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É fato perceptível que o atual momento econômico está se
refletindo sobre o setor florestal de base produtiva vinculado ao
uso de madeira como matéria-prima e para a geração de energia.
Evidentemente, isso tem despertado a necessidade de maior atenção para com as estratégias de aplicação de recursos destinados ao
desenvolvimento de pesquisas e geração de tecnologias à ele ligadas.
Como consequência, as instituições que lidam com a ciência
florestal devem se mostrar ainda mais capazes de conduzirem
seus trabalhos, de forma ainda mais otimizada, frente aos recursos
disponíveis. Além disso, devem procurar oferecer soluções, as mais
rápidas e mais objetivas possíveis, para as soluções que possam
responder aos desafios que o setor está a enfrentar.
Diante desses fatos, o IPEF, por conta da sua filosofia de trabalho,
baseada em ações cooperativas, torna-se uma referência ainda mais
importante, considerando o conjunto de suas ações, no campo
da pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, difusão do
conhecimento, capacitação profissional, avalições temáticas e
soluções para insumos e serviços no campo florestal.
O IPEF Notícias tem se constituído num indispensável veículo
a levar os resultados dessas ações, particularmente, ao time de
profissionais que se vinculam às suas empresas associadas e às
empresas filiadas aos seus programas.
Nesta edição, procuramos trazer as informações atuais mais relevantes, relativas aos programas PCMAF, TECHS, PPPIB, PROTEF
e PCMF. Ênfase especial é dada ao tema da certificação florestal,
por conta das informações relativas o PCCF, vinculadas à reunião
por ele promovida, em conjunto com a Industria Brasileira de Árvores (Ibá), que tratou de temas relacionados ao setor de florestas
plantadas, no contexto da Câmara Econômica do FSC®. O evento,
que contou com a participação de profissionais oriundos de diversos
países, permitiu discussões e endereçamentos muito importantes,
que poderão determinar o futuro da certificação florestal, com
repercussões nos processos de certificação das empresas.
Dentre outros, a edição chama a atenção ainda para o lançamento do edital que convida os profissionais recém-formados em
Engenharia Florestal das diversas universidades do Brasil, para
suas inscrições, visando participação na 6ª edição do Programa de
Preparação de Gestores Florestais (PPGF), programa de bastante
sucesso, que tem se tornado tradicional como proposta de contribuição do IPEF para o setor florestal brasileiro.
Desejamos a todos uma boa leitura!
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Eldorado Brasil é a mais nova filiada do PROMAB
A Eldorado Brasil passou a integrar o PROMAB (Programa Cooperativo sobre Monitoramento e
Modelagem de Bacias Hidrográficas), com o início do monitoramento
hidrológico em uma microbacia
experimental no Mato Grosso do
Sul, onde a empresa realiza o manejo
florestal para produção de celulose.
Os estudos para implantação da
microbacia experimental iniciaram-se no ano passado, com a seleção
da área para o monitoramento, que
seguiu critérios como a perenidade
do riacho a ser monitorado, tamanho adequado da bacia, proporção
representativa entre plantio e áreas
de conservação, área totalmente
no domínio da empresa e boas
condições de relevo do riacho,
entre outros.
A estação linimétrica da microbacia, onde são realizadas
as mensurações e coletas, está
equipada com um tanque tranquilizador e calha Flume H, um

sensor eletrônico de nível de água
e um pluviômetro digital, sendo
que os equipamentos estão em
fase de calibração. A microbacia
selecionada se localiza na fazenda
Barraca, no município de Inocência
(MS), numa área de 155 hectares,
dos quais 68% são ocupados com
plantios de eucalipto.
Para Fábio de Paula, da área de
Sustentabilidade da empresa, “o
monitoramento será muito importante
para a Eldorado entender os efeitos
dos plantios florestais da empresa

sobre os recursos hídricos, fornecendo subsídios para as decisões da
companhia, que estejam alinhadas às
melhores práticas de manejo florestal,
tendo na sustentabilidade um direcionador de suas atividades”.
“É fundamental que sejam realizados investimentos em monitoramentos
e estudos relacionados à água no
Mato Grosso do Sul, devido à grande
expansão das florestas plantadas nos
últimos anos nessa região”, declara o
prof. Silvio Ferraz (Esalq/USP), líder
científico do PROMAB.

