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Fundado em 1968, a partir do ano de 1979, o artigo 6º de seu estatuto, que trata 
da finalidade do IPEF, incorporou como um de seus itens “a preocupação com 
a formação de recursos humanos”. Até essa data a prática já vinho sendo 
exercitada, de forma natural e espontânea, como decorrência das ações de 
integração universidade-empresa, razão primeira da fundação do Instituto. Como 
exemplo desse fato, o primeiro registro histórico dessa preocupação aparece na ata 
da reunião da diretoria (hoje Conselho Deliberativo) realizada no dia 22 de maio 
de 1969: “Concedidas duas bolsas (1 salário mínimo cada) para alunos da 
ESALQ (análise estatística e controle químico de taquari)”.

O estatuto atual (versão de 2012) é mais explícito quando prevê como item “d” do 
referido artigo “contribuir para a formação, capacitação e treinamento de 
recursos humanos”.

Reforçando essa preocupação, o Planejamento Estratégico (IPEF 2020) elaborado 
para a década de 2010-20, entre seus sete objetivos, um deles é especialmente 
dedicado a recursos humanos: “contribuir para a melhoria da capacitação dos 
profissionais que atuam na área florestal”. Também apoiado no IPEF 2020 foi 
lançado o PPGF – Programa de Preparação de Gestores Florestais.

As principais alternativas para cumprimento dessa finalidade/objetivo estratégico 
tem sido, através dos programas cooperativos, o oferecimento de estágios e bolsas 
de estudo para alunos das universidades. Por razões históricas e geográficas, a 
maior parte dos alunos é proveniente do curso de Engenharia Florestal da Esalq/
USP. Os programas cooperativos contribuem através das suas reuniões, visitas 
técnicas e sugestões de pesquisas de interesse geral. Adicionalmente, com relativa 
frequência, as empresas oferecem bolsas e estágios curriculares, ou de férias, para 
os acadêmicos envolvidos nos programas. 

Dos 54 estagiários/bolsistas registrados atualmente, 32 estão ligados a programas, 
sendo 22 a nível de graduação (G) e 10 a nível de pós-graduação (PG). Os 
programas patrocinadores e respectivos números são: PTSM - Programa 
Temático de Silvicultura e Manejo (4G + 4PG), PROTEF - Programa 
Cooperativo de Proteção Florestal (2 G + 4 PG), PCSN - Programa 
Cooperativo em Silvicultura de Nativas (5G + 1PG), EUCFLUX - Programa 
Torre de Fluxo (2G + 1PG), PPPIB - Programa de Produtividade Potencial 
de Pinus no Brasil (3G), PCMF - Programa Cooperativo em Melhoramento 
Florestal (1G), PCCF - Programa Cooperativo em Certificação Florestal 
(1G), PECE - Programa Cooperativo de Clonagem e Enraizamento de 
Eucalipto (1G). Além destes programas, dois projetos especiais possuem 
estagiários/bolsistas: com a CESP (1G), sobre “Restauração Florestal da Mata 
Atlântica” e com o SESC-MT (2G), sobre o “Silvicultura de Espécies Nativas do 
Cerrado Mato-grossense no Refúgio Ecológico SESC Serra Azul”.

Desde 1980, o setor de Recursos Humanos mantém em seus arquivos os 
estagiários e bolsitas registrados. Nestas três décadas estão registrados cerca de 
900 acadêmicos de universidades e alunos de escolas técnicas (Química, Biologia, 
Agrícola, Florestal, etc). Os convênios firmados atingem a expressiva marca de 60 
entidades educacionais englobando universidades, faculdades, escolas, institutos, 
etc. Tudo isso sem contar os mais de 50 engenheiros agrônomos e florestais que 
trabalharam e foram treinados no IPEF. Muitos deles, hoje, são professores de 
destaque nas universidades brasileiras e profissionais de renome nas empresas 
florestais brasileiras.

Luiz Ernesto George Barrichelo
Diretor Executivo do IPEF

ExpEdiEntE
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Nos dias 10 e 11 dedezembro foi 
realizada em Campinas (SP) a V Reunião 
do Programa Cooperativo TECHS 
(Tolerância de Eucalyptus Clonais 
ao Estresse Hídrico e Térmico) que 
contou com a presença de 70 partici-
pantes entre técnicos das 26 empresas 
do programa (AngloAmerican, Arauco, 
ArcelorMittal, Cenibra, CMPC, Comigo, 
Copener, Duratex, Eldorado, FCB, 
Fibria, Florestal Itaquari, Gerdau, GMR, 
International Paper, Jari, Klabin, Lwarcel, 
Plantar, Rigesa, Suzano, V&M e Veracel), 
professores e pesquisadores de universi-
dades e instituições estaduais, federais e 
do exterior, e do próprio corpo técnico 
do IPEF. Os objetivos básicos da reunião 
foram discutir os aspectos operacionais 
e protocolos de manejo dos ensaios, 
debater e consolidar as linhas de pes-
quisa do programa; e identificar sinergias 
com pesquisadores de universidades e 
centros de pesquisa florestal. 

A rede experimental do TECHS 
já possui 31 sítios experimentais, com 
dois ensaios por sítio (clones e espa-
çamentos), instalados em 12 estados 
brasileiros (RS, SC, PR, SP, ES, MG, BA, 
MS, GO, TO, MA e PA) no prazo de 
apenas 10 meses (janeiro a outubro de 
2012) e com uma percentagem média 
de sobrevivência acima de 95%. David 
Fernandes, da Plantar, ressalta que 
“este fato mostra o nível de maturidade 
do setor florestal brasileiro, em termos 
de compromisso com a pesquisa em prol 
de diagnosticar os fatores que podem 
nos levar a manter ou aumentar nossa 
produtividade e competitividade”. 

A reunião também proporcionou 
uma visita de campo ao TECHS ins-
talado na empresa International Paper, 
em Mogi Guaçu (SP), coordenada 
pelos engenheiros Rodrigo Hakamada 
e Cristiane Lemos, que permitiu ver 
de perto o ensaio e debater aspectos 
de campo relacionados aos protocolos 

experimentais que foram abordados 
pelo coordenador técnico Otávio 
Campoe (IPEF), pelos pesquisadores 
Dan Binkley e Mike Ryan (CSU). 

Esta imensa base de dados será 
coordenada por sistemas de banco de 
dados em elaboração pelo IPEF e que 
permitirá rápido acesso às informações 
do programa. Na fase de discussão sobre 
suas linhas de pesquisa, o coordenador 
científico do TECHS, prof. José Luiz Sta-
pe (NCSU/IPEF), apresentou as linhas de 
pesquisa planejadas e, através de ampla 
discussão, colheram-se subsídios para 
novos tópicos que foram incorporados 
ao plano de ação do programa. Para 
Rodolfo Loos, da Fibria, “a discussão das 
pesquisas planejadas é essencial para que 
possamos otimizar os esforços não só den-
tro do TECHS, mas dentro da empresa, 
e entre outros programas do IPEF, como o 
Eucflux, por exemplo”. 

Na última etapa da reunião, pro-
fessores e pesquisadores de distintas 
universidades e centros de pesquisa se 
manifestaram, incluindo: USP-SP, Unesp-
-SP, Unicamp-SP, INPE-SP, IF-SP, UFLA-
-MG, UFVJM-MG,  UFV-MG, UFPE-PE, 
UFRN-RN, UFMT-MT, UFSM-RS, 
Embrapa-PR e Embrapa-DF. O prof. 
Roberto Scolforo (UFLA) relata que 

“identifica-se nitidamente possibilidades 
de sinergia entre o TECHS-IPEF e a UFLA 
em tópicos relacionados à modelagem de 
crescimento e ao sensoriamento remoto, e 
esta reunião possibilitou de fato conhecer 
a plataforma experimental do projeto”. 

Além das interações na rede atual 
do TECHS, os professores Gualter 
Silva (UFRN), Rute Berger (UFPE) e 
Gilvano Brondani (UFMT) expuseram o 
interesse destas intituições em instalar 
uma repetição do TECHS dentro de 
suas fazendas experimentais, o que 
deve ocorrer ao longo de 2013, e 
ampliará o potencial de interpretação 
da interação clone e sítio, por estarem 
em área climáticas não contempladas 
pela rede atualmente. Para o diretor 
executivo do IPEF, prof. Luiz Ernesto 
George Barrichelo, “o TECHS representa 
uma ação integradora interna, entre os 
programas cooperativos do próprio IPEF, 
e externa, ao facilitar pesquisas de intitui-
ções de renome nacional e internacional”. 

