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PCNAT/IPEF
A Engenheira Flo-

restal Renata
Evangelista de Olivei-
ra - Coordenadora do
PCNAT/IPEF, obteve o
título de Mestre em
Ciências - Área de
Concentração: Ciênci-
as Florestais, em 29
de setembro último.

A dissertação apresenta-
da com título “Aspectos da Di-
nâmica de um Fragmento
Florestal em Piracicaba-SP:
Silvigênese e Ciclagem de
Nutrientes”, sob orientação
do Prof. Fábio Poggiani do
Departamento de Ciências
Florestais da ESALQ/USP,
aborda a influência da ação
antrópica sobre a dinâmica de
um fragmento florestal de
4,9ha, tomando-se como
base aspectos arquiteturais

da floresta e a ciclagem
de nutrientes no local.

A autora trabalhou
com estudo de mosai-
cos (análise silvige-
nética) que tem como
base características
arquiteturais das árvo-
res que compõem a flo-
resta e com a ciclagem

de nutrientes (produção e decom-
posição de serapilheira e retorno
de nutrientes minerais através da
serapilheira).

Os resultados do trabalho de-
monstram que o fragmento estu-
dado, representativo do interior de
São Paulo, não apresenta estabi-
lidade, sofreu perturbações num
período relativamente recente e
sofre forte influência de ações
antrópicas e da vizinhança, com
relação às características estu-
dadas.

MELHORAMENTO FLORESTAL
Desde o mês de

agosto o Departamen-
to de Ciências Flores-
tais da ESALQ/USP
passou a contar com
um novo pesquisador
em sua equipe: trata-se
do Prof. Weber Antonio
Neves do Amaral. O
Prof. Weber é Engenheiro Flo-
restal, formado pela ESALQ/
USP em 1985 e com mestrado
também pela ESALQ/USP em
1992. Trabalhou por quatro anos
como pesquisador na área de
melhoramento florestal da
Florin Florestamento Integrado
S.A. - Grupo Simão (atualmen-
te Grupo Votorantim), tendo se
transferido no final de 1989 para
a Unesp - Faculdade de Ciênci-
as Agronômicas, como profes-
sor assistente. De 1990 a 1992
esteve envolvido com o proces-
so de elaboração dos docu-
mentos of ic iais sobre
biodiversidade e florestas, que
foram apresentados na UNCED
- “Rio 92”. Em meados de 1993,
iniciou o curso de doutorado na
Universidade de Harvard (defe-
sa em fevereiro de 1998), onde

PROFESSOR VISITANTE 1

trabalhou com
m a r c a d o r e s
moleculares e trans-
formação de plan-
tas, visando
florescimento pre-
coce.

No convênio
IPEF/LCF/ESALQ/USP, o
Prof. Weber pretende atuar
com melhoramento de espéci-
es arbóreas (exóticas e nati-
vas), usando um enfoque de
melhoramento clássico
(quantitativo), aliado às ferra-
mentas moleculares (AFLPs,
RAPD e SSR) e de transfor-
mação de espécies arbóreas.

Atualmente o professor
está organizando uma via-
gem técnica para os Estados
Unidos e Canadá, com o ob-
jetivo de visitar algumas com-
panhias florestais e Universi-
dades que possuem sólidos
programas de melhoramento
com espécies arbóreas. Esta
viagem deve acontecer em
agosto ou setembro do próxi-
mo ano.

PROFESSOR VISITANTE 2
A  Prof. Pilar realizou traba-

lhos na Universidade de Harvard,
Stanford e de Washington, nos
Estados Unidos, com filogenia
molecular e sequenciamento de
DNA. em Piracicaba pretende tra-
balhar com marcadores
moleculares aplicados ao melho-
ramento e conservação genética
florestal. Maiores informações
favor contatarem o Prof. Weber.

O Departamento de Ciênci-
as Florestais da ESALQ/USP
está recebendo no mês de ou-
tubro a Dra. Pilar Catalan, da
Universidade de Zaragosa,
Espanha. A Professora Pilar
estará desenvolvendo traba-
lhos na área de genét ica
molecular com os professores
Weber Amaral  e Paulo
Kageyama, do LCF/IPEF.

O Setor de Anatomia,
Identificação e Densitometria
de Raios X em Madeiras, do
Departamento de Ciências
Florestais da ESALQ/USP,
está recebendo o Dr. Martin
Worbes, da Universidade de
Gottingen, Alemanha, pelo
período de 12 meses.

Dr. Martin tem desenvolvi-
do suas pesquisas nas áreas
de Dendroecologia e Dendro-
climatologia, com a utilização
de anéis de crescimento e di-
nâmica das populações flo-
restais, com aplicações para
o monitoramento ambiental.

Ele deverá participar de

projetos em desenvolvimento no
setor e de novos projetos de pes-
quisa dirigidos para aspectos da
sustentabil idade de
ecossistemas florestais naturais
e de plantações florestais e da
qualidade ambiental.

Dentro dos objetivos de
sua permanência no Departa-
mento, o Dr. Martin fica à dis-
posição para novos contatos e
discussão de assuntos relaci-
onados com as áreas de sua
especialidade. Maiores infor-
mações podem ser obtidas di-
retamente com o Prof. Mário
Tomazello Filho, do Departa-
mento de Ciências Florestais
da ESALQ/USP.

Tiragem 2.200 exemplares. Distribuição Gratuita.
Reprodução permitida desde que citada a fonte.
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22a REUNIÃO TÉCNICA DO PCNAT
NA VERACRUZ FLORESTAL

A 22a Reunião Técnica do PCNAT -
Programa Temático sobre Manejo de
Florestas Naturais foi realizada no perí-
odo de 17 a 19 de agosto de 1997 em
Eunápolis-BA, na Veracruz Florestal.

O programa incluiu a apresentação
dos projetos ambientais da empresa na
Estação Veracruz, visita às unidades de
observação do Programa Mata Atlânti-
ca e uma Mesa Redonda sobre Siste-
mas de Gestão na Área Ambiental.

A Estação Veracruz é uma reserva
de Mata Atlântica de 6.070 ha, constitu-
indo um dos últimos remanescentes des-
se tipo de vegetação no sul da Bahia,
onde ainda encontram-se populações de
espécies ameaçadas, como o pau brasil
e o jacarandá da Bahia. Foi apresenta-
do à equipe do PCNAT o Programa de
Ecoturismo e Educação Ambiental rea-
lizado na Estação.

O Programa Mata Atlântica visa a for-
mação de uma paisagem em mosaico,
composta por plantios florestais de alta
produtividade intercaladas por reservas
de floresta atlântica de alta
biodiversidade. O caráter inovador do
programa inclui a diversificação econô-
mica, utilizando-se espécies nativas da
mata atlântica e algumas espécies exó-
ticas, dentro de modelos de recupera-
ção e manejo concebidos pelos técni-
cos da empresa. As Unidades de Ob-

servação visitadas pela equipe do
PCNAT são áreas demonstrativas des-
ses modelos.

A Mesa Redonda sobre Sistemas de
Gestão Ambiental destacou a incorpo-
ração da questão ambiental nas empre-
sas, a necessidade de aproximação e
maior integração com as áreas comer-
cial e operacional, e principalmente a
atuação da área ambiental junto ao pla-
nejamento das operações florestais.

Esses temas demonstram o caráter
atual do PCNAT, que vem inserindo em

suas atividades temas de discussão
muito recentes no meio florestal, como
os processos de certificação, sistemas
de gestão, manejo de paisagens e indi-
cadores de qualidade ambiental.

As empresas que fazem parte do
PCNAT atualmente são a Aracruz Celu-
lose S/A, a Cia Suzano de Papel e Ce-
lulose, a Inpacel - Indústrias de Papel e
Celulose Arapoti S/A, a Riocell S/A e a
Veracruz Florestal Ltda.

