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A MAIS NOVA ASSOCIADA
ACOMPANHIAMELHORAMENTOSDE paradidaticas, bem como livros de

SAOPAULO(CMSP), desdeoinfciodoano, divulgaQao, destinados a culinaria,
reintegra 0 quadro de associ ad as do IPEF, psicologia evida pratica. TamMm tem uma
conforme informaQao do superintendente linha de artefatos de papel destinada ao use
do Instituto, Walter Suiter Filho. "Alem de no lar e em escrit6rios.
significar a constataQao da importancia da A MELHORAMENTOS tem tres
pesquisa, 0 retorno desta empresa fazendas florestais, onde ainda existem,
representa tambem reconhecimento das . intocadas, matas naturais: Caieiras (SP),
constribuiQoes do Instituto ao setorflorestal Camanducaia (MG) e BraganQa Paulista
brasileiro," declarou Suiter. Com a (SP). Nosquase18milhectaresdeflorestas,
reintegraQao da com 1.200 quil6-
MELHORAMEN- metros de estra-
TOS, 0 IPEF "Atualizarao das pr6prias,
passa a ter 23 .,. todos os anos
associadas. tecnol6gica para sac plantadas 1

ACMSPtem milhao e meio
um complexo manter a qualidade de arvores.
industrial diver- dos produtos." 0 Parque
sificado atuante Grafico ocupa
nas areas de "---------------- 30 mil metros
reflorestamento, quadrados de
serra ria, pasta mecanica de madeira, pasta area. Na fabrica de Caieiras, uma estaQao
termoquimomecanica, papeis absorventes, de tratamento de efluentes devolve agua
artefatos de papel, editora, livrarias, grafica, totalmente despolurda ao rio Juqueri, ap6s
impressos de seguranQa (cheques e docu- 0 cicio industrial.
mentos), lignosulfonados (destinados a
perfuraQ80 de pOQospetrollferos, a industria
e a cerAmica), mineraQao e urbanizaQao.

"Emtodos os setores, a empresa investe
na atualizaQ80 tecnol6gica para manu-
tenQ80 da qualidade," disse 0 gerente da
Divido de Madeiras da MELHORA-
MENTOS, Oscar de Brito Neto. Segundo
ele, ao longo de um seculo a qualidade dos
produtos da CMSP foi a grande responsavel
pela confianQa adquirida no mercado.

Na decada de 80, a MELHORAMENTOS
exportou mais de 30 milhoes de Iivros e 65
mil hoes de cadernos e artefatos de papel.
Textos e ilustraQoes de autores brasileiros
foramtraduzidos para 14 idiomas e circulam
por 39 naQoes da America Latina, America
do Norte, Europa, Africa e Oriente.

Com mais de 4.200 tftulos publicados, a
empresa tem Iivros infanto-juvenis, de
referencia, como dicionarios, atlas e obras

Hist6ria
A MELHORAMENTOS foi criada em

1890. Desenvolveu atividades
particularmente ligadas a madeira, papel,
ensino, cultura e ao conforto domestico.

Em Caieiras, a MELHORAMENTOS
atuoucom pedreira,cal, ceramica efabrica
de papel.Simultaneamente,em SAoPaulo,
a Weiszflog Irmaos direcionou as
atividades para os empreendimentos
graficos, de papelaria e editoriais.

Em 1920, as duas sa uniram com 0

objetivo de ativar 0 desenvolvimento
material e cultural do pals. Este foi 0

nucleobasico detodoocomplexo industrial
que e hoje 0 grupo empresarial.
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PRODUCAo CIENTiFICA
Embora trabalhos cientificos de excelente

qualidade estejam sendo publicados e discutidos em
congressos, observa-se a preocupante queda na
quantidade destes trabalhos. A ausencia, cada vez
maior, de tecnicos e de pesquisadores, que atuam
em empresas florestais, das tribunas dos congressos
e urn sinal alarmante do desinteresse quanta as
descobertas cientificas.

Esta atitude merece seria reflexao porque pode gerar graves
consequencias as ciencias f1orestais, como por exemplo falta de
difusao de novas tecnicas, curriculos profissionais pobres, falta
de motivayao para discutir os avanyos do setor, tanto na plateia,
como nos corredores de congressos, quando do debate surgem
alternativas e questionamentos enriquecedores do conhecimento.
Em suma, a apatia cientifica impera.

