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No mundo atual a sobrevivência das
organizações somente pode estar garan-
tida se revisões constantes em seus
objetivos e conceitos forem realizados.
Na condução desse processo encontra-
se a globalização, fazendo com que a
palavra “mudança” se apresente de for-
ma concreta. Ao completar 30 anos de
existência, o IPEF não poderia passar
imune a tal realidade, e vale a pena per-
guntar: O IPEF precisa mudar? Para res-
ponder a tal pergunta, é necessária uma
rápida análise do modelo que guiou a
concepção do Instituto.

Há 30 anos atrás, um grupo de em-
presas brasileiras decidem compartilhar
a criação e sustentação de uma estrutura
de pesquisa, dentro de um objetivo co-
mum, ou seja, o desenvolvimento
tecnológico da produção florestal brasi-
leira. Como instrumento de sustentação
básica da estrutura, firmou-se um con-
vênio de cooperação científica com a Uni-
versidade de São Paulo. Por princípio, e
ao longo da história do Instituto, as de-
cisões e os resultados dos trabalhos se-
riam compartilhados por todos os parti-
cipantes. Surgiu então uma rede de pes-
quisas, de troca de informações, de
contatos e de integração, em torno de
uma infra-estrutura física mínima situa-
da no Campus da ESALQ/USP e susten-
tada por uma forte logomarca, o “IPEF”.

Pode-se perceber, de forma muito
clara, que associados à concepção do
IPEF estão conceitos como:
compartilhamento, união de esforços
para aumento de competência e
competitividade,  distribuição comum de
resultados, criação de uma rede com for-
te estrutura “virtual”. Tais conceitos nos
mostram que, desde a sua origem, a
atuação do IPEF tem se baseado em com-
promissos que hoje são considerados
modernos. Diante disso, pode-se imagi-
nar que o Instituto não necessitaria de
mudanças. Constata-se, porém, que há
aspectos que precisam ser
reconceituados para dimensionar os pró-
ximos 30 anos do IPEF.

Ao nosso ver, não estão ainda esgo-

tadas as alternativas que devem ser bus-
cadas para manter a satisfação de todos
os envolvidos, representados pelos seus
troncos principais, que são as Empresas
Associadas e a Universidade de São Pau-
lo, e que, historicamente, têm sustentado
a condução dos trabalhos do Instituto. Há
ainda aspectos que podem e devem ser
aperfeiçoados e mais valorizados, e a res-
ponsabilidade pelas repostas cabem-lhes
mutuamente.

Por outro lado, um grande desafio se
apresenta. Como resultado da grande di-
mensão de importância conquistada nos
seus 30 anos de existência, o IPEF tem
sido cada vez mais chamado para outros
nichos de atuação. São novas demandas
que se apresentam, surgidas por parte de
empresas e instituições com perfis distin-
tos dos atuais participantes, inclusive com
âmbito de atuação internacional. Há ainda
demandas diferenciadas da tradicional par-
ticipação do IPEF, que esteve até aqui bas-
tante vinculada ao setor produtivo de base
florestal, havendo agora um forte apelo
para a sua atuação junto às questões só-
cio-ambientais. Seriam estes, sinais de
necessidade para uma atuação maior e mais
abrangente? De uma mudança de foco, ou
deve-se apenas aprimorar os objetivos his-
tóricos centrais do Instituto? Quem irá
continuar “bancando o jogo”? Como
redefinir as atividades que empregarão os
talentos e as capacidades do Instituto?
Serão necessárias novas alianças estraté-
gicas com outros participantes, e que pos-
suam conhecimentos e fatores dominan-
tes nas suas atividades, para garantir mai-
ores competências em determinadas áre-
as de atuação?

O desafio se apresenta, e esperamos
que no caminhar para mais 30 anos de
existência do IPEF, todos os responsáveis
e interessados pelo destino do Instituto se
apresentem para responder a essas ques-
tões. Ao assumirmos recentemente a
direção científica do Instituto, fica o nos-
so compromisso de estimular o debate na
busca de tais definições.

