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IPEF realiza curso de
produção de mudas

Vista geral das casas de vegetação da empresa ODLARNA na Sué-
cia, utilizadas para a produção de 25 milhões de mudas anuais.

 Parte interna das casas de vegetação da empresa ODLARNA (sis-
tema automatizado de ferti-irrigação e de transporte e controle das
condições climáticas).

Programa Temático de
Silvicultura e Manejo –

PTSM/IPEF organiza
viagem técnica à Europa

Programa Temático de
Silvicultura e Manejo –

PTSM/IPEF organiza
viagem técnica à Europa
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Em 29, 30 e 31 de julho de 1998, os enge-
nheiros consultores do IPEF Edson Namita
Higashi, Renata Evangelista de Oliveira, Vanderlei
Benedetti  e o professor Flávio Bertin Gandara
(ESALQ/USP) organizaram o “Curso de Produ-
ção de Mudas de Espécies Florestais Exóticas e
Nativas”, na ESALQ/USP, em Piracicaba-SP.

O curso teve a participação de 162 profissio-
nais de 66 empresas, prefeituras, órgãos gover-
namentais e viveiristas de quatro países integran-
tes do Mercosul (Argentina, Paraguai, Uruguai e
Brasil).

Os assuntos abordados englobaram a pro-
dução de sementes de espécies exóticas e nati-
vas, estruturação de viveiros e casas de vegeta-
ção, adubos e adubação em viveiros, substratos
para a produção de mudas, a produção de mu-
das por sementes e propagação vegetativa, e
controle de qualidade de mudas florestais; em
11 palestras nos dois primeiros dias do evento.

O terceiro dia incluiu visitas a dois viveiros flo-
restais. O primeiro, o viveiro Camará Mudas (Ibaté-
SP), voltado para a produção e comercialização
de mudas de espécies florestais exóticas e nati-
vas, bem como ornamentais e cercas-vivas. O
segundo viveiro visitado pertence à Champion
Papel e Celulose Ltda., em Mogi Guaçu-SP, volta-
do essencialmente para a produção de mudas
de Eucalytus sp para celulose.

Segundo a avaliação realizada, o evento foi
considerado ‘excelente’ por 20% dos participan-
tes e ‘bom’ por 51%. Os pontos fortes levantados
foram a organização, os temas apresentados, o
nível das palestras e dos participantes e a visita a
campo.

O material das palestras do evento estão à
venda na Secretaria do IPEF, tel (019) 429-4264,
por R$ 50,00 (inclui despesas de postagem).

Viveiro Camará Mudas - Ibate/SP
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O Professor José Otávio Brito,
eleito este ano Chefe do Departa-
mento de Ciências Florestais da
ESALQ/USP, é o novo Diretor Cien-
tífico do IPEF.

A condução ao cargo, com man-
dato de 2 anos, ocorreu na 249a

Reunião do Conselho Deliberativo
do Instituto, no dia 7 de julho, na as-
sociada Champion Papel e Celulo-
se Ltda. O vice-diretor do Instituto é
o Professor Paulo Y. Kageyama,
suplente do Prof. Brito na Chefia do
Departamento.

O Prof. Walter de Paula Lima,
transferiu a função ao seu suces-

Nova Diretoria
Científica do IPEF

 Participantes da
Reunião durante a

visita técnica à
área de colheita da

Champion (da
esquerda para

direita Eng.
Horácio de F. Luz –
Eucatex, Prof. José
Otávio Brito e Prof.

Walter de Paula
Lima).

Visita ao minijardim clonal da Champion.

F
ot

os
: E

dw
ar

d 
F.

 B
ra

nc
o

sor, recebendo homenagem dos
conselheiros pelo sucesso de suas
duas gestões consecutivas no IPEF.

Durante a Reunião do Conselho
Deliberativo do IPEF, os participan-
tes tiveram também a oportunidade
de realizar uma visita técnica à em-
presa e assistir a palestra
“Minijardim clonal: uma nova
tecnologia para produção de mudas
de eucalipto”, promovida pelo Prof.
Antonio Natal Gonçalves, do Depar-
tamento de Ciências Florestais da
ESALQ/USP, pelo Biól. Edson
Namita Higashi e pelo Eng. Ronaldo
Luiz V.A. Silveira, ambos engenhei-
ros consultores do IPEF
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Objetivo:
Estabelecer um fórum de discussão sobre a secagem da
madeira de reflorestamento, reunindo fornecedores, usuári-
os e instituições de pesquisa, para atualização do estágio
tecnológico, tanto de produtos como de processos, e discu-
tir as tendências e necessidades do setor.

