específicos:

•

•

•

•

•

•

Empresas Integrantes do Programa

• Cenibra Florestal S.A.;
• Champion Papel e Celulose Ltda.;
• Cia Suzano de Papel e Celulose;
• Copener Florestal Ltda.;
• Duratex Florestal S.A.;
• Ripasa S.A. Celulose e Papel;
• Votorantim Celulose e Papel.

Projetos de Pesquisa & Desenvolvimento em Andamento

••

••

••

••

••

••

••

••

••

Os objetivos específicos do Programa Temático de Cultivo

Mínimo são:

•

•

•

•

•

•

Apoio das empresas florestais para a busca de novas
tecnologias que possam ser difundidas em universidades e
institutos , como forma de garantir a competitividade  das
empresas;
Desenvolvimento de novos projetos específicos para
diferentes condições edafoclimáticas;
Definição de estratégias que atendam às expectativas das
empresas participantes;
Elaborar reuniões técnicas como forma de interação e
intercâmbio de experiências;
Consolidar a atuação do IPEF junto as empresas associadas
buscando novos mercados através de resultados que
traduzam necessidades de empresas de base florestal nas
linhas de P&D;
Gerar material a ser aplicado em teses de mestrado e
doutorado, viabilizando bolsas de estudos para estudantes
de Engenharia Florestal da ESALQ/USP, fundamentando o
papel integrador do IPEF/LCF/Empresas.

Efeitos do Cultivo Mínimo e Intensivo do Solo na
Mineralização do Nitrogênio em Povoamentos de Eucalyptus
grandis;
Caracterização do Sistema Radicular em Povoamentos de
Eucalyptus Propagados por Sementes e por Estacas;
Infestação de Plantas Invasoras em Povoamentos de
Eucalyptus Estabelecidos em Diferentes Sistemas de Preparo
de Solo;
Dinâmica da Água, Ciclagem de Nutrientes e Física do Solo
em Plantio de E. grandis x E. urophylla Submetido a
Diferentes Métodos de Reforma no Norte da Bahia;
Monitoramento da Umidade e Temperatura do Solo em
Povoamentos de E. grandis Implantados no Sistema de
Cultivo Mínimo e Intensivo do Solo;
Avaliação da Compactação do Solo Devido as Atividades
de Colheita;
Ciclagem de Nutrientes e Dinâmica de Acúmulo de
Serapilheira em Povoamentos de Eucalyptus Manejados no
Sistema de Cultivo Mínimo;
Mineralização da Matéria Orgânica e Nitrogênio em
Ecossistemas Florestais Naturais e Implantados do Estado
de São Paulo;
Respiração do Solo, Infiltração de Água e Caracterização
de Substâncias Húmicas em Talhões Florestais de
Eucalyptus grandis sob Diferentes Regimes de Cultivo e em
uma Área de Cerrado na Região de Itatinga -SP.
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Resumo Executivo:

O Convênio de Cooperação entre a CESP e o Departamen-

to de Ciências Florestais da ESALQ/USP, sob os auspícios do

IPEF comemorou 9 anos em 1997. As atividades sempre fo-

ram organizadas em três grandes áreas: Consórcio de Espéci-

es Nativas, Genética e Melhoramento de Pioneiras Nativas e

Implantação e Manejo de Reflorestamentos com Espécies Na-

tivas.

O desenvolvimento gradativo ao longo desses 9 anos de

modelos de associação de espécies nativas, sempre tendo

como base teórica os princípios de sucessão, da diversidade

e da interação planta x animal, traduziram-se na implantação

de vastas áreas de plantios de proteção aos reservatórios da

CESP, mostrando a importância da universidade em interagir

corretamente com o setor produtivo, trazendo benefícios à

comunidade.

A continuidade do convênio trouxe a necessidade de se

produzir sementes melhoradas das espécies pioneiras, e em

seguida em estudos sobre preparo de solo, adubação e con-

trole de plantas daninhas em áreas de reflorestamento, avan-

çando no desenvolvimento de tecnologia para a implantação

de florestas mistas de proteção.

Finalmente, os resultados mais expressivos da pesquisas

podem ser avaliados em relação à redução de custos na im-

plantação das florestas mistas pela CESP. No início da coope-

ração entre as duas instituições 1 hectare de plantio pela CESP

tinha o custo de US$ 4.000,00, estando atualmente em US$

1.500,00.

REVEGETAÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO ENTORNO
DOS RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS E DE SEUS TRIBUTÁRIOS

CONVÊNIO CESP/IPEF/LCF/ESALQ/USP

Coordenadores Científicos:

Prof. Paulo Y. Kageyama

Prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves

Coordenadores Técnicos e Administrativos:

Eng. Flávio Bertin Gândara Mendes

Eng. Vanderlei Benedetti

Projetos de Pesquisa & Desenvolvimento em Andamento

Consórcio de Espécies Nativas de Diferentes Grupos

Sucessionais - UHE Rosana;

Ensaio com Espécies Nativas Plantadas em Diferentes

Espaçamentos - UHE Rosana;

Consórcio de Espécies Comuns, Intermediárias e Raras

em Diferentes Densidades de Plantio - UHE Taquaruçu;

Genética e Melhoramento de Espécies Pioneiras

(Candiúba) - UHE Ilha Solteira;

Genética e Melhoramento de Espécies Pioneiras

(Candiúba) - UHE Rosana;

Efeito da Adubação no Crescimento de Associações de

Espécies Nativas - UHE Rosana;

Efeito do Método de Localização da Adubação Fosfatada

para Associações de Espécies Nativas - UHE Rosana;

Efeito da Calagem no Crescimento de Espécies Nativas -

UHE Rosana;

Curva de Resposta à Aplicação de Fósforo, Nitrogênio e

Potássio por Diferentes Espécies Nativas (Ensaio de Vi-

veiro) - UHE Paraibuna;

Efeito do Preparo de Solo e do Controle de Plantas Inva-

soras sobre o Crescimento Inicial de Reflorestamentos

Mistos - Uhe Promissão;

Efeito do Nível de Sombreamento, da Composição Física

e Química dos Substratos, e da Adubação sobre o De-

senvolvimento de Espécies Nativas (Ensaio de Viveiro);

Estudo da Qualidade da Madeira de Espécies Florestais

Pioneiras Nativas Brasileiras (Ensaio de Laboratório) -

UHE Porto Primavera.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

SEMENTES FLORESTAIS "ECOLOGIA E ECONOMIA ANDAM JUNTAS!"
As Sementes IPEF participam de projetos de reflorestamento e recuperação ambiental, com excelentes padrões de qualidade genética e fisiológica.

Ecologia e Economia são sinônimos de nossas espécies arbóreas apropriadas para uso industrial, paisagístico, recuperação de áreas degradadas, áreas

naturais e proteção ambiental. O IPEF - Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, com renome internacional, é a retaguarda das Sementes IPEF. Nosso

departamento de vendas está preparado para informar e esclarecer as dúvidas dos consumidores quanto à recomendação de espécies de sementes,

preparo de mudas.

e-mail: semeipef@jatoba.esalq.usp.br

home-page: http://jatoba.esalq.usp.br/ipef/sementes

Depto. de Vendas

Tel: (019)429-4264

433-6155

Fax: (019)433-6081

Avenida Pádua Dias, 11

Caixa Postal 530

Cep 13.400-970

Piracicaba - SP
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SETOR DE HIDROLOGIA FLORESTAL DO IPEF
Coordenador Científico:

Prof. Walter de Paula Lima

Coordenadora Técnica:

Maria José Brito Zakia

turbações, principalmente quando alguns fatores chaves de sua

cadeia interna de inter-relações são afetados.

Um destes fatores chaves é, sem dúvida, a cobertura florestal

e sua íntima relação com o solo, manifestada através do chamado

piso florestal. Como tem sido exaustivamente demonstrado, quando

este fator é destruído, a microbacia pode sofrer uma cadeia de

processos de degradação. As práticas de manejo

florestal, desta forma, podem afetar as proprieda-

des físicas, químicas, hidrológicas e biológicas na

microbacia  e o planejamento das práticas de mane-

jo florestal baseado na manutenção dos valores da

microbacia se constitui na ferramenta das mais ade-

quadas para o alcance do uso sustentado dos re-

cursos florestais, com mínimo de impactos

ambientais

A colheita florestal, por exemplo, é em geral res-

ponsável por significativos impactos sobre o funci-

onamento harmônico da microbacia, através da

compactação do solo, da erosão, da ruptura da

ciclagem de nutrientes, etc. Todavia, mesmo a for-

ma mais impactante de colheita florestal, como o

corte raso, pode ser planejado de sorte a minimizar

os impactos ambientais, através, por exemplo, da

proteção adequada da zona ripária e de outras áreas

críticas da microbacia.

Visando fornecer dados que subsidiam o mane-

jo florestal em diferentes empresas é que vem sen-

do desenvolvidos projetos nos seguintes locais: a)

Votorantim Celulose e Papel, em SP; b) INPACEL S/

A, PR; c) RIOCELL S/A, RS; d) Estação Experimen-

tal de Ciências Florestais de SP. O que significa um total de 10

microbacias (das quais 2 em fase de instalação) para o

monitoramento de impactos ambientais de atividades florestais.

Estação Linimétrica da Microbacia
Experimental da Onça.

Vertedor construido na Microbacia 2. A esquerda comuni-
cação com poço tranquilizador e à direita Régua
Linimétrica.