    José Otávio Brito
Diretor Científico do IPEF
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Seminário Sul-Americano e 5a Reunião Técnica Conjunta
SIF/FUPEF/IPEF sobre Controle de Incêndios Florestais

Masisa do Brasil

O engenheiro florestal Adhemar Villela
Filho ingressou na Masisa do Brasil,
empresa com expressiva atuação na
América Latina na área de
particleboard e MDF.
Em sua nova função, ligada a assun-
tos  de recursos naturais e assessoria
executiva aos diretores e conselheiros
da empresa, Villela tem um grande de-

NOTAS: safio: trazer o investimento de US$ 200
milhões para o Brasil.

Departamento de Ciências
Florestais – ESALQ/USP

O engenheiro Geraldo Bortoletto Júnior
é o novo professor do Setor de Ciência e
Tecnologia de Produtos Florestais do De-
partamento de Ciências Florestais da
ESALQ/USP. O Prof. Bortoletto é gra-
duado em engenharia florestal pela Uni-

versidade de Brasília e concluiu em
1993 o mestrado na Escola de Enge-
nharia de São Carlos. Atualmente  está
cursando doutorado na Universidade
Federal do Paraná, com defesa previs-
ta para o ano de 1999. O professor es-
tará atuando no Departamento e tam-
bém no IPEF, na área de produção de
lâminas desenroladas e manufatura de
compensados a partir de espécies de
reflorestamento, e desenvolvimento, pro-
dução, propriedades e usos de painéis
a base de madeiras.

NOTAS:NOTAS:

Estiveram reunidos no período de
29 de junho a 02 de julho, em Belo
Horizonte/MG, mais de 200 pesqui-
sadores, engenheiros, técnicos,
ambientalistas, polícia militar e cor-
po de bombeiros, provenientes de
10 países, participando do I Semi-
nário Sul-Americano e a 5a Reunião
Técnica Conjunta SIF/FUPEF/IPEF
sobre Controle de Incêndios Flores-
tais.

Organizado pela Sociedade de
Investigações Florestais – SIF e o
Departamento de Ciências Flores-
tais da Universidade Federal de Vi-
çosa, o seminário contou com o
apoio e a participação do Instituto de
Pesquisas e Estudos Florestais –
IPEF e a Fundação de Pesquisas
Florestais do Paraná – FUPEF.

A queima controlada, as
potencialidades do emprego do
fogo no meio agroflorestal e os in-
cêndios florestais foram temas
abordados que permitiram a ava-
liação de novas tecnologias e
equipamentos  empregados no
controle de incêndios. A empresa
Mannesmann Florestal,  em
Paraopeba/MG, sediou uma de-
monstração de campo que promo-

veu apresentações práticas dos
assuntos discutidos.

O II Seminário Sul-Americano e
a 6a Reunião Técnica Conjunta

IPEF/SIF/FUPEF sobre Controle
de Incêndios Florestais será rea-
lizada no ano 2.000, no Estado de
São Paulo, sob a organização do
IPEF.

Demonstração de combate ao incêndio
florestal: 1-Uso de aeronave agricola;
2-Uso de helicóptero para transporte e
resgate de equipe de combate direto;
3-Aspecto da área de demonstração;
4-Uso de equipamento Bambi Bucket.
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Viagem técnica do
PTSM à Europa
Viagem técnica do
PTSM à Europa

A empresa PORTUCEL (60%
estatal e 40% investidores) tem
uma área total de 104 mil ha, com
75 mil ha de eucalipto, 15 mil ha
de pinus e mais 14 mil ha com
outras espécies agrícolas ou flo-
restais. Com rotação de 10 a 12
anos, os plantios de Eucalyptus
globulus alcançam produtividades

Área total de florestas  3,1 milhões de ha
Categoria dos proprietários de florestas

Florestas Públicas  3%
Proprietários privados 85%
Áreas florestais comunitárias 12%

Espécies
Pinho Bravo 34%
Sobreiro 21%
Eucalipto 17%
Azinheira 15%
Outras espécies 12%

Indústria de celulose:
Número de fábricas

             Celulose     7
             Papel    65

Trabalhadores 7100
Consumo de madeira (Setor Celulose)

Eucalipto  4,17 milhões de m 3 com casca/ano
Pinus  1,21 milhões de m 3 com casca/ano

médias de 180 a 200 m3/ha.