Promoção:
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF

Apoio:
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP

Data/local:
29 e 30 de outubro de 1998
Anfiteatro do Departamento de Ciências Florestais
ESALQ/USP - Piracicaba/SP

Hospedagem:
Antonio’s Palace Hotel**** Tel: (019) 422-9355
Beira Rio Palace Hotel*** Tel: (019) 422-0066

Fax: (019) 422-0188
Hotel Royal Park*** Tel: (019) 433-6955

Locação de Veículos:
ABC Tel: (019) 434-2466
Disk Viagens Tel: (019) 426-1406
First Class Tel: (019) 433-0580
Localiza Rent a Car Tel: (019) 434-4949

WORKSHOP SOBRE SECAGEM DA MADEIRA DE
REFLORESTAMENTO-TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS

PROGRAMAÇÃO:

29/10/98

08:30 - Credenciamento, entrega de material
09:00 - Abertura

MESA REDONDA I
 USUÁRIOS DA MADEIRA E SEUS PRODUTOS

09:20 -

09:50 -

10:20 -
10:30 -

11:00 -
12:00 -

MESA REDONDA II
 INDÚSTRIAS DE BASE FLORESTAL

14:00 -

16:00 -
16:20  -

17:20 -

Taxa de inscrição:                      Até 02/10/98    Após 02/10/98

Empresas não Associadas R$ 200,00   R$ 250,00
Empresas Associadas R$ 100,00   R$ 125,00
Professores e Pesquisadores R$  80,00   R$ 100,00
Estudantes R$  60,00   R$   70,00
A Taxa de Inscrição dará direito aos coffee break, material
didático, pasta, crachá, caneta, certificado de participação e pro-
gramação detalhada do evento. O pagamento deverá ser
efetuado com cheque nominal ao Instituto de Pesquisas e Es-
tudos Florestais - IPEF ou através de depósito na conta Banco
do Brasil, Agência 0056-6, Conta Corrente 4368-0 (Neste caso,
enviar comprovante de pagamento por fax (019) 433-6081).
Em caso de cancelamento, não haverá reembolso da taxa de
inscrição.

30/10/98

MESA REDONDA IV
INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA

14:00 -

15:30 -
16:00 -
16:20 -
16:50 -

MESA REDONDA III
 EQUIPAMENTOS PARA SECAGEM DE MADEIRA SERRADA

08:30 -

09:00 -

09:30 -
10:00 -
10:20 -

10:50 -

11:20 -
12:00 -

Inscrições e Informações:
Engº Klaus Duarte Barretto
Fone (019) 429-4264/433-6155 / Fax (019) 433-6081
E-mail: ipef@carpa.ciagri.usp.br
Home-page: http://jatoba.esalq.usp.br/ipef

Moderador :Eng Luiz Eduardo Silva
SAYERLACK Ind. Brasileira de Vernizes S.A.
Diagnóstico da secagem de madeiras no Estado de
São Paulo
Eng. Marcos André Ducatti
A seleção de fornecedores para o mercado internacional
CHABANA Consultoria Florestal Ltda
Coffee Break
Aspectos do controle de qualidade em produtos de
madeira na construção civil
TECNOMAD Consultoria e Serviços Ltda
Debates
Almoço

Moderador : Dr. Reinaldo Herrero Ponce
A experiência industrial na secagem da madeira de re-
florestamento
BATTISTELLA Indústria e Comércio de Madeiras S.A.
CAF Companhia Agroflorestal Santa Bárbara ltda.
FLOSUL  Indústria e Com. de Madeiras Ltda
Coffee Break
Agregando valor a madeira : a experiência da indústria
de móveis
Móveis RUDNICK S.A.
Indústrias ARTEFAMA S.A.
Debates