Porque Utilizar Microbacias Hidrográficas para o

Monitoramento de Atividades Florestais

O conceito de desenvolvimento florestal sustentado constitui,

praticamente, o paradigma moderno da ciência florestal. Um prin-

cípio fundamental neste conceito é a necessidade de se conside-

rar a microbacia hidrográfica como base física do manejo flores-

tal, com a intenção de se

implementar práticas de manejo

florestal conservacionistas. Tais

práticas, neste enfoque, devem

necessariamente considerar a

integração, as inter-relações e os

efeitos das atividades florestais

sobre o solo, a água e a manu-

tenção da capacidade natural de

suporte do meio. Esta manuten-

ção da capacidade produtiva da

área, por sua vez, está também,

altamente dependente da existên-

cia de um nível adequado de

biodiversidade ao longo da pai-

sagem.

Desta forma, manejo flores-

tal sustentado é sinônimo de con-

servação ambiental, o qual so-

mente pode ser alcançado com

base nesta visão holística, inte-

grada, que explicitamente consi-

dera os aspectos da hidrologia

florestal e do funcionamento

hidrológico da microbacia. O co-

nhecimento da hidrologia de microbacias florestadas é compo-

nente essencial do manejo florestal sustentado, pois fornece ao

engenheiro florestal informações cruciais para nortear as práticas

florestais que permitam garantir condições ambientais reconheci-

damente condizentes com a sustentabilidade, tais como: a) prote-

ção dos recursos hídricos e da qualidade da água através da per-

petuação dos valores da microbacia; b) proteção da capacidade

natural de suporte do meio; c) proteção da biodiversidade.

O conceito do manejo dos recursos naturais dentro da pers-

pectiva da bacia hidrográfica já é reconhecido há muito tempo,

mas somente recentemente é que o valor e o potencial desta es-

tratégia de uso da terra está ganhando aceitação generalizada.

A microbacia, como unidade natural da paisagem, tem-se mos-

trado bastante conveniente na definição dos limites físicos do

ecossistema, do ponto de vista do estudo da interação entre os

fluxos de matéria e de energia em relação ao uso da terra.

Outra característica importante da microbacia deste ponto de

vista sistêmico é o fato de que, como tal, ela se perpetua num

constante equilíbrio dinâmico, o que a torna altamente complexa

e relativamente estável, ou resiliente, quando em condições natu-

rais. Pela mesma razão, ela é também bastante vulnerável à per-
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GRUPO DE TRABALHO SOBRE BORO EM Eucalyptus
Coordenador Científico:

Prof. Hilton Thadeu Zarate do Couto

Coordenador Técnico:

Eng. Ronaldo Luiz V. A. Silveira

Introdução

Normalmente, os povoamentos florestais no Brasil têm
sido implantados em regiões de déficit hídrico ou com
ocorrência de geadas e em solos de baixa fertilidade natural,
como areia quartzosa e latossolo arenoso distrófico ou álico,
onde o boro e outros nutrientes ocorrem em níveis limitantes.
Baseado nisso, o IPEF está implantou um Grupo de Trabalho
sobre Boro em Eucalyptus.

O Grupo tem até o momento a participação de 9 empresas
florestais: Champion. Cosigua, Cia Suzano, Duratex,
Eucatex, Lwarcel, Ripasa, Siderúrgica Barra Mansa e
Votorantim.

Este programa conta com a coordenação científica do
Prof. Dr. Hilton Thadeu Zarate do Couto, a colaboração dos
Profs. Antonio Natal Gonçalves e João Luiz Ferreira Batista
e a coordenação técnica do Eng, Ftal. Ronaldo Luiz Vaz de
Arruda Silveira. Os produtos para a instalação dos ensaios
foram cedidos pela empresa BORAX.

Objetivos do Grupo

Determinar doses, épocas e fontes mais adequadas
de boro em função da condição de solo e clima;
Estabelecer níveis críticos deste elemento no solo e
na planta para regiões com déficit hídrico ou com
ocorrência de geadas;
Classificar materiais genéticos de Eucalyptus quanto à
exigência de boro, com especial referência à clones;
Verificar a influência desse micronutriente na
quantidade e qualidade de madeira e celulose
produzida, chapas de fibras, aglomerados e carvão
vegetal;
Realizar reuniões técnico-científicas e seminários, com
a presença de instituições de ensino e pesquisa e
empresas florestais, para divulgação dos resultados do
programa;
Publicações mensais de artigos de difusão para as
empresas florestais, incluindo os resultados dos ensaios
realizados.

Projetos de Pesquisa & Desenvolvimento em Andamento

Influência de boro e potássio no crescimento de clone
e espécies de Eucalyptus em diferentes solos;
Efeito de doses e fontes de boro no crescimento de
clone e espécies de Eucalyptus em diferentes solos;
Crescimento da brotação de espécies e clones de
Eucalyptus em função da dose e época da aplicação.