Fábio José de Paula (Eldorado), Arthur Vrechi (PROMAB)
e Leandro Bortoli de Freitas (Eldorado)
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Programa de Mecanização
e Automação conta com novo
coordenador executivo

Motivadas pela necessidade do aumento da competividade e a melhor compatibilização da mão de obra,
empresas se uniram para criar junto ao IPEF, em julho
de 2014, o Programa Cooperativo sobre Mecanização e
Automação Florestal (PCMAF). Nesse âmbito, também
foi considerada a necessidade do aumento da representatividade do setor florestal no mercado de máquinas
agrícolas, de forma a que pudesse ser ampliado o interesse
pelo desenvolvimento de equipamentos para o setor.
Depois de passar por uma fase de restruturação e a
indicação de um novo líder científico, prof. Saulo Guerra
(FCA/UNESP), o PCMAF selecionou seu novo coordenador executivo. Para a função, foi contratado pelo IPEF
o eng. Guilherme Oguri (guilherme@ipef.br).
Guilherme é engenheiro florestal, formado na FCA/
UNESP, com mestrado e doutorado na mesma instituição,
onde se dedicou ao estudo da mecanização em plantios
florestais. Guilherme possui ainda experiência em missões
internacionais, tendo como referências a University of
Arizona (EUA) e a Tokyo University of Agriculture and
Technology (Japão).
Concluídas a restruturação, o PCMAF passa agora
a redefinir suas atividades técnico-científicas, mediante
a realização de reuniões envolvendo suas instâncias
gerenciais e demais participantes do programa. Mais
informações sobre o PCMAF estão disponíveis no site
do IPEF em www.ipef.br/pcmaf/

Saulo Guerra e Guilherme Oguri
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Visitas
Materiais genéticos
potenciais são
alvo do PCMF

Prosseguem as atividades do Programa Cooperativo sobre Melhoramento Florestal (PCMF) dedicadas a identificação e definição de materiais genéticos
potenciais existentes em empresas florestais filiadas
ao programa, visando a formação de populações
base de eucalipto. Nesse sentido, no mês de agosto,
foram visitadas as empresas Aperam (Itamarandiba,
MG), com apoio de Rodolfo Manoel Lemes da Costa
e Claudilene Pena; Vallourec (Paraopeba, MG), com
o apoio de Helder Andrade e Ana Paula Andrade;
e Klabin (Telêmaco Borba, PR), com o apoio de
Regiane Estopa.

Área experimental na
Duratex recebe visita da
equipe do PPPIB

A equipe do Programa Cooperativo sobre Produtividade Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB) visitou,
entre os dias 4 e 7 de julho, a área experimental da
Duratex em Nova Ponte (MG). Foram realizados o
inventário anual, a marcação de árvores para desbaste e a fertilização de cobertura do experimento.
As atividades contaram com a participação de
Harley Barros e Jonas Fernandes (Duratex), Isabel
Deliberali (IPEF), e Jenifer Miyagawa, Letícia Chiari,
Lucas Fontes e Vitória Santos (estagiários do IPEF
e do Grupo Florestal Monte Olimpo-Esalq/USP).

Isabel, Jonas, Vitória, Jenifer, Lucas e Letícia

TECHS realiza reunião e conta com novo líder científico
O Programa Cooperativo sobre
Tolerância de Eucalyptus Clonais aos
Estresses Hídrico, Térmico e Biótico
(TECHS) tem como objetivo avaliar
a interação genótipo ambiente e
compreender como os estresses
hídrico, térmico e biótico influenciam na produtividade de eucalipto
clonais por todo o Brasil e Uruguai.
Durante sua 10ª Reunião de
Filiadas, realizada nos dias 3 e 4 de
agosto na Cenibra em Belo Oriente (MG), foram apresentados os
principais resultados do programa,
que completa cinco anos no final de
2016. As apresentações abordaram
a caracterização climática dos sítios
desde 2012, a produtividade dos
sítios e clones e as interações com

o clima, resultados finais de dois
anos análises de fluxos e alocação
de carbono, e também do estudo
de uso da água. Além disso, foram
discutidos os trabalhos sobre o
efeito de desfolhas sobre a produção
de madeira (detalhada nesta edição
do IPEF Notícias), e a geração
de modelos híbridos (modelos
de produtividade empíricos, com
componentes processuais).
Ao final da reunião, foi definida
a criação de grupos de estudos
focados em desenvolver os principais temas estudados pelo TECHS,
atingindo todos os objetivos estabelecidos inicialmente. São eles:
modelagem ecofisiológica, zoneamento bioedafoclimático, solos e

nutrição, melhoramento, silvicultura
e proteção.
Todos as apresentações estão
disponíveis as empresas filiadas do
TECHS no IPEF Connect em www.
connect.ipef.br
Líder científico TECHS
Durante a reunião de filiadas
foi eleito o novo líder científico do
programa, o prof. Otavio Camargo
Campoe (Universidade Federal de
Santa Catarina). Otávio é formado
em engenharia florestal pela FCA/
UNESP, com mestrado e doutorado
pela ESALQ/USP. Durante quatro
anos atuou como coordenador
executivo do TECHS e atua ainda diretamente com o programa EucFlux.
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3ª Reunião do Grupo de
Trabalho sobre Gonipterus