A EMPORSIL implantou um sis-
tema de colheita através de uma
unidade-piloto de exploração, utili-
zando um “harvester” e 1
“forwarder” para reduzir custos de
corte e remoção, melhorar a segu-
rança e higiene no trabalho e dimi-

nuir o impacto ambiental na explo-
ração florestal. O sistema pareceu
bastante interessante pela estrutu-
ra de formação e treinamento de
pessoal.

Nos dois Institutos de Pesquisa
Florestal visitados (SKOGFORSK
na Suécia e RAIZ em Portugal) o
Prof. José Leonardo de M. Gonçal-
ves (ESALQ/USP) apresentou infor-
mações sobre as atividades
silviculturais do Setor Florestal Bra-
sileiro, enquanto que o Engo.
Vanderlei Benedetti (IPEF) mostrou
as linhas de atuação efetuadas pelo
Instituto entre as  empresas asso-
ciadas e as mantenedoras de
projetos.

O IPEF dará andamento aos
contatos efetuados durante a visita
para posterior definição de linhas de
ação junto as empresas associa-
das, visando avaliar alguns equipa-
mentos de interesse em nossas
condições florestais.

INDICADORES DO SETOR FLORESTAL DE PORTU GAL

Equipamentos de preparo de solo
observados em teste na PORTUCEL
(Coveadeira e subsolador triplo).

Em continuidade à matéria
publicada no Boletim Informativo 4
(40) do mês de agosto, estamos
publicando também nesta edição in-
formações trazidas pelo grupo que
realizou a Viagem Técnica do Pro-
grama Temático do Silvicultura e
Manejo – PTSM/IPEF à Europa.

Em Portugal visitou-se o RAIZ,
Instituto de Investigação Florestal,
que tem por objetivo a investigação,

cializada nas áreas
de produção florestal
de eucalipto e indús-
tria de celulose. As
principais áreas de
atuação do Instituto
são: solos e fertilidade, melhora-
mento genético, biotecnologia e
proteção florestal.

Os indicadores do setor florestal
português são apresentados no qua-
dro a seguir:apoio tecnológico e formação espe-
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Curso de Atualização sobre
Manejo de Formigas Cortadeiras

Durante os dias 9 e 10 de
julho de 1998 foi realizado o
IV Curso de Atualização so-
bre Manejo de Formigas
Cortadeiras, juntamente com
a 16ª Reunião do PCMIP.

O evento, realizado no Ho-
tel Praia Sol em Nova Almeida,
localizado em local privilegia-
do, no litoral do ES, contou
com a colaboração da Aracruz
Celulose, que não mediu es-
forços e deu todo apoio neces-
sário na organização do cur-
so. A empresa propiciou ain-
da a realização da parte de
campo, com a demonstração
da aplicação tratorizada de
MIPIS e pulverização eletrostática, sistema inovador que per-
mite a aplicação de gotas carregadas eletrostaticamente, o
que aumenta a eficiência da operação.

O evento contou com a presença de 70 participantes, re-
presentando 13 empresas do setor florestal do Brasil, duas da
Argentina e uma do Paraguai, professores de duas Universi-
dades, 7 empresas prestadoras de serviço e distribuidoras de
produtos utilizados no controle de formigas, sendo duas da
Argentina, e 7 empresas produtoras de formicidas, além de
estudantes de pós-graduação de duas Universidades.

O curso teve como objetivo principal atualizar técnicos que
atuam na área de controle de formigas, propiciando o contato
com o que existe de mais atual no manejo de formigas
cortadeiras.

As palestras deixaram claro que o controle de formigas
não pode ser encarado como uma operação isolada, mas tem
que estar inserido dentro de um sistema, que envolve uma
série de etapas e procedimentos, que não se resumem ape-
nas a aplicação do formicida, apesar da atividade ser de fun-
damental importância para o controle de formigas.

Entre essas etapas pode-se citar o conhecimento da bio-
logia e comportamento das formigas, que apesar das pesqui-
sas realizadas e em andamento, ainda requer um estudo mais
aprofundado, pois até hoje não se conhece em detalhes fato-
res importantes para o sucesso do seu controle.

Quanto à realização do controle, ficou claro que ele varia
entre as empresas florestais, mas existe uma tendência de
aumento de controle através da utilização de MIPIS.