Renata Evangelista de Oliveira
Coordenadora Técnica do PCNAT

TESE DEFENDIDA NA ESALQ/USP
É CONSIDERADA UMA DAS MELHORES DO MUNDO

proponentes, gerando 70 teses de
mestrado e 57 de doutorado. Este ano,
como recompensa pelos esforços de
jovens pesquisadores e incentivo à pro-
dução científica de qualidade, o Pro-
grama Natureza & Sociedade resolveu
premiar as melhores teses, pelo valor
de sua contribuição à Ciência da Con-
servação.

A tese de Neiva Maria Robaldo
Guedes, intitulada “Biologia Reprodutiva

da Arara Azul Anodorhynchus
hyacinthinus no Pantanal-MS, Brasil”,
orientada do Prof. Álvaro Fernando de
Almeida, do Departamento de Ciênci-
as Florestais da ESALQ/USP, foi pre-
miada com Menção Honrosa - 1997 e
classificada entre as 6 melhores te-
ses do mundo dentre as que recebe-
ram financiamento do WWF. O IPEF
parabeniza a pesquisadora Neiva e o
Prof. Álvaro.

Há cerca de cinco anos o WWF
apoia a pesquisa científica no campo
da conservação da natureza em nível
de pós-graduação, sendo que há três
anos esse apoio formalizou-se através
do Programa Natureza & Sociedade,
com recursos do WWF e da Funda-
ção Ford e, mais recentemente, tam-
bém da USAID (Agência Norte-Ame-
ricana para o Desenvolvimento).

Até agora, foram contemplados 127

Apresentação do Programa Mata Atlântica pelo eng. Danilo Sette de Almeida da
Veracruz Florestal.
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5a REUNIÃO TÉCNICA DO PTCM NA COPENER

sobre o solo a maior quantidade pos-
sível de resíduos culturais
(serapilheira e restos da colheita flo-
restal). Com estas medidas, reduz-
se também as perdas de nutrientes
dos sistema por lixiviação e por ex-
portação (com a queima ou remoção
dos resíduos da área), preservando
assim a fertilidade do solo, por con-
seguinte a sustentabilidade da pro-
dução florestal;

•      Considerando que a forma de N prefe-
rencialmente absorvida pelas árvores
de eucalipto é o amônio, que as maio-
res taxas de lixiviação são de nitrato (for-
ma de N mais móvel no solo) e que o
pH dos solos usados para fins de reflo-
restamento geralmente é baixo, reco-
menda-se, para elevar a eficiência de
aproveitamento do N, usar fontes de
adubo contendo N na forma amoniacal;

•       Nas áreas de reforma de povoamentos
de eucalipto, em virtude das altas ta-
xas de mineralização de N nos seis pri-
meiros meses após o corte raso do po-
voamento, recomenda-se limitar a adu-
bação nitrogenada de base às doses
mínimas necessárias ao arranque ini-
cial das mudas. O restante da aduba-
ção deve ser parcelada até 12-18 me-
ses de crescimento das mudas, perío-
do que ocorre uma intensa expansão
da área foliar;

•        De preferência, a adubação
nitrogenada deve ser localizada o
mais próximo possível da muda,
reduzindo assim os índices de

imobilização e lixiviação de N no
solo;

•       Para reduzir as perdas de nutrientes por
lixiviação, recomenda-se deixar sobre
o solo, pelo maior tempo possível, as
plantas invasoras, antes do plantio das
novas mudas. Considerando que o sis-
tema radicular das mudas de eucalipto
é restrito na fase inicial de crescimen-
to, recomenda-se fazer o controle das
plantas invasoras em faixas, sobretu-
do nas áreas onde a deficiência hídrica
do solo é baixa ou inexistente.

O eng. Vanderlei Benedetti, coordena-
dor técnico do PTCM, relatou os principais
tópicos de participação no Simpósio “The
Forest Alternatives: Principles and Practice
of Residuals Use”, em Seattle/USA, no perí-
odo de 14 a 16 de julho último. No evento
foram enfocados o uso de biosólidos de
aterros municipais efluentes e resíduos de
fábricas de papel e celulose, assim como
compostos de cinza de madeira aplicados
em florestas naturais e plantações flores-
tais de curta rotação, com ênfase ao passa-
do, presente e tendências futuras na
reciclagem de resíduos, riscos na aplica-
ção de resíduos, biosólidos, cinza,
efluentes, e resíduos industriais.

Nas visitas de campo os participantes pude-
ram conhecer experimentos de preparo de
solo, de espaçamento, plantio e reforma.

Vanderlei Benedetti
Coordenador Técnico do PTCM

A 5a  Reunião do PTCM - Programa
Temático de Cultivo Mínimo, foi realizada em
Entre Rios - BA, nos dias 22 e 23 de agosto
de 1997, na Copener Florestal Ltda. A reu-
nião teve a participação de 22 profissionais
de 12 diferentes empresas/Instituições
(Copener, Celpav, IPEF, ESALQ/USP, Plan-
tar, Bacell, Cia. Suzano, Manah, Duratex,
Celmar, Agrominas e Cenibra).

Os objetivos da reunião foram: apresen-
tar os resultados parciais e finais de projetos
de pesquisa em andamento no PTCM; co-
nhecer as atividades desenvolvidas pela
Copener na área de preparo de solo e ma-
nutenção; discutir efeitos da compactação e
qualidade de preparo do solo; e discutir os
efeitos de práticas de cultivo mínimo e inten-
sivo do solo sobre as características físicas
e fertilidade do solo, ciclagem de nutrientes
e nutrição mineral de povoamentos de
eucaliptos.

No que diz respeito ao efeito da camada
de resíduos florestais na compactação do
solo causada pelo transporte primário de ma-
deira, o prof. Fernando Seixas, do Departa-
mento de Ciências Florestais da ESALQ/
USP, apresentou os resultados do experi-
mento do PTCM que

enfatizam o efeito atenuante dos resídu-
os no nível de compactação do solo devido
ao tráfego de máquinas. A concentração dos
resíduos nas trilhas, além de promover uma
maior disponibilização de nutrientes, pode
compensar em parte os efeitos prejudiciais
da maior restrição ao crescimento de raízes
nessa região. Considerou-se também que a
substituição dos pneus de caminhão, que
equipavam a carreta utilizada no estudo, por
pneus propriamente florestais, mais largos
e com maior área de contato com o solo,
como uma opção para minimizar o proble-
ma de compactação nesta atividade.

O efeito de práticas de cultivo mínimo e
intensivo do solo sobre as características fí-
sicas e fertilidade do solo, ciclagem de nutri-
entes e nutrição mineral de povoamentos de
eucaliptos, foi abordado pelo Prof. José Leo-
nardo de M. Gonçalves do Departamento de
Ciências Florestais da ESALQ/USP, que
procurou, em mais esse trabalho do PTCM,
apresentar algumas implicações práticas,
que podem ser diretamente
operacionalizadas:

•       A fim de reduzir a exposição do solo às
chuvas e radiação solar, restringindo as
perdas de solo e nutrientes pela erosão,
bem como preservar a atividade bioló-
gica do solo, recomenda-se manter

Apresentação do Prof. José Luiz Stape - ESALQ/USP do Experimento sobre Prepa-
ro de Solo na Projeto Quatis. Este experimento foi um dos pontos de parada da
visita técnica à Copener pelos participantes da Conferência IUFRO.
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KLABIN GANHA O PRÊMIO
“PARANÁ AMBIENTAL 1997”

A Klabin Fabricadora de Papel e Celulose S.A. recebeu no último dia
22 de setembro, o Prêmio Paraná Ambiental na categoria Educação
Ambiental - Informal, das mãos do governador do Estado do Paraná, Dr.
Jaime Lerner, em solenidade ocorrida no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Este prêmio instituído pelo Governo do Estado do Paraná, Secretaria
do Meio Ambiente, IAP e Sistema FIEP, é um reconhecimento a
iniciativas de valor ambiental, que contribuem para a recuperação,
proteção, revitalização e conservação dos recursos naturais,
biodiversidade, resíduos, educação ambiental e desenvolvimento sócio-
econômico sustentável.

A Klabin tem investido na área ambiental, desde o início de suas
atividades, com o compromisso de conservar a biodiversidade e os
recursos naturais locais.

Mantém atualmente 82 mil ha de florestas nativas preservadas, o
que corresponde a cerca de 38% de sua área total.

