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IPEF Notícias

Treinar e Treinar...
Ao longo dos seus 45 anos de existência, além das pesquisas e estudos
realizados, o IPEF proporcionou o treinamento técnico-cientifico de
inúmeros profissionais. A título de exemplo, em 2012, segundo os registros
existentes, 1442 pessoas participaram dos eventos realizados pelo IPEF.
Em sua maioria, os programas cooperativos contemplam inúmeras
atividades de treinamento. Eles podem ser desde a operacionalização de
equipamentos ou softwares até o envolvimento nas pesquisas, participação
em workshops ou seminários, acompanhando, em primeira mão, os
resultados parciais das pesquisas em andamento.
Essa atividade é tão importante dentro do IPEF que ganhou foco no
plano estratégico do IPEF 2020, consolidado como objetivo estratégico 7:
“Contribuir para a melhoria da capacitação dos profissionais que atuam na
área florestal”.
Caminhando nas rotas traçadas, o IPEF vem atuando em duas vertentes
até então pouco evidenciadas.
A primeira delas é que, atualmente, o IPEF tem, devidamente registrados,
48 estagiários e bolsistas de graduação e pós-graduação que, em sua
maioria, estão atuando nos programas cooperativos. Além da forte atuação
nas atividades de pesquisa, os estagiários também começam a vivenciar
atividades profissionais, tais como, liderança, trabalhos conjuntos, gestão
do orçamento existente, produção de relatórios administrativos, etc. Esta
ação é de suma importância como complementação da formação técnica e
científica que é proporcionada pelas universidades. No segundo semestre
será realizado em Piracicaba o evento que buscará a integração técnica e
profissional dos estagiários do IPEF.

Contatos

Caixa Postal 530 - CEP 13400-970
Piracicaba, SP, Brasil
Telefone: +55 (19) 2105-8672
Fax: +55 (19) 2105-8666
E-mail: ipefnoticias@ipef.br
www.ipef.br/publicacoes/

A outra iniciativa que o IPEF vem realizando é o Programa de
Preparação dos Gestores Florestais (PPGF) que conta diretamente com
o suporte financeiro, apoio técnico e logístico de várias empresas associadas.
É uma ação que contempla a possibilidade de conhecimento adicional a
qualquer Engenheiro Florestal recém-formado, de qualquer um dos 62
cursos de Engenharia Florestal existentes no Brasil. Com isso, procurase dar subsídios administrativos para que os novos engenheiros florestais
estejam preparados, não só para continuar vivendo o ambiente universitário
(por exemplo, participando dos cursos de pós-graduação), mas, sobretudo,
para que consigam aplicar seus conhecimentos de forma mais efetiva em
empresas do setor privado ou, até mesmo, como empreendedores na
área florestal.

Distribuição gratuita.
Reprodução permitida desde que
citada a fonte.

Os preparativos para a realização do terceiro ciclo (PPGF 2014) já
começaram e a previsão de realização é para os meses de janeiro e
fevereiro de 2014.

Coordenação
Luiz Ernesto George Barrichelo
Diagramação e Projeto Gráfico
Luiz Erivelto de Oliveira Júnior

Eng. Ftal. Dr. Admir Lopes Mora
Coordenador do PPGF
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IPEF realiza primeira visita a Brasilwood
A mais nova associada do Instituto
recebeu, no final do mês de junho,
a visita de representantes do IPEF.
Durante o primeiro dia da visita foram
realizadas as apresentações institucionais do IPEF pelo diretor do Instituto,
e dos programas cooperativos de
Proteção Florestal (PROTEF) e
Silvicultura e Manejo (PTSM),
pelos respectivos coordenadores.
A empresa realizou a apresentação

institucional e também os principais
trabalhos que estão sendo realizados.
Durante a visita de campo realizada
na região de Nova Andradina (MS),
foram apresentados alguns dos genótipos utilizados pela empresa, plantios
seminais e também alguns problemas
de pragas e doenças que ocorrem na
região. O que foi oportuno, pois com a
presença do professor Carlos Wilcken
(Unesp), coordenador do PROTEF, foi

possível ampliar as discussões sobre esse
problema, que vem aumentado no país.
A Brasilwood é uma empresa nova
e que atualmente conta com área de
efetivo plantio em torno de 10.000 ha. A
meta para 2017 é alcançar 60.000 ha de
plantio de eucalipto e com expectativa
de produtividade superior a 50 metros
cúbicos por hectare/ano. Com esses
objetivos a empresa apresenta alto
potencial na parceria com o IPEF, pois
de acordo com o diretor do Instituto, “a
empresa se localiza em região estratégica
no eixo Campo Grande-Três Lagoas que
deverá se tornar, no curto prazo, uma
das principais áreas de reflorestamento e
da indústria florestal do Estado do Mato
Grosso do Sul”.
Um diferencial da empresa é a
adoção de dois sistemas de produção,
sendo um com corte raso aos 6 anos
de idade e o segundo com o manejo da
área para produção de eucalipto para
laminação e serraria, sendo previsto
desrama, desbastes e o corte 16 anos
após o plantio.
Nessa fase inicial de associação ao
IPEF, a empresa já entrou com a solicitação de filiação nos programas PROTEF
e PTSM, tendo sido discutida, durante
a visita, a participação da empresa em
outros programas.