E bem verdade que SaDpoucas as empresas que valorizam
as conquistas do pr6prio corpo tecnico, incentivando a produyao
de trabalhos para congressos e que os utilizam sabia mente como
marketing, uma vez que isto as torna mais conhecidas e mais
competitivas. Se as empresas adotaram a orientayao para a nao
divulgayao dos trabalhos, seria uma atitude pouco inteligente.

A situayao destes tecnicos e cientistas, lotados em empresas
e instituiyoes, onde os cargos nao SaD vitalicios, complica-se
quando surge a concorrencia por uma nova oportunidade. Ja que
a produyao cientifica por eles desenvolvida nao foi divulgada,
nao pode ser julgada ou considerada e isto os impede de disputar
uma nova posiyao. Vale ressaltar que boas posiyoes estao cada
vez mais escassas.

Paralelamente a esta anomalia e tambem em decorr€mcia
dela, os editores de revistas cientificas, sobretudo na area
f1orestal, tern enfrentado todos os dias dificuldades para obterem
quantidade e qualidade nos trabalhos para mante-Ias atualizadas,
pois na realidade muitas descobertas ficam no esquecimento por
falta de empenho de seus autores.

E 6bvio que, mesmo sem este tipo de divulgayao, a evoluy80
da pesquisa cientifica vai continuar, embora de forma mais lenta.
Publicar trabalhos cientificos nao e perda de tempo. E incentivo
a produyao do pesquisador a favor da pr6pria empresa. 0
reconhecimento publico de suas descobertas, por meio da
publicayao em revistas especializadas, e a recompensa minima
ao trabalho executado, principal mente num momenta em que a
politica economica nacional corr6i assustadoramente ossalanos.
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SERlE CIENTIFICA
Ja safram os doisprimeiros numeros

da Serie Cientlfica IPEF, referentes aos
meses de dezembro de 1993 e janeiro
deste ana e podem ser obtidos, por
meio de solicita~ao de xerox a Biblioteca
do Instituto. Ambos trazem trabalhos
realizados com eucaliptos na Esta~i!o
Experimental de Ciencias Florestais de
Anhembi.

o de dezembro, trata da 'Varia~ao
entre procedencias, ra~as locais e
progenies de E. citriodora Hook esuas
implanta~oes no melhoramento
genetico". Apresenta uma revisao das
introduyoes de procedencias efetuadas
no Brasil e indica as estrategias para a
produ~ao de sementes melhoradas da
especie. 0 estudo revela que a especie
e altamente potencial para extensas
areas ecologicas brasileiras.

o numero de janeiro traz 0 trabalho
"E. microcorys: variayoes naturais
entre populayoes e formayao de
populayao base". Esta e uma especie
potencial para a produyao de madeira
para serra ria e laminayao. Tambern
uma revisao das introdu~oes de
procedencias e apresentada neste
trabalho.

A Serie Cientifica IPEF e urnveiculo
de divulgayao de textos elaboradospelos
membros do corpo tecnico do IPEF, de
suas empresas associadas e pelos
docentes e discentes do LCF/ESALQI
USP.

Podem ser publicados monografias
e outrostextos sobre temas relacionados
a Ciencia e Tecnologia Florestal,
revisoes bibJiognlficas sobre 0 assunto,
relat6rios de visitas ou de viagens
referentes as atividades fJorestais,bern
como coletaneas de dados e de
trabalhos de interesse especffico para
determinadas areas da ciencia e
tecnologia fJorestaise que possarn servir
de suporte para programas de pesquisa
do proprio IPEF.

Superlntendente dolPEF: Dr. Walter Suiter Filho.
.f:entral Tecnlca de Informa~: Marialice Metzker Poggiani.
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QUESTOES AMBIENTAIS POLEMICAS

o IPEF tem um programa de a90es
entre Empresas, Universidades e Institui90es
de Pesquisa para buscar respostas
cientrficas as questoes polemicas
provocadas pelos impactos ambientais da
atividade florestal. Na maioria das vezes,
estas polemicas surgem de suposi90es sem
qualquer embasamento cientifico que, uma
vez divulgadas, podem causar grandes
prejurzos a imagem do Setor Florestal
perante a sociedade. 0 Setor nao tem
respondido com argumenta9ao cientffica e,
portanto, esta sem respaldo para elucidar
os problemas.

o programa tem por objetivos dar suporte
cientffico as associadas, por meio do
cadastramento das principais questoes
levantadas pelo pr6prio Instituto e pelas

pr6prias associadas, bem como procurar
na literatura nacional e internacional apoio
cientffico para os questionamentos.