O Programa de Educação Ambiental é uma importante ferramenta
para a conscientização de toda a comunidade, no que diz respeito à
Conservação da Natureza.

Dentro deste programa, a empresa oferece toda a infraestrutura de
apoio à Educação Ambiental: Centro de Interpretação da Natureza,
Museu da Fauna e Flora, Trilha Ecológica, Criadouro Científico de Animais
Silvestres, Áreas de Lazer e Ciclovia, além de implementar ações na
forma de programas de treinamento, campanhas educativas, produção
de informativos, folhetos, cadernos e materiais audiovisuais.

O investimento realizado pela empresa mostra o seu
comprometimento com o desenvolvimento sustentável, com claros
benefícios para a comunidade e para a própria empresa.

O DESENVOLVIMENTO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
É ASSUNTO DE TESE DEFENDIDA NA ALEMANHA

nica baseia-se no extrativismo. O corte de
madeira iniciou no século passado e até
a década de 70 concentrou-se principal-
mente nas várzeas com o objetivo restrito
de suprir a demanda local. Atualmente,
com o aumento da demanda nacional e
da exportação, o corte de madeira tornou-
se significativo e contribui cada vez mais
para o desaparecimento das florestas.

Os resultados deste estudo represen-
tam um avanço no desenvolvimento de um
sistema de produção de madeira em regi-
me de manejo florestal sustentável, que
seja aceitável sob os pontos de vista téc-
nico e silvicultural além de ser economi-
camente viável. O método baseia-se em
uma forma de utilização florestal que, defi-
nida em poucas palavras, se caracteriza
pelo corte seletivo (evitando o aparecimen-
to de clareiras) de árvores de alto valor

paralelamente com a regeneração natu-
ral de talhões inequiâneos mistos, ao
mesmo tempo fazendo o enriquecimento
com espécies de alto valor. Para atingir
estes objetivos, foi considerado o balanço
de nutrientes para garantir uma produção
contínua a longo prazo. A derrubada das
árvores e retirada da madeira foi efetuada
de forma a causar mínimos danos ao solo
e à floresta remanescente. As operações
foram racionalizadas, tornando a ativida-
de economicamente viável. O trabalho foi
humanizado sob o ponto de vista da saú-
de e do esforço físico, tornando o sistema
socialmente aceitável.

(Prof. Paulo Fenner. Departamento de
Ciências Florestais da Faculdade de Ci-
ências Agronômicas da UNESP de
Botucatu. Doutor em Ciências Florestais
pela Universidade de Freiburg, Alemanha).

A falta de tecnologias adequadas e o
avanço das fronteiras agrícolas em dire-
ção ao norte do Brasil são as principais
causas do desaparecimento de grande
parte da floresta amazônica. Madeira e ou-
tros produtos são explorados sem os cui-
dados necessários, causando severos im-
pactos ao ecossistema. A retirada da ma-
deira e de outros produtos é uma das ope-
rações mais delicadas sob o ponto de vis-
ta ecológico.

O desenvolvimento, teste e melhoria das
soluções técnicas foi feito objetivando
viabilizar a utilização florestal levando em
consideração os aspectos biológicos, soci-
ais e econômicos. Em tese, discute-se a
possibilidade de preservar as florestas atra-
vés da sua valorização permitindo o seu uso.

A economia florestal da região amazô-
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•

•

Produção de Mudas de Pinus: Sistema
de Irrigação Computadorizado (controle
automático) e Fertirrigação Controlada.
Sappi Forests.

Desrama para Uso Múltiplo da Madeira.
Hans Merensky.

De 13 à 30 de junho de 1997 o IPEF rea-
lizou uma viagem técnica à África do Sul com
o objetivo de conhecer empresas e institutos
de pesquisas e promover o benchmarking em
temas relacionados a silvicultura e manejo flo-
restal (preparo e conservação do solo e adu-
bação), biotecnologia, produção de mudas,
mapeamento de sítios e suas aplicações, co-
lheita da madeira e uso múltiplo da madeira.
O evento contou com a participação dos pro-
fissionais Edward Fagundes Branco (IPEF),
Elesier Lima Gonçalves (CAF), José Leonar-
do de Moraes Gonçalves (ESALQ/USP),
José Luiz Gava (SUZANO), Julio Yuko
Bansho (KLABIN) e Ronaldo Luiz Sella
(KLABIN).

Na área de Sistemas de Informações
Geográficas - SIG pode-se observar que o
uso do SIG constitui-se em ferramenta de ges-
tão e interação de todas as áreas (pesquisa,
desenvolvimento, planejamento e
operacional) das empresas e institutos visita-
dos.

Integrado ao dia a dia dos pesquisadores,
verificou-se que os responsáveis pelas ope-
rações têm sempre em mãos um manual,
com descrições detalhadas de todas as ativi-
dades e tarefas da empresa, facilitando o con-
trole da qualidade dessas operações. A prin-
cípio qualquer pessoa poderia verificar se de-
terminada operação está ou não sendo exe-
cutada de acordo com os padrões estabeleci-
dos.

A Caracterização de Sítio é feita de for-
ma bastante objetiva, considerando caracte-
rísticas de limitação potencial ao crescimento
das espécies plantadas. Os fatores básicos
são física de solo, geologia, clima e topogra-
fia.

No levantamento de solo, por exemplo,
os fatores de importância a serem considera-
dos são poucos. Na empresa Mondi, o levan-
tamento de solo utiliza o sistema de malha
quadrada, com coleta de informações a cada
150 metros. As informações coletadas limi-
tam-se à física do solo e são obtidas in loco
mais rapidamente. Ao mesmo tempo são ca-
dastradas informações da profundidade do
solo, geologia, topografia e clima, atendendo
as necessidades de classificação de sítio. As
características químicas do solo são obtidas
de amostragem por talhão ou mais detalha-
da, quando necessário.

Os fatores limitantes à manutenção e ao
aumento da produtividade estão relacionados
diretamente à classificação do solo. Entretan-

to, os estudos de fertilidade recebem tratamen-
to diferenciado de empresa para empresa e
de instituto para instituto. Na empresa Usutu o
objetivo é detectar os fatores limitantes à pro-
dutividade, enquanto que no IFCR a linha é
completamente diferente, ou seja, simples-
mente eleger um determinado fator, sem que
se conheça o seu grau de limitação.

A preocupação com a Sustentabilidade
do sítio para a manutenção e o aumento da
produtividade está presente em todas as insti-
tuições visitadas. A limitação existente quanto
a impossibilidade de expandir a área planta-
da do setor florestal sul africano tem levado
as indústrias a investirem basicamente em três
áreas: biotecnologia aliado ao aumento da pro-
dutividade , conservação de solos aliado à
minimização dos impactos ambientais das
operações florestais e agregar valor à floresta
aliado ao uso múltiplo da madeira.

Quando o assunto é sustentabilidade o
destaque fica para a preocupação com a con-
servação do solo, a princípio com a elimina-
ção da queima como prática de manejo e in-
cremento em linhas de pesquisa e desenvol-
vimento para a determinação de fatores que
venham contribuir para a redução dos danos
causados pelas operações de colheita

Excetuando-se a biotecnologia na busca
de maiores ganhos em produtividade, vale
salientar as estratégias para a redução do
custo da madeira, como por exemplo, o trans-

porte ferroviário e a prática comum de troca
de madeira entre as empresas com ganhos
no transporte.

O efeito limitante das Plantas Invasoras
à produtividade dos plantios são objeto de vá-
rias linhas de pesquisa, como por exemplo a
relação existente entre essa produtividade e a
quantidade de matéria seca produzida pelas
plantas invasoras.

Porém, pode-se observar ainda uma gran-
de preocupação na manutenção dos plantios
no limpo. Não obstante o baixo custo do
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gliphosate (US$ 3,00/litro), controle de plan-
tas invasoras chega ao custo de US$ 350,00/
ha.