IPEF visita Embrapa Meio Ambiente
No dia 12 de junho, uma equipe do
IPEF composta por Luis Renato Junqueira, coordenador técnico do Programa
Cooperativo de Proteção Florestal
(PROTEF), André Abdala, Coordenador Administrativo, e Luiz Erivelto de
Oliveira Júnior, do setor de Tecnologia
da Informação, visitou a Embrapa Meio
Ambiente, em Jaguariúna (SP), para
conhecer as metodologias adotadas no
controle do fluxo de informações dos
projetos de pesquisa até a divulgação
de seus resultados.
Durante a reunião, a equipe pode
colher importantes informações com o

apoio de Marcelo Morandi, chefe de P&D,
e Marilia Folegatti, secretária executiva
do Comitê Técnico Interno (CTI), que
apresentaram toda a estrutura de agrupamento dos projetos por macroprograma
(MP), o que significa cada um deles e quais
as suas características em cada MP.
Em seguida, Margarete Crippa,
representante da qualidade da unidade,
apresentou a intranet como um grande
e importante repositório de informações que auxilia na gestão de P&D.
Na segunda parte da visita, estiveram no Laboratório de Quarentena
Costa Lima para conhecer as instalações

e objetivos da quarentena nacional
oficial de bioagentes de controle,
onde o pesquisador Luiz Alexandre
Nogueira de Sá mostrou as atividades
em desenvolvimento dentro do Projeto
Cooperativo de Monitoramento e
Manejo de Pragas Exóticas em Florestas
de Eucalipto do PROTEF, através do
Acordo de Cooperação Embrapa - IPEF.
O IPEF agradece a hospitalidade e
a quantidade de informações disponibilizadas, tornando este importante
intercâmbio de experiências essencial
para a melhoria contínua das atividades do Instituto.
IPEF Notícias - maio/junho de 2013
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Ministério da Agricultura aprova importação
de inimigo natural para vespa-da-galha
Desde sua detecção em 2008, a
vespa-da-galha (Leptocybe invasa) vem
se dispersando pelo Brasil, causando
danos em diversos estados produtores
de florestas de eucalipto. Por prejudicar
o crescimento e, em muitos casos,
inviabilizar o plantio de mudas, o inseto
vem se tornando cada vez mais uma das
principais pragas para eucaliptocultura
brasileira e mundial.
O Programa Cooperativo de
Proteção Florestal (PROTEF) tem
buscado, desde a detecção desse inseto
no país, informar os produtores, retardar sua dispersão e mitigar seus danos
em regiões onde se encontra presente.
Em maio de 2013, três inseticidas
químicos foram autorizados em caráter emergencial para o controle da
vespa-da-galha em viveiros florestais.
Entretanto, o Projeto Cooperativo de
Manejo de Pragas Exóticas do Eucalipto
(PCMPEE), projeto coordenado pelo
PROTEF, vem atuando na viabilização
do controle biológico dessa praga,

contando com a colaboração de 20
empresas florestais brasileiras e uruguaias, além de centros de pesquisas e
universidades como a Embrapa, FCA/
UNESP - Botucatu e UFV, que buscam
como objetivo comum o manejo integrado de pragas.
Recentemente, os pesquisadores do
PCMPEE encontraram e identificaram
no Brasil uma micro-vespa nativa que
parasita as larvas da vespa-da-galha. Essa
micro-vespa é uma nova espécie, sendo
classificada como Megastigmus brasiliensis. Atualmente estão sendo conduzidos
estudos para o desenvolvimento de
técnicas que permitam sua criação em
laboratório para futuros estudos de
avaliação de parasitismo em campo.
Paralelamente a essa iniciativa, o
PROTEF busca introduzir um novo
inimigo natural específico no controle
da vespa-da-galha, que foi introduzido
na África do Sul. O parasitoide, nativo
da Austrália, também é uma espécie de
micro-vespa chamada de Selitrichodes

neseri. Esse parasitoide será importado
para incrementar o controle biológico
natural existente no Brasil. Na África do
Sul, onde o parasitoide foi importado e
liberado em campo, tem demonstrado
taxas de parasitismo de até 70 %.
No final de maio, o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) aprovou o pedido de importação feito pelos pesquisadores do
PROTEF. O próximo passo é preparar
os laboratórios para introdução, bem
como ajustes para o envio do material.
O material a ser importado será recebido pelo Laboratório de Quarentena
“Costa Lima”, situado na Embrapa Meio
Ambiente, em Jaguariúna (SP).
Após o período de quarentena, o
parasitoide será enviado aos demais
laboratórios das instituições participantes do PROTEF para sua multiplicação para estudos de laboratório e de
campo. Estes são apenas os primeiros
passos rumo ao controle da vespa-dagalha no Brasil.

V&M Florestal inicia criação do parasitoide para
controle biológico do Percevejo Bronzeado
Nos dias atuais, o controle biológico
tem se tornado uma das estratégias
mais importantes para o controle de
pragas florestais, principalmente pelo
baixo impacto ambiental associado.
Por isso, a V&M Florestal vem há
tempos investindo no estabelecimento
e manutenção de criações de inimigos
naturais de pragas florestais em seu
laboratório. Até o momento a empresa
atuou na multiplicação do predador
Podisus nigrispinus e o parasitoide Palmisticus elaiseis, utilizados no controle
de lagartas desfolhadoras.
Nos dias 04 e 05 de junho, a empresa iniciou a criação de um novo
controlador biológico, o parasitóide
Cleruchoides noackae introduzido
pelo Programa Cooperativo de
Proteção Florestal (PROTEF) para
o controle do percevejo bronzeado.
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Toda a tecnologia desenvolvida foi
repassada pelo pesquisador Leonardo
Barbosa (Embrapa Florestas) ao Centro
de Pesquisa da V&M Florestal.
“O objetivo desta transferência tecnológica é aumentar a produção deste inimigo
natural em diversos estados do Brasil,
principalmente em Minas Gerais, onde
se encontra a maior área de plantada de
eucalipto do país e também a maior área
de ocorrência da praga”, afirma a pesquisadora Bianca Vique, da V&M Florestal.
A segunda etapa dessa iniciativa é a
multiplicação massal do inimigo natural
em laboratório. Neste aspecto, a experiência adquirada pela empresa ao longo de
quase trinta anos nessa linha tecnológica e
as parcerias estabelecidas com instituições
de pesquisas (IPEF e Embrapa) e universidades (UNESP e UFV) contribuirão para
o êxito dessa ação. A expectativa da V&M