No mês de julho aconteceu a 3ª reunião do Grupo de
Trabalho sobre Gonipterus do Programa Cooperativo
sobre Proteção Florestal (PROTEF), em Itararé (SP).
Este grupo tem por objetivo discutir ações e pesquisas
relacionadas à ocorrência do gorgulho-do-eucalipto no
Brasil, focando na sua recente ressurgência em plantios
no sul de São Paulo e norte do Paraná.
Como pautas desta reunião foram apresentadas
atualização das pesquisas em controle biológico com
inimigos naturais, entomopatógenos e feromônios,
além dos resultados preliminares do estudo de áreas
infestadas pelo gorgulho.
Desta reunião participaram também fiscais da ADAPAR
(Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) e pesquisadores da Embrapa Florestas, visando discutir a oferta
de um ciclo de palestras de conscientização sobre pragas
exóticas do eucalipto para pequenos produtores rurais.
Atendimento a Associadas
Tiveram continuidade as atividades referentes à
utilização de programas de controle biológico de pragas
florestais pelas empresas filiadas ao PROTEF. Nestes últimos meses foram atendidas as empresas Caravelas (BA)
e Cenibra (MG), com liberação de parasitoides nativos
para controle de lagartas desfolhadoras.
Além das visitas acima, foram realizadas liberações
experimentais dos parasitoides importados Seltrichodes
neseri e Cleruchoides noackae, inimigos naturais da
vespa-de-galha e percevejo bronzeado do eucalipto,
respectivamente. Estas liberações visam determinar os
parâmetros biológicos, desenvolvimento e estabelecimento em campo destes parasitoides, e foram realizadas nas
empresas Aperam (MG), Suzano (SP e MA), Fibria (ES),
Gerdau (MG) e International Paper (SP).

Novas Pesquisas
PTSM instala novos
experimentos
Dois novos experimentos foram instalados este
pelo PTSM, na Estação Experimental de Ciência Florestais de Itatinga (SP). Os objetivos são o de caracterizar o sistema radicular de seis espécies de eucalipto,
com diferentes níveis de tolerância ao déficit hídrico
e avaliar os efeitos de micronutrientes na nutrição,
desenvolvimento silvicultural e suscetibilidade a doenças em plantações de eucalipto. Espera-se esclarecer
importantes questões, como a de identificar quais são
as estratégias radiculares usadas pelo eucalipto para
se adaptar à escassez de água; como é a dinâmica dos
micronutrientes no solo e na planta; e como o cobre
e o boro influenciam a suscetibilidade das plantas à
ferrugem (Puccinia psiddii).

Experimento sobre a fertilização com micronutrientes,
com destaque para a parcela onde todos os
resíduos foram removidos do talhão (a direita).

IPEF elabora proposta de
pesquisa com a SIF
O IPEF e a SIF (Sociedade de Investigações
Florestais) finalizaram a proposta de um projeto
para o desenvolvimento de genótipos de eucalipto
tolerantes ao estresse hídrico, durante reunião
realizada no dia 12 de agosto, em Belo Horizonte
(MG). Estiveram presentes o prof. José Otavio Brito
(IPEF), o prof. Ismael Pires (SIF), Paulo Henrique
Silva (IPEF); Teotônio Assis (Assistech) e Gleison
Santos (UFV). O IPEF participa da proposta através
do seu Programa Cooperativo sobre Melhoramento
Florestal (PCMF).
IPEF Notícias - julho/agosto de 2016
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Destaque da edição
O futuro da certificação florestal está sobre a mesa
Como a reunião entre os diversos atores participantes do sistema FSC
pode ter definido os rumos desta certificação no Brasil
Historicamente, a certificação
florestal nasceu da necessidade de
orientar o consumidor quanto a
origem do produto a ser adquirido.
Esta orientação se transforma em
uma garantia para o comprador, que
pode escolher um produto diferenciado, com valor agregado, capaz de
conquistar um público mais exigente
e, assim, abrir novos mercados.
A certificação do FSC® se aplica
a duas situações: às atividades de
manejo florestal, sejam de florestas
nativas ou plantações (chamada de
certificação do manejo florestal), ou
às indústrias que processam e/ou
comercializam produtos de origem
florestal (chamada de certificação de
cadeia de custódia).
O sistema FSC é reconhecido
no mundo todo por sua governança
multissetorial, ou seja, suas decisões
são tomadas com base na consulta a
três câmaras setoriais (Econômica,
Social e Ambiental), dividas por sua
vez nas sub-câmaras norte e sul. As
decisões são tomadas na sua Assembleia Geral, realizada a cada três

anos, onde temas de interesse são
colocados em discussão e votados
pelas câmaras.