Moderador : Prof. Geraldo Bortoletto Jr
ESALQ, Departamento de Ciências Florestais
A experiência nacional na produção de secadores
BENECKE & Irmãos Ltda
A experiência internacional na produção de secado-
res
MAHILD Drying Technologies GmBH
Debates
Coffe Break
Controle de processo : a experiência nacional
MARRARI Automação Ltda
Importando tecnologia para controle de processo
XYLEMA Ltda
Debates
Almoço

Moderador :Dr. Márcio Nahuz
IPT, Divisão de Produtos Florestais
Pesquisa e desenvolvimento em secagem de madeiras
Prof. Ivan Tomazelli, FUPEF / UFPR
Prof. José Gabriel de Lelles, SIF / UFV
Prof. Ivaldo P. Jankowsky, IPEF / ESALQ / USP
Debates
Coffee Break
Apresentação do Relator
Encerramento
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De 07 a 23 de maio de 1998, o IPEF organizou uma
viagem técnica à Europa (Suécia, Finlândia e Portu-
gal) com o objetivo de conhecer e obter informações
detalhadas sobre máquinas e equipamentos para me-
canização das atividades silviculturais e respectivos
sistemas operacionais que possam ser aplicados à
realidade florestal brasileira. O evento contou com a
participação dos profissionais Carlos José Mendes
(CELUCAT), Celso Luiz Medeiros Lima (CELPAV),
João Iijima (VOTORANTIM), José Carlos de Almeida
(JFI Madeira Ltda.), José Leonardo de Moraes Gon-
çalves (ESALQ/USP), Richard José Respondovesk
(RIPASA), Robson Rodrigues Rezende (DURATEX),
Vanderlei Benedetti (IPEF) e Wilson César Lima Júnior
(DURAFLORA).

Os indicadores do Setor Florestal da Suécia apresentados nos quadros a
seguir exemplificam a potencialidade do setor nos países escandinavos:

Área total de florestas 27,6 milhões de ha
Área florestal produtiva 23,5 milhões de ha
Categoria dos proprietários de florestas

Florestas Públicas 10%
Companhias de Florestas Industriais 40%
Proprietários privados 50%

Volume potencial de madeira 2,666 milhões de m3/(com casca).
Espécies

Pine 39%
Spruce 46%
Folhosas 15%

Incremento médio anual 96 milhões de m3c.c./ano
Espécies

Pine 33%
Spruce 50%
Folhosas 17%

Período de rotação
Espécies

Pine   80-120 anos
Spruce   70-100 anos
Folhosas   50-120 anos

Área de colheita/ano    180,000 ha
Área de desbaste/ano    280,000 ha
Volume bruto de colheita

Madeira para serraria 23 milhões de m3 c.c./ano
Madeira para celulose + cavacos 37 milhões de m3 c.c./ano
Energia   5 milhões de m3 c.c./ano
Outros   3 milhões de m3 c.c./ano

Preço de venda dos produtos
Madeira para serraria      US$ 60-120/m3 top
Madeira para celulose      US$ 45/m3 sólido

INDICADORES DO SETOR FLORESTAL DA SUÉCIA

Na área de viveiros florestais e
beneficiamento de sementes visitou-se
a BCC AB em Landskrona (Suécia),
empresa que elabora e produz tecnologia
necessária para processamento de se-
mentes e produção de mudas e esta-
cas. A linha de produtos da BCC é divi-
dida em 8 grupos principais: equipamen-
tos de coleta de cones, equipamentos
de processamento de sementes e co-
nes, sistemas de bandejas e tubetes,
linhas de enchimento de tubetes e se-
meadura, casas de vegetação, sistemas
de irrigação e fertilização, equipamen-
tos de plantio e equipamentos para aná-
lise de sementes.

Foram apresentados diversos siste-
mas de bandejas/tubetes e, após dis-
cussões com o Presidente da BCC Hans
Björkemar, o Grupo de visitantes mos-
trou interesse em testar alguns tubetes
com estrias laterais (“air-pruning
system”), que servem para direcionar
raízes ativas nas paredes laterais do
tubete e promover uma melhor implan-
tação da floresta, através de um exce-
lente desenvolvimento radicular.