Florestal, em médio prazo, é ampliar os
pontos de liberação do parasitoide em
suas áreas com registros de ocorrência
da praga e, também, atender empresas
parceiras do setor florestal.
Esta iniciativa representa uma nova
fase no Projeto Cooperativo de Manejo
de Pragas Exóticas, que é conduzido
pelo PROTEF, no qual toda a tecnologia
desenvolvida pelo grupo para o controle
biológico do percevejo bronzeado será
repassada às empresas associadas. O
pesquisador Leonardo Barbosa, que
tem colaborado com essa iniciativa de
transferência do parasitóide às empresas, ressalta que em detrimento ao êxito
obtido até o momento, as pesquisas
devem continuar. “Ainda temos várias
questões que precisam ser respondidas,
como por exemplo, saber se o inimigo
natural está se estabelecendo no campo”.

Melhoramento Florestal realiza
curso sobre genética quantitativa
Foi realizado nos dias 27 e 28 de junho o curso “Genética Quantitativa em
Espécies Florestais”, sob a coordenação
do doutorando Evandro V. Tambarussi e
da coordenadora técnica do Programa
Cooperativo em Melhoramento
Florestal (PCMF), Aline C. Miranda.
O curso contou com a participação de
representantes de empresas florestais,
universidades e institutos, de diversas
áreas do melhoramento genético, com
o objetivo de possibilitar o intercambio
periódico entre estudantes, pesquisadores e profissionais que atuam nas
diferentes áreas do melhoramento
florestal e difundir o conhecimento na
área para aplicações imediatas.
O curso foi estruturado com diversas palestras, sendo que no primeiro
dia foi apresentada uma introdução à
genética quantitativa, pelo prof. Roland
Vencovsky (Esalq/USP), e uma aula
prática no software R para estimativas
de parâmetros genéticos, por Fernando
Piotto (Esalq/USP). No segundo dia os
temas abordados foram genética quantitativa e melhoramento em espécies
com sistema misto de reprodução,
por Evandro Tambarussi (Esalq/USP) e
atualização em seleção genômica ampla,

por Bruno Marco de Lima (Esalq/USP).
As palestras foram exemplificadas com
aplicações para o melhoramento clássico e biotecnologia, temas de grande
importância para área.
Os participantes tiveram a oportunidade de debater sobre a importância
da genética quantitativa em aplicações
praticas do melhoramento, e as ferramentas que auxiliam o melhoramento
como os softwares e a biotecnologia.
Para Tiago Luiz Daros (Duratex), “o
curso foi de grande valia, através de demonstrações práticas dos principais temas

Evandro Tambarussi,
Roland Vencovsky e Aline Miranda

da genética quantitativa relacionados ao
melhoramento florestal”.
Evandro Tambarussi destaca que
“tivemos a impressão da importância
do tema para os alunos e empresas
interessados pelo número de inscrições
recebidas. Esse sentimento permaneceu
nos dois dias do curso pelo nível das
discussões geradas e interesse de ambas
as partes (palestrantes e alunos) sobre os
temas abordados. Não podemos esquecer
que esteve presente neste evento um dos
ícones brasileiros no melhoramento genético e genética quantitativa de plantas,
o professor Roland Vencovsky. Temos a
certeza de que sua presença engrandeceu
em muito o evento”.
O resultado do curso foi positivo
mediante a satisfação dos participantes.
Ficou caracterizada a importância
da realização de cursos na área, pela
grande demanda dos participantes.
Para Aline, coordenadora do PCMF,
“o curso reuniu referências no tema,
compartilhando o conhecimento nas
técnicas clássicas e nas novas técnicas da
biotecnologia, superando as expectativas
da coordenação e dos participantes.
Essas iniciativas são fundamentais para
o fortalecimento do PCMF”.

Delegação Chilena visita
microbacias experimentais do PROMAB
Durante o período de 04 a 07 de
junho, o Programa Cooperativo
em Monitoramento Ambiental em
Microbacias (PROMAB) recebeu a
visita dos pesquisadores do Instituto
Forestal do Chile (INFOR), Paola
Jofré Filgueira e Carlos Bahamondez,
e do engenheiro florestal Luis Alfaro, da empresa florestal chilena
Bosques Cautin.
Os visitantes foram recepcionados
nas dependências do IPEF Monte Alegre
pelo diretor executivo do Instituto,

prof. Luiz Ernesto George Barrichelo,
que fez a apresentação do IPEF. Na
sequencia, o prof. Silvio Ferraz apresentou as linhas de pesquisa do Laboratorio
de Hidrologia Florestal (LHF-LCF/Esalq/
USP). A apresentação do PROMAB e
de seus resultados ficou a cargo do prof.
Walter de Paula Lima e da eng. florestal
Carolina Rodrigues.
Após a visita ao IPEF, o grupo
conheceu a microbacia experimental
do PROMAB localizada na empresa
International Paper, em Luiz Antônio