Funções do Boro na Planta

O boro é o único nutriente que até o momento não foi
encontrado um composto vital do qual participe e nem
identificou-se a sua participação nas reações cruciais do
metabolismo da planta. Porém, sabe-se que na sua ausência,
a planta não completa o seu ciclo de vida. Postula-se as
seguintes funções para o boro na planta:

Transporte de açúcares das folhas para os demais
órgãos da planta;
Síntese de lignina e celulose;
Síntese de proteína;
Formação de parede celular, facilitando a divisão celular
(formação de gemas apicais, axilares e radiculares);
Melhora a absorção dos nutrientes, em especial
potássio;
Balanço hormonal (permite um maior equilíbrio dos
hormônios da planta);
Facilita a permanência das flores, permitindo maior
tempo para a polinização e conseqüentemente a
produção de maior quantidade de sementes férteis;
Aumenta a cicatrização dos tecidos em casos de injúria
ou infecção por fungos.

Sintomas de Deficiência de Boro

A deficiência de boro tem sido comumente observada
nas plantações de Eucalyptus, principalmente sob condições
de areia quartzosa e déficit hídrico. Os principais sintomas
são:

Folhas novas deformadas, faltando pedaços próximos
a margem (Figura 1);
Folhas jovens pequenas com clorose ou
avermelhamento marginal, grossas e quebradiças
(Figuras 1, 2 e 3). As nervuras muitas vezes ficam
salientes e com o tempo tornam-se necróticas (Figura
4);
Ramos retorcidos-tortuosos e caídos, em razão de não
haver lignina suficiente nos ramos para suportar a
quantidade de folhas. O caule apresenta protuberância
na inserção das folhas (Figura 5);
O ataque da ácaros e pulgões é mais intenso nas plantas
deficientes em boro na condição da casa de vegetação
(Figura 5);
Morte das gemas apicais seguida da seca do ponteiro
(Figura 6). Após a seca de ponteiro ocorre uma
superbrotação das gemas laterais ao longo do caule e
ramos (Figura 7), tendo como resultado final a
bifurcação das árvores;
Paralisação do crescimento em altura das plantas.
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Figura 2 - Avermelhamento das margens das folhas novas de Eucalyptus

grandis, em condições de campo.

Figura 1 - Folhas novas deformadas com avermelhamento e clorose das mar-
gens. Deficiência de boro em clone híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus

urophylla, em condições de casa de vegetação.

Figura 3 - Folhas novas e medianas com clorose marginal de Eucalyptus

citriodora deficiente em boro.

Figura 5 - Plantas de clone híbrido de

Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla,

deficiente em boro. O caule com protuberância

e as folhas raspadas por ácaros.

Figura 6 - Morte da gema apical decorrente

da deficiência de boro em clone híbrido de

Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla,

em condições de casa de vegetação.

Figura 7 - Superbrotação das gemas laterais na inserção e ao

longo dos ramos de plantas de clone híbrido de Eucalyptus

grandis x Eucalyptus urophylla deficiente em boro, em con-

dições de casa de vegetação.

Figura 4 - Folhas de clone híbrido de Eucalyptus grandis x Eucalyptus

urophylla, com nervuras salientes dando o aspecto de costelamento, em con-

dições de casa de vegetação.
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GRUPO DE TRABALHO EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Coordenadoras Técnicas:

Eng. Cristina C. Diniz - PG/ESALQ/USP

Eng. Mônica C. de Brito - LCF/ESALQ/USP

Eng. Renata E. Oliveira - IPEF

Introdução

Atualmente vêm sendo desenvolvido dentro da
Universidade, uma série de métodos e técnicas voltados à
conservação ambiental, tanto na área de educação como na
de manejo florestal. Por sua vez, as empresas florestais, vêm
sendo pressionadas pela sociedade no sentido da adoção de
uma política empresarial interna que respeite o ambiente nas
áreas onde atuam. Ressalta-se assim a importância da
Educação Ambiental no contexto sociedade-universidade-
empresa, e cabe destacá-la como um ponto fundamental a
ser considerado também dentro dos processos atuais de
certificação.

Assim, o Grupo de Trabalho em Educação Ambiental do
IPEF vem de encontro às necessidades das empresas
florestais, e à crescente preocupação com o bem estar do
ser humano e com a construção de uma sociedade
sustentável.

Objetivos

Promover um maior envolvimento entre as empresas
florestais e a Universidade, no âmbito da Educação
Ambiental, gerando discussões e ações conjuntas;
Incorporação de novos conceitos, dentro do setor
florestal, ampliando a visão dos profissionais envolvidos
e auxiliando na administração das áreas florestais
brasileiras, com especial enfoque às questões ambiental
e social;
Auxílio na criação e ampliação de programas de
Educação Ambiental nas empresas florestais.

Atividades

Em dezembro de 1996, foi realizado o “I Workshop:
Educação Ambiental e Empresas Florestais”, na Estação
Experimental em Ciências Florestais de Itatinga. Este
primeiro evento procurou diagnosticar as linhas
metodológicas e de conteúdo desenvolvidas pelas empresas,
e contou com a participação de quinze empresas florestais.