"0 objetivo do
programa e dar
suporte cientifico

as empresas"

Tambem procura incentivar e coordenar
estudos cientfficos para responder as
duvidas quanta ao meio ambiente, convocar
especialistas para emissao de parecer sobre

os questionamentos e interpelardeclara90es
e pareceres, com respaldo cientffico, sobre
as atividades do Setor.

Assim, as empresas interessadas podem
contar com um completo Banco de Dados
sobre todas as questoes ou movimenhs
ambientalistas no pars, entidades envolvidas
e principais questionamentos feitos ao Setor
e respectivas analises de pertinencia, um
canal de dialogo cientffico sobre as questoes
levantadas, alem da credibilidade de 26
anos de servi90s prestados ao Setor Florestal
pelo IPEF.

Podem participar Associadas e
Contribuintes, mediante taxa mensal para
manuten9ao da estrutura minima, bem como
estudos especificos aprovados pelo
Conselho Curador.

SUBSTRATO PARA ESSENCIAS NATIVAS

o professor Jose Leonardo de
Moraes Gon9alves do LCF/ESALQ
realizou no dia 3 de fevereiro, curso
sobre substrato para produ9ao de
mudas de especies nativas, com
partedas atividades do
Co nve n ioC ESP ILC F IIP E F.
Participaram cerca de 40 pessoas,
entre engenheiros florestais,
agronomos, bi610gos e tecnicos
agricolas da CESP, bem como
estudantes de p6s-gradua9ao,
professores da ESALQ e engenheiros
de empresas associadas ao IPEF.

o objetivo principal do curso foi
dar um treinamento para 0 pessoal
tecnico envolvido com a produ9ao
de mudas de nativas na CESP, tendo
em vista que 0 sistema anterior de
produ9ao de mud as, por sacos
plasticos esta sendo mud ado para 0

sistema de produ9ao em tubetes de
polipropileno. A mudan9a exige novas
defini90es quanta ao preparo do
substrato do solo e novas recomenda90es
de aduba9ao. Os viveiros de mudas da
CESP destinam-se ao reflorestamento das
margens dos reservat6rios e para fomento
florestal (doa9ao a pequenas e medias
propriedades ).

Durante 0 curso, foram tratados tres
temas: "Caracteristicas Fisicas e Quimicas
de Substrato para Produ9ao de Mudas de
Essencias Nativas", com enfase nos
parametros a serem considerados para
obten9ao de boa estrutura fisica e de

condi90es quimicas adequadas do susbtrato
para 0 crescimento das mudas.

"Recomenda9ao de Aduba9ao de
Viveiro" foi outro tema discutido, quando
houve a apresenta9ao de uma pro posta de
interpreta9ao de analise do substrato, bem
como tabelas de recomenda9ao de
aduba9ao com base em pesquisas feitas
em viveiros f10restais da CESP.

Oterceirotema abordou os "Reflexos da
Qualidade da Muda sobreo Estabelecimento
das Florestas no Campo", com enfase sobre

as formas de manejo que podem influenciar
na qualidade e, consequentemente, no
pegamento da muda e no crescimento inicial,
em fun9ao de deficiemcias de agua e de
nutrientes que a muda possa encontrar no
campo.

o curso teve uma parte expositiva e
outra pratica nos laborat6rios e no viveiro de
mudas do LCF/ESALQ e do IPEF, onde
foram realizados ensaios que permitem
determinar a porosidade e a capacidade de
reten9ao Je umidade por substrato.



A ARACRUZ nao vai mais explorar 0
pomar de sementes de Pinus caribaea
comercialmente por falta de mercado,
devendo reduzir de 150 para apenas 15
hectares a area cultivada com este fim.
Devera manter os 15hectares somente para
resguardaro material genetico a ser utilizado
em pesquisas. A deficiencia do mercado e
provocada pela falta de agressividade em
colocar essas sementes no exterior.