(SP), onde puderam observar os procedimentos de monitoramento em
microbacias com floresta plantada de
Eucalyptus. A comitiva também pode
visitar e conhecer as microbacias
pareadas da Klabin, em Telêmaco
Borba (PR), para a apreciação do programa de monitoramento de floresta
nativa e plantada de Pinus. A visita é
parte de esforços que o INFOR vem
desenvolvendo visando ao estabelecimento de programa similar no setor
florestal do Chile.
IPEF Notícias - maio/junho de 2013
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Programa de Certificação Florestal
realiza sua décima reunião geral
Com o objetivo de apresentar as atividades realizadas no primeiro semestre
e discutir as perspectivas dos associados
frente aos trabalhos do programa, foi
realizada nos dias 22 e 23 de maio a
10ª Reunião Geral do Programa Cooperativo em Certificação Florestal
(PCCF). O encontro é realizado duas
vezes por ano e busca envolver os participantes no andamento das atividades do
programa, além de apresentar as ações
programadas para o próximo período. A
participação dos associados é essencial
a fim de estabelecer e direcionar os assuntos pertinentes à certificação florestal
e aprimorar as frentes de trabalho do
programa. A reunião contou com 25
participantes de 22 empresas associadas
e tratou de temas sobre sistemas de
certificação (FSC e Cerflor), Indicadores
Genéricos Internacionais (IGIs), produtos
químicos, temas sociais, projetos do FSC
Brasil e sistemas de auditoria.
Como destaque entre as atividades
em que o PCCF esteve envolvido
nestes últimos meses, foi apresentada
a participação do programa na reunião
do Cerflor e da Comissão de Estudos
Especiais para Manejo Florestal da
ABNT, que foi realizada no Rio de
Janeiro. Dentre os itens discutidos na
pauta, o PCCF trouxe colaborações
com ação a ser realizada frente ao tema
de biotecnologia, que havia sido demandada pelo Cerflor junto ao programa.
Além disso, o PCCF se comprometeu
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a colaborar na tradução do documento
PEFC ST 2002:2013 de cadeia de custódia, juntamente com a Suzano, para
que em seguida o documento da ABNT
siga para consulta pública.
O PCCF também participou de um
encontro online dos membros da Câmara Econômica no Conselho Diretor
do FSC Internacional, que foi realizado
na tentativa de obter um feedback sobre
as decisões deste conselho aos demais
membros da Câmara Econômica. Esta
teleconferência reuniu os membros
dessa Câmara em algumas regiões do
mundo, inclusive na América Latina, e
tratou sobre assuntos pertinentes aos
processos de consulta dos Indicadores
Genéricos Internacionais (IGIs) e dos
Indicadores & Limiares da Política de
Pesticidas. Apesar da importância do
encontro, ainda restaram algumas
lacunas com relação às ações do FSC
frente à condução das preocupações
apresentadas pelo grupo brasileiro.
Ainda no âmbito do FSC, o programa
também esteve envolvido no mês de
junho na segunda rodada de elaboração
da Harmonização dos Padrões Interinos
das certificadoras para Florestas Plantadas, que vem sendo conduzido pelo
FSC Brasil. Após o período de consulta
pública da primeira versão do documento, o Comitê de Desenvolvimento
de Padrões do FSC Brasil esteve novamente reunido com o Comitê Técnico,
o qual o PCCF faz parte, designado a
auxiliar na construção
desta harmonização. Segundo Luciana Antunes,
coordenadora do PCCF,
“este encontro de dois dias
serviu para avaliar os comentários e sugestões recebidas durante o período
de consulta, e definir uma
versão final do documento
que será enviado na sequ-

ência ao FSC Internacional para avaliação
final. A participação do programa neste
importante processo traz a oportunidade
de expor a visão das empresas florestais,
uma vez que os padrões interinos s
erão a base para aplicação das auditorias
em campo”.

Fórum Florestal

No mês de maio aconteceu o
encontro do Fórum Florestal de São
Paulo, realizado pelo Diálogo Florestal.
O PCCF esteve presente e, a convite
deste Fórum, apresentou informações
gerais sobre o processo de consulta
dos IGIs do FSC e a forma de atuação
da câmara econômica do país neste
processo. Além desse tema, outros
assuntos também foram tratados no encontro, como Protocolo Agroambiental
Florestal de São Paulo, o Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e os informes da
secretaria executiva do Diálogo.

Simpósio

Em linha com as recentes demandas
por eventos que discutam a certificação
florestal e temas correlatos, o PCCF
apoiou o Grupo de Estudos “Luiz de
Queiroz” (GELQ) na organização do
“Simpósio de Certificação Florestal no
contexto da Conservação e do Pequeno
Produtor”. O evento aconteceu nos
dias 20 e 21 de junho, no Departamento
de Ciências Florestais da Esalq/USP, e
contou com palestras de ONGs e representantes de órgãos de certificação
envolvidos com trabalhos e ferramentas
de identificação de Áreas de Alto Valor
de Conservação, além de empresas
florestais que desenvolvem trabalhos
nesta área e trouxeram suas experiências para o simpósio. O segundo dia
do evento dedicou-se as discussões de
temas relativos ao pequeno produtor
florestal no contexto da certificação
florestal e os seus desafios.

IPEF reúne empresas para discutir populações
de conservação de Eucalyptus e Corymbia
Os coordenadores do Programa
Cooperativo em Melhoramento
Florestal (PCMF) realizaram no mês
de junho, juntamente com a empresa
Klabin, uma reunião com o objetivo de
discutir a formação de populações de
conservação de espécies dos gêneros
Eucalyptus e Corymbia, com foco
principal para as espécies de clima
subtropical. Participaram da reunião
algumas empresas associadas ao PCMF
com sede no Brasil e no Uruguai e o
Instituto de Pesquisa Agropecuário
Argentino (INTA). A Embrapa Floresta
também enviou contribuições para a
discussão e confirmou a parceria na
condução do projeto.
Durante o evento a empresa Klabin
apresentou as atividades do programa
de melhoramento genético e diversas
espécies que possuem na forma de
arboretos, testes de procedências e
progênies. Muitas das espécies que estão
no arboreto foram introduzidas pelo
IPEF na década de 70, sendo que informações sobre as espécies subtropicais
encontram-se disponíveis em relatórios
do IPEF, contemplando cerca de 20
anos de experimentação em campo.
Os relatórios foram levados na reunião,
auxiliaram na discussão e corroboraram
com a importância da formação das populações de conservação pelo Instituto.
As principais atividades desenvolvidas na
década de 70 pelo IPEF foram estratégias
de zonas de melhoramento, monitoramento da variabilidade e manejo de
bancos de conservação.