“não há possibilidade
de continuar com o
sistema de derrogações
atualmente em vigor,
por causa da enorme
abrangência da nova lista
de químicos proibidos”
Com o objetivo de balizar opiniões e discutir os temas relacionados
ao setor de florestas plantadas (Câmara Econômica), que estarão em
pauta na próxima Assembleia Geral
do FSC, o IPEF e a Indústria Brasileira
de Árvores (Ibá) realizaram de 23 a
26 de agosto uma reunião conjunta,
com a expressiva participação de
mais de 90 profissionais, oriundos de
14 países. Com base em um levantamento inicial sobre a prioridade dos
assuntos a serem discutidos, foram
abordados durante a reunião os
temas: Produtos Químicos, Madeira
Controlada, Cadeia de Custódia e a

Após as palestras, mesas de debates norteavam as
discussões para a próxima Assembleia Geral do FSC
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plataforma OCP, FPIC (que trata sobre engajamento com comunidades
tradicionais e locais) e Biotecnologia.
Para garantir um nivelamento do
conhecimento nos temas discutidos,
foram convidados especialistas do
FSC para apresentações iniciais sobre
cada um dos assuntos destacados
anteriormente, seguidos de pesquisadores e profissionais de reconhecida
contribuição nacional e internacional. Após este balizamento, foram
realizadas discussões de ideias, para
detecção dos desafios, oportunidades
e para encaminhamentos futuros.
“Foi um desafio muito positivo
para o comitê organizador identificar
atores de destaque, que despertassem
discussões inovadoras, e promovessem
pleitos estratégicos para o contexto
internacional da certificação FSC.
Os resultados alcançados e a troca
de experiências superaram as nossas
expectativas e, certamente, serão
fundamentais para as negociações
que acontecerão nos próximos meses”
relata Camilla Marangon, assistente
técnica do Programa Cooperativo
sobre Certificação Florestal (PCCF)
do IPEF.
No painel sobre Produtos Químicos, a principal discussão foi com
relação a revisão da política do
FSC sobre estes produtos, onde a
sensibilidade é de que não há possibilidade de continuar com o sistema
de derrogações atualmente em vigor,
por causa enorme abrangência da
nova lista de químicos proibidos. Esta
abrangência levaria a uma sobrecarga
das empresas na submissão dos pedidos de derrogação, além do próprio
FSC, na análise destes pedidos. A

proposta da Câmara Econômica é a
de substituir esta prática (derrogações) pela análise de risco ambiental,
abordagem inclusive utilizada na
liberação do produto químico para
comercialização no Brasil.
Quanto ao tema Madeira Controlada, foi tratada a nova estratégia
que o FSC está desenvolvendo para
o assunto, onde se procura definir
o futuro desta categoria dentro do
sistema. Para as empresas, esta categoria é essencial, pois representa
atualmente uma grande parcela
do suprimento de matéria-prima.
A Câmara Econômica deseja uma
abordagem diferenciada baseada
no risco envolvido no suprimento
a partir de florestas plantadas e de
florestas nativas, já que a realidade
destas é totalmente diferenciada.
No tema Cadeia de Custódia,
foi amplamente discutido o sistema
OCP, que desde o ano passado vem
sendo fonte de intensa controvérsia,
pois obriga a empresa certificada a
informar todas as notas de entrada e
saída envolvidas na comercialização
de um produto certificado FSC.
Como é obvio, a Câmara Econômica
é completamente contrária a este
tema, que pode ser questionado
inclusive em ações de concorrência
desleal, formações de cartel etc.
A ideia do grupo para se coibir a
comercialização de produtos com
declaração de certificação falsa, é
que se fortaleça as próprias auditorias, visando eliminar está prática já
na sua fonte.
Como era de se esperar, o tema
Biotecnologia está novamente em
pauta. Por ser um aspecto que
ainda encontra muita resistência no
FSC, foi o único painel onde não
houve uma palestra do sistema. As
discussões realizadas não se basearam apenas nas questões técnicas
da Biotecnologia, mas sim como
abordar temas controversos com
públicos totalmente adversos a estas
ideias. O objetivo agora não é que
haja uma liberação de organismos
geneticamente modificados para

utilização em florestas certificadas,
mas sim que o sistema FSC apenas
se abra para discussões, já que permanece fechado a qualquer tratativa
sobre o tema, enquanto a tecnologia
progride e a biotecnologia se mostra cada vez mais uma aliada para
alavancar produtividades.
Daniela Vilela, coordenadora

“O objetivo agora não é
que haja uma liberação de
organismos geneticamente
modificados para utilização
em florestas certificadas,
mas sim que o sistema
FSC apenas se abra para
discussões sobre o tema”
executiva do PCCF, comenta que “a
importância desta reunião antecipada
foi o alinhamento prévio das discussões, trazendo todos os atores para o
mesmo nível de conhecimento. Além
disso, com o maior prazo, podemos nos
organizar para as discussões, inclusive,
com maior poder de diálogo com as
demais Câmaras (Social e Ambiental).
O embasamento técnico que o IPEF
proporciona através de suas pesquisas,
junto ao poder político que a Ibá traz,
são a combinação que procuramos
para defender os interesses do setor
florestal brasileiro no sistema FSC”.
Além das palestras e discussões,
no último dia de atividades foi
realizada uma demonstração de
campo, que contou com intensa
participação do Programa Coo-