O consórcio de outras culturas com o
eucalipto, como forma de manter os plantios
no limpo, vem sendo praticado. Em áreas
próximas às comunidades é permitido o plan-
tio de culturas agrícolas, como por exemplo o
feijão. Esta prática permite a manutenção do
controle da matocompetição de forma mais
eficiente e com benefícios sociais.

Os programas de Melhoramento Gené-
tico estão direcionados para a obtenção de
híbridos. Com exceção do programa para ob-
tenção de materiais resistentes ao frio (gea-
das), o E. grandis é a base dos demais pro-
gramas de melhoramento. Os híbridos de E.
grandis x E. urophylla e E. grandis x E.
camaldulensis são as melhores opções para
regiões com déficit hídrico. O programa de
geadas tem como base E. nitens, E. smith e
E. macarthuri.

O número de clones mantidos anualmente
é elevado, chega a 59 na empresa Mondi,
sendo que o plantio de cada clone é limitado
ao máximo de 5% da área. A cada ano são
introduzidos 15 novos clones.

Dos vários critérios utilizados na seleção
de genótipos a qualidade da madeira é o de
maior importância.

O manejo de plantios para Uso Múltiplo
da Madeira é praticado de forma ampla, com
elevado nível tecnológico. O sistema da em-
presa Hans Merensky, integra manejo e ser-
raria de forma muito eficiente. A madeira “clear”
produzida permitiu substituir a importação de
madeira da Ásia.

No Brasil o uso de madeira de eucalipto
para serraria tem aumentado. Temos alguns
exemplos de empresas que estão dobrando
a capacidade de suas serrarias. Entretanto,
parece certo que temos muito a evoluir no to-
cante ao manejo dos plantios. A obtenção de
produtos de qualidade e que possam ser com-
petitivos requer a aplicação de técnica apura-
da. Este é o exemplo que ficou na visita à Hans
Merensky.

A preocupação com a Certificação
Ambiental tem merecido o mesmo grau de
importância dados as empresas florestais do
Brasil. Das três grandes empresas de papel
e celulose visitadas duas já estão preparadas
para a certificação de acordo com os princípi-
os e critérios estabelecidos pelo FSC.

Vale salientar que esses princípios e crité-
rios são interpretados com o que melhor pode-
se conseguir para o ambiente florestal sul afri-
cano, que comparativamente ao Brasil, estão
muito aquém da nossa realidade, principal-

• Área Total do País: 119.300.000 ha;
• Área Total com Florestas Plantadas:     1.428.630 ha (1,2% do território);

⇒ Pinus:        757.833 ha (53%);
⇒ E. grandis:       419.891 ha (29%);
⇒ Outros Eucalyptus:       137.334 ha (10%);
⇒ Acácia:       105.328 ha (  7%);
⇒ Outros:           8.244 ha (  1%).

• Produção Total de Madeira/ano: 17.134.000 m3;
⇒ Celulose:   9.017.000 m3;
⇒ Serrada e Compensada:   5.113.000 m3;
⇒ Estruturas para Minas:   2.071.000 m3;
⇒ Postes:      623.000 m3;
⇒ Outros:      310.000 m3.

• Principais Empresas/Instituições que compõem o Setor Florestal Sul Africano:
⇒ Sappi: 420.000 ha (30%);
⇒ Mondi: 650.000 ha (40%);
⇒ Safcol: (26%);
⇒ Usutu-Sappi; Hans Merensky;
⇒ ICFR; CSIR.

•• Comentários Principais:
⇒ Déficit de madeira e a impossibilidade de expandir os plantios para áreas

novas, tem motivado as empresas em investir maciçamente em pesquisa e
desenvolvimento (basicamente melhoramento biotecnológico), visando au-
mento da produtividade dos plantios;

⇒ Os programas de melhoramento tem como objetivo a obtenção de híbridos;
⇒ A qualidade da madeira é amplamente monitorada nos programas de me-

lhoramento, procurando-se correlacionar a qualidade da fibra e sítio.

mente no que diz respeito aos estudos com
qualidade de água e variáveis sociais.

Outra semelhança com nosso País está
na procura de diferentes modelos
certificadores, seja pela necessidade em se
diferenciar no mercado internacional, quanto
aos diferentes “selos verdes”, seja pela
discordância na aceitação dos princípios e cri-
térios estabelecidos pelo FSC.

Resumidamente, poderíamos considerar
os seguintes pontos fortes e fracos sobre o
setor florestal sul africano:

SETOR FLORESTAL SUL AFRICANO

O Relatório Técnico da Viagem com seus respectivos anexos encontra-se disponível na
Central Técnica de Informações do IPEF.

Pontos Fortes: investimentos elevados
em pesquisa, desenvolvimento, treina-
mento e reciclagem profissional; alta dis-
ponibilidade de materiais genéticos,
adaptados às diferentes condições de
estresse; alto nível de mecanização e
automação dos viveiros florestais; bom
nível de organização e planejamento flo-
restal; preocupação com o desemprego
rural e a não mecanização de algumas

•
•

atividades silviculturais básicas; conser-
vação de solos; Sistema de Informações
Geográficas - SIG como ferramenta de
gestão disponível em todos os níveis da
empresa; manejo das florestas para o
uso múltiplo da madeira de Pinus e
Eucalyptus; existência de manuais téc-
nicos contemplando todos os pesquisa-
dores, cujo conteúdo procura descrever
todas as atividades operacionais,
silviculturais etc em andamento na em-
presa; posicionamento das empresas
quanto a certificação pelos princípios e
critérios do FSC.

Pontos Fracos: pequena disponibilida-
de de terras para expansão da produ-
ção florestal; uso intensivo do fogo; le-
gislação florestal deficiente permitindo,
por exemplo, o uso de áreas de preser-
vação permanente e de matas ciliares,
para produção florestal; transporte de fun-
cionários de campo realizado sem se-
gurança e conforto.
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II Workshop sobre Monitoramento Ambiental em Áreas Florestadas
Coordenação/Organização/Promoção:
Prof. Fábio Poggiani - ESALQ/USP
Eng. Renata Evangelista de Oliveira - IPEF
Eng. Edward Fagundes Branco - IPEF
Área de Gerenciamento da Qualidade Ambiental do IPEF
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP

Data/Local:
25 de novembro de 1997
Anfiteatro do CENA/USP, Piracicaba - SP

Taxa de Inscrição*:
Empresas não Associadas                                     R$ 200,00
Empresas Associadas                                             R$ 100,00
Professores e Pesquisadores                                R$    50,00
Estudantes                                                               R$    25,00
* A Taxa de Inscrição dará direito a pasta, crachá, caneta e
certificado. O pagamento deverá ser efetuado com cheque nominal
ao Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF, no Banco
do Brasil, Agência 0056-6, Conta Corrente 4368-0. Enviar
comprovante de pagamento por fax (019) 433-6081.

Público Alvo:
Profissionais de empresas florestais, que trabalhem em
áreas direta ou indiretamente ligadas ao gerenciamento
da qualidade ambiental.

Número de Vagas:
60

Inscrições e Informações**:
Bianca Rodrigues Moura - Secretaria do IPEF
Fone: (019) 429-4264/433-6155 / Fax: (019) 433-6081
E-mail: ipef@jatoba.esalq.usp.br
Home-page: http://jatoba.esalq.usp.br/ipef

** Não serão aceitas inscrições no dia do evento e não
serão efetuadas devoluções de taxas de inscrição.

Objetivos:
Realizar um reunião de trabalho destinada às
empresas florestais, com o objetivo principal de
avançar nas propostas dos possíveis Indicadores
Ambientais a serem adotados em áreas florestadas,
que atendam a critérios de confiabilidade e
apresentem características de baixo custo e fácil
implementação;
Valorizar a importância das áreas florestadas com
relação à produção de benefícios diretos e indiretos
para a sociedade, à conservação dos recursos
naturais e à melhoria da paisagem;
Implementar a inclusão de dados sobre o
Monitoramento Ambiental à rede de informações do
IPEF.