O INTA apresentou as linhas de
pesquisas na área de melhoramento
genético e a importância da diversidade
genética nas populações de conservação, além da discussão das melhores
espécies e precedências para as regiões
subtropicais com restrições devido a
ocorrência de geadas.
No campo foram visitados o pomar de
hibridação e diversos experimentos, sendo discutido sobre os híbridos “multiespecie”, procedências e a importância da
formação das populações de conservação
dinâmica, dentro de áreas pertencentes
às associadas e também nas instituições
de pesquisas parceiras ao instituto.
Para Martin Marco (INTA), “a reunião
proporcionou a oportunidade de interação,
permitindo o intercâmbio de conhecimento
sobre melhoramento genético de espécies e
híbridos de eucaliptos tolerantes às geadas,
limitação comum tanto para a Argentina,
Uruguai como o sul do Brasil”.

Para Regiane Estopa, responsável
pela área de melhoramento genético
da Klabin, “a iniciativa de conservação
genética via IPEF é muito oportuna para
espécies de eucalipto com potencial para
a indústria de celulose/papel, carvão e
energia, visto que muitos locais (espécies
e procedências) na Austrália se tornaram
parques nacionais impossibilitando a
coleta de semente e pólen. As empresas e
instituições públicas brasileiras possuem
em conjunto um acervo genético de alto
valor e que está sendo perdido por falta
de políticas internas de conservação,
assim, torna-se necessário realizarem
uma ‘conservação genética compartilhada’ do que já foi introduzido, para
compor populações de melhoramento,
principalmente, de espécies de base
genética restrita, como por exemplo, o
Eucalyptus benthamii, aumentando assim
a variabilidade por meio da hibridação
entre populações distintas”.

Vista parcial do pátio do viveiro do IPEF Monte Alegre
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Programa de Silvicultura e Manejo realiza
reunião sobre estresses abióticos e bióticos
Com o tema “Adaptação genotípica
e silvicultural aos estresses abióticos
e bióticos”, foi realizada nos dias 09
e 10 de maio a 49ª Reunião Técnico-Científica do Programa Cooperativo
de Silvicultura e Manejo (PTSM), em
Montes Claros e Bocaiúva (MG), tendo
como anfitriã a empresa V&M Florestal.
Sob a coordenação dos professores
José Leonardo de Moraes Gonçalves
(LCF/Esalq/USP), Luciana Duque Silva
(LCF/Esalq/USP), e dos engenheiros
José Carlos Arthur Junior (PTSM/IPEF),
Maurício Manoel Motter e Saulo Barboza (V&M Florestal), a reunião contou
com a participação de 95 profissionais
das áreas técnica, pesquisa, operacional, além de prestadores de serviço
de empresas associadas ao PTSM e
professores e estudantes do curso
de Engenharia Florestal do Instituto
de Ciências Agrárias da Universidade
Federal de Minas Gerais (ICA/UFMG).
Após a abertura realizada pelo coordenador técnico do PTSM, engenheiro
Arthur, o coordenador do colegiado de
Engenharia Florestal do ICA/UFMG,
professor Christian Dias Cabacinha,
apresentou o campus e a estrutura
curricular do curso, que forma nesse
ano a primeira turma de engenheiros
florestais. O engenheiro Hélder Bolognani Andrade, gerente de pesquisa
da empresa anfitriã V&M Florestal, fez
a apresentação institucional e abordou
resultados recentes obtidos pela equipe
da empresa. O coordenador científico
do programa, prof. Leonardo, fez uma
síntese do artigo recentemente publicado sobre como integrar estratégias
genéticas e silviculturais para minimizar
as restrições abióticas e bióticas em
plantações de eucalipto. A pesquisadora da Embrapa Florestas, Rosana
Clara Victoria Higa, discorreu sobre
as novidades sobre o tema mudanças
climáticas e adaptação. O prof. Silvio
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Frosini de Barros Ferraz (Esalq/USP),
do programa cooperativo PROMAB,
abordou os reflexos do manejo florestal
na produção hídrica. E para fechar o
período da manhã, o pesquisador Yann
Nouvellon (Cirad), fez uma breve
apresentação sobre fluxos e partição
de carbono em diferentes genótipos
de Eucalyptus.
Abrindo o período da tarde, o coordenador técnico do TECHS, Otávio
Camargo Campoe (IPEF), e o professor
José Luiz Stape (NCSU), apresentaram
como os resultados dos programas
cooperativos Produtividade Potencial do Eucalipto no Brasil (BEPP),
Tolerância do Eucalyptus Clonal aos
Estresses Hídrico e Térmico (TECHS) e Torre de Fluxo (EUCFLUX),
podem nortear mudanças no manejo
florestal. O engenheiro Rodrigo Hakamada (International Paper) abordou
como o tema espaçamento vem sendo
historicamente estudado e agora com
a expansão da fronteira florestal para
áreas de elevada deficiência hídrica,
ele se mostra novamente relevante.
O engenheiro Luiz Fabiano (Suzano)
mostrou como são realizadas as práticas silviculturais para que os plantios
em regiões com elevada deficiência
hídrica tenham sucesso. E finalizando
as apresentações, os engenheiros José
Henrique Bazani (Esalq/USP), Rodri-