A partir das atividades planejadas para o primeiro evento
e de pesquisas junto às empresas do setor, sentiu-se a
necessidade de um maior aprofundamento nos projetos em
conteúdo abordado, público envolvido e métodos de
avaliação.

Neste ano de 1997, realizar-se-á o “II Workshop:
Educação Ambiental e Empresas Florestais”, cujo objetivo
principal é discutir os diversos métodos de avaliação que
podem ser utilizados pelas empresas quando da avaliação/
ampliação de seus programas de educação ambiental.

O Grupo de Trabalho em Educação Ambiental realizará
reuniões anuais, seguindo os padrões de outros grupos de
trabalho do IPEF, e diversas empresas já manifestaram
grande interesse em integrá-lo. Informe-se! Participe!
Maiores informações podem ser fornecidas pela Secretaria
do IPEF.

PRÁTICAS DE ECOLOGIA FLORESTAL:
O Departamento de Ciências Florestais

está lançando o Documento Florestal no 16,

intitulado “Práticas de Ecologia Florestal”,

de autoria do Prof. Fábio Poggiani e dos En-

genheiros Florestais Renata Evangelista de

Oliveira e Girlei Costa da Cunha.

Trata-se de uma publicação de 44 pági-

nas, cujo público alvo são os alunos de en-

genharia florestal da ESALQ/USP, redigida

e organizada de maneira simples e de fácil

acesso aos alunos recém-ingressos na uni-

versidade, para complementar as aulas prá-

ticas da disciplina de Ecologia Florestal.

As aulas práticas descritas versam sobre a descrição do habitat e

da vegetação florestal, fenologia das árvores, regeneração de espéci-

es arbóreas, caracterização do clima (análise do microclima, elabora-

ção de climadiagramas, e índice de iluminação no interior da flores-

ta), ciclagem de nutrientes com ênfase na fauna do solo, e estudos

práticos de ecossistemas (a disciplina inclui viagens a campo ao cer-

rado, mata atlântica, mata mesófila semidecídua, mangue, restinga e

plantações florestais).

O Documento Florestal no 16 pode ser adquirido pelo correio,

basta que você ligue para: Biblioteca Central da ESALQ/USP (019)

429-4311. O preço da publicação é de R$ 5,00.

THE FOREST ALTERNATIVES
Principles and Practice of Residuals Use

July 14-16, 1997

University of Washington Campus

Seattle, Washington USA

No período de 14 a 16 de julho realizou-

se em Seattle/U.S.A. (University of Washing-

ton) o Simpósio “THE FOREST

ALTERNATIVES: Principles and Practice of

Residuals Use”. Este evento internacional

teve como objetivo a assimilação de conhe-

cimentos avançados no uso de resíduos para

correção nutricional de solos florestais.

Apresentações orais e posters enfocaram o uso de biosólidos de ater-

ros municipais, efluentes e resíduos de fábricas de papel e celulose, assim

como compostos de cinza de madeira aplicados em florestas naturais e

plantações florestais de curta rotação. Importantes pesquisadores dos Es-

tados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Suécia e Inglaterra apre-

sentaram trabalhos dentro destes enfoques. O Brasil foi representado pelo

Prof. José Leonardo de M. Gonçalves que apresentou o trabalho: “Use of

Industrial Residues in Brazilian Plantation Forestry” e pelo Engo Florestal

Vanderlei Benedetti com a seguinte palestra: “Frequency of Wood Ash and

Pulp and Paper Sludge Application in Eucalyptus grandis in Brazilian Soils”.

Os tópicos debatidos foram os seguintes: Passado, presente e tendên-

cias futuras na reciclagem de resíduos; Riscos na aplicação de resíduos;

Biosólidos; Cinza; Efluentes, e Resíduos industriais.

Um volume dos Anais adquiridos durante o evento encontram-se a

disposição dos interessados na Biblioteca do IPEF.

•

•

•
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Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico, Projetos, Treinamento, Serviços e Assessorias
Coordenador Científico:

Prof. Antonio Natal Gonçalves

Coordenadores Técnicos:

Biol. Edson Namita Higashi

Eng. Ronaldo Luiz V. de A. Silveira

Eng. Paulo Pompermayer Neto

Introdução

A silvicultura clonal é praticada pelas empresas florestais
associadas do IPEF que atuam em diversos ramos de atividades
(matéria prima para energia, carvão, celulose/papel, pasta,
chapa, lâmina, serraria etc.) sendo altamente estratégica para

a melhoria da produtividade e qualidade das
plantações e dos produtos florestais.

Em 1992 o IPEF organizou a primeira
reunião técnico-científica especificamente
sobre macro e micropropagação, com o
objetivo de formar grupos de pesquisa
cooperativos.