•

08:30-09:00hs -

09:00-09:20hs -

09:20-10:10hs -

10:10-10:25hs -

10:25-11:15hs -

11:15-12:05hs -

12:05-14:00hs -

14:00-14:50hs -

14:50-15:40hs -

15:40-16:00hs -

16:00-18:30hs -

Abertura

Princípios Básicos da Rede de
Informações do IPEF: Estrutura e
Funcionamento
Responsável: Prof. Luiz Carlos Estraviz
Rodriguez - ESALQ/USP

Indicadores Sócio-Econômicos nas
Atividades Florestais
Responsável: Prof. Luiz Carlos Estraviz
Rodriguez - ESALQ/USP

Café

Indicadores Ecológicos-Silviculturais de
Sustentabilidade das Plantações
Florestais
Responsáveis: Prof. Fábio Poggiani,
Prof. José Luís Stape e Prof  Leonardo
de Moraes Gonçalves - ESALQ/USP

Indicadores Ambientais e Paisagísticos
Relacionados às Operações Florestais
Responsáveis: Prof. Fernando Seixas -
ESALQ/USP e Prof. Teresa Cristina
Magro - ESALQ/USP

Almoço

Indicadores para Conservação dos
Núcleos de Vida Silvestre
Responsáveis: Prof. Teresa Cristina
Magro, Prof. Fábio Poggiani, Prof.  Paulo
Yoshio Kageyama, Prof. Álvaro Fernando
de Almeida - ESALQ/USP e Eng. Ftal.
Renata Evangelista de Oliveira - IPEF

Indicadores Hidrológicos em Áreas
Florestais
Responsáveis: Prof. Walter de Paula
Lima - ESALQ/USP e Eng. Ftal. Maria
José Brito Zakia - IPEF

Café

Apreciação e Análise pelas Empresas
Associadas ao IPEF das Sugestões e
Propostas Apresentadas.

Programação Detalhada:

EVENTO

•

•



Outubro/Novembro - 97 Boletim IPEF - Pág. 9

EVENTO

II Simpósio sobre Ecologia e Manejo de Fragmentos Florestais
Coordenação/Organização/Promoção:
Prof. Virgilio Maurício Viana
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP
Eng. Renata Evangelista de Oliveira - PCNAT/IPEF
INPA, Smithsonian Institution e ESALQ Jr Florestal

Apoio:
FAPESP
Secretaria Estadual do Meio Ambiente - PROBIO/SP
Ministério do Meio Ambiente -  PRONABIO

Data/Local:
26 e 27 de novembro de 1997
Anfiteatro do Departamento de Engenharia Rural da ESALQ/
USP, Piracicaba-SP

Taxa de Inscrição Até o Dia 14/11/97*:
Empresas não Associadas R$ 200,00
Empresas Associadas R$ 100,00
Professores e Pesquisadores R$   50,00
Estudantes R$   25,00

* A Taxa de Inscrição dará direito a pasta, crachá, caneta
certificado. O pagamento deverá ser efetuado com che-
que nominal ao Instituto de Pesquisas e Estudos Flores-
tais - IPEF, no Banco do Brasil, Agência 0056-6, Conta
Corrente 4368-0. Enviar comprovante de pagamento por
fax (019) 433-6081. Após o dia 14/11/97 as taxas de ins-
crição sofreram um acréscimo de 100%.

Público Alvo:
Pesquisadores, docentes, estudantes e profissionais de
empresas, ONG’s, instituições de ensino e pesquisa, ór-
gãos estaduais e federais que trabalhem direta ou indireta-
mente em área correlata ao tema do evento.

Número de Vagas:
300

Inscrições e Informações**:
Bianca Rodrigues Moura - Secretaria do IPEF
Fone (019) 429-4264/433-6155 / Fax (019) 433-6081
E-mail: ipef@jatoba.esalq.usp.br
Home-page: http://jatoba.esalq.usp.br/ipef
** Não serão aceitas inscrições no dia do evento e não
serão efetuadas devoluções de taxas de inscrição.

Programação Detalhada:

Dia 26/11/97

08:00-08:30h -

Seção I: A FRAGMENTAÇÃO E SUAS IMPLICA-
ÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
Moderador: Prof. Dr. Walter de Paula Lima - Diretor
Científico do IPEF

08:30-09:10hs -

09:10-09:50hs -

09:50-10:30hs -

10:30-10:50hs -
10:50-11:30hs -

11:30-12:00hs -
12:00-14:00hs -

Seção II: OS FRAGMENTOS FLORESTAIS E A
FAUNA
Moderador: Luciano Verdade - ESALQ/USP

14:00-14:30hs -

14:30-15:00hs -

15:00-15:30hs -

Abertura Solene
Prof. Dr. Evaristo Marzabal Neves
(Diretor da ESALQ/USP)
Prof. Dr. Virgílio Maurício Viana
(Coordenador Científico do PCNAT)

Resultados de Pesquisas na
Amazônia
Thomas Lovejoy - Smithsonian Institution
Resultados de Pesquisas na Mata
Atlântica
Virgílio M. Viana - ESALQ/USP
A Fragmentação e as Ações
Governamentais para a Conservação
da Biodiversidade
Bráulio Dias - PRONABIO / Ministério
do Meio Ambiente
CAFÉ
A Fragmentação e a Perspectiva das
ONG’s para a Conservação da
Biodiversidade
João Paulo Capobianco - Instituto Sócio
Ambiental
DEBATE
 ALMOÇO

Respostas Ecológicas da
Fragmentação: A Importância do
Habitat Matriz
Claude Gascon - Smithsonian Institution
Influências do Habitat Matriz Sobre
a Dinâmica da Avifauna em
Fragmentos
Paulo de Tarso Zuquim Antas - FUNATURA
Conseqüências Biológicas da
Fragmentação no Norte do Paraná
Luís dos Anjos - Universidade Estadual
de Londrina

••

••
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15:30-15:50hs -
15:50-16:20hs -

16:20-16:50hs -

16:50-17:20hs -

17:20-18:00hs -
          18:00hs -

Dia 27/11/97

Seção III: OS FRAGMENTOS E A DINÂMICA DE
POPULAÇÕES VEGETAIS
Moderador: Weber Antonio Neves do Amaral -
ESALQ/USP

08:00-08:30hs -

08:30-09:00hs -

09:00-09:30hs -

09:30-09:50hs -
09:50-10:20hs -

10:20-10:50hs -

10:50-11:20hs -

11:20-12:00hs -
12:00-14:00hs -

Seção VI: RECUPERAÇÃO ECOLÓGICA E MANE-
JO DE FRAGMENTOS FLORESTAIS
Moderador: João Luís Ferreira Batista - ESALQ/USP

14:00-14:30hs -

CAFÉ
Conseqüências da Fragmentação
Sobre a Avifauna
Álvaro Fernando de Almeida - ESALQ/USP
Conservação de Espécies de Primatas
Ameaçadas de Extinção e a
Fragmentação
Cláudio Pádua - Universidade de Brasília
Respostas das Formigas à
Fragmentação
Heraldo Vasconcelos - INPA
DEBATE
Apresentação de Trabalhos
Voluntários na Forma de Painéis e
Coquetel

Dinâmica de Espécies Arbóreas em
Fragmentos Florestais na Amazônia
William Laurance - Smithsonian Institution
Dinâmica de Espécies Arbóreas em
Fragmentos Florestais na Mata
Atlântica
Virgílio M. Viana - ESALQ/USP
Ecologia de Pioneiras e Dinâmica de
Fragmentos Florestais
Rita Mesquita - INPA
CAFÉ
Ecologia de Lianas e o Manejo de
Fragmentos Florestais
Vera Lex Engel - FCA - UNESP de
Botucatu
Conseqüências Genéticas da
Fragmentação Sobre as Populações
Arbóreas
Paulo Yoshio Kageyama - ESALQ/USP
Conseqüências da Fragmentação
Sobre Comunidade de Palmeiras na
Amazônia Central
Aldecir Scariot - EMBRAPA/CENARGEM
DEBATE
ALMOÇO

Recuperação Ecológica de Paisagens
Fragmentadas
Danilo Sette de Almeida - Veracruz
Florestal

··

14:30-15:00hs -

15:00-15:30hs -

15:30-15:50hs -
15:50-16:20hs -

16:20-16:50hs -

16:50-17:20hs -

17:20-18:00hs -
          18:00hs -

Informações Adicionais:

•

•

•

•

•

Recuperação de Florestas Degradadas
Renato Moraes de Jesus - Cia. Vale do
Rio Doce
Sistemas Agroflorestais e
Recuperação de Fragmentos
Denise Bittencourt - ESALQ/USP
 CAFÉ
Uso de SIG Aplicado à Prevenção e
Combate a Incêndios Florestais
 Carlos Alberto Vetorazzi - ESALQ/USP
Diagnóstico Aéreo de Fragmentos
Florestais
Leandro Gomes Pinheiro - ESALQ/USP
Recuperação da Cobertura Vegetal na
Bacia do Rio Corumbataí
Arlete Nacif - Prefeitura Municipal
Piracicaba
 DEBATE
Apresentação de Trabalhos
Voluntários na Forma de Painéis

··

Os participantes poderão enviar trabalhos (resumos),
que serão apresentados na forma de painéis;

Os trabalhos voluntários serão publicados na Série
Técnica do IPEF na forma de resumos;

Os resumos para os posters devem apresentar: (i) títu-
lo em letras maiúsculas; (ii) nome dos autores: preno-
mes abreviados, sobrenome; (iii) texto com máximo de
1400 toques e mínimo de 1200, escrito em Word for
Windows 6.0, com fonte Times New Roman 10”. Os
recuos de parágrafos deverão ser feitos com tabulação.
Não usar quaisquer ilustrações ou tabelas, nem fun-
ção de cabeçalho e rodapé;

Enviar um resumo em disquete (disquete devidamente
identificado) e cópia impressa  igual ao modelo do re-
sumo;

Os trabalhos serão expostos na forma de painel (di-
mensões 1,0 x 1,5 m). A apresentação é livre. Os tra-
balhos deverão ficar expostos durante todo o evento.
Haverá um período de uma hora para esclarecimentos
e apresentação oral dos posters;

Prazo final para o recebimento dos Resumos:
31/10/97
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EVENTO

Estratégias de Melhoramento Florestal - Módulo 1
Coordenação/Organização/Promoção:
Prof. Weber Antonio Neves do Amaral
IPEF/LCF/ESALQ/USP

Data/Local:
3 e 4 de dezembro de 1997
ANFITEATRO DO CENA/ USP, Piracicaba-SP

Taxa de Inscrição*:
Empresas não Associadas R$ 400,00
Empresas Associadas R$ 200,00
Professores e Pesquisadores R$   50,00
Estudantes R$   25,00

* A Taxa de Inscrição dará direito a pasta, crachá, caneta
e certificado. O pagamento deverá ser efetuado com
cheque nominal ao Instituto de Pesquisas e Estudos
Florestais - IPEF, no Banco do Brasil, Agência 0056-6,
Conta Corrente 4368-0. Enviar comprovante de
pagamento por fax (019) 433-6081.

Público Alvo:
Profissionais, pesquisadores e estudantes ligados a área
de genética e melhoramento florestal

Número de Vagas:
80

Inscrições e Informações**:
Bianca Rodrigues Moura - Secretaria do IPEF
Fone (019) 429-4264/433-6155 / Fax (019) 433-6081
E-mail: ipef@jatoba.esalq.usp.br
Home-page: http://jatoba.esalq.usp.br/ipef

** Não serão aceitas inscrições no dia do evento e não
serão efetuadas devoluções de taxas de inscrição.

Objetivo:
•

Programação Detalhada:

03/12/97

08:30-09:00hs -
09:00-09:45hs -

09:45-10:30hs -

10:30-10:50hs -
10:50-11:30hs -

11:30-12:00hs -
12:00-14:00hs -
14:00-14:50hs -

14:50-15:40hs -

15:40-16:00hs -
16:00-16:50hs -

16:50-17:40hs -

17:40-18:00hs -

04/12/97

08:00-09:00hs -

09:00-10:00hs -

10:00-10:30hs -
10:30-11:30hs -

11:30-12:00hs -
12:00-14:00hs -
14:00-17:00hs -

Apresentar e discutir estratégias de melhoramento
florestal, utilizando-se de ferramentas de genética
quantitativa, marcadores moleculares (RAPDs,
AFLP, SSR etc) e transformação genética em
gerações avançadas de melhoramento visando
produção de celulose e de madeira para serraria.

Informações Adicionais:
Este evento contará com a participação especial da

Prof. Pilar Catalan, da Espanha, que é especialista em
sequenciamento de DNA e análises genômicas.

Abertura
Seleção Fenotípica de Progênies e Clones
de Eucalyptus
Prof. Mário Ferreira (ESALQ/USP)
Genética Quantitativa e os Novos
Marcadores Moleculares
Prof. Roland Vencovsky (ESALQ/USP)
Café
Melhoramento de Essências Nativas
Prof. Paulo Y. Kageyama (ESALQ/USP)
Debate
Almoço
Marcadores Moleculares Aplicados ao
Melhoramento
Prof. Luis Eduardo Aranha Camargo
(ESALQ/USP)
Sequenciamento de Genes e Filogenia
Molecular
Prof. Pilar Catalan (Universidade de
Zaragosa-Espanha)
 Café
Seleção de Clones In-Vitro para Eficiência
Nutricional
Prof. Antônio Natal Gonçalves (ESALQ/
USP)
Estratégias de Melhoramento Florestal
Usando Marcadores Moleculares
Prof. Weber Amaral (ESALQ/USP)
Debate

Tendências do Manejo Florestal
Prof. José Luis Stape (ESALQ/USP)
Qualidade da Madeira para Serraria
Prof. José Nivaldo Garcia (ESALQ/USP)
Café
Qualidade da Madeira para Celulose
Eng. Francides Gomes (CELPAV)
Debate
Almoço
Apresentação e Discussão com os
profissionais das empresas florestais sobre
o Grupo de Trabalho em Melhoramento
Florestal, coordenado pelo IPEF/LCF.
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CONFERÊNCIA IUFRO
SOBRE SILVICULTURA E MELHORAMENTO DE EUCALIPTOS

De 24 a 29 de agosto de 1997, no
Centro de Convenções da Bahia, Sal-
vador - BA, realizou-se a Conferência
IUFRO sobre Silvicultura e Melhoramen-
to de Eucaliptos, promovida pela
Embrapa Florestas; DDF-Departamen-
to de Desenvolvimento Florestal da Se-
cretaria de Agricultura, Irrigação e Re-
forma Agrária da Bahia; IPEF/ESALQ/
USP-Instituto de Pesquisas e Estudos
Florestais da Escola Superior de Agri-
cultura Luiz de Queiroz da Universida-
de de São Paulo e SIF-Sociedade de
Investigações Florestais da Universida-
de Federal de Viçosa. O evento contou
com o apoio da Jari Celulose S.A.;
Veracruz Florestal Ltda.; FINEP;
Bahiatursa; Aracruz Celulose S.A.;
Klabin Fabricadora de Papel e Celulo-
se S.A.; Riocell S.A.; The Shell Forestry;
Bahia Sul Celulose S.A. e FUPEF. Além
das entidades promotoras, patrocinado-
ras e que apoiaram financeiramente o
evento, a Comissão Organizadora re-
cebeu a colaboração institucional da
SBS - Sociedade Brasileira de Silvicul-
tura; ANFPC - Associação Brasileira
dos Produtores de Papel e Celulose;
ABRACAVE - Associação Brasileira de
Florestas Renováveis; ABECEL - Asso-
ciação Brasileira de Exportadores de
Celulose; IF- Instituto Florestal do Esta-
do de São Paulo; IEF - Instituto Esta-
dual de Florestas de Minas Gerais e
FUPEF - Fundação de Pesquisas Flo-
restais do Paraná.

A IUFRO - International Union of
Forestry Research Organizations con-
grega as mais importantes instituições
de pesquisa florestal, de mais de 100
Países.  Sua estrutura organizacional
envolve vários grupos de trabalhos,
cujos participantes organizam, periodi-
camente, conferências internacionais
visando o intercâmbio de informações
e discussão das perspectivas e tendên-
cias de P&D nos vários segmentos do
setor florestal.

