
 

 
 

CIRCULAR TÉCNICA No 6 
 
PBP/0 (Arquivar nesta pasta) 
 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

O serviço de colheita de sementes 
 
 Está sendo absorvido pelo IPEF e com nova estruturação o serviço de colheita de 
sementes de essências florestais que vinha sendo executado pela Comissão de Sementes do 
DRNR. Os trabalhos técnicos continuarão a ser assorados pelos docentes do Departamento, 
mas deverão ser voltados principalmente ao programa que vem sendo desenvolvido pelo 
IPEF. Nesse sentido será dada ênfase especial ao programa de propagação vegetativa para 
produção de sementes melhoradas, e as colheitas se restringirão somente a materiais 
geneticamente qualificados, para atender aos trabalhos de pesquisa em desenvolvimento, ou 
às solicitações de nossas associadas feitas com a devida antecedência. 
 
1 – SEMENTES DISPONÍVEIS 
 
 Levamos ao conhecimento dos associados do IPEF, a disponibilidade das seguintes 
sementes: 
 

Espécie Procedência Quantidade (kg) Preço ($) 
E. saligna Itatinga 500,0 160,00 
E. microcorys Tatuí 50,0 200,00 
E. saligna Mairinque 50,0 300,00 
E. globulus Portugal 15,0 600,00 
 
2 – SEMENTE ESPECIAL DE E. GRANDIS 
 
 Já como conseqüência do programa de melhoramento genético dessa espécie nos 
diversos locais e associadas, foi possível obter pequeno lote de sementes com excelente 
qualidade. As áreas de coleta apresentam procedência determinada da Austrália (Coffs 
Harbour), isolamento genético e a população básica está sendo submetida a rigorasa 
seleção. 



 

 O IPEF dispões de 3kg de sementes para cada associada que atue em condições 
ecológicas favoráveis à espécie. 
 Devido às complexidades das operações de colheita, o preço foi estipulado em $ 
600,00/kg e o número de sementes férteis/kg está ao redor de 700.000, praticamente o 
dobro das sementes normalmente comercializadas. 
 Observação: visando uma divisão eqüitativa das sementes disponíveis, o IPEF 
aguardará 15 dias para manifestação das associadas. Posteriormente as sementes serão 
liberadas para comercialização. 
 
3 – SEMENTES PARA 1976 E 1977 
 
 Visando uma programação de colheita para 1976 e 1977, solicitamos das Empresas 
associadas as seguintes informações:  
 
 3.1 Espécies pretendidas 
 3.2 Quantidades 
 3.3 Áreas prováveis de atuação 
 
 Aguardamos com maior brevidade possível essas informações para programarmos 
os trabalhos, a estrutura e os contatos, com a necessária antecipação. 
 Para informações rápidas, usar TELEX-ESALQ-019-1141 - PIRACICABA 
 
 

 
 
  


