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O mês de abril, tradicionalmente, é marcado pela realização da 
Assembleia Geral Ordinária do IPEF, que congrega a participação de 
representantes de todas as empresas associadas, sócios honorários e do 
meio acadêmico. Na Assembleia, em especial, são prestadas contas das 
atividades do ano anterior, além do tratamento de questões estratégicas 
futuras do Instituto. Embasam as discussões o Relatório Anual do IPEF, 
que resume os avanços obtidos nas pesquisas e os trabalhos conduzidos 