Ainda nas proximidades de
Landskrona, foi visitado o viveiro
ODLARNA, que produz 25 milhões de
mudas/ano. O viveiro tem como objetivo
fornecer mudas às cooperativas,  peque-
nos proprietários (5 a 500 ha) e eventu-
almente às empresas florestais de gran-
de porte. O sistema para produção das
mudas é altamente automatizado, des-
de a fase de enchimento de substrato
em tubetes, passando pela seleção (exe-
cutadas através de correias transporta-

Sistema de carregamento do aplicador de fertilizantes da
SKOGENS GÖDSLINGS.

Programa Temático de Silvicultura e Manejo –Programa Temático de Silvicultura e Manejo –
Fotos: Vanderlei Benedetti
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Outra empresa visitada na Suécia,
que já realizou alguns contatos com o
IPEF para desenvolvimento de pesquisa
na área de nutrição, foi a produtora de
fertilizantes HYDRO, que já tem algu-
mas unidades produtoras e comerciais
no Brasil.

Discutiu-se questões nutricionais nas
áreas florestais da Suécia e do Brasil e
a possibilidade da produção de fertilizan-
tes conforme as necessidades das em-
presas florestais brasileiras. Alguns pro-
dutos, tais como NPK no grão (com a
concentração de N, P e K em cada grão
do fertilizante), além de fertilizantes em
barra e fertilizantes de liberação lenta
para facilitar a mecanização de aplica-
ção dos produtos foram apresentados.

A SKOGENS GÖDSLINGS AB (sub-
sidiária da HYDRO) é uma empresa de
tecnologia em fertilização e demonstrou
em campo um sistema de aplicação de
fertilizantes utilizando-se um trator flo-
restal 8 X 8 com caçamba para aplica-
ção de fertilizante à lanço com o alto
rendimento operacional de 5 ha/hora e
com um sistema de carregamento atra-
vés  de gruas e “big-bags”.

A alta tecnologia florestal dos países
escandinavos pôde ser observada em
uma demonstração de campo efetuada
pela empresa ÄGA-MASKIN AB, atra-
vés da plantadeira Silva Nova
(escarificador e plantadeira), que é pro-
duzida pela STOREBRO FORESTRY
AB. O equipamento transporta 10 mil
mudas e planta 2600 mudas/hora em
área despreparada e em condições bas-
tante adversas, com afloramento de ro-
chas. Em condições brasileiras este ren-
dimento deve aumentar consideravel-
mente.

A possibilidade de se trazer uma
plantadeira florestal SILVA NOVA para
o Brasil para testes e avaliação foi dis-

Equipamento da SKOGENS
de fertilização à lanço em
florestas (o equipamento
apresenta alto rendimento
operacional apesar da
grande dificuldade de
caminhamento devido a
existência de rochas  e a
irregularidade do solo).

doras) e o transporte realizado através
de carregadeiras. A fase de desenvolvi-
mento das mudas ocorre em 7 casas
de vegetação com área individual de
2780 m2 e capacidade de 1 a 1,5 milhão
de mudas em cada estufa.

A SUOKONE OY empresa finlande-
sa que produz e comercializa o triturador
MERI-CRUSHER, discutiu e demons-
trou este equipamento constituído por
um cilindro onde são fixados dentes ou
pinos com pontas em tungstênio. Em
uma demonstração de campo observou-
se que o equipamento tritura muito bem
os resíduos florestais, podendo inclusi-
ve incorporar este material ao solo. A
trituração de tocos, entretanto, apresen-
tou dificuldades. O valor de um tambor
multi-uso (modelo MJS) é de US$
16,000 na Finlândia e aproximadamen-

Além das empresas florestais e de
equipamentos visitou-se na Suécia um
Instituto de Pesquisas Florestais o
SKOGFORSK, fundado pelas 6 maiores
empresas florestais suecas, associa-
ções reflorestadoras, pequenos produ-
tores e outras entidades florestais. O
objetivo principal do Instituto é efetuar
pesquisa na área florestal. As linhas de
ação do SKOGFORSK são: valor do pro-
duto/eficiência de produção; manejo flo-
restal para biodiversidade e produção flo-
restal; novas estruturas organizacionais
e regeneração do material florestal. A re-
ceita anual do Instituto é de US$ 12 mi-
lhões, distribuídos entre publicações, fun-
dos, contratos de trabalho e programas
conjuntos com o governo e o setor flo-
restal sueco.

cutida e a empresa ÄGA-MASKIN de-
verá apresentar uma proposta de aluguel
do equipamento com tal propósito com
equipe de treinamento e manutenção in-
cluída.