A Conferência anterior do Grupo de
Trabalho Silvicultura e Melhoramento
Florestal  havia sido realizada na Aus-
trália, em fevereiro de 1995, onde fo-
ram reunidos 265 participantes de 30
países e apresentados 128 trabalhos
técnico-científicos. Durante aquela
Conferência, foi aprovada a proposta
do Brasil em sediar o próximo evento
do grupo.

Visão Geral do Estande do IPEF na Conferência IUFRO.

O Brasil despertou interesse na co-
munidade científica internacional em
função de ter a maior área e produtivi-
dade em plantações de eucaliptos no
mundo. Essa situação foi resultante de
investimentos em P&D, nas áreas de
silvicultura e melhoramento genético,
tanto pelas instituições de pesquisas
como pelas empresas privadas. A evo-
lução na pesquisa e desenvolvimento da
eucaliptocultura, que coloca o Brasil em
posição de liderança mundial é, tam-
bém, fruto de intensos intercâmbios e
pesquisas desenvolvidas através de par-
cerias com instituições nacionais e in-
ternacionais.

A Conferência realizada em Salva-
dor, reuniu 404 pessoas. Destas, 51%
eram estrangeiras, provenientes de 27
países (África do Sul, Argenti-
na, Austrália, Bélgica, Chile,
China, Colômbia, Congo, Cos-
ta Rica, Equador, Espanha,
França, Guatemala, Hungria,
Índia, Indonésia, Inglaterra, Is-
rael, Japão, México, Nova
Zelândia, Paraguai, Portugal,
Suécia, USA, Uruguai e
Venezuela). Cento e oitenta e
seis (186) pessoas participa-
ram do Dia de Campo, reali-
zado no dia 27/8/97, na
COPENER Florestal Ltda.,
em Alagoinhas, Bahia. Cento
e oito (108) pessoas participa-
ram das Viagens Técnicas

Pré- e Pós-Conferências.

Os anais, distribuídos no primeiro dia
do evento, contém 220 trabalhos, que
totalizam 1.297 páginas, distribuídas em
quatro volumes.

Durante o Conferência em Salvador,
foram discutidos os vários aspectos en-
volvidos no cultivo do eucalipto, especial-
mente aqueles relacionados com o uso
de diferentes estratégias de melhoramento
genético visando o aumento da produtivi-
dade e qualidade da madeira, uso da
biotecnologia no melhoramento florestal,
técnicas silviculturais, processamento da
madeira e impactos sócio-ambientais das
plantações de eucalipto. Oito conferencis-
tas foram convidados para apresentar tra-
balhos de posição:

a) Dr. Mário Ferreira (ESALQ-USP, Brasil);
b) Dr. Paul Cotterill (STORA/CELBI, Portugal);
c) Dr. Ronald Sederoff (North Carolina State
          University, USA);
d) Dr. Toby Bradshaw (University of Washinton,
          USA);
e) Dr. Celso Foelkel (RIOCELL, Brasil);
f) Dr. Takashi Okuyama (University of Nagoya,
          Japão);
g) Dr. Walter de Paula Lima (ESALQ-USP, Bra
          sil);
h) Dr. J. P. Kiekens (University of Brussels,
          Bégica).
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Como parte desse evento, foram re-
alizadas seis viagens técnicas:

a) Viagem Técnica 1 para Aracruz
Celulose S.A. (Aracruz, ES), Re-
serva de Linhares da Cia. Vale
do Rio Doce (Linhares, ES),
Bahia Sul Celulose S.A. (Teixeira
de Freitas, BA) Veracruz Flores-
tal Ltda. (Porto Seguro, BA);

b) Viagem Técnica 2 para
Embrapa (Colombo, PR), Rigesa
(Três Barras, SC), Celucat (Cor-
reia Pinto, SC), Igaras (Otacílio
Costa, SC) e Riocell (Guaíba,
RS);

c) Viagem Técnica 3 para
Embrapa (Belém, PA),
Champion/Amcel (Macapá, AP),
Jari (Monte Dourado, PA) e Mu-
seu Goeldi (Belém, PA);

d) Viagem Técnica 4 para
Champion Papel e Celulose Ltda.
(Mogi Guaçu, SP), Cia. Suzano
de Papel e Celulose (Itapetininga,
SP), Ripasa (Itararé, SP), e
Klabin (Telêmaco Borba, PR);

e) Viagem Técnica 5 para
Euforest e Forestal Oriental S.A.
(Paissandu, Uruguai), Cnia.
Liebig e Beyga-Humaitá S.A.
(Ubajay, Entre Ríos, Argentina),
INTA e Masisa Argentina
(Concordia, Entre Rios, Argenti-
na), Forestadora Tapebicua S.A.
(Garruchos e Virasoro,
Corrientes, Argentina), Protisa
(Posadas, Misiones, Argentina),
Parque Nacional do Iguaçu (Foz
do Iguaçu, PR, Brasil).

Algumas conclusões baseadas na
apresentação dos trabalhos e discus-
sões, estão relacionadas a seguir:

a) Apesar da disponibilidade de
ferramentas como a Internet, ob-
servou-se a importância de reu-
niões dessa natureza para me-
lhorar a comunicação entre as
instituições de pesquisa e entre
os pesquisadores, de forma a
evitar duplicação de trabalhos,
aproveitar resultados já disponí-
veis e desenvolver projetos multi-
disciplinares e multi-institucionais
de interesse regional;

b) Observou-se a necessidade
de discussão na área conceitual
e terminológica, reduzindo a
subjetividade de termos como
“sustentabilidade”, redefinindo
a terminologia conforme mu-
danças na percepção da popu-
lação;

c) Análises econômicas mostram
que, independentemente da estra-
tégia, investimentos em programas
de melhoramento genético bem
planejados e conduzidos revertem
sempre em benefícios econômi-
cos, muitas vezes com retornos
elevados. De modo geral, flores-
tas clonais propiciam ganhos mai-
ores em volume e qualidade da
madeira, mas sua vantagem eco-
nômica comparativamente ao uso
de sementes de pomares clonais
depende muito da existência de
efeitos genéticos não aditivos e do
custo da muda;

d) Os métodos de seleção de ár-
vores superiores têm considera-
do a exigência do uso de fertili-
zantes químicos, tanto sob o pon-
to de vista econômico quanto
ambiental e a qualidade da ma-
deira de eucaliptos visando usos
múltiplos, com ênfase especial
para processamento mecânico;

e) Entre as diversas variáveis de
qualidade da madeira, o teor de
cinzas tem sido, também, consi-
derado na seleção de material ge-
nético destinado às indústrias de
celulose que estão prevendo ope-
ração em circuito fechado, no fu-
turo próximo;

f) Ficou claro que a aceitação glo-
bal de um processo de certificação
florestal será precedido de muita
discussão, até que os consumido-
res sejam suficientemente sensí-
veis para causar uma
estratificação de mercado para
produtos certificados;

g) Uma área emergente e contro-
vertida, também discutida por pes-
quisadores de diferentes países,
é o impacto de plantios sobre co-
munidades e economias locais,
nacionais e regionais, não só em
termos de volume de recursos ge-
rados, mas também em termos de
distribuição de renda, atendimen-
to da expectativa das comunidade
e desenvolvimento regional.

Antonio R. Higa
Presidente da Comissão

Organizadora

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

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.

"ECOLOGIA E ECONOMIA ANDAM
JUNTAS!"