Outra tendência que ficou clara no evento, foi a utilização

de softwares como impor-
tantes ferramentas no
manejo de formigas
cortadeiras. Foram apre-
sentados dois softwares,
com concepções diferen-
tes, mas que visam
otimizar o controle de for-
migas cortadeiras: o Sis-
tema Monitorado de For-
migas e o DICE.

O Sistema Monitorado
de Formigas é baseado na
“técnica do pior foco”, onde
no ponto de maior
infestação de formigas, de
uma área de cerca de 300
ha, uma série de

parâmetros são avaliados, para auxiliar na tomada de decisão
de controlar ou não a área.

O software denominado DICE (Dano, Infestação, Controle
e Infestação), leva em consideração uma série de critérios
técnicos e econômicos, importantes no controle de formigas
cortadeiras, analisando as informações monitoradas de uma
maneira integrada.  Nesse sistema, os recursos empregados
no controle são otimizados, ajustando períodos entre contro-
les, material, tipo de aplicação e mão-de-obra.  O programa
será  disponibilizado a partir do mês de setembro em ambien-
te Windows.

No próximo Boletim Informativo será apresentado de uma
maneira clara e explicativa o funcionamento do Software de-
nominado DICE.

A 16ª Reunião do PCMIP, teve como objetivo principal apre-
sentar os avanços alcançados no Software Insecta, realizan-
do-se a demonstração de uma versão provisória do programa
que ainda neste ano estará concluída. Foi apresentado um
status dos projetos em andamento e perspectivas de pesqui-
sas futuras, que estarão sendo apresentadas em forma de
projetos na próxima reunião do PCMIP, que será realizada
nos dias 3 e 4 de dezembro, no Mato Grosso do Sul, na asso-
ciada Champion Papel e Celulose Ltda. Contamos com a par-
ticipação de todos, para que possamos fazer do PCMIP um
programa cada vez mais voltado às necessidades das empre-
sas florestais.

A comissão organizadora agradece o patrocínio da Atta-
Kill Comércio e Indústria de Defensivos Agrícolas, Cyanamid
Química do Brasil e Rhodia Agro, além da colaboração da
Agrevo do Brasil e FMC do Brasil, que contribuíram para o
sucesso do evento, considerado “excelente” por 38% e “bom”
por 43% dos participantes.

Participantes do evento no Hotel Praia Sol



7

SETEMBRO/98

A Primeira Conferência so-
bre Informação Geoespacial
nos Setores Agrícola e Flores-
tal ocorreu nos dias 1,2 e 3 de
junho, em Lake Buena Vista,
Flórida. Novecentos profissio-
nais se reuniram para apresen-
tar suas experiências, novos
equipamentos e softwares que
vêm sendo incorporados ao
geoprocessamento. O acadê-
mico de engenharia florestal da
ESALQ/USP, Leandro A.F. Vaz
Pinheiro, foi um dos participan-
tes do evento.

Um dos destaques da con-
ferência foi a presença de Jack
Dangermond, presidente a

ESRI, empresa que desenvolve o ArcInfo e o ArcView,
líder no mercado mundial de sistemas de informação
geográfica. Jack Dabgermond ressaltou a importância
dos setores florestal e ambiental na popularização dos
sistemas de informação geográfica, conhecidos popu-
larmente como SIG. Ainda segundo o presidente da ESRI,
a criação de softwares mais simples, para os usuários
que não pretendem investir muito tempo na sua forma-
ção com esta ferramenta, é a alternativa mais viável para
popularizar o SIG e diminuir seus custos.

Antecipado esta popularização, vários conferencistas
estão apostando na Internet como o principal meio de
aquisição e compartilhamento de informações
geoespaciais num futuro próximo. Seguindo esta tendên-
cia, várias empresas apresentaram seus softwares para
compactar, encriptar e disponibilizar mapas em tempo
real na rede. Desta forma, as bases de dados das em-
presas, ONGs, entre outras, poderão ser atualizadas
automaticamente pela Internet.

A Internet passa a ser agora mais um dos vetores
que influenciará a evolução do geoprocessamento, jun-
tamente com os sistemas de posicionamento global
(GPS), o sensoriamento remoto, as tecnologias de ban-
cos de dados de computadores e softwares. Esta é sem
dúvida uma tecnologia híbrida que evoluiu rapidamente
nesta década e mesmo os analistas mais experientes
têm se limitado a traçar tendências a curto prazo.