perativo sobre Proteção Florestal
(PROTEF) do IPEF. Neste dia de
campo, foram apresentadas as técnicas de monitoramento e controle
operacional de formigas cortadeiras,
tratamento de mudas para controle
de cupins, análise de risco ambiental,
e com grande destaque, as práticas
de controle biológico das pragas
florestais, tema de intenso trabalho
do PROTEF no apoio a diminuição
da utilização de produtos químicos
em plantios florestais.
Foram apresentadas as etapas
do controle biológico para diversas
pragas, como percevejo bronzeado,
vespa-de-galha, gorgulho e lagartas
desfolhadoras, que são atualmente
as pragas que mais preocupam os
produtores florestais. Este trabalho
vem ao encontro da necessidade
criada pela política de químicos do
sistema FSC, que a cada ano se torna
mais restritiva, já que a utilização de
controle biológico é ambientalmente
sustentável e economicamente viável em determinadas situações. Esta
prática demonstra o desejo do setor
florestal brasileiro por alternativas
a utilização de produtos químicos,
utilizando-os somente em casos
onde outras formas de controle
ainda não estão disponíveis e viáveis.
O IPEF e a Ibá agradecem as
empresas Suzano, Duratex, Fibria,
Klabin, Veracel, Equilíbrio Proteção
Florestal, Ecosafe e Apoiotec, pelo
imprescindível apoio no dia de campo.

Prof. Carlos Frederico Wilcken (UNESP-PROTEF) em apresentação
de campo sobre controle biológico de pragas florestais
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Clones do TECHS são avaliados quanto
ao efeito da desfolha na produtividade
A desfolha de eucaliptos causada
por pragas sempre foi um motivo
de preocupação para os gestores
de plantios florestais. O tema é
controverso, devido as limitações
de uso de defensivos químicos que
vêm sendo impostas pelos sistemas
de certificação. Visando responder
as questões sobre quais seriam
os impactos destas desfolhas, foi
desenvolvido um estudo junto ao
TECHS (Programa Cooperativo
sobre Tolerância de Eucalyptus
Clonais aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico) em sinergia com
o PCCF (Programa Cooperativo
sobre Certificação Florestal).
O estudo procurou quantificar as
perdas de produtividade causadas por
desfolhas sucessivas em plantações
de eucalipto. O trabalho foi tema
do mestrado de Marcello Bontempi
Pizzi, defendido no dia 9 de agosto,
junto ao Programa de Ciência Florestal da UNESP, sob orientação do pesq.
José Luiz Stape (Suzano).
Na fazenda experimental da
ESALQ/USP em Piracicaba (SP),
foram selecionados 12 clones de
eucalipto do TECHS, sendo 20 árvores de cada clone, as quais foram
divididas em quatro tratamentos:
árvores que sofreram zero, uma,
duas e três desfolhas sucessivas.
As desfolhas foram aplicadas ma-
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nualmente, retirando-se todas as
folhas da copa das árvores. A primeira, segunda e terceira desfolhas
sucessivas ocorreram aos 15, 19
e 23 meses de idade das árvores,
respectivamente.
Um ano depois da primeira desfolha, aos 27 meses, foi realizada a
avaliação da perda de produtividade. As árvores que sofreram uma
desfolha apresentaram redução
média de 48% no crescimento
(variando entre 24 a 57%) comparativamente às árvores que não
sofreram desfolhas. Duas desfolhas sucessivas causaram redução

média de 59% e três desfolhas
sucessivas, na média, reduziram a
produtividade em 68%.
O estudo concluiu que as desfolhas totais devem ser evitadas, pois
uma desfolha já reduz drasticamente
a produtividade de clones de eucalipto, evidenciando a importância do
monitoramento e controle de pragas
em plantios florestais.
Além do suporte dos programas
cooperativos TECHS e PCCF, o
projeto contou com o apoio da
ESALQ/USP e FCA/UNESP, CAPES
e de alunos do Grupo Florestal
Monte Olimpo.

Zoneamento da ferrugem do eucalipto no Brasil
A revista Forest Pathology publicou o artigo “Climatic favourability zones for Eucalyptus rust in
Brazil”, que trata da modelagem
da dinâmica temporal e espacial
das zonas climaticamente favoráveis à ocorrência da ferrugem do
eucalipto no Brasil. O trabalho
teve como objetivos apresentar
um método simples para calcular
a temperatura noturna no Brasil,
a qual é uma das variáveis mais
importantes no desenvolvimento da
doença; usar dados de campo para
validar um modelo de severidade

da ferrugem; e apresentar mapas
mensais da favorabilidade climática
para a ferrugem do eucalipto para
todo o país.
Os mapas mensais mostraram
que a zonas climáticas favoráveis
para a ferrugem do eucalipto são
extremamente dinâmicas, e que
as condições climáticas devem ser
consideradas na expansão das plantações de eucalipto em novas áreas,
nos programas de melhoramento,
na seleção de áreas para experimentação e na seleção do material para
composição do plantio comercial.