SEMENTES
FLORESTAIS
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VIAGEM TÉCNICA PELO SUL DO BRASIL:
CNPF/EMBRAPA, RIGESA, CELUCAT, IGARAS E RIOCELL

Participantes da Viagem Técnica IUFRO Pré-Conferência em Visita ao Viveiro da Riocell

De 17 à 23 de agosto de 1997 o IPEF
organizou a uma Viagem Técnica pelo
Sul do Brasil como parte da programa-
ção da Conferência IUFRO sobre Silvi-
cultura e Melhoramento de Eucaliptos.
A agenda contemplou visitas ao Centro
Nacional de Pesquisa de Florestas -
CNPF/EMBRAPA em Colombo-PR,
Rigesa em Três Barras-SC, Celucat em
Correia Pinto-SC, Igaras em Otacílio
Costa-SC e Riocell em Guaíba-RS. A
Viagem Pré-Conferência reuniu 19 pes-
soas, provenientes de 10 países (África
do Sul, Austrália, Brasil, Bélgica,
Espanha, Estados Unidos, Inglaterra,
Nova Zelândia, Portugal e Uruguai). O
representante do IPEF e guia técnico
da viagem foi o prof. João Walter
Simões.

A visita ao CNPF consistiu de visi-
tas ao Laboratório de Entomologia,
onde iniciaram-se as atividades do
Programa Nacional de Controle de
Vespa-da-Madeira; Arboreto Botânico
que ocupa uma área de 3 hectares
onde estão representadas 294 e 176
espécies florestais nativas e exóticas
respectivamente; Programa de Melho-
ramento de Eucalyptus, que tem como
base um germoplasma de 55 proce-
dências (raças geográficas) de 11 es-
pécies de Eucalyptus. distribuídos em
172 testes de progênies em 30 em-
presas florestais; Área de Produção
de Sementes e Banco Clonal de
Eucalyptus dunnii; e Teste de Proce-
dência de Cryptomerica japonica.

Na associada Rigesa (47.000ha) foi
possível conhecer as atividades da em-
presa em pesquisa, tecnologia florestal
e gerenciamento ambiental, com ênfa-
se às culturas de Pinus e Eucalyptus
sub-tropicais. Nas visitas a campo to-
mou-se conhecimento sobre testes

clonais de E. dunnii em condições de
baixada e altitude, testes de progênie
de E. dunnii, pomar de sementes por
mudas de E. dunnii e pomar de semen-
tes clonal de Pinus taeda.

A programação da empresa Celucat
(49.000ha), pertencente ao grupo
Klabin, teve início com uma visita à fá-
brica de papéis sanitários, seguida de
agenda em campo para conhecimento
de testes de procedências e progênies
de Pinus greggii, finalizando com a
apresentação do projeto Celucat de edu-
cação ambiental.

O grupo Igaras (59.000ha), compos-
to por duas fábricas de papel, três de
caixas de papelão ondulado e uma uni-
dade de sistemas múltiplos de embala-
gens, propiciou aos participantes um
detalhamento das atividades na área de
melhoramento com visitas à teste de pro-
gênies de Eucalyptus dunnii, pomar
clonal de Eucalyptus dunnii, pomar de
sementes clonal de Pinus taeda, teste

de progênies de Pinus taeda, além de
paradas em plantios comerciais de
Eucalyptus e atividades de colheita de
madeira.

Na associada Riocell, um empreen-
dimento florestal com mais de 71.500ha
os visitantes foram recebidos no Cen-
tro Tecnológico Industrial para acesso
aos laboratórios de ambiente, proces-
so/qualidade, solos e nutrição de plan-
tas, desenvolvimento tecnológico e cen-
tro tecnológico florestal, responsável
pelas estruturas de micropropagação,
sementes, pólen e pomar de hibridação.
No campo as paradas foram em planti-
os clonais de E. saligna, área produto-
ra de sementes de E. grandis e teste de
competição de híbridos.

Informações detalhadas sobre cada
uma das instituições/empresas visita-
das em textos bilingües podem ser ad-
quiridas junto a Central Técnica de In-
formações do IPEF.

IPEF

Senhor Empresário,
você perdeu esta chance de estar falando diretamente com

o mercado Florestal e poder realizar bons negócios.
Não espere uma outra oportunidade, anuncie na próxima edição.

Tel: (019) 429-4264 - 433-6155
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De 31 de agosto à 06 de
setembro de 1997 o IPEF or-
ganizou uma Viagem Técnica
pelo estados de São Paulo e
Paraná, como parte da progra-
mação da Conferência IUFRO
sobre Silvicultura e Melhora-
mento de Eucaliptos. A agen-
da contemplou visitas as em-
presas florestais associadas ao
IPEF Champion em Mogi-
Guaçu-SP, Suzano em
Itapetininga-SP, Ripasa em
Itararé-SP, Klabin em
Telêmaco Borba-PR e ao Cen-
tro Nacional de Pesquisa de
Florestas - CNPF/EMBRAPA
em Colombo-PR. A Viagem
Pós-Conferência reuniu 29
pessoas, provenientes de 10
países (África do Sul, Argen-
tina, Austrália, Brasil, Chile,
Estados Unidos, Nova Zelândia, Portu-
gal, Uruguai e Venezuela). O represen-
tante do IPEF e guia técnico da viagem
foi o prof. Antonio Natal Gonçalves.

Na empresa Champion (551.000ha)
os participantes conheceram os labora-
tórios de biotecnologia e fisiologia flores-
tal, proteção florestal e sementes/híbri-
dos; viveiro florestal; área de produção
de sementes de Eucalyptus grandis; po-
mar de sementes clonal de híbrido
urograndis; plantios clonais; experimen-
tos sobre intensidade de preparo de solo
em áreas de reforma, utilização de cas-
ca, cinza e resíduo na fertilização de solo,
nutrição para clones e potencial máximo
produtivo.

Com 82.000ha de florestas no es-
tado de São Paulo, a Cia. Suzano pro-
gramou visita ao pomar de sementes
por mudas de E. saligna, teste de pro-
gênie de E. grandis, híbridos de E.
grandis x E. camaldulensis, dialelo
parcial entre E. grandis x E. urophylla,
além da experiência da empresa com
o sistema de cultivo mínimo do solo a
partir de 1989, com a supressão da

queima no estado.
Em Itararé-SP o grupo de viagem

pôde conhecer um dos sete parques flo-
restais da associada Ripasa, que pos-
sui aproximadamente 60.000ha de flo-
restas. Os participantes foram
recepcionados com uma apresentação
geral da empresa onde procurou-se
destacar as unidades corporativas da
empresa, consumo de madeira, capa-
cidade de produção de celulose, papel
e cartão, sistema de produção de mu-
das, além de informações sobre produ-
tividade, fertilidade, genética e melho-
ramento das florestas da Ripasa. Em
campo as visitas se estenderam a teste
de procedência e progênies de E.
grandis e E. saligna, testes clonais e
populações base de E. saligna.

A IKPC- Indústrias Klabin de Papel
e Celulose S.A., ou Klabin como é co-
nhecida, é a maior fabricante integrada
de produtos florestais da América Lati-
na e 52a no ranking mundial. Possui
participações na Klabin Fabricadora de
Papel e Celulose (100%), Celucat
(84%), Bacell (57%) e Riocell (40%). A
unidade de negócio Paraná com

VIAGEM TÉCNICA PELOS ESTADOS DE SÃO PAULO E PARANÁ:
CHAMPION, SUZANO, RIPASA, KLABIN E CNPF/EMBRAPA

Participantes da Viagem Técnica IUFRO Pós-Conferência em Visita ao Centro de Interpretação da
Natureza - Parque Samuel Klabin.

221.000 ha, sendo 82.000ha de flores-
tas nativas preservadas, recebeu os
participantes no Centro de Interpreta-
ção da Natureza - Parque Samuel
Klabin, para uma apresentação geral da
empresa, seguida de visita ao Parque
Ecológico. As paradas no campo con-
templaram uma área de produção de
sementes de E. dunnii, um teste de pro-
cedências/progênies de P. tecunumanii
e P. maximinoi e plantios de E. grandis
manejados para produção de madeira
para serraria. Para encerrar, os parti-
cipantes puderam conhecer o viveiro
setorizado, o laboratório fitoterápico e
um show room da empresa com móveis
e produtos de eucalipto.

O final da viagem foi em Curitiba-
PR, com uma visita ao Centro Nacional
de Pesquisa de Florestas - CNPF/
Embrapa.

Informações detalhadas sobre cada
uma das instituições/empresas visita-
das em textos bilingües podem ser ad-
quiridas junto a Central Técnica de In-
formações do IPEF.