Demonstração de
campo da plantadeira

SILVA NOVA de produ-
ção da STOREBRO

FORESTRY AB.

MERI-CRUSHER -
triturador de galhada da
SUOKONE OY.

– PTSM/IPEF organiza viagem técnica à Europa– PTSM/IPEF organiza viagem técnica à Europa

te US$ 25,000 no Brasil.

(Continua na próxima edição)
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Promoção/Apoio:
Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - IPEF
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP
Coordenação:
Prof. Hilton Thadeu Zarate do Couto - LCF/ESALQ/USP
Prof. Antonio Natal Gonçalves - LCF/ESALQ/USP
Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira - IPEF
Edson Namita Higashi - IPEF
Tsuioshi Yamada - POTAFOS
Patrocínio:
Assoc. Bras. para a Pesq. da Potassa e do Fosfato - POTAFOS
Fund. de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
Grupo Rio Tinto Bórax
Apoio:
Bahia Sul Celulose S/A; Celmar - Celulose Maranhão S/A.;
Champion Papel e Celulose Ltda.; Cia Suzano de Papel e Ce-
lulose; Cosigua - Cia. Siderúrgica Guanabara; Duratex S/A;
Eucatex S/A Ind. e Com.; Floresteca; Lwarcel Celulose e Papel
Ltda.; Siderúrgica Barra Mansa; Votorantim Celulose e Papel.
Data:
22 e 23 de Outubro de 1998
Local:
Anfiteatro do Departamento de Ciências Florestais
ESALQ/USP - Piracicaba/SP
Introdução/Justificativa:
O Programa Temático “Boro em Eucalyptus” foi criado em agos-
to de 1996 pelo IPEF em parceria com a Grupo Rio Tinto Bórax,
face a importância desse micronutriente  na produtividade flo-
restal, principalmente em condições de areia quartzosa sujei-
tas a déficit hídrico durante o ano. A deficiência de boro causa
no estágio inicial, clorose, encarquilhamento e deformação
das folhas novas, morte das gemas apicais, fendilhamento da
casca com exsudação de goma e necrose dos tecidos. No
estágio mais avançado, ocorre seca severa do ponteiro. Outro
sintoma muito comum na deficiência desse micronutriente é a
baixa regeneração das cepas. Aplicações de boro tem resulta-
do em ganhos de produtividade na faixa de 20-50%, principal-
mente em solos arenosos.
Objetivos:
ü

ü

Público Alvo:
ü

Hospedagem:
Antonio’s Palace Hotel**** Tel:    (019)422-9355
Beira Rio Palace Hotel*** Tel:     (019) 422-0066
Hotel Royal Park*** Tel:     (019)433-6955
Locação de Veículos:
ABC Tel:  (019) 434-2466
Disk Viagens Tel:  (019) 426-1406
First Class Tel:  (019) 433-0580
Localiza Rent a Car Tel:  (019) 434-4949

Taxa de Inscrição Antecipada:
Empresas não Associadas ao IPEF      R$ 300,00
Empresas Associadas ao IPEF e/ou
ao Programa “Boro em Eucalyptus”      R$ 150,00
Professores, Pesquisadores e Estudantes       R$   50,00
A Taxa de Inscrição dará direito aos coffee break, material
didático, pasta, crachá, caneta, certificado de participação e
programação detalhada do evento. O pagamento deverá ser
efetuado com cheque nominal ao Instituto de Pesquisas e Es-
tudos Florestais - IPEF ou através de depósito na conta Banco
do Brasil, Agência 0056-6, Conta Corrente 4368-0 (Neste caso,
enviar comprovante de pagamento por fax (019) 433-6081).
Para inscrições e/ou pagamento no dia do evento os valores
sofrerão acréscimo de 20%. Em caso de cancelamento, não
haverá reembolso da taxa de inscrição.