go (International Paper) e Henrique
Quero Polli (Fibria), apresentaram em
parceria o novo conceito de manejo
de plantas daninhas com enfoque na
pré-emergência e na mecanização.
No segundo dia, foram visitadas
áreas de produção da V&M Florestal em
Bocaiúva (SP), onde foram discutidos
resultados dos experimentos sobre
aplicação de gesso agrícola, o BEPP e o
TECHS. Também foram observadas as
operações silviculturais de implantação
(preparo do solo, aplicação de gesso,
plantio, fertilização de base), de aplicação de isca formicida e de pulverização
líquida com boro.
Segundo o Arthur, “o tema proposto
é bastante abrangente e multidisciplinar,
como pode se observar pelos diversos
assuntos abordados e palestrantes convidados. Pelo exposto e discutido durante
a reunião, o sucesso da produção florestal
em áreas de elevado estresse hídrico e
térmico, passa fundamentalmente pela
escolha de genótipos tolerantes, apoiadas
por medidas de manejo corretamente
planejadas e executadas”.
A 48ª Reunião Técnico-Científica do
PTSM será realizada nos dias 11 e 12 de
setembro em Alagoinhas (BA), tendo a
empresa BSC Copener como anfitriã. O
tema central será “Manejo da talhadia”.
Mais informações sobre o PTSM no site
do IPEF em http://www.ipef.br.

Programa cria banco de dados online para auxiliar na
interpretação de dados sobre estresses hídrico e térmico
O Programa Cooperativo sobre
Tolerância de Eucalyptus Clonais
aos Estresses Hídrico e Térmico
(TECHS) se iniciou em 2011 com 26
empresas associadas (Anglo American,
Arauco, ArborGen, ArcelorMittal,
Cenibra, CMPC, Comigo, Copener,
Duratex, Eldorado, FCB, Fibria, Florestal Itaquari, Forestal Oriental, Gerdau,
GMR, International Paper, Jari, Klabin,
Lwarcel, Montes del Plata, Plantar,
Rigesa, Suzano, V&M e Veracel). O programa possui 32 sítios no Brasil e dois
no Uruguai, e visa avaliar a tolerância
de 18 clones de eucalipto altamente
produtivos, tropicais e subtropicais,
frente aos estresses hídrico e térmico
(geadas e altas temperaturas).
Para o desenvolvimento de estudos
detalhados sobre a produtividade dos

clones e sua relação com o clima de
cada local, em todos os 34 sítios do
TECHS serão realizadas avaliações
dendrométricas e de índice de área
foliar semestralmente, ao longo de toda
a duração do experimento, até 2018.
Devido ao grande número de sítios
experimentais e clones em estudo,
o fluxo de dados entre as empresas
associadas e o IPEF é bastante intenso.
Dessa forma, para facilitar a transferência e controle de qualidade dos
dados, e principalmente processamento
dos resultados, o TECHS desenvolveu
um sistema online de recebimento,
análise e apresentação dos dados aos
engenheiros e pesquisadores envolvidos
nos estudos.
Dentro da área restrita do site do
TECHS, os pesquisadores responsáveis

podem enviar arquivos de medições,
verificar o status da análise e processamento dos dados enviados, verificar se
sua empresa está em dia com o envio
das informações e principalmente, ter
acesso aos dados consistidos e analisados de todas as empresas participantes.
O participante do TECHS que acessar
o sistema restrito terá a opção de ver
os dados processados em tempo real,
em formato de tabelas e gráficos, ou
baixar os dados em planilhas.
Vale resaltar que além do sistema de
recebimento e processamento de dados,
que já está em pleno funcionamento, a
área restrita do site do TECHS possui
relatórios, apresentações das reuniões,
fotos dos sítios experimentais, todos
os protocolos experimentais e outros
materiais produzidos pelo programa.

IPEF publica zoneamento da ferrugem do
Eucalyptus grandis para o Estado de São Paulo
No Brasil, o Eucalyptus grandis é
considerado essencial para o setor
florestal, sendo que a espécie tem
ampla base genética disponível no
país. Entretanto, alguns genótipos são
suscetíveis à ferrugem (Puccinia psidii),
principalmente no Estado de São Paulo,
onde as condições climáticas são favoráveis para o desenvolvimento da doença.
Desta forma, o estudo “Selecting
for rust (Puccinia psidii) resistance in
Eucalyptus grandis in São Paulo State,
Brazil” teve como objetivos selecionar
progênies de Eucalyptus grandis quanto
à estabilidade e a adaptabilidade considerando a resistência à ferrugem em
diferentes localidades paulistas, comparar a severidade da ferrugem observada
no campo contra um modelo empírico
e elaborar o zoneamento da severidade
da doença para o estado de São Paulo.
Para atender estes objetivos, o IPEF
instalou em nove localidades do estado
de São Paulo (Anhembi, Avaré, Boa
Esperança do Sul, Cabrália Paulista,