Passados 5 anos e 11 eventos com a
participação de toda a comunidade florestal
(empresas de insumos e equipamentos,
instituições de pesquisa, consultorias e
prestadores de serviços, universidades e
professores, alunos de graduação e  pós-
graduação, além naturalmente das empresas
florestais), conseguiu-se abordar os mais
diferentes assuntos relacionados ao tema:
instalação e manejo de jardim clonal; manejo
de casa de vegetação; padrão de qualidade
de mudas; otimização dos sistemas de cultivo
in vitro; variação fenotípica e genética em
clones de eucaliptos; efeito da clonagem;
fitorreguladores, aminoácidos e cofatores de
crescimento; nutrição mineral; interação
genótipos x ambiente; estruturas e climatização
em casas de vegetação; pólen no

Atividades de Pesquisas e Desenvolvimento dentro do

Grupo de Silvicultura Clonal:

Micropropagação de Eucalyptus spp., Pinus spp., Tectona
grandis, Cryptomeria japonica, Sequoiadendron giganteum
(Sequóia), Bambu, Chá preto, Banana, Abacá, Bromélias e

Orquídeas;
Multiplicação de ge-
mas apicais e axila-
res, meristemas PLB
e organogênese;
Estudos de
e m b r i o g ê n e s e
somática em
Eucalyptus spp.;
Otimização da multi-
plicação através da
uniformização de ge-
mas e aumento da
taxa de multiplicação;
Otimização e adequa-
ção de meios de cul-
tura;
Nutrição mineral in
vitro, viveiro de mudas
e no campo;
Manutenção, condu-
ção e nutrição de jar-
dim clonal em campo
e alternativos - macro,
mini e micro estaquia;
Procedimentos de in-
trodução de materiais
in vitro;
Controle de qualidade
de mudas - sistemas
de produção;
Controle de condições
ambientais para o
enraizamento em
casa de vegetação;
Descrição de opera-
ções - normatização.

Foto 1. Micropropagação de banana.
Foto 2. Experimentos de nutrição mineral na casa de

vegetação.
Foto 3. Otimização do tamanho da estaca de eucalipto.
Foto 4. Manejo de mudas de essências florestais no viveiro.
Foto 5. Jardim clonal em local protegido.
Foto 6. Introdução de material vegetal in vitro.
Foto 7. Sintomas de deficiência visual em eucalipto.
Foto 8. Mudas micropropagadas de eucalipto.
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tecnologia em clonagem de essências florestais;
Compartilhar o estado da arte nos sistemas e processos
de produção de clones de essências florestais;
Discutir os impactos políticos, legais, sociais e ambientais
do uso da clonagem;

melhoramento f lorestal;
clonagem e qual idade da
madeira; fotoinibição na
aclimatação de mudas;
hidropônia em eucaliptos, entre
outros.

Objetivos do Grupo de

Silvicultura Clonal

Promover a interação,
integração, divulgação e a troca de
informações entre fornecedores de
equipamentos, produtos e serviços,
universidade e consumidores de
tecnologias relacionadas a clonagem
de essências florestais;
Definir prioridades, necessidades e
otimizar investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e transferência de

•

•

•
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GRUPO DE TRABALHO EM SILVICULTURA CLONAL
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Curso de Manejo Florestal Avançado:
“Princípios de Biometria e Modelagem”

Nos dias de 28 de julho à 1 de agosto de

1997, foi realizado um curso de Manejo Flo-

restal Avançado em “Princípios de Biometria

e Modelagem” no Centro de Treinamento da

Aracruz Celulose S/A, em Aracruz, ES. O cur-

so contou com a participação de Engenheiros

Florestais e Programadores de Informática,

responsáveis pelas áreas de inventário,

biometria e planejamento florestal nas suas

respectivas empresas. Além da Aracruz Celu-

lose S/A, que foi a anfitriã do curso em cola-

boração com o IPEF, o evento foi marcado com

a presença da Lwarcel Celulose e Papel Ltda.,

Bahia Sul Celulose S/A, Floresta do Rio Doce,

Klabin Paraná, Riocell S/A, Veracruz Florestal

S/A, e Rigesa Celulose, Papel e Embalagens,

em um total de 13 participantes. O curso in-

tensivo foi dividido igualmente entre aulas te-

óricas e práticas. Na parte da manhã os alu-

nos recebiam conceitos fundamentais enquanto que na parte

da tarde o tempo era dedicado à construção de modelos esta-

tísticos e cálculos de volume ao nível de árvores individuais

ou ao nível de povoamento com distribuições de diâmetro.