A próxima reunião do TECHS 
irá ocorrer em setembro de 2013, 
em área de déficit hídrico no nor-
te de Minas Gerais. Mais informa-
ções sobre o TECHS podem ser 
vistas no site do IPEF, no endereço  
http://www.ipef.br/techs

TECHS consolida linhas de pesquisa e promove  
integração com universidades estaduais e federais
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No dia 5 de dezembro de 2012 
foi realizada a 12ª reunião técnico-
-científica do Programa Cooperativo 
Eucflux, na Unesp, em Botucatu (SP). 
A reunião contou com a presença de 
alunos de graduação e pós-graduação 
da USP e Unesp, de engenheiros das 
empresas cooperadas, de professores 
de universidades do Brasil (Esalq-USP) 
e dos EUA (Virginia Tech e Colorado 
State University) e de pesquisadores 
do IPEF, tendo sido coordenadada 
pelos pesquisadores Yann Nouvellon 
(CIRAD), Jean-Paul Laclau (CIRAD) e 
José Luiz Stape (NCSU/IPEF). 

O programa Eucflux teve início em 
fevereiro de 2008, com a instalação de 
uma torre de fluxo de 36 metros de 
altura, em uma floresta de 6 anos de 
Eucalyptus grandis (origem seminal) que 
foi cortada com 7 anos e reformada, 
estadando o novo plantio clonal com 
3 anos. O programa tem três linhas 
básicas de pesquisa, com a torre de 
fluxo, estimando os fluxo de carbono, 
água, energia numa rotação completa 
de um plantio de eucalipto típico do 
estado de São Paulo, com os processos 
geobioquímicos, uso de água e o siste-
ma radicular, e com a variabilidade da 
fisiologia aérea, radicular e de balanço 
de carbono entre 14 clones de eucalipto 
e dois materiais seminais. 

Durante a reunião, Stape fez uma 
síntese do programa, sua evolução em 
termos delinhas de pesquisa e a exce-
lente cooperação entre os institutos 
nacionais e internacionais via IPEF, USP 
e Unesp. Em seguida, Yann apresentou 
os resultados dos fluxos de carbono e 
água da torre antes e depois do corte, 
mostrando o efeito da colheita sobre os 
fluxos e evidenciando que em menos de 
um ano a floresta já apresentava balanço 
de carbono positivo, ou seja, absorven-
do mais do que liberando carbono do 
solo, com a decomposição dos resíduos 
pós-colheita. Mostrou ainda a compa-
ração entre os clones, que mostram 
distintos padrões de copa e balanço de 
carbono. Já Jean-Paul e seus orientados 
de mestrado e doutorado mostraram a 
dinâmica do crescimento de raízes finas 
ao longo do perfil do solo e seu efeito 
sobre a dinâmica de água, sendo que os 
clones possuem raízes mais profundas 
que as sementes. Otávio Campo (IPEF) 
fechou esta seção com a apresentação 
dos resultados do desenvolvimento 
inicial dos clones, os quais já apresentam 
90% de diferença relativa. 

No tópico de qualidade da madeira 
dos clones, o professor Francides 
Gomes (Esalq-USP) mostrou que há 
variabilidade na densidade e qualidade 
da madeira entre eles. Clayton Alvares 

(IPEF) e Eric Gorgens (Esalq-USP) 
apresentaram também os primeiros 
resultados obtidos do vôo LiDAR, rea-
lizado em 2009 nos 200 ha do Eucflux. 
Além dessas apresentações, alunos de 
pós-graduação do CENA/Usp, Unesp 
e França, que atualmente desenvolvem 
seus trabalhos no Eucflux, apresentaram 
resultados parciais de suas pesquisas 
nas áreas de modelos de fotossíntese 
de copa, padrões de copa, dinâmica 
de crescimento de raiz e incidência de 
cancro, evidenciando a grande oportu-
nidade de aprendizado e formação de 
recursos humanos do projeto. 

Para Otávio, “os resultados apresen-
tados durante a reunião mostram o alto 
nível das pesquisas realizadas pelo projeto 
Eucflux e o excelente engajamento entre 
os pesquisadores, alunos de graduação 
e pós-graduação e as empresas”. Mais 
informações sobre o programa Eucflux 
estão disponíveis no site do IPEF, no 
endereço http://www.ipef.br/eucflux

Livro cita programa Eucflux
O pesquisador e professor da 

Colorado State University, Dan Binkley, 
acaba de lançar a 4ª edição do livro 
“Ecologia e manejo de solos florestais”, 
em co-autoria com o professor Richard 
Fisher. O livro vem paulatinamente 
introduzindo novos conceitos da ciência 
florestal a cada edição, sendo que Dan 
Binkley participou e participa de vários 
programas cooperativos do IPEF, como 
o BEPP e atualmente o TECHS (o 
qual faz parte do comitê gestor), e de 
alguns projetos específicos, como o de 
sequestro de carbono da Petrobrás. 
Nesta edição do livro, encontram-se 
uma série de exemplos de projetos dos 
programas do IPEF, como o próprio 
BEPP, o PTSM e o Eucflux, expondo 
a ciência florestal brasileira ao conhe-
cimento e crítica dos pesquisadores e 
professores internacionais”.

12ª Reunião do Eucflux apresenta resultados inéditos
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Com frequência o FSC abre con-
sultas a seus membros frente a normas 
e processos que passe por revisão de 
documentos ou mesmo na criação 
de novas normas. Ações como essa 
permitem uma participação efetiva e 
a oportunidade de que seus membros 
sejam ouvidos quanto a diversos temas 
que se encontram no contexto do 
funcionamento do sistema, sejam 
membros da Câmara Econômica,  
Social ou Ambiental.

Neste sentido o Programa Coo-
perativo em Certificação Florestal 
(PCCF) procura apoiar suas associadas, 
acompanhando essas divulgações do 
FSC, colaborando na interpretação 
dessas normas em consulta e gerando a 
oportunidade de debate entre os mem-
bros da Câmara Econômica do FSC no 
Brasil, entre eles o próprio IPEF, a fim de 
congregar pontos comuns e relevantes 
que devem ser levados como sugestão 

e comentários ao FSC Internacional, co-
laborando para o fortalecimento da voz 
brasileira para dentro do sistema FSC.

Nesta linha de atuação, no ultimo dia 
17 de dezembro aconteceu na unidade 
Monte Alegre do IPEF, uma reunião téc-
nica para discutir e alinhar decisões sobre 
a consulta aberta pelo FSC que trata da 
Certificação de Unidades de Manejo 
com áreas convertidas de floresta natural 
para plantações após 1994, tema este 
de grande relevância para o contexto 
brasileiro das plantações florestais. 

Como resultado desta reunião fo-
ram gerados materiais que subsidiaram 
às demais empresas florestais, também 
membros do FSC Internacional, a 
colaborarem com suas sugestões ao 
documento proposto pelo FSC para o 
tratamento desta questão. 

Para Luciana Rocha Antunes, coor-
denadora técnica do PCCF, “as reuniões 
realizadas pelo PCCF para debater 

assuntos abertos pelos FSC só fortalece 
o papel e a razão de ser deste programa, 
que é o apoio às empresas florestais 
associadas dentro do contexto da certifi-
cação florestal aos quais estão incluídas, 
seja como detentoras de certificados, 
seja como membros (ativos) dos rumos e 
decisões deste modelo de certificação”.

Luciana também entende que “o 
tema aberto para esta consulta específica 
sobre conversão deve ter um olhar atento 
dos empreendimentos florestais sob as 
regras propostas, uma vez que a conversão 
pós 1994 pode ter reflexos na forma como 
setor se expandirá no país”. 

Mais informações sobre esta consulta 
podem ser encontradas no site do FSC 
Brasil em http://br.fsc.org/consultas-
-fsc-ic.267.htm e do FSC Internacional 
em http://ic.fsc.org/advice-note-
-on-splitting-mus.475.htm. Mais 
informações sobre o PCCF no site do 
IPEF em http://www.ipef.br/pccf/

PCCF apoia participação de empresas  
florestais brasileiras em consultas do FSC

Mais um membro para equipe do IPEF
No mês de novembro o IPEF somou mais uma competência a sua equipe. A eng. Kaliana Moro Tanganelli foi contratada 

como assistente técnica do Programa Cooperativo de Certificação Florestal (PCCF) e atuará junto à coordenação 
técnica do programa, e suas empresas associadas, no apoio a assuntos referentes à utilização de produtos químicos no 
contexto da certificação florestal. Esta contratação, aprovada na reunião do Conselho Deliberativo do IPEF em agosto, irá 
atender as demandas das empresas frente a esta atuação do programa.

Kaliana é formada em engenharia florestal pela Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) de Botucatu, SP, possui especialização em 
sustentabilidade ambiental, também pela UNESP, e é mestre em ciência do solo 
e da planta, pela Oklahoma State University (EUA). Ela atuará em tempo integral 
para o PCCF, trabalhando no encaminhamento dos assuntos relativos a produtos 
químicos, promovendo a articulação de ações convergentes do PCCF junto a 
outros programas do IPEF, e aprofundando os contatos do programa com empresas 
de insumos químicos e demais instituições de pesquisa.