O estudo fornece um conjunto
de ferramentas aos silvicultores e
pesquisadores para reduzir a incerteza da severidade da ferrugem do
eucalipto em todo o Brasil.
O artigo, de autoria de autoria
dos pesquisadores Clayton Alvares,
Aline Miranda e Jose Stape (Suzano
Papel e Celulose); Paulo Sentelhas
e Eduardo Mattos (ESALQ/USP);
Paulo Henrique Silva (IPEF); Edson Furtado (UNESP); e Willian
Moraes (UFES), pode ser encontrado em http://doi.org/10.1111/
efp.12301.

Variação das condições climáticas para ocorrência da ferrugem

Próximos Eventos IPEF
• 8ª Reunião de Filiadas do PROMAB
Aplicando os conceitos de manejo de bacias hidrográficas e os
resultados do monitoramento no
planejamento florestal
Dias 12 e 13 de setembro
Piracicaba (SP)
• 17ª Reunião de Filiadas do PCCF
De 27 a 29 de setembro
Belo Horizonte (MG)
5ª Reunião de Filiadas do PCMAF
Dia 29 de setembro
Botucatu (SP)

• 28ª Reunião de Filiadas do PROTEF
Dias 04 e 05 de outubro
Rio Claro (SP)
• 8º Workshop sobre Melhoramento
Florestal - Melhoramento frente às
Mudanças Climáticas
Dias 18 e 19 de outubro
Piracicaba (SP)
• 54ª Reunião de Filiadas do PTSM
“Manejo silvicultural visando redução de custos”
Dias 25 e 26 de outubro
A confirmar

• 13ª Reunião de Filiadas do PPPIB
De 29 de novembro a 01 de dezembro
Otacílio Costa (SC)

IPEF Eventos
Telefone: (19) 2105-8602
eventos@ipef.br
http://ipef.br/eventos/

Programação sujeita a alteração.
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IPEF reune seu
Conselho Deliberativo
Foi realizada no dia 30 de agosto, na sede da Eldorado
Brasil em São Paulo (SP), a 301ª reunião do Conselho
Deliberativo do IPEF. Este conselho é o orgão decisório
máximo dentro da estrutura organizacional do Instituto,
e contempla representantes das empresas associadas.
Participaram da reunião o prof. José Otávio Brito,
André Luiz Abdala e Israel Gomes Vieira (todos do IPEF),
o prof. Silvio Frozini Ferraz (Esalq/USP), Roosevelt
Almado (ArcelorMittal BioFlorestas), Germano Aguiar
(Eldorado Brasil), Elizabete Takahashi (CENIBRA),
Hernon Ferreira (Eucatex), Mario Ladeira (Klabin) e
Shinitiro Oda (Suzano Papel e Celulose) .

IPEF apoiará a realização
do Congresso Mundial
da IUFRO em 2019
Representantes do IPEF, do Serviço Florestal Brasileiro, da Embrapa Florestas e da Escola Superior de
Agricultura “Luiz de Queiroz”, se reuniram no último dia
15 de agosto para discutirem a realização do Congresso
Mundial da IUFRO em 2019, considerado o maior
evento científico da área florestal.
O XXV Congresso Mundial da IUFRO está planejado
para o período de 29 de setembro à 6 de outubro de
2019, em Curitiba (PR).

José Otávio Brito (IPEF),
Luiz Gustavo Nussio (diretor da Esalq/USP),
Joberto Veloso de Freitas (Serviço Florestal Brasileiro),
Yeda Maria Malheiros de Oliveira (Embrapa Florestas),
Hilton Thadeu Zarate do Couto (Esalq/USP) e
Luiz Carlos Estraviz Rodriguez (Esalq/USP)
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PPPIB inicia medições de
água no solo em plantio de
Pinus taeda
Avanços na silvicultura e melhoramento genético do
Pinus no Brasil proporcionaram aumentos significativos
de produtividade nos últimos anos, porém, sabe-se
que sua produtividade está aquém de seu potencial.
Assim, o Programa Cooperativo sobre Produtividade Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB), buscando
compreender os aspectos relacionados às limitações
da produtividade dos plantios de Pinus, possui um
experimento que manipula a disponibilidade de água
e nutrientes na Klabin, em Telêmaco Borba (PR).
Historicamente, a região não apresenta deficit
hídrico, portanto, visando verificar o efeito da diminuição da disponibilidade de água no solo sobre a
produtividade do P. taeda, instalou-se um tratamento
com redução de 30% da chuva.
Aos nove anos de idade ainda não se encontrou
diferença significativa de produtividade no tratamento
com redução de chuva, comparativamente ao plantio
sem esta redução. Dessa forma, em julho, foram
instalados sensores para a medição de umidade do
solo em até três metros de profundidade, em ambas
condições, para uma avaliação mais detalhada da
quantidade de água disponível no solo para as árvores
e seu efeito sobre a produção de madeira.