Nas aulas práticas, os alunos usaram SAS para ajustar os mo-

delos de regressão e Excel para efetuar os cálculos de volu-

me. Reconhecendo que nem todos os alunos apresentariam o

mesmo domínio de SAS e Excel, foram distribuídos a todos,

disquetes com o comandos em SAS ou planilhas de Excel

com o exercício da aula prática já completado. Mesmo assim,

pode-se constatar que quase todos os alunos completaram

os exercícios práticos com seus próprios programas, demons-

trando que os procedimentos para o manejo dos bancos de

dados, ajustes de modelos e cálculos de volume foram facil-

mente aprendidos. As aulas teóricas deram enfoque aos se-

guintes temas relacionadas com biometria:

O uso de regressão ponderada na construção de equa-

ções de volume total;

O uso de razões de volume comercial e equações de for-

ma do tronco para a comercialização da árvore em pro-

dutos múltiplos;

Produtividade e qualidade de sítio;

Construção de curvas de índice de sítio;

Regressão não-linear e o modelo Chapman-Richards;

Modelos de predição e projeção ao nível de povoamen-

to;

Prof. Dr. John Paul McTague, ministrando o Curso de Biometria.

O modelo Sullivan-Clutter e estimação simultânea com

parcelas permanentes de remedição;

Distribuição de diâmetros com a função de densidade de

probabilidade Weibull.

O curso foi lecionado pelo Dr. John Paul McTague, Profes-

sor Associado de Biometria Florestal, da Universidade do Norte

de Arizona. O John Paul trabalhou 1976-1985 na Igaras Ltda.

como o Chefe de Pesquisas Florestais e Consultor. O Profes-

sor John Paul esteve neste último ano no Departamento de

Ciências Florestais da ESALQ/USP como um Professor Visi-

tante. Atualmente em exercício de um sabático, o Prof. John

Paul está escrevendo um livro em co-autoria com o Prof. Luiz

Carlos E. Rodriguez. O livro será publicado pela Editora

Chapman & Hall Ltd. com o título provisório de “Forest

Dynamics and Sustainable Bioeconomics of Harvesting” e

aborda principalmente os assuntos de biometria, modelagem

de crescimento e produção, matemática financeira e progra-

mação de cortes. Em janeiro deste ano, o Prof. John Paul

ganhou um concurso da Universidade de São Paulo para Pro-

fessor Colaborador MS-6 com duração de um ano. Enquanto

o professor da ESALQ/USP lecionou uma disciplina LCF-734

Manejo Florestal Avançado em nível de pós-graduação, tam-

bém com apoio da Comissão Fulbright e da Fundação de

Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo.

O IPEF espera repetir esse curso no final de 1997 em das associadas do Instituto.

•

•

•
•
•
•

•

•
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CURSO

1o WORKSHOP SOBRE SILVICULTURA CLONAL

E VIVEIROS FLORESTAIS
Coordenação / Organização / Promoção:

Antonio Natal Gonçalves - ESALQ/USP

Edson Namita Higashi - RR Agroflorestal S/C Ltda.

Edward Fagundes Branco - IPEF

ESALQ Júnior Florestal

José Luiz Stape - ESALQ/USP

Objetivos:

Apresentação e discussão sobre as perspectivas da

pesquisa na área da biologia molecular, transforma-

ção genética e marcadores moleculares na silvicultura

clonal e melhoramento florestal;

Apresentação e discussão da interrelação entre a silvi-

cultura clonal e ocorrência de pragas e doenças;

Apresentação e discussão de pesquisas na otimização

e maximização das técnicas de micropropagação de

eucalipto;

Apresentação e discussão sobre fundamentos para

estruturação de um viveiro florestal;

Apresentação de fornecedores de insumos e equipa-

mentos para viveiros florestais.

Data / Local:

28, 29 e 30 de outubro de 1997

Anfiteatro do Departamento de Engenharia Rural ESALQ/

USP - Piracicaba

Hospedagem:

Antonio’s Palace Hotel - Tel/Fax: (019) 422-9355

Beira Rio Palace Hotel - Tel: (019) 422-0066

Fax (019) 422-0188

Hotel Royal Park - Tel: (019) 433-6955

Público Alvo:

Engenheiros e técnicos de empresas florestais;

Engenheiros e técnicos de empresas de produtos e

serviços relacionados com a área florestal;

Professores e pesquisadores;

Estudantes de graduação e pós-graduação;

Profissionais ligados a área agro-florestal.

Taxa de Inscrição*:

Empresa não Associada ao IPEF R$ 200,00

Empresa Associada ao IPEF R$ 100,00

Professores e Pesquisadores R$   25,00

Estudantes de Pós-graduação R$   20,00

Estudantes de graduação R$   15,00

* A Taxa de inscrição dará direito a pasta, crachá, ca-

neta e certificado. O pagamento deverá ser efetuado com

cheque nominal ao Instituto de Pesquisas e Estudos Flo-

restais - IPEF, no Banco do Brasil, Agência 0056-6, Con-

ta corrente 4368-0. Enviar o comprovante de pagamento

por fax (019) 433-6081.