A atuação frente às questões sobre produtos químicos dentro do PCCF 
existe desde sua criação. No entanto, outros aspectos surgiram dentro das ações 
do programa, como o olhar às questões sociais e ambientais, que também são 
abordadas pelos sistemas de certificação florestal. Ao mesmo tempo, as demandas 
de apoio às empresas ainda permanecem presentes e necessitam cada vez mais 
de atendimento focado e especializado, já que existem ações cruciais para o 
cumprimento de requisitos de certificação relacionados a produtos químicos. Estas 
demandas justificaram a contratação da especialista no assunto.
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Foi realizada nos dias 6 e 7 de 
dezembro, na sede da FEPAF/UNESP 
em Botucatu (SP), a 9ª reunião técnica 
administrativa do Programa Coope-
rativo sobre a Produtividade Po-
tencial do Pinus no Brasil (PPPIB), 
que é formado pelas empresas Arauco, 
Caxuana, Juliana, Klabin, Masisa, Rigesa, 
Valor/Renova e Arborgen, e teve como 
convidada para a reunião a empresa 
Vale do Corisco. Ao todo 24 pessoas, 
entre técnicos, pesquisadores e es-
tudantes, do Brasil, Estados Unidos e 
Chile participaram do encontro. 

No primeiro dia de atividades, a 
equipe se deslocou até a Estação Expe-
rimental de Itatinga da Esalq/USP, para 
visitar o ensaio fatorial com dois níveis 
de testes de irrigação, nutrição e desbas-
te, para as espécies Pinus taeda e Pinus 
caribeae var. hondurensis. O ensaio, com 
5 anos de plantio, apresenta excelente 
desenvolvimento e alta sobrevivência 
para ambas espécies. Durante a visita, 
discutiram-se os protocolos experimen-
tais a serem utilizados no estudo de 
balanço de carbono que será iniciado em 
janeiro, bem com os demais protocolos 
de  biomassa, dendrômetros, fenologia, 
fotossíntese e respiração do solo. Ainda 

de manhã, os participantes puderam 
assistir a palestras das alunas de pós-
-graduação da Esalq/USP, Juliana Munoz 
e Rafaela Carneiro, que prepararam 
as informações técnicas que foram 
discutidas em campo. 

Pela tarde, os pesquisadores con-
vidados apresentaram palestras sobre  
fenologia do Pinus e suas implicações 
em manejo (Tim Albaugh, NCSU/FPC),  
interação entre silvicultura, genótipo e 
espaçamento do Pinus taeda (Tom Fox, 
Virginia Tech/FPC), efeito do boro na 
produtividade do Pinus radiata no Chile 
(Rafael Rubilar, Universidad Concepción/ 
FPC) e balanço de carbono em Pinus 
(Mike Ryan, Colorado State University). 

No segundo dia, James Stahl e Gus-
tavo Santos apresentaram a situação e 
administração dos ensaios do PPPIB nas 
áreas da Klabin e Caxuana, respectiva-
mente. O prof. José Luiz Stape (NCSU/
IPEF), coordenador científico do progra-
ma, fez uma revisão completa das linhas 
de pesquisa e ações do PPPIB, sendo 
em seguida apresentados os resultados 
dos ensaios da interação entre irrigação, 
fertilização e manejo (delineamento 1), 
das campanhas de fotossíntese realizadas 
desde 2010, das campanhas de feno-

logia realizadas este ano, do ensaio de 
uniformidade clonal instalado na Klabin 
(delineamento 3) e das parcelas quadri-
gêmeas - parcelas controle, fertilizada, 
desbaste sem fertilização e desbaste 
fertilizada (delineamento 2). 

O pesquisador Clayton Alvares 
(IPEF/FPC) apresentou também o pro-
jeto sobre dinâmica do Índice de Área 
Foliar nos plantios de Pinus. Finalmente, 
foram discutidos os critérios de desbas-
te nos ensaios do PPPIB e que envolve 
questões de ordem conceitual e técnica. 
Para Admir Mora (Valor) “é notável o 
grande papel do PPPIB na discussão 
científica e técnica do manejo de Pinus, 
tanto os tropicais como subtropicais”. 

Prof. Stape ressalta que “uma das 
principais lições que estamos aprendendo 
com o PPPIB tem sido a clara compara-
ção entre o Pinus taeda e o Pinus caribaea 
var hondurensis, em termos do porquê 
um é extremamente mais produtivo que 
o outro. Como estamos mensurando 
a fisiologia das acículas e o balanço 
de carbono, esperamos ao menos ter 
algumas respostas nos próximos anos”. 
Mais informações sobre o PPPIB estão 
disponíveis no site do IPEF em http://
www.ipef.br/pppib/

PPPIB realiza sua reunião anual e aprova inicio  
do estudo de balanço de carbono e desbastes
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No programa de trabalho do Pro-
grama Cooperativo em Silvicultura 
de Nativas (PCSN), traçado em 
2011, há uma linha de desenvolvimento 
denominada “Programa de capacita-
ção, formação e comunicação”, cujo 
objetivo é disponibilizar informações 
florestais para diferentes públicos além 
das empresas florestais. Seguindo esta 
diretriz, no segundo semestre foram 
realizados dois eventos em Piracicaba 
sobre a nova Lei Florestal, atingindo um 
público de cerca de 400 pessoas.

Ainda sobre este tema, foram 
também oferecidos mais dois cursos in 
Company na Suzano , um para o público 
gerencial e outro para o público opera-
cional, com sete horas de carga horária 
cada um, atingindo no total cerca de 
100 técnicos da empresa. Além destes 
cursos, foram realizadas palestras 
sobre este tema nas empresas Klabin e 
Lwarcel, na Associação dos Engenheiros 

de Itatiba e na Aflora, em um evento 
na UNESP de Botucatu, entre outros.

Além do novo Código Florestal, 
foram realizados outros dois cursos 
in Company da série “Facilitando a 
Comunicação” na em-
presa Fibria, cujo publico 
alvo foram jornalistas e 
empresários da área de 
comunicação, na região 
de Três Lagoas (MS) e no 
estado do Espírito Santo. 
Este curso conta com a 
importante presença da 
jornalista Maria Zulmira de 
Souza, Zuzu, idealizadora 
do Repórter Eco, que é 
referência na comunicação 
e sustentabilidade.

Para Maria José Brito 
Zakia, coordenadora do 
PCSN, “aos poucos os 
PCSN vai se transformando 

PCSN intensifica ações de  
capacitação no segundo semestre

A ferrugem é considerada hoje 
como uma das principais, e mais 
prejudicial, doenças do eucalipto no 
Brasil, já que interfere no pleno desen-
volvimento das florestas, ocasionando 
perdas significativas de produtividade e 
prejuízos econômicos. Para contornar 
este problema, a equipe do Programa 
Cooperativo em Melhoramento 
Florestal (PCMF) realizou um estudo 
de seleção de progênies de Eucalyptus 
grandis geneticamente resistentes à 
ferrugem, através da estimação dos 
parâmetros genéticos, em nove locais 
distintos do estado de São Paulo. 

As avaliações foram realizadas na 
rede experimental de populações nú-
cleo e resultaram no artigo “Heritability 
for resistance to Puccinia psidii Winter 
rust in Eucalyptus grandis Hill ex Maiden 

in Southwestern Brazil”, publicado re-
centemente na revista Tree Genetics & 
Genomes, pelos autores Aline Cristina 
Miranda (IPEF), Mario Luiz Teixeira 
de Moraes (Unesp), Evandro Vagner 
Tambarussi (Esalq/USP), Edson Luis 
Furtado (Unesp), Edson Seizo Mori 
(Unesp), Paulo Henrique Müller da Silva 
(IPEF) e Alexandre Magno Sebbenn (IF).

Neste estudo foi focada a interação 
entre genótipo e ambiente, sendo que 
na análise conjunta dos locais foram 
detectadas diferenças altamente sig-
nificativas indicando que as progênies 
têm variação genética, há possibilidade 
de seleção em todos os locais e que 
as condições ambientais favoráveis à 
doença influenciam diretamente na 
variabilidade genética das progênies. Os 
altos valores de herdabilidade indicam 

que grande parte da variação das carac-
terísticas das progênies, em relação ao 
ambiental, é de origem genética.

Para Aline Miranda, “este contexto 
de importância internacional, em que 
a ferrugem se apresenta como um dos 
principais fatores de origem biótica 
que interfere no pleno desenvolvimento 
de florestas de eucalipto, ocasionando 
perdas significativas de produtividade e 
prejuízos econômicos, torna-se necessá-
rios estudos que usem as características 
quantitativas e estimem os parâmetros 
genéticos em relação à tolerância ao 
ataque do fungo causador da doença e 
sua variabilidade e resistência”. 