Capão Bonito, Itapetininga, Itararé,
Lençóis Paulista e Pratânia) uma rede
experimental com mais de 150 progênies de Eucalyptus grandis de ampla base
genética (10 procedências brasileiras).
As árvores foram avaliadas entre 6 e
10 meses após o plantio, no “pico” da
infestação de ferrugem.
Foi observado que as condições
climáticas governam o desenvolvimento
da ferrugem, porém mesmo sob condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento da doença os pesquisadores
encontraram progênies resistentes à
doença. E por outro lado, em sítios
desfavoráveis ao desenvolvimento
da ferrugem, detectaram progênies
altamente suscetíveis. Significativa
correlação entre o material genético,
as condições ambientais e sintomas
da doença também foram encontrada. Entretanto, foi verificada uma
simples interação genótipo-ambiente
e significativa variabilidade genética
entre as progênies. A herdabilidade

média foi elevada entre as progênies
em todas as localidades, indicando o
significativo controle genético quanto
à resistência à ferrugem.
O estudo destaca-se pela integração
de diversas áreas da ciência como
melhoramento genético, proteção
florestal, agrometeorologia, sistema de
informação geográfica e modelagem
que são áreas de atuação de alguns dos
programas cooperativos do Instituto.
O trabalho foi possível devido a rede
experimental implantada pelo Programa Cooperativo em Melhoramento
Florestal (PCMF), do IPEF, que conta
com a participação das empresas Arborgen, ArcelorMittal (Aperan), Cenibra,
Conpacel (Suzano), Duratex, Eucatex,
Fibria, Forestal Oriental, Jari, Lwarcel,
Masisa, Palmasola, Stora Enso e Suzano.
O estudo foi publicado no volume
303 da revista científica “Forest Ecology
and Management” o qual pode ser encontrado em http://doi.org/10.1016/j.
foreco.2013.04.002
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Eucflux inicia caracterização anatômica
foliar de seus materiais genéticos
O Programa Eucflux, que tem por
objetivo quantificar os fluxos de carbono, água e nutrientes em um plantio
comercial de eucalipto ao longo de uma
rotação completa, está em atividade
desde 2008. Em 2009, após a reforma
da área, foi implantado um teste composto por 16 genótipos de eucalipto (14
clonais e 2 seminais) em 10 blocos ao
longo da área experimental. O objetivo
deste teste é potencializar a capacidade
de extrapolação dos resultados obtidos
no plantio comercial para outros materiais genéticos.
Atualmente, visando ampliar a compreensão dos processos ecofisiológicos
que controlam o crescimento das
plantas, diversos estudos de caracterização anatômica e morfológica foliares
têm sido realizados. Características
como as áreas de poros estomáticos e
de espaços intercelulares no mesofilo
foliar interferem diretamente na troca
de gases como o CO2 e vapor d’água
entre as folhas e a atmosfera bem como
no interior das folhas, o que influencia
diretamente na capacidade fotossintética das plantas.
Neste sentido, o Eucflux iniciou
um projeto de análise morfoanatômica
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foliar dos 16 genótipos de eucalipto
que compõem o teste. O trabalho vêm
sendo conduzido pelo mestrando Raoni
Ikuma Nogueira, sob orientação do
prof. José Luiz Stape (North Carolina
State University) em parceria com a
prof. Tatiane Maria Rodrigues (UNESP-Botucatu). As atividades estão sendo
desenvolvidas no Laboratório de Morfologia e Anatomia Vegetal do Instituto
de Biociências da UNESP-Botucatu.
Na fase inicial das atividades foram
realizadas análises de densidade e
dimensão dos estômatos nas superfícies foliares. Os primeiros resultados
mostraram que dos 16 genótipos,

dois clones apresentaram estômatos
dos dois lados das folhas, enquanto os
demais possuem apenas na face inferior.
Essa informação tem relação direta com
as taxas fotossintéticas e variabilidade
da produtividade dos clones.
O estudo prosseguirá através da
análise de características anatômicas
das folhas através de cortes transversais.
Dados como espessura da epiderme
e do mesofilo, número de camadas
celulares do mesofilo e dimensão dos
espaços intercelulares no mesofilo serão
mensurados. Os resultados completos
serão apresentados na próxima reunião
do Eucflux, em dezembro de 2013.

ArcelorMittal BioFlorestas registra três novos materiais
genéticos para a produção de carvão vegetal
A ArcelorMittal BioFlorestas acaba
de registrar no Registro Nacional
de Cultivar (RNC) do Ministério da
Agricultura e Pecuária (MAPA), três
novos materiais genéticos oriundos
do seu Programa de Melhoramento
Genético Florestal: AM01 (Corymbia
citriodora (Hook.) K.D. Hill x Corymbia
torelliana (F. Muell) K.D. Hill & L.A.S.
Johnson – Número de registro 30840),
AM02 (Corymbia citriodora (Hook.)
K.D. Hill x Corymbia torelliana (F. Muell)
K.D. Hill & L.A.S. Johnson – Número
de registro 30841) e AM03 (Corymbia
citriodora (Hook.) K.D. Hill x Corymbia
torelliana (F. Muell) K.D. Hill & L.A.S.
Johnson – Número de registro 30842),
com características vegetativas e tecnológicas da madeira, desenvolvidas
especialmente para a produção de
carvão vegetal para a siderurgia.
Os novos clones são frutos
do processo de hibridação por
polinização controlada de duas
espécies do gênero Corymbia, o
Corymbia citriodora e o Corymbia
torelliana, e se destacam pela
produtividade, densidade da
madeira, resistência a determinadas pragas e doenças, e maior
resistência do carvão à ensaios
de compressão, fator relevante
durante a produção de ferro
gusa no alto forno.
Os processos de hibridação
e instalação do teste de progênie iniciaram há sete anos, na
unidade regional do Rio Doce
(MG), que apresenta condições
edafoclimáticas propícias para
o desenvolvimento destas espécies, quando plantadas em sua
forma pura e também hibridadas. As análises qualitativas e
quantitativas realizadas foram:
volumétrica, incidência de pragas
e doenças, densidade básica