A empresa ja come~ou a colheita das
cerca de mil matrizes do pomar para novos
testes. 0 material colhido ficara no IPEF a
disposi~ao para comercializa~ao pelas
associadas e demais interessados.

A empresa MELHORAMENTOS tem a
disposi~ao do mercado sementes das
especies Pinus patula, Cunninghamia
lanceolata, Cryptomeria japonica,
Cupressus lusitanica, Eucalyptus maidenii

e Eucalyptus globulus.

No mes de janeiro 0 superintendente do
IPEFvisitou a ROHM & HAAS, com 0 objetivo
de discutir a possibilidade de apoio cultural
da empresa as pUblica~oes e a alguns
eventos promovidos pelo IPEF.

No mes de janeiro, 0 Superintendente do
IPEF Walter Suiter Filho visitou a BAHIA
SUL. 0 objetivofoi familiarizaro engenheiro
Remi Bertol, com rela~ao as questoes
administrativas, funcionamento etendencias
do IPEF. 0 engenheiro Remi est a
substituindo Rubens Damas Garlipp como
representante da Bahia Sui no Conselho
Deliberativo do IPEF. Walter Suiter Filho,
conheceu a area de recupera~ao no entorno
da fabrica de celulose, onde na revegeta~ao
sac utilizadas especies nativas e 0 viveiro de
mudas total mente automatizado, com

produ~ao dealta qualidade, manejo uniforme
e baixo uso de mao-de-obra (cerca de 8 mil
mudas por homem/dia).

o Engenheiro Valdemar Ortega da
WWF-UK(lnglaterra), cumprindo programa
de visitas esteve em fevereiro na SUZANO,
DURAFLORA, INPACEL, KLABIN e IPEF.

CONGRATULACOES

o IPEF recebeu congratula~oes pelos
25 anos de atividade do Instituto enviadas
pelo professor e pesquisador da CSIRO
Division ForestrydaAustralia, Ken Eldridge.
Na mesma correspondencia ele agradeceu
a remessa da "excelente" revista IPEF, em
dezembro do ana passado. Na carta,
Eldridge formula votos de que 0 Instituto
continue a atuar em pesquisa e
desenvolvimento para f10restas brasileiras
e do mundo.

o primeiro numero do "Forwork News",
6rgao informativo da Forestry Workforce
Network, editado e distriburdo gratuitamente
pela Organiza~ao Internacional do Trabalho
(OIT), ja esta a disposi~ao. Esta primeira
edi~ao contem informa~oes sobre banco de
dados de estudos em diversas opera~oes
f1orestais. novo sistema de medi~oes para
estudos de trabalho, resultados sobre um
trabalho de descentraliza~ao da
administra~ao em um distrito f10restal na
Suecia, certifica~ao e treinamento de
trabalhadores f1orestais, entre outras.

Os interessados devem escrever para
Dr. Peter Poschen, INDUSTR, International
Labour Office (ILO) - CH - 1211 GENEVA-
22 - Switzerland.

No perrodo de 15 a 20 de maio sera
realizado 0 4' Simp6sio de Controle Biol6gico,
no Centro de Conven~oes, em Gramado

(RS), promovido pela EMBRAPA, com a
presen~a de pesquisadores nacionais e
internacionais. Diferentes areas de atua~ao
do Controle Biol6gico serao discutidas, como
insetos, doen~as, nemat6ides, plantas
daninhas, bem como saude publica e animal.

Informa~oes adicionais pelo telefone
(0532) 21-2033.

o III Curso de Atualiza~ao no Controle
de Formigas Cortadeiras, sob a organiza~ao
do Programa Cooperativo de Manejo
Integrado de Pragas em Florestas, sera
realizado de 10 e 11 de maio, no anfiteatro
do Centro de Energia Nuclear na Agricultura
(CENA). 0 curso destina-se a
pesquisadores, engenheiros e tecnicos de
institui~oes de pesquisas, universidades,
empresas f10restais e companhias qurmicas,
ligadas ao controle de formigas cortadeiras.

Informa~oes adicionais pelo teletone
(0194) 33-6155.

EVENTOSDE
MAR~6

1~ Reuniao do PC-NAT
(BAHIA SUL)

2~ Reuniao do PC-MEC
(BAHIA SUL)

Grupo de Trabalho
Inventario Florestal
(IPEF)