O artigo na íntegra pode ser vi-
sua l izado através do endereço  
http://link.springer.com/article/ 
10.1007/s11295-012-0572-x

Trabalho fala sobre herdabilidade da resistência 
a ferrugem em progênies de eucalipto

em um programa de extensão e de parti-
cipação na formulação de políticas públi-
cas”. Mais informações sobre o PCSN 
podem ser obtidas no site do IPEF em  
http://www.ipef.br/pcsn/

Maria Zulmira e Zezé Zakia
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A cada dia, surgem novas tecnologias 
e métodos para o controle de pragas e 
doenças florestais, buscando sempre 
atender aos critérios estabelecidos 
pelo manejo integrado. Porém, muitas 
vezes, estas inovações sofrem restri-
ções frente à legislação brasileira ou 
aos requisitos da certificação florestal. 
Com isso, durante os dias 28 e 29 de 
novembro de 2012, em Três Lagoas 
(MS), e com o apoio da empresa Eldo-
rado Brasil, foi realizada a 20ª reunião 
técnica do Programa Cooperativo 
em Proteção Florestal (PROTEF), 
cujo objetivo foi trazer ao público alvo 
um panorama acerca das novas tecnolo-
gias que vem sendo desenvolvidas para 
a área de proteção florestal e discutir 
sua aplicabilidade e restrições.

Com a participação de 70 profis-
sionais das mais diversas empresas e 
associações, o evento iniciou com a pa-
lestra do dr. Harley Nonato de Oliveira 
(Embrapa Agropecuária Oeste), sobre 
os desafios no controle biológico para o 
setor florestal a partir de uma visão da 
agricultura. Também foi visto o avanço 

no desenvolvimento de novos insetici-
das e perspectivas para o controle de 
pragas florestais, com palestra do prof. 
Geraldo Papa (UNESP/Ilha Solteira).

Na continuação, o prof. Wellington 
Pereira Alencar de Carvalho (UFLA) 
falou sobre as restrições do IBAMA a 
aplicação aérea em reflorestamentos, 
e o pesquisador Bruno Zaché (UNESP/
Botucatu) falou sobre os parasitoides de 
pupas como ferramentas no controle 
biológico de lagartas desfolhadoras.

A importância da variabilidade ge-
nética de patógenos para a eucalipto-
cultura foi o tema da palestra da profa. 
Maria Alves Ferreira (UFLA), finalizando 
o dia com a palestra do prof. Edson Luiz 
Furtado (UNESP/Botucatu) sobre a 
atualização no uso de produtos químicos 
no controle de doenças do eucalipto.

Para Luís Renato Junqueira, coor-
denador técnico do PROTEF, “nós da 
coordenação e organização do evento 
ficamos muito satisfeitos com os resulta-
dos obtidos. As apresentações foram ex-
celentes e o público interagiu ativamente 
em todo o evento”.

No segundo dia de atividades, o 
evento proporcionou uma visita de 
campo, onde foram vistos na prática 
o controle de formigas por termo-
nebulização, com equipamento da 
empresa Malva, uma demonstração 
de pulverização do Agrofog® (da 
empresa Pulsfog) e a apresentação do 
monitoramento de pragas exóticas (da 
empresa Silvicontrol).

No dia 27, antes do evento, foi rea-
lizada uma reunião fechada às empresas 
associadas do programa com algumas 
instituições convidadas. Nesta reunião 
foram apresentados os recentes avan-
ços obtidos na criação e liberação de 
Cleruchoides noackae, parasitoide de 
ovos do percevejo bronzeado, bem 
como o andamento das pesquisas do 
Projeto Cooperativo de Manejo de 
Pragas Exóticas do Eucalipto, com apre-
sentações dos estudantes envolvidos 
no projeto, além de outros assuntos 
internos ao PROTEF.

Mais informações sobre o PROTEF 
podem ser obtidas no site do IPEF, no 
endereço http://www.ipef.br/protef/

PROTEF realiza sua 20ª reunião técnica para  
discutir novas tecnologias na proteção florestal
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A conceituada revista científica 
Theoretical and Applied Climatology 
publicou o artigo “Modeling monthly 
mean air temperature for Brazil”, de 
autoria dos pesquisadores Clayton 
Alcarde Alvares (IPEF/FPC), José Luiz 
Stape (NCSU), Paulo Cesar Sente-
lhas (Esalq/USP) e José Leonardo de 
Moraes Gonçalves (Esalq/USP). O 
artigo trata sobre a modelagem da 
temperatura do ar no Brasil, que é 
uma das variáveis ambientais que mais 
influencia o zoneamento ecológico 
para fins agrícolas e silviculturais.

O estudo desenvolveu modelos 
para estimar, mensalmente e anual-
mente, a temperatura mínima, máxima 
e média em todas as regiões do país, 
utilizando modelos de regressão 
multivariada, geoestatística e sistema 
de informações geográficas. Foram 
utilizadas informações de 2.400 esta-
ções meteorológicas, distribuídas pelo 
território nacional, que geraram um 
total de 39 modelos que estimam as 
temperaturas em função da latitude, 
longitude e altitude do local. Os mo-
delos são recomendados para estimar 
a temperatura normal mensal em 
todo território brasileiro. O trabalho 
também detectou variações extremas 
na temperatura nacional, com máximas 
variando entre 11,4 e 34,7 °C, e tem-
peraturas mínimas variando entre 3,7 
e 23,5 °C, devido a grande extensão 
do território do nosso país.

Para Clayton, “os modelos obtidos 
permitirão o aprimoramento tanto dos 
zoneamentos agroclimáticos de culturas 
ao determinarem com boa precisão uni-
dades térmicas usadas para tais fins como 
graus-dia, temperaturas basais e horas 
de frio, quanto os modelos espacias de 
predição de produtividade e zoneamento 
de pragas e doenças”. 

Os mapas das temperaturas máxi-
ma, média e mínima, mensais e anuais, 
além dos mapas de altitude, estão todos 
disponíveis no sistema Geodatabase, 
desenvolvido em uma cooperação 
entre o IPEF e a Forest Productiviy 
Cooperative (FPC/NCSU). O Geoda-
tabase pode ser acessado no endereço  
http://www.ipef.br/geodatabase

Artigo sobre temperatura no Brasil  
cita mapas disponíveis no Geodatabase
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No dia 07 de dezembro os pesqui-
sadores Clayton Alcarde Alvarez (IPEF/
FPC), Tom Fox (Virginia Polytechnic 
Institute and State University), Tim 
Albaugh (North Carolina State Uni-
versity) e Rafael Rubilar (Universidad 
de Concepción) visitaram os ensaios 
do projeto de pesquisa “Impacto do 
espaçamento e silvicultura em materiais 
genéticos de Pinus taeda com distintas 
arquiteturas de copa” em Rio Negrinho 
(SC), o qual é parte de integrante de um 
estudo financiado nos Estados Unidos 
pelo Centro de Pesquisa Florestal da 
National Science Foundation (CAFS), 
pela Cooperativa de Produtividade 
Florestal (FPC) e apoiado pela Valor/
Renova e Arborgen. 

O experimento foi apresentado 
pelos eng. Clayton e Mármonn Nadolny 
(Valor Florestal), demonstrando que o 
projeto de pesquisa é amplo e conta 
com três ensaios, sendo o primeiro um 
delineamento fatorial com dois níveis 
de intensidade silvicultural, três espa-
çamentos e seis diferentes genótipos 
de Pinus taeda (4 clones e 2 seminal), 
o segundo um delineamento de espa-
çamento tipo “Leque” (Nelder) com 
os diferentes genótipos, e finalmente 
o terceiro um teste de progênie em 
single-tree-plot com dois níveis silvicul-
turais, contendo 38 materiais genéticos 
(13 americanos e 25 brasileiros). 

Os ensaios integram um projeto 
maior que é o estudo de interação 
genótipo e ambiente, e a interação 
com o ambiente se deve ao fato deste 
ensaio estar também instalado na 
Virgínia e na Carolina do Norte, nos 
Estados Unidos. No Brasil, os ensaios 
completaram 18 meses de instalação 
e, desta forma, já se iniciou o segundo 
ciclo de crescimento. Em média as 
árvores superam os 1.5 m de altura, 
sendo que no último inventário, em 
julho, as árvores fertilizadas apresen-
taram altura média 20% superior às 
parcelas sem fertilização. 

Clayton informa que “nos próximos 
inventários, teremos outras variáveis 
sendo medidas, pois estão previstas as 
mensurações do DAP, da altura total e 
da arquitetura da copa”. Considerando 
essas avaliações, Tom avalia que “este 

ensaio, sem dúvida, é o primeiro estudo 
com tamanho rigor científico de ter os 
mesmos materiais genéticos (clones e 
sementes) de Pinus taeda no Brasil e nos 
EUA, exatamente nos mesmos delinea-
mentos experimentais. Será um marco no 
conhecimento do “por que” o Pinus taeda 
apresenta maior produtividade no Brasil 
comparativamente aos EUA”. 