Defesas
Pesquisadores do PROTEF
concluem Mestrado
Foram defendidas duas dissertações de mestrado
ligadas ao Programa Cooperativo sobre Proteção
Florestal (PROTEF), ambas sob a orientação do prof.
Carlos Frederico Wilcken (UNESP).
A pesquisadora Natália Medeiros de Souza defendeu seu trabalho intitulado “Gonipterus platensis
(Coleoptera:Curculionidae): infestação em eucalipto, aspectos morfológicos e biológicos e controle”,
que tem como tema principal a caracterização das
recentes infestações com gorgulho do eucalipto,
bem como alguns indicativos de controle visando
contribuir para os programas de manejo desta praga.
Luís Renato Junqueira, coordenador executivo do
PROTEF, defendeu seu trabalho intitulado “Quantificação de danos por Thaumastocoris peregrinus
(Hemiptera:Thaumastocoridae) em eucalipto”, que
teve como foco principal a quantificação dos danos
relacionados à perda em crescimento e volume
de árvores de eucalipto expostas ao ataque do
percevejo bronzeado.
Os pesquisadores agradecem às empresas florestais
participantes do PROTEF por todo apoio e estrutura
para condução dos trabalhos. Futuramente, os trabalhos estarão disponíveis para consulta no IPEF Connect.

Os novos Mestres

Luís Renato Junqueira (IPEF)

Natália Medeiros de Souza

Membros das Bancas

Prof. Carlos Wilcken
(FCA/UNESP)

Everton Soliman
(Suzano Papel e Celulose)

Leonardo Barbosa
(Embrapa Florestas)

Prof. José Zanúncio
(UFV)
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Experimento pioneiro sobre Cultivo Mínimo é
publicado em revista de elevada repercussão internacional
A revista “Forest Ecology and Management” (JCR = 2.826) publicou
este mês o artigo científico “Forest
residue maintenance increased the
wood productivity of a Eucalyptus
plantation over two short rotations”.
Trata-se do experimento que deu
origem ao Programa Cooperativo
sobre Silvicultura e Manejo (PTSM),
instalado em 1995, em Itatinga
(SP), na mesma fazenda da Suzano
onde foram plantados os primeiros
talhões com cultivo mínimo do solo.
Na época, não havia comprovação científica das vantagens deste
sistema de cultivo em relação ao
convencional, bem como certa resistência à difusão do cultivo mínimo
para outras regiões, em decorrência
de algumas dificuldades operacionais
relativas ao manejo de resíduos
florestais, ao controle de formigas,
à maior ocorrência de ferrugem
(Puccinia psidii), à heterogeneidade
de crescimento inicial das plantas e
ao maior risco de incêndio.

As pesquisas se iniciaram com
base em uma parceria firmada entre
Esalq, IPEF e as empresas Suzano,
Ripasa e Champion. O experimento
tinha como objetivos comprovar os

“nesse sistema de cultivo
(mínimo) o balanço de
nutrientes favorece a
sustentação da
produtividade por maior
número de rotações, com
menor dispêndio de
fertilizantes e efeitos
benéficos na fertilidade do
solo, sobretudo, nos
atributos relativos à
matéria orgânica”
efeitos benéficos do cultivo mínimo
na conservação do solo, na ciclagem
de nutrientes e na nutrição das
árvores de eucalipto. As avaliações
foram conduzidas por duas rotações
de cultivo (dezesseis anos). Em sete

tratamentos, comprovou-se que o
cultivo mínimo gera plantações tão ou
mais produtivas do que as realizadas
com o preparo intensivo do solo. E
que nesse sistema de cultivo o balanço
de nutrientes favorece a sustentação
da produtividade por maior número
de rotações, com menor dispêndio
de fertilizantes e efeitos benéficos
na fertilidade do solo, sobretudo, nos
atributos relativos à matéria orgânica.
Atualmente, o PTSM congrega
a cooperação de vinte empresas
florestais (www.ipef.br/ptsm/) e
desenvolve pesquisas e tecnologias
nas áreas de conservação e manejo
de solo, nutrição e fertilização,
controle de plantas daninhas, arranjo e espaçamento de plantio e
adaptação fenotípica de plantações
florestais em ambientes com estresses hídricos e térmicos.
O artigo pode ser acessado
no endereço www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S037811271630398X

Mais sobre certificação florestal
PCCF trabalha para revisão da
norma de Cadeia de Custódia FSC®

Durante este bimestre, o FSC conduziu a 3ª rodada
de consulta pública do padrão de Cadeia de Custódia
(FSC-STD-40-004). O PCCF enviou comentários ao
FSC Internacional, avaliando os impactos das mudanças
propostas. Estes comentários foram construídos com o
apoio do grupo de trabalho composto por Ivone Namikawa (Klabin), João Augusti (Fibria), Leonardo Martins
(Suzano), Luiz Tapia (Veracel) e Wilson Melo (Eucatex),
com apoio da certificadora Imaflora, que forneceu suas
colaborações a partir da perspectiva de aplicação da
norma e de informações coletadas durante o evento
“FSC Economic Chamber Alignment for GA 2017”.
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Contratação de consultoria para o
projeto Condicionantes 2016-2021

Como resultado da aprovação das derrogações
para sulfluramida, deltametrina e fipronil para controle
de formigas cortadeiras, o FSC emitiu uma série de
condicionantes que devem ser anualmente cumpridas
pelas empresas. O PCCF contratou a consultoria BR
Gestão Florestal para analisar estas condicionantes e
desenvolver um plano de cumprimento, abrangendo
pesquisas cooperativas e ações individuais para
cada empresa. Além disso, a consultoria irá acompanhar o cumprimento das condicionantes, a fim
de garantir a máxima harmonização das práticas de
proteção do setor.