As tendências de maior destaque identificadas na con-
ferência foram: popularizar a tecnologia (com sofwares

nos Estados Unidos discute
Geoprocessamento no Setor Florestal

C
on

fe
rê

nc
ia

mais simples e amigáveis) para diminuir custos e ampliar
benefícios dentro da organização; compartilhar dados
(pela Internet) e facilitar a atualização; priorizar a infor-
mação em relação ao sistema; e moldar e criar famílias
de softwares adequadas aos múltiplos usuários desta
tecnologia.

No setor florestal, segundo os especialistas, a
competitividade nos mercados internacionais depende-
rá em grande parte da otimização de processos e do
monitoramento constante da performance. Neste con-
texto os processos de certificação surgem como deno-
minadores comuns e em última análise delimitadores de
mercados. Para atingir estes níveis de excelência será
necessário um gerenciamento mais intensivo que resul-
tará num aumento substancial na demanda por informa-
ções, boa parte delas georreferenciadas. O
geoprocessamento é a ferramenta necessária para ob-
tenção manipulação e análise destas informações.

A participação do acadêmico na conferência teve o
apoio da Aracruz Celulose S.A., Champion Papel e Ce-
lulose Ltda., Pisa Florestal S.A., Riocell S.A., Copener
Florestal Ltda., Reflorestadora Água Azul – RAA, Veracruz
Celulose S.A., Conselho Nacional dos Engenheiros Con-
sultores – CNEC, Programa Temático de Gestão
Ambiental – PCNAT/IPEF e do Instituto de Pesquisas e
Estudos Florestais – IPEF.

Os anais com trabalhos apresentados na íntegra en-
contram-se à disposição para consulta na Biblioteca do
IPEF.

Computador de campo acoplado ao GPS para coleta de dados georeferênciada
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Congresso da Sociedade
de Botânica de São Paulo
este ano, em sua décima
segunda edição, será reali-
zado entre os dias 5 e 7 de

novembro na Escola Superior de Agri-
cultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ), em
Piracicaba/SP. O evento integra as
atividades relacionadas ao centenário de
falecimento do fundador da Escola: “Luiz
Vicente de Souza Queiroz”.

O tema “Plantas Tropicais:
Interações em Ecossistemas Naturais
e Agroecossistemas” escolhido para
este XII Congresso, visa discutir os no-
vos conceitos e desafios na área de

Interações em Ecossistemas Naturais e
Agroecossistemas é o tema do XII Congresso da

Sociedade Botânica de São Paulo
Botânica, tendo em vista os recentes
avanços nas pesquisas vegetais. A pro-
posição deste tema relaciona-se, ain-
da, à necessidade de realização de es-
tudos interdisciplinares, com maior
entrosamento entre as diversas áreas
do conhecimento, gerando resultados
mais globais e de maior aplicabilidade
para a sociedade.

Para estimular tal abordagem, as
sessões foram divididas em cinco
subtemas: Reprodução Vegetal,
Biotecnologia, Ecofisiologia, Interações
Bióticas e Biodiversidade, que contarão
com a apresentação de palestras, tra-
balhos científicos na forma de painéis e

realização de mesas redondas.

O congresso constitui-se numa das
principais oportunidades para a realiza-
ção de debates e apresentação de re-
sultados de trabalhos científicos desen-
volvidos por Botânicos do Estado de São
Paulo, devendo contar também com re-
presentantes de algumas das principais
instituições de pesquisa do Brasil.

Os interessados em participar des-
te XII Congresso da Sociedade Botâ-
nica de São Paulo devem entrar em
contato com a Secretaria do Congres-
so no Departamento de Botânica da
ESALQ/USP pelos telefones (019)
429.4431 e 429.4136, ou pelo e-mail:
jupsouza@carpa.ciagri.usp.br.

A taxa de inscrição, é de R$ 50,00
para sócios da Sociedade de Botânica
de São Paulo, R$ 120,00 para profissio-
nais não-sócios e R$ 25,00 para estu-
dantes de graduação. Cada inscrição
dará direito a apresentação de até dois
trabalhos, cujos resumos devem ser pos-
tados até o dia 18 de setembro para a
Secretaria do Congresso.