O prof. José Luiz Stape ressalta 
“que este projeto já possui sinergia com 
o Programa Cooperativo sobre a 
Produtividade Potencial do Pinus no 
Brasil (PPPIB) e devemos sempre lembrar, 
e agradecer, a prontidão dos eng. Edson 
Balloni e Admir Mora, da Valor Florestal, em 
ceder e preparar a área, a Phil Dougherty, 
Gabriela Bassa e José Luiz Conti da Arbor-
gen em transferir os clones para o Brasil, 
e ao biol. Israel Gomes Vieira, do IPEF, em 
viabilizar a importação e quarentena”.

Pesquisadores do IPEF e FPC visitam ensaios de  
silvicultura clonal de Pinus taeda em Santa Catarina
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Projeto na CESP iniciará monitoramento  
climatológico e do dossel florestal em 2013

O projeto sobre seqüestro de 
carbono em plantios com diferentes 
modelos de restauração da Mata Atlân-
tica, instalado em uma área da CESP 
em Castilho (SP), completou três anos 
com excelente sobrevivência e manejo. 
A coordenação cabe aos professores 
José Luiz Stape (NCSU/IPEF), Paulo Ka-
geyama, Flávio Gandara e Silvia Miranda 
(Esalq/USP) e Mário Teixeira (Unesp), 
e aos engenheiros Washington Geres e 
Carlos Rodrigues (CESP). 

O experimento, que tem sido con-
duzido por alunos de graduação (Vitor 
Trigueirinho, Ana Melo) e pós-graduação 
(Guilherme Stucchi) da Esalq/USP e 
equipe técnica da CESP, se constitui de 
um delineamento fatorial que estuda 
os principais aspectos relacionados ao 
sucesso de uma restauração florestal, 
como as práticas silviculturais (manejo 
tradicional e potencial), a diversidade de 
espécies (alta-120 espécies e média-60 
espécies), e a composição florística 
(25:75 e 50:50, Pioneira e Não-pioneira). 

O projeto ainda conta com quatro 
tratamentos adicionais que estudam os 
efeitos da irrigação durante todo ano 
(sem restrição hídrica), o preparo de 
solo em camalhão e o plantio apenas de 
espécies não-pioneiras. Os resultados 
de 2 anos já mostraram claramento a 
respostas das espécies ao manejo mais 
intesivo, e também a linha contínua 

que existe entre o conceito de espécie 
pioneira e não-pioneira quanto ao 
crescimento inicial.

Em 2013, o inventário de três anos será 
realizado e serão iniciados os acompanha-
mentos mais detalhados da dinâmica do 
dossel, sua associação com o crescimento 
das árvores (eficiência de uso da luz) sob 
diferentes níveis de estresse nutricional e 
hídrico, para as espécies pioneiras e não-
-pioneiras. Para isso, se faz necessário a 
instalação de uma estação meteorológica 
no local, sendo que o pesquisador Otávio 
Campoe (IPEF) irá auxiliar na sua definição 
e instalação, com sensores que capturem 
as condições microclimáticas. 

No aspecto de dinâmica do dossel, o 
projeto prevê o uso de sensoriamento 
remoto, tópico este que será trabalhado 
sob orientação do pesquisador Clayton 
Alvares (IPEF), sendo que ambos visita-
ram o sítio para assegurar as decisões 
que serão tomadas. Segundo o Carlos 
Rodrigues, “o ensaio de restauração da 
CESP com minimização dos estresses 
ambientais às 120 espécies nativas tem 
nos possibilitado conhecer melhor o po-
tencial das mesmas, não só para fins de 
restauração, mas algumas já chamam a 
atenção para fins de manejo em áreas de 
reserva legal por produtores rurais, face 
ao seu excelente desenvolvimento”.
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IPEF participa de congresso sobre  
melhoramento florestal no Chile

Durante os dias 21 e 22 de novem-
bro, o IPEF esteve representado no 
congresso “Eucaliptos Genéticamente 
Mejorados para aumentar la compe-
titividad del Sector Forestal en Amé-
rica Latina”, em Pucón, no Chile, pela 
coordenadora técnica do Programa 
Cooperativo em Melhoramento 
Florestal (PCMF), Aline Cristina 
Miranda, e Paulo Henrique Müller da 
Silva, assessor técnico do IPEF. 

O evento, que congregou represen-
tantes de grandes empresas florestais, 
universidades, instituições tecnológicas 
de diversos países, contou com a 
apresentação de 71 palestras e 20 
pôsteres, de diversas áreas do me-
lhoramento genético, com aplicações 
para celulose e madeira sólida, além 
de biotecnologia clonal, silvicultura e 
produtos florestais. O IPEF apresentou 
os trabalhos “Variação genética em pro-
gênies de Eucalyptus grandis em sistema 
silvipastoril na região centro oeste do 
Brasil”, “Estrategias de selección de 
progenies de Eucalyptus urophylla en la 
región de Selvíria” e “Análise genética 
de progênies de polinização aberta de 
Eucalyptus grandis”. 

Aline informa que “a apresentação 
dos resultados obtidos no Programa Co-
operativo de Melhoramento Florestal 
do IPEF é essencial, podendo colaborar 
e integrar com diversas instituições. Os 
resultados apresentados pertencem à 
rede experimental Populações Núcleo e foi 
apresentado a importância de se manter 
uma ampla base genética e estratégias 
que podem auxiliar na seleção e manu-
tenção da diversidade”.

Além da equipe do IPEF, o Brasil es-
teve representando por diversas institui-
ções. Estiveram presentes no congresso 
o prof. Mario Luiz Teixeira de Moraes 
(UNESP), Celso Luiz Marino (UNESP), 
Marcela Aparecida de Moraes (UNESP), 
Leandro Silva de Oliveira (ESALQ) e o 
prof. Marcílio de Almeida (ESALQ), que 

também participam de programas coo-
perativos do IPEF. Prof. Marcílio também 
apresentou os trabalhos “Resgate e esta-
belecimento de germoplasma in vitro de 
matrizes de Eucalyptus cloeziana F. Muell” 
e “Resgate, conservação e clonagem de 
matrizes de Eucalyptus benthamii Maiden 
& Cambage”. 

PCMF elege comitê
Em reunião realizada no dia 11 de dezembro na unidade IPEF Monte Alegre, o 

PCMF estrutou seu comitê técnico, que tera caráter consultivo com a finalidade 
de contribuir para o desenvolvimento e consolidação da área de melhoramento 
florestal e biotecnologia do IPEF. O comitê fica composto pelo Aline Cristina 
Miranda (IPEF), Leonardo Novaes Rosse (Eldorado), José Luiz Lima (V&M), Raul 
Chaves (Duratex), Aurélio Mendes Aguiar (Fibria) e Shinitiro Oda (Suzano).

Mais informações sobre o PCMF no site do IPEF em www.ipef.br/pcmf/
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PCSN realiza reunião de trabalho 
e planejamento para 2013

Procurando alinhar toda a equipe em 
relação aos trabalhos em andamento, 
apresentar os resultados já obtidos e 
traçar o planejamento de atividades 
para 2013, foi realizada uma reunião de 
trabalho do Programa Cooperativo 
em Silvicultura de Nativas (PCSN), 
nos dias 18 e 19 de dezembro, em 
Piracicaba (SP).

A reunião, que contou com 34 
participantes, entre representantes de 
empresas (Klabin, Lwarcel, Suzano e 
CESP), orgãos governamentais (SMA-
-SP, ICMBio e Cetesb), instituições de 
ensino e pesquisas, e começou com 
uma apresentação da eng. Maria José 
Brito Zakia, coordenadora do progra-
ma, a respeito do histórico, objetivos 
e realizações do programa no biênio 
2010-2012. Zezé também falou sobre 
os alinhamentos dos próximos passos 
do programa, em especial sobre o 
projeto entre o IPEF e Secretaria do 
Meio Ambiente (SMA) do estado de São 
Paulo, que trata sobre a elaboração do 
plano estadual de florestas econômicas, 
e que contará com a particpação de 
varias instituições. 

A seguir foram apresentadas pales-
tras sobre diversos temas de interesse, 
começando com a estrutura e acesso 
aos banco de dados edafoclimáticos e de 

zoneamento ecológico do estado de São 
Paulo, pelo pesquisador Clayton Alcarde 
Alvares (IPEF/FPC). A seguir, foi a vez 
do eng. João Carlos Teixeira Mendes 
(Esalq/USP) falar sobre colheita de baixo 
impacto, e a profa. Renata Evangelista de 
Oliveira com palestra sobre restauração 
ecológica (estado da arte).

Na continuação do evento, Zezé 
apresentou os primeiros resultados 
da aplicação de indicadores para a 
avaliação e monitoramento de áreas 
de restauração, cuja grande novidade 
foi o estabelecimento de valores de 
referência para os indicadores escolhi-
dos e pela operacionalização da teoria 
de filtros. Estes valores de referência 
foram determinados e revisados com 
a ajuda do conselho científico do pro-
grama, em especial Giselda Durigan, 
Renata Evangelista e Flávio Gandara, 
a partir da proposta apresentada por 
Marcos Yamamoto e Maria José Brito 
Zakia, membros da equipe tecnica do 
PCSN.  Foram também apresentados 
os resultados obtidos na Lwarcel e, a 
seguir, o prof. Flávio Bertin Gandara 
(Esalq/USP) falou sobre a diversidade 
na restauração florestal (uma visão para 
além das espécies arbóreas).