Inscrições e informações:

Bianca Rodrigues Moura - Secretaria do IPEF

Tel. (019) 429-4264/433-6155

Fax. (019) 433-6081

PROGRAMAÇÃO

Dia 28/10/97

Seção I:

08h45 -

09h00 -

09h30 -

10h00 -

10h15 -

10h45 -

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Biologia Molecular, Transformação Genética,

Marcadores Moleculares

Abertura

Marcadores Moleculares em Eucalyptus

Dr. Dario Grattapaglia - EMBRAPA/CENARGEN

Marcadores Moleculares e Melhoramento Genéti-

co em Cana-de-Açúcar

Dr. Jorge A. Gonçalves da Silva - COPERSUCAR

Coffee Break

Dra. Siu Mui Tsai - CENA/ESALQ/USP

Eucalyptus e Anabidopsis thaliana: Homologia e

Conservação de Complexos Gênicos: o Uso do Sis-

temas Modelos na Área Florestal

Dr. Weber Antonio Neves do Amaral - ESALQ/USP
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   Cultura de tecidos em Eucalyptus

Ana Luiza de Moraes Menck - Cia Suzano de Papel e

Celulose

Cláudia Chiarini Monteiro - ESALQ/USP

Coffee Break

Antonio Carlos Ramos Gonçalves - ESALQ/USP

Márcia Maria de Lima - ESALQ/USP

Mesa Redonda: Uso da Cultura de Tecidos no Melho-

ramento Florestal

Prof. Dr. Antonio Natal Gonçalves - ESALQ/USP

Ana Luiza de Moraes Menck - Cia Suzano de Papel e

Celulose

Cláudia Chiarini Monteiro - ESALQ/USP

Antonio Carlos Ramos Gonçalves - ESALQ/USP

Márcia Maria de Lima - ESALQ/USP

Dia 30/10/97

     Viveiros Florestais, Equipamentos e Insumos

Coordenador: Prof. José Luiz Stape - ESALQ/USP

Fundamentos para Estruturação de um Viveiro Flo-

restal

José Zani Filho - GSZ Consultoria Florestal e Comér-

cio Agrícola Ltda.

Juan L. Paul - Paul Forestal S.R.L. - Argentina

Coffee Break

David Lechter - The Scotts -Estados Unidos

Elmo H.H. Suzuki - Agri System

Leonardo Klabin/Francisco João Santoro - Mec Prec

Mesa Redonda: Adequação e Manejo dos Viveiros

Florestais

Moderador: Prof. José Luiz Stape - ESALQ/USP

José Zani Filho - GSZ Consultoria Florestal e Comér-

cio Agrícola Ltda.

Juan L. Paul - Paul Forestal S.R.L.

David Lechter - The Scotts

Elmo H.H. Suzuki - Agri System

Leonardo Klabin - Mec Prec

Francisco João Santoro - Mec Prec

Almoço

Demonstração de equipamentos

Encerramento do Workshop

11h15 -

11h45 -

12h15 -

14h00 -

Seção II:

8h30 -

9h10 -

9h50 -

10h05 -

10h45 -

12h00 -

Transformação Genética em Eucalyptus

Dr. Luiz Pedro Barrueto Cid - EMBRAPA/CENARGEN

Dr. Carlos Alberto Labate - ESALQ/USP

Almoço

Mesa Redonda: Financiamento e Prioridades de Pes-

quisa e Desenvolvimento em Biotecnologia Flores-

tal

Representante da FAPESP

Representante da CNPq

Representante da FINEP

Representante da Fundação Banco do Brasil

Dr. Carlos Alberto Labati - ESALQ/USP

Dr. Dario Grattapaglia - EMBRAPA/CENARGEN

Dr. Jorge A. Gonçalves da Silva - COPERSUCAR

Dr. Luiz Pedro Barrueto Cid - EMBRAPA/

CENARGEN

Dra. Sui Mui Tsai - CENA/USP

Dr. Weber Antonio Neves do Amaral - ESALQ/USP

Dia 29/10/97

 Silvicultura Clonal x Pragas/Doenças

Alberto Jorge Laranjeiro - Equilíbrio Proteção Flo-

restal

Uso de Clones de Árvores e Relação com a Ocor-

rência de Doenças

Dr. Celso Garcia Auer - CNPF/EMBRAPA

Coffee Break

Crescimento e Estado Nutricional de Eucalyptus

citriodora Cultivados sob Doses de Boro e sua

Relação com a Agressividade de Botryosphaeria

ribis

Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira - ESALQ/USP

Mesa Redonda: Silvicultura Clonal e o Manejo Inte-

grado de Pragas e/ou Doenças

Alberto Jorge Laranjeiro - Equilíbrio Proteção Flo-

restal

Dr. Celso Garcia Auer - EMBRAPA/CNPF

Dr. Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira - RR

Agroflorestal S/C Ltda.

Almoço

Seção III:

14h00 -

14h30 -

15h00 -

15h15 -

15h45 -

16h25 -

Seção IV:

8h30 -

9h10 -

9h50 -

10h15 -

10h45 -

11h15 -

11h45 -

12h30 -

14h00 -

17h00 -