Inscrições e Informações:
Engº Klaus Duarte Barretto - Eventos
Fone (019) 429-4264/433-6155 / Fax (019) 433-6081
E-mail: ipef@carpa.ciagri.usp.br
Home-page: http://jatoba.esalq.usp.br/ipef

I REUNIÃO TÉCNICA SOBRE
O USO DE BORO EM PLANTAÇÕES FLORESTAIS

Programação Detalhada:

   22/10/98
08h00- 08h30 -Credenciamento e entrega do material
08h30-09h00 -
09h00-10h30 -

10h30-10h45 -
10h45-12h15 -

12h15-14h00 -
14h00-15h00 -

15h00-16h00 -

16h00-16h30 -
16h30-17h30

17h30-18h30

18h30

08h30-10h00 -

10h00-10h15 -
10h15-11h15 -

11h15-12h15 -

Número de Vagas: 150

Abertura
Absorção e Translocação de Boro na Planta
Prof. Patrick Brown - Universidade da California
Davis - EUA
Coffee Break
Formas e Uso Eficiente de Adubos Boratados
Eng. Agrônomo Carlos Diggs - Borax
Consolidated Ltda - Argentina
Almoço
Efeito do Boro na Estrutura Anatômica da Ma-
deira de Eucalyptus
Prof. Antonio Lélis Pinheiro - Universidade Fe-
deral de Viçosa – Brasil
A Importância do Boro em Cafeeiro e Cacau
Prof. Oscar Fontão de Lima Filho - Univ. Federal
de Londrina - Brasil
Coffee Break
Uso do Boro em Pinus
Prof. Hugo Silva- Univ. Católica de Santiago-chile
Mesa Redonda com os Palestrantes
Moderador: Prof. Hilton Thadeu Zarate do Couto
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/
USP – Brasil
Coquetel oferecido pelo Grupo Rio Tinto Borax

23/10/98

Uso de Boro em Eucalyptus em Portugal
Prof. João Coutinho - Universidade de Trás-os-
Monte e Alto Douro – Portugal
Coffee Break
Uso de Boro em Eucalyptus no Brasil
Eng. Ronaldo Luiz Vaz de Arruda Silveira -
IPEF – Brasil
Mesa Redonda com os Palestrantes
Moderador: Prof.Antonio Natal Gonçalves
Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/
USP – Brasil

Discutir a importância do uso do boro nas plantações
florestais com ênfase para: dose, fonte e época de aplica-
ção mais adequada.
Reunir as instituições de ensino, pesquisa e empresas
florestais para divulgação dos resultados do Programa
Temático “Boro em Eucalyptus” no Brasil e em Portugal.

Engenheiros florestais, agrônomos, professores, pesqui-
sadores, alunos de graduação, alunos de pós-gradua-
ção e demais profissionais ligados a área.
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Manejo de paisagens
O Programa Temático de Gestão

Ambiental - PCNAT, coordenado pelo
IPEF, realizou durante os dias 17 e 18
de junho de 1998, a “I Oficina para De-
senvolvimento de Técnicas e Métodos
para o Planejamento de Paisagem”, na
associada Aracruz Celulose S/A.

O evento teve como objetivo elaborar
propostas para o planejamento e mane-
jo da paisagem de uma área piloto de
1.000ha tomando-se como base concei-
tos como: aumento da heterogeneidade
da paisagem; aumento da rentabilidade
dos sistemas de manejo florestal (usos
múltiplos); melhoria dos aspectos visu-
ais do manejo florestal e atenuação dos
impactos ambientais causados pelas di-
ferentes atividades florestais através da
implantação de um mosaico de colhei-
ta, com redução das operações florestais; e melhoria das
relações sociais com as comunidades locais e de trabalha-
dores.

O PCNAT estará desenvolvendo oficinas voltadas para o
manejo de paisagem nas empresas interessadas no tema.

Participam desse programa do IPEF as empresas Aracruz,
Inpacel, Riocell, Suzano e Veracel.

Prof. Virgílio Viana
Coordenador Científico do PCNAT

Eng. Renata Evangelista de Oliveira
Coordenadora Técnica do PCNAT

Distribuição de áreas de preservação e produção em paisagem da Veracel S/A