Para Zezé Zakia, “a grande impor-
tância dos trabalhos apresentados nos 

dois dias de reunião é o de aglutinar 
informações. Assistir as apresentações 
dos palestrantes convidados não seria 
uma grande novidade, mas ter este grupo 
de especialistas interagindo durante dois 
dias entre si, e com os demais partici-
pantes, é o diferencial que nos permite 
aglutinar e disponibilizar informações 
que apoiam decisões que podem ser 
operacionalizadas e aplicadas”.

Também foram apresentados os 
temas conservação genética de espé-
cies nativas no Cerrado, a cargo do 
Prof . Mario Moraes, a importância 
das palmeiras na conservação da 
biodiversidade e estudo de caso do 
Babaçu, apresentado por Mariana 
Carvalhães (Embrapa), análise de risco 
espécies exóticas invasoras, por Silvia 
Ziller (Instituto Hórus), e o controle de 
exóticas invasoras e a situação do uso 
emergencial de herbicidas, por Michele 
Dechoum (Instituto Hórus).

Após estas palestras, foi a vez de 
acadêmicos falarem sobre seus tra-
balhos desenvolvidos. “Zoneamento 
climático de espécies de Eucalyptus”, 
é o tema do trabalho de Tainã Sca-
rano (Esalq), “Banco de dados sobre 
espécies nativas”, o tema de Carolina 
Badari e Marina Danesin (UFSCAR), 
“Projeto de conservação de espécies 
nucleadoras - Lixeira “ tema da Samara 
Nascimento (UNESP), “Guia para 
reconhecimento de plântulas”, o tema 
de Bianca Moreira (Esalq), e finalmente, 
“Métodos de superação de quebra 
de dormência das espécies de Senna 
multijuga e Vitex polygama”, o tema do 
trabalho de Aline Nascimento e Roseani 
dos Santos (FATEC) . 

Após as apresentações, a equipe 
do PCSN se reuniu para traçar o pla-
nejamento de ações do programa para 
2013. Mais informações sobre o PCSN 
podem ser vistas no site do IPEF em 
http://www.ipef.br/pcsn/

Aplicação de produto químico com cavadeira para controle 
de espécies exóticas em áreas de restauração
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Estudo avalia o crescimento inicial e a ciclagem de 
nutriente em plantações de eucalipto em solo arenoso 

A fertilização é uma importante prá-
tica em plantações de eucalipto, e deve 
ser ajustada para fornecer alta produti-
vidade, com menor custo e sem afetar 
negativamente o ambiente. Com esta 
temática, o pesquisador Paulo Henrique 
Müller da Silva, assessor técnico do IPEF, 
publicou na revista Forest Ecology and 
Management o artigo intitulado “Fertili-
zer management of eucalypt plantations 
on sandy soil in Brazil: Initial growth and 
nutrient cycling”.

A viabilização do estudo iniciou em 
2007 junto com a equipe das áreas 
de pesquisa, silvicultura e ambiência 
da Conpacel (hoje Suzano) e foi for-
malmente definindo em 2008. Muitas 
experiências de campo demonstraram 
que o uso de grandes quantidades de 
fertilizante aumenta a produtividade. No 
entanto, a aplicação excessiva ou inade-
quada pode causar perda de nutrientes, 
outro fator importante para realização 
de uma fertilização equilibrada, assim 

como o constante aumento dos custos 
dos fertilizantes e da mão de obra. 

O experimento foi implantado 
em 2009, na fazenda Três Pinheiros, 
localizada no município de Anhembi 
(SP). No estudo, foram avaliados os 
efeitos das doses e do parcelamento de 
fertilizantes sobre o crescimento inicial, 
a ciclagem de nutrientes e a lixiviação 
de nitrogênio e potássio. O estudo 
mostrou que apenas para nitrogênio a 
exportação de nutrientes na colheita 
foi maior do que as quantidades adicio-
nadas via fertilização mineral, e que as 
árvores responderam positivamente ao 
aumento das taxas de fertilização, espe-
cialmente durante o primeiro ano após 
o plantio, elevando a produtividade em 
48%. No entanto, os efeitos das doses 
mais elevadas foram mais evidentes 
apenas no primeiro ano após o plantio. 
O aumento na produção de biomassa 
diminuiu no segundo ano, e a aplicação 
de fertilizantes também resultou em 

uma grande transferência de nutrientes 
para o solo através da serrapilheira. 
Outro resultado importante foi que 
o número parcelas da fertilização de 
cobertura (aplicação de nitrogênio e 
potássio) pode ser reduzido, sem afetar 
a produtividade.

De acordo com Paulo, “além das 
possíveis contribuições ao setor, foi 
importante na condução do trabalho 
a interação entre a empresa e o meio 
acadêmico, pois mesmo após a mu-
dança de Conpacel para Suzano, foi 
possível contar com um grande apoio 
da empresa e nesse trabalho. Tiveram 
participação direta os professores Fabio 
Poggiani, Paulo Libardi e Antônio Natal 
Gonçalves, da Esalq/USP, e contamos 
com diversas sugestões do pesquisador 
Jean Paul do CIRAD”.

O estudo pode ser acessado no 
endereço http://www.sciencedi-
rect .com/sc ience/art ic le /p i i /
S0378112712006305

Lançada a edição de dezembro 
da revista Scientia Florestalis

A revista Scientia Forestalis é um periódico de divulgação cien-
tífica publicado pela editora do IPEFcom periodicidade trimestral, 
filiada à ABEC – Associação Brasileira de Editores Científicos, com 
o objetivo de divulgar artigos científicos originais e inéditos na área 
de Ciências Florestais.

Foi lançada a nova edição da revista Scientia Forestalis (nº 96),  
onde foram publicados 14 trabalhos inéditos, os quais podem ser 
acessados gratuitamente no endereço:

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia
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O programa de estágio profissio-
nalizante da empresa associada CMPC 
Celulose Riograndense permite que 
jovens talentos das universidades pos-
sam desenvolver estudos no ambiente 
empresarial. Participando deste pro-
grama, o acadêmico Alan Batista, sob 
a coordenação da professora Luciana 
Duque Silva (LCF/Esalq/USP), desenvol-
veu, com o apoio da equipe técnica da 
empresa, uma evolução na tecnologia 
para a produção de miniestacas em 
minijardim clonal. 

Essa inovação se baseia no uso de 
uma estufa em forma de túnel sobre 
o minijardim clonal, denominada 
estufim, cuja utilização em eucalipto 
foi realizada originalmente na tam-
bém empresa associada Aperam 
Bioenergia Ltda. Após os resultados 
positivos obtidos pela Aperam, em 
espécies de eucalipto recalcitrantes 
ao enraizamento, Alan focou seus 
estudos no aprimoramento científico 
e desenvolvimento dessa tecnologia.

Os resultados desse trabalho de-
monstraram que o estufim altera 
significativamente o ambiente das 
plantas matrizes (minicepas) em re-
lação ao minijardim convencional, 
principalmente em relação ao aumento 
da temperatura e da umidade, e na 
diminuição da incidência de luz, com o 
aumento presumível da concentração 
de CO2, variáveis que são determi-
nantes para a produção de brotações 
no minijardim clonal. Com o uso desta 
técnica, houve um significativo aumento 
na produção de miniestacas, que variam 
de 25 a 180%, dependendo do clone 
testado. Os índices de enraizamento, 
também foram aumentados na ordem 
de 10 a 100%, dependendo do clone 
e do efeito do estufim (que variou  
com a época do ano).

Nas miniestacas colhidas, a principal 
mudança morfológica observada foi a 

diminuição da área foliar. Por exemplo, 
para um clone de Eucalyptus urophylla 
x E. globulus (uroglobulus), a redução 
da área foliar nas miniestacas colhidas 
dentro do estufim foi de 62%. Além 
desta diminuição, que proporcionou 
mudanças fisiológicas na miniestaca, 
também foi possível trabalhar opera-
cionalmente com miniestacas com a 
folha inteira, o que aumentou significa-
tivamente o rendimento operacional do 
viveiro e reduziu em 70% o número de 
cortes (“tesouradas”) para a confecção 
da miniestaca, proporcionando ganhos 
ergonômicos significativos para os 
colaboradores da área de viveiro, con-
forme relata o especialista em viveiro 
da CMPC, Franco Quevedo.