da madeira, densidade aparente do
carvão, resistência mecânica do carvão,
rendimento gravimétrico, teor de
carbono fixo.
O material está indicado para plantio
piloto na região do Rio Doce (vegetação
Mata Atlântica), onde serão avaliadas a
interação genótipo x ambiente, práticas
de manejo silviculturais, como adubação, espaçamento e competição. Nas
demais regiões da empresa o material
será instalado como teste clonal buscando encontrar respostas positivas de
interação genótipo x ambiente, sendo
que, em testes preliminares de materiais
deste gênero já apresentam respostas
positivas para áreas de Cerrado.
O programa de melhoramento
genético florestal vem buscando através de estratégias de curto, médio e
longo prazos integrar características

importantes das espécies adequadas
para a produção de carvão vegetal,
pertencentes aos gêneros Eucalyptus
e Corymbia. Estas estratégias de melhoramento para espécies puras são
associadas a programas de produção de
híbridos, seleção precoce e clonagem,
visando produzir, capturar e multiplicar
combinações superiores no sentido de
aumentar a eficiência e reduzir o tempo
dos programas de melhoramento.
Estes materiais genéticos tem como
objetivo a melhoria da qualidade da
madeira para geração de um carvão
vegetal denso, com boa resistência
mecânica, rendimento gravimétrico,
alto poder calorífico e granulometria,
características estas, primordiais para o
atendimento de qualidade e quantidade
do produto.
A integração das ações e práticas
de Pesquisa & Desenvolvimento sobre o “Melhoramento e
a Silvicultura” é crucial para
alcançar a sustentabilidade sócio-econômica e ambiental das plantações florestais. As demandas
e prioridades de pesquisa estão
cada vez mais complexas e que
requerem soluções inter e transdisciplinares. É necessário que os
profissionais da área ambiental,
social e econômica trabalhem de
forma mais interativa e integrada.
Este foi o grande marco na
ArcelorMittal BioFlorestas no registro dos novos materiais genéticos. É o resultado da aplicação de
conhecimento técnico, teórico e
prático, de muita perserverança
e integração entre Diretoria, Gerências, Coordenações, equipe
técnica e a área de produção, e
simboliza o empenho e sucesso
no cumprimento das diversas
etapas em um programa de
melhoramento genético.
IPEF Notícias - maio/junho de 2013
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CMPC investe em Eucalyptus benthamii
para resistência a geadas
Quem viaja pelas áreas de florestas
plantadas nas regiões frias do sul do
Brasil, percebe uma mudança na paisagem local. Antes as florestas plantadas
da região eram predominantemente
ocupadas por espécies do gênero
Pinus, devido à ocorrência de geadas
severas que castigam o Eucalyptus.
Atualmente, transitando pelo Planalto
de Guarapuava no Paraná, pelo Planalto
Serrano de Santa Catarina, ou pelo
centro-oeste do Rio Grande do Sul, é
possível visualizar o crescente aumento
do plantio de Eucalyptus, principalmente
o E. benthamii.
Isso se tornou possível, porque o E.
benthamii tem se apresentado altamente resistente as geadas que ocorrem
nessa região. No caso da CMPC, os
principais plantios estão localizados na
região centro-oeste do Rio Grande do
Sul, predominantemente na região de
São Gabriel.
A empresa já conta com mais de
3.000 ha plantados nessa região. Segundo Glêison dos Santos, melhorista
da CMPC, “o E. benthamii é a principal
espécie que tem se adaptado a ocorrência
de geadas severas no Brasil, que tem um
padrão de ocorrência diferente de outros
países da América do Sul. Por exemplo, em
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países como o Chile a temperatura abaixa
durante o inverno e tende a manter-se
uniforme (menores que 15 ºC, durante
todo o inverno). Já no frio do sul Brasil
(que é o mesmo caso, por exemplo, da
Florida nos Estados Unidos), durante o
inverno pode se ter fortes variações de
temperatura. Por exemplo, em 2012 no
Rio Grande do Sul, ocorreram dias durante
o inverno com 27 ºC e na sequencia essa
temperatura diminuiu bruscamente para
-5 ºC. Uma variação de temperatura da
ordem de 32 ºC, em poucos dias”.
Segundo o pesquisador, outras
espécies como E. nitens, o E. dunnii
e o E. smithii tem boa resistência ao
frio quando é possível ter uma aclimatação a redução da temperatura,
com isso os tecidos ficam “maduros”
resistindo bem aos eventos de geada.
Porém, o E. benthamii tem se demonstrado a principal espécie a resistir a
eventos de geadas severas, mesmo
sem tempo hábil para aclimatação às
baixas temperaturas e consequente
“amadurecimento” dos tecidos.
O pesquisador ressalta ainda que a
evolução dos plantios de E. benthamii
no Brasil, é fruto de esforços de vários
institutos de pesquisa e de empresas,
como a Embrapa, a Epagri, a Coopera-

tiva Agrária de Guarapuava, ao viveiro
Golden Tree, a UFPR e as empresas
de celulose e papel Klabin e CMPC,
que tem utilizado em maior escala essa
espécie para a produção de celulose.
Como principais desafios de futuro,
tem-se o avanço dos plantios clonais do
E. benthamii. Segundo o especialista em
viveiros da CMPC, Franco Quevedo, já
existem algumas áreas plantadas com
clones no sul do Brasil, mas a espécie
é recalcitrante ao enraizamento e
formação de mudas por propagação
vegetativa e o melhor domínio do
enraizamento e formação de mudas
dessa espécie, tendem a ser principal
o desafio de futuro para o aumento da
produtividade florestal do E. benthamii.
Esta também é a temática do Programa Cooperativo em Enraizamento e Clonagem de Eucalyptus
(PECE), do IPEF, que trabalha para
desenvolver protocolos para a produção clonal em larga escala de genótipos
selecionados de eucaliptossubtropicais
e seus híbridos por meio das técnicas de miniestaquia e microestaquia,
com especial atenção para a indução
e formação de um sistema radicular morfofisiologicamente funcional
do E. benthamii.
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