IPEF participa de Dia de
Campo Florestal da UNESP
No dia 17 de agosto ocorreu o 12º Dia de Campo
Florestal da FCA/UNESP. O IPEF esteve presente através
de seus pesquisadores Alexandre de Vicente Ferraz
e Guilherme Oguri, respectivamente coordenadores
executivos dos programas PTSM e PCMAF, e dos professores Carlos Frederico Wilcken e Saulo Guerra, líderes
científicos do PROTEF e PCMAF, estes últimos também
responsáveis pela organização do evento.
O Laboratório de Controle Biológico de Pragas
Florestais (LCBPF), foi um dos destaques do dia de
campo florestal. Foi possível visualizar a criação de
diversas pragas, como percevejo bronzeado, vespa-de-galha, gorgulho-do-eucalipto e lagartas desfolhadoras,
bem como as pesquisas envolvendo seus inimigos
naturais (parasitoides e predadores), além de iniciativas
de controle microbiano com a utilização de fungos,
bactérias e vírus.

Alexandre, Guilherme, Saulo e Wilcken

Treinamento
Quantificação e Qualificação
da Biomassa Florestal
com LiDAR
Aconteceu em julho, no Departamento de
Ciências Florestais da ESALQ/USP, o curso sobre
Quantificação e Qualificação da Biomassa Florestal
com LiDAR. Oferecido anualmente pelo IPEF e
ministrado pelo prof. Luiz Carlos Estraviz Rodriguez
(USP), o curso realizou uma revisão dos conceitos
de biometria e inventário florestal, desde a escolha
e cálculo de procedimentos amostrais, com apresentação das principais vantagens e desvantagens destes
métodos amostrais, até a demonstração do uso da
tecnologia LiDAR para melhoria das estimativas do
inventário florestal. O curso permitiu aos participantes processarem nuvens de dados LiDAR reais em
exercício completo de inventário florestal.
Oficina LiDAR: Em novembro estará no Brasil,
a convite do prof. Estraviz, o dr. Martin Isenburg,
conhecido como um dos maiores especialistas
em LiDAR no mundo. Ele é o desenvolvedor do
pacote de ferramentas LAStools, um dos mais
usados pela comunidade LiDAR, e inventor do
formato LAZ que chega a reduzir em um décimo
o espaço ocupado pelos dados gerados por essa
técnologia. O IPEF apoiará a organização da oficina
em novembro, na Esalq/USP.

“Campanhas de Fitossanidade” tem início
com parceria entre TECHS e PROTEF
O projeto denominado “Campanhas de Fitossanidade”, criado através de uma parceria entre PROTEF,
TECHS e Esalq/USP, foi apresentado
na 10ª Reunião de Filiadas do TECHS, em Ipatinga (MG). Ele tem
por objetivo mapear a ocorrência
de pragas e doenças em cada sítio
e clone do TECHS, vislumbrando a
criação de mapas e o entendimento
de padrões na ocorrência de pragas
e doenças para os diferentes locais
e regiões do Brasil.
Para tanto, serão utilizadas duas
metodologias, a primeira consiste
na instalação de armadilhas adesivas
amarelas para coleta das principais
pragas exóticas do eucalipto, as

quais serão analisadas e trocadas
mensalmente durante um ano. Já
a segunda, consiste em avaliações
visuais semestrais por especialistas
em cada clone do TECHS, avaliando
a condição fitossanitária geral de
cada material genético.
Neste projeto, o PROTEF oferece apoio técnico, criação de
protocolos, disponibilização de
pessoal e aquisição dos materiais
para o teste, enquanto o TECHS
se responsabiliza pela tramitação
de materiais e armadilhas junto às
empresas. Os dados resultantes
deste projeto serão processados
pelos programas com auxílio da
equipe do prof. Wesley Godoy, do

departamento de Entomologia da
Esalq/USP.
Luís Renato (IPEF), informa
que “há algum tempo vínhamos
discutindo como trabalhar questões
de fitossanidade no TECHS. Os resultados esperados são animadores,
principalmente por podermos captar
a imensa variabilidade climática e
genética presente no TECHS”.
Para Rafaela Carneiro (IPEF) “o
TECHS visa avaliar os efeitos dos estresses na produtividade florestal e tem se
observado, sobretudo nos últimos anos,
que a ocorrência de pragas e doenças
tem afetado diretamente a produção
florestal brasileira. Assim, o estudo
torna-se extremamente importante”.
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