Outro importante resultado con-
seguido foi o controle total do fungo 
Oidio (Oidium sp.), em clones suscep-
tíveis. Aparentemente, a condição de 
altas temperaturas e, principalmente, a 
gutação de água no limbo foliar, propor-
cionados pelo estufim, criam condições 
inadequadas para o desenvolvimento 
do fungo e proporciona a coleta de 
miniestacas livres da doença. Em alguns 
clones de E. dunnii, E. benthamii e 
híbridos de E. globulus, só foi possível 
produzir mudas com altos índices de 

enraizamento, quando foram colocados 
estufins sobre o minijardim clonal.

Para Glêison dos Santos, especialista 
em melhoramento da CMPC, o estufim 
poderá ser a próxima evolução na pro-
dução de mudas clonais de eucalipto. 
“Ainda faltam ajustes operacionais, prin-
cipalmente no que tange à estrutura dos 
estufins, face à ergonomia para a colheita 
de miniestacas nesse sistema, mas os re-
sultados nos levam a implementar comer-
cialmente o seu uso, principalmente em 
clones susceptíveis ao Oidio”. Além disso, 
fica clara a importância do programa de 
estágio de um ano, para que todos os 
resultados desse trabalho pudessem ser 
gerados dentro da CMPC. Para Rodrigo 
Alárcon, gerente de planejamento e 
desenvolvimento da CMPC, “o sucesso 
do projeto desenvolvido nesse estágio 
pode ainda ser mensurado pelos quatro 
artigos que foram submetidos a revistas 
científicas classificadas como “Qualis A” 
do Brasil e da Austrália”.

A professora Luciana Duque Silva 
destaca que “o projeto desenvolvido 
provou que é possível com planejamento e 
foco, desenvolver trabalhos estruturados e 
que gerem resultados significativos para a 
empresa e para a área científica, mesmo 
em um programa de estágio de graduação”.

CMPC desenvolve evolução no processo de 
produção de miniestacas em minijardim clonal
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PTSM realiza workshop sobre  
máquinas e implementos florestais

Um dos objetivos do Programa de 
Silvicultura e Manejo (PTSM) do 
IPEF é constituir um fórum permanente 
em silvicultura e manejo florestal, pro-
movendo a integração, o intercâmbio 
de experiências e a discussão de 
novidades técnicas entre profissionais 
das áreas de pesquisa e de produção 
das empresas associadas ao progra-
ma, por meio de reuniões técnicas  
periódicas (“benchmarking”).

Para justamente ouvir as demandas 
de mecanização e automação das 
atividades silviculturais das empresas 
associadas do programa e apresentar os 
equipamentos/implementos disponíveis 
para o setor florestal, foi realizado nos 
dias 10 e 11 de dezembro, em Piracicaba 
(SP), o Workshop sobre Equipamentos 
e Implementos Florestais. 

Com a participação de 94 profis-
sionais, sendo a maioria oriunda das 
15 empresas associadas ao programa, 
o evento iniciou com apresentações 
das demandas de mecanização e au-
tomação das atividades silviculturais, 
com apresentação do eng. José Márcio 
Cossi Bizon (Fibria), e dos desafios 
de mecanização e automação das 
atividades silviculturais, com palestra 
do eng. Rômulo Campos Lopes de 
Souza (Duratex). Gerenciamento de 
sistemas mecanizados foi o tema da 

apresentação do eng. Caio Eduardo 
Zanardo (Fibria) e a visão do prestador 
de serviço perante a mecanização foi 
exposta por José Carlos de Almeida 
(JFI) e Orlando Kenji Niiyama (Plantar).

Após as palestras citadas, o evento 
contou com a apresentação dos fabrican-
tes de equipamentos para a área flores-
tal. Por meio de painéis, foram demons-
trados tratores florestais, equipamentos 
e sensores de precisão, equipamentos de 
irrigação, plantadeiras mecanizadas, sub-
soladores e aplicadores de agroquímicos 
(formicida e herbicida). As empresas que 
demonstraram seus equipamentos e 
serviços foram Apoiotec, Arador, Arvus, 
Bizmaq, Eco-agricola, Edson Técnica 
Industrial, FM Copling, Geo Agri, John 
Deere, Massey Ferguson, New Holland, 
Savannah, Terramaxx, Tornotécnica, 
Unibrás e Verion. Além dos painéis 
sobre equipamentos, também foi dado 
espaço para as apresentações sobre 
treinamentos, para operadores e para 
manutenção de máquinas, com palestras 
da WM Consultoria & Treinamento e da 
BM Consultoria. 

 Esse evento é uma das ações do 
grupo de trabalho sobre mecanização 
e automação das atividades silviculturais 
do PTSM. Para José Carlos Arthur 
Junior, coordenador técnico do PTSM, 
“Reunir no mesmo evento os forne-

cedores de máquinas/implementos, as 
prestadoras de serviço e as empresas 
florestais, foi passo fundamental para 
que haja sinergia na busca de soluções 
mecanizadas. O grupo PTSM elegeu 
em reunião extraordinária ao término 
das palestras do primeiro dia, o eng. 
Caio Zanardo da Fibria como Coorde-
nador do Subcomitê de Mecanização e 
Automação. Além dele, cada empresa 
associada indicou um membro para 
participar dos debates e decisões desse 
grupo. A mensagem que o Subcomitê 
deixou para os fornecedores é de 
que há disposição em investir finan-
ceiramente no desenvolvimento de 
equipamentos florestais que atendam 
a demanda da silvicultura, e que o 
resultado será o esperado se todos, 
fornecedores, prestadores e empresas 
florestais, interagirem nesse processo”.

O próximo passo do Subcomitê 
é reunir-se para traçar as linhas de 
ações e debater sobre a contratação 
de um profissional que fará a gestão 
administrativa. Conforme deliberado 
na reunião realizada em outubro na 
Veracel, em fevereiro será realizada 
em Piracicaba a reunião administrativa 
do PTSM.

Mais informações sobre o PTSM 
podem ser obtidas no site do IPEF, no 
endereço http://www.ipef.br/ptsm/
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A conservação do solo é fator 
determinante para sustentabilidade 
da atividade florestal, sob o risco de 
declínio da produtividade, com sérias 
consequências econômicas e ambien-
tais, caso não seja observada. Esta 
sempre foi uma grande preocupação 
do setor florestal, em parte atendida 
pela adoção do cultivo mínimo, com 
preparo do solo localizado apenas na 
linha de plantio e manutenção da maior 
parte dos resíduos florestais sobre 
a superfície do solo, práticas estas 
que protegem o solo contra erosão 
hídrica e eólica, mantém ou melhoram 
suas características químicas, físicas 
e biológicas, reduzem as perdas de 
nutrientes e mantém a produtividade 
ao longo dos ciclos. 

No entanto, nos últimos anos tem 
crescido no meio florestal a demanda 
pelo uso dos resíduos florestais da 
colheita para a produção de energia. 
A possibilidade de aproveitamento da 
biomassa vegetal, aparentemente ba-
rata e renovável, com possibilidades de 
retornos financeiros, e a oportunidade 
para redução de algumas dificuldades 
operacionais ocasionadas pela presença 
dos resíduos florestais de colheita, são 
alguns dos fatores que pressionam pelo 
uso desta biomassa.

A possibilidade de retorno financeiro 
com a venda destes resíduos deve, no 
entanto, ser contraposta, além dos 
impactos ocasionados sobre as carac-
terísticas químicas, físicas e biológicas 
do solo, ao custo da reposição dos 
nutrientes presentes nestes resíduos, já 
que a maioria dos solos encontrados nas 
regiões tropical e subtropical apresenta 
avançado estágio de intemperismo e 
tem naturalmente teores de macro e 
micronutrientes muito baixos. 

Neste contexto, onde o equilíbrio 
entre a entrada e a saída de nutrientes 
é estratégico para a manutenção da 

produtividade florestal torna-se essen-
cial que os nutrientes exportados com 
a retirada dos resíduos florestais sejam 
repostos por meio das fertilizações.

Para avaliar o impacto desta retirada 
dos resíduos florestais da colheita a 
Duratex avaliou o custo da reposição 
dos nutrientes exportados com a 
retirada dos resíduos. 

A partir da quantificação dos con-
teúdos de nutrientes presentes nos 
diferentes compartimentos da planta 
e serapilheira em diferentes regiões 
da Duratex chegou-se à conclusão de 
que para uma produtividade de 50m³/
ha/ano, densidade básica da madeira 
de 0,47 t/m³ e corte aos seis anos de 
idade, portanto, para uma produtivida-
de 300 m³/ha ou 141 t/ha de madeira 
e uma produção de 23 t/ha de resíduo 
(com possibilidade de extração de 18 
t/ha de resíduo) a quantidade de nu-
trientes exportadas com a retirada dos 
resíduos da colheita seria de 174 kg/ha 
de nitrogênio, 91 kg/ha de potássio e 
162 kg/ha de cálcio.

A reposição destes nutrientes 
através de fertilizações, a valores de 
novembro de 2012, implicaria em custo 
médio de 1.215 R$/ha ou 4,05 R$/m3 
de madeira produzida ou ainda 67 R$/
ton de resíduo retirado.

Ressalta-se que a análise aqui 
apresentada leva em conta apenas 
o custo atribuído à necessidade de 
reposição dos nutrientes exportados 
com a retirada dos resíduos, que são 
variáveis mais facilmente quantifica-
das. No entanto, para uma análise 
mais detalhada também é necessário 
quantificar os custos relacionados aos 
impactos da retirada dos resíduos 
sobre a matéria orgânica do solo 
e sua implicação sobre as demais 
propriedades do solo, o que ainda é 
de difícil quantificação. 

Dessa forma, antes da tomada de 
decisão pelo uso ou não dos resíduos 
florestais para a produção de energia, 
estes são pontos importantes que de-
vem ser analisados para manutenção da 
sustentabilidade da atividade florestal. 

Duratex avalia o custo da reposição nutricional oriunda 
da retirada dos resíduos florestais da colheita
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A Suzano Papel e Celulose possui 
atualmente 349.000 ha de área pró-
pria plantada com eucalipto no Brasil, 
atuando nos Estados da Bahia, de São 
Paulo, Minas Gerais, do Espirito Santo, 
Maranhão, Tocantins e Piauí englobando 
três unidades de negócio florestal, 
Mucuri (BA), Limeira (SP) e Imperatriz 
(MA). Além das plantações destinadas ao 
abastecimento das plantas de celulose e 
papel, está em desenvolvimento a planta 
para produção de pellets de madeira 
para energia, designada Suzano Energia 
Renovável. Portanto, diante da diversi-
dade edafoclimática, presença de pragas 
e doenças, e produto final, percebesse 
um grande desafio em pesquisa e de-
senvolvimento, principalmente, quanto 
à geração de materiais genéticos supe-
riores de alta qualidade em silvicultura, 
madeira, resistência às doenças e pragas, 
e tolerância ao déficit hídrico.

Para minimizar os riscos e manter 
a sustentabilidade do negócio florestal, 
nossa base genética é diversa em 
espécies e procedências de eucalipto. 
Sendo as principais Eucalyptus grandis, 
E. urophylla, E. brassiana, E. smithii, E. 
tereticornis, E. pellita e E. dunnii. Para 
atender a grande demanda por novos 
materiais genéticos é necessário um 
bom plano estratégico e operacional 
na condução do programa de melhora-
mento genético florestal (PMGF). Nesse 
contexto, a formação de um banco de 
hibridação ou pomar de cruzamento em 
vaso é primordial, pois viabiliza a gera-
ção de novos híbridos intra e interespe-
cífico de maneira objetiva e controlada 
em menor espaço de tempo. Assim, 
o banco de hibridação é considerado 
a base para início do PMGF avançado.

No intuito de otimizar recursos e 
maximizar ganhos, estabeleceu-se em 
2010, a Central Suzano de Hibridação. 
Localizada em Mucuri, ela tem por 
objetivo atender a demanda da empresa 

em novos híbridos superiores. Para 
tal, é composta de 1.230 matrizes 
selecionadas quanto às características 
silviculturais, qualidade de madeira 
e resistência/tolerância a doenças e 
pragas. A capacidade de combinação 
é avaliada mediante cruzamentos 
desconexos (par a par) envolvendo 
as espécies acima relacionadas. Para 
as unidades de Mucuri e Limeira, a 
base das espécies em cruzamento são 
E. grandis e E. urophylla, com grande 
avanço no melhoramento de E. grandis 
nessa última unidade. Na unidade de 
Imperatriz, E. urophylla, E. brassiana e 
E. grandis. Demais espécies contribuem 
com caracteres específicos de qualidade 
fabril, resistência a doenças e tolerância 
ao déficit hídrico.

Em decorrência da maior relação 
ganho genético/esforço operacional 
tem priorizado a geração de hibrido 
simples e triplo em detrimento a híbri-
dos duplos. Em 2011 realizaram-se 485 
cruzamentos controlados, desses 68% 
hibrido simples e triplo. Dos cruzamen-
tos entre espécies puras 19% foram E. 
grandis x E. grandis, 36% E. urophylla 
x E. urophylla e 45% interespecíficos, 
sendo 52% E. grandis x E. urophylla. A 
eficiência de cruzamento foi de 94,4%. 

Foram polinizados 122.887 botões e 
colhidos 67.134, o que corresponde 
a 55% de eficiência de fecundação. 
Dos botões colhidos produziram-se 
1.030.655 sementes, com média de 2,5 
sementes/cruzamento e 15/botão, com 
porcentagem de aborto de 28%.

A escolha da Bahia como a Central 
Suzano de Hibridação se deu pelo 
maior potencial de florescimento e 
facilidades operacionais. Todavia, as 
demais unidades possuem, de maneira 
reduzida, bancos de hibridação a fim de 
garantir replicas das matrizes, produção 
de pólen, bem como introduzir novos 
materiais superiores. Selecionados em 
suas populações de melhoramento ou 
por permuta com os outros programas. 
Dentre as estratégias do programa de 
melhoramento genético, a permuta de 
pólens, sementes e clones faz parte da 
linha de melhoramento florestal, como 
também a introdução de espécies e 
procedências ainda não avaliadas em 
nossos sítios de produção, visando 
cruzamentos prospectivos.

Novos avanços virão com a sinergia 
entre o melhoramento genético e a 
biotecnologia, reforçando a necessidade 
dos bancos de hibridação para geração 
de famílias e clones superiores.

Central Suzano de Hibridação
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A Fibria inaugurou as novas insta-
lações do Laboratório do Centro de 
Tecnologia, em Jacareí, alinhando-se ao 
que há de mais moderno em pesquisa e 
desenvolvimento nesta área. 

As novas instalações são resultado de 
um investimento de cerca de R$ 8 mi-
lhões, realizado nos últimos dois anos. No 
laboratório os trabalhos serão conduzidos 
por profissionais próprios e parceiros, 
com elevada qualificação técnica, à altura 
dos desafios da empresa em inovação.

Segundo o gerente-geral Fernando 
Bertolucci, a estrutura conta com mo-

dernos equipamentos de Biotecnologia 
e Biorrefinaria. “A Fibria é uma das 
empresas do setor que investe em pes-
quisa e tecnologia, de forma constante e 
consistente: a inovação é uma das nossas 
principais forças”, conclui, destacando a 
importância do empreendimento. 

O Centro de Tecnologia da Fibria é 
uma área corporativa, que atua em to-
das as unidades da empresa, agora com 
dois laboratórios em atividade: um em 
Jacareí (SP) e outro em Aracruz (ES). 
Nos laboratórios são realizadas pesqui-
sas para a geração de clones superiores 

(mudas de eucalipto), identificação de 
técnicas avançadas de manejo florestal 
e desenvolvimento de novos produtos, 
que darão origem às florestas plantadas 
nas regiões onde a empresa atua e à ce-
lulose de alta qualidade, exportada para 
vários países, em todos os continentes. 

O laboratório em Jacareí está insta-
lado próximo à área fabril da empresa 
com uma infraestrutura de aproxi-
madamente 700 m², onde estudos 
em biotecnologia e biorrefinaria são 
conduzidos por meio de laboratórios 
ainda mais específicos. 

Centro de Tecnologia da Fibria inaugura  
novo laboratório em Jacareí

Fibria tem todas as suas Unidades certificadas pelo FSC®
Todas as Unidades da Fibria passam 

a contar com a certificação Forest 
Stewardship Council® (FSC®), um 
certificado em manejo florestal e 
cadeia de custódia, no qual identifica 
que a madeira utilizada na produção 
da celulose provém de florestas bem 
manejadas, envolvendo as operações 
florestais, logística de transporte e 
processo industrial, até a comerciali-
zação da celulose. 

As plantas de Jacareí (SP) e Três 
Lagoas (MS), além da Veracel (BA), 
empresa na qual a Fibria tem 50% 

de participação, foram as primeiras 
a conquistar o selo. Em outubro, a 
empresa obteve a certificação para as 
operações realizadas no Espírito Santo, 
Bahia e Minas Gerais. 

Reconhecido em todo o mundo, o 
FSC® é mais que um atestado de boas 
práticas de responsabilidade socioam-
biental na gestão das florestas da Fibria. 
Mostra a seriedade com que a empresa 
abraça o compromisso assumido com 
a sociedade. Também está em sintonia 
com a filosofia da Fibria: desenvolver o 
negócio florestal renovável como fonte 

sustentável de vida e dele obter valor 
econômico, gerando lucro admirado 
ao promover a conservação ambiental, 
a inclusão social e a melhoria da quali-
dade de vida.

A certificação pelo FSC® é uma 
exigência crescente dos mercados 
consumidores. Ao obtê-la para suas 
áreas, a Fibria fortalece a sua com-
petitividade e a legitimidade de sua 
imagem como empresa responsável 
sob todos os aspectos da sustentabili-
dade, ampliando o leque de negócios 
nos mercados em que atua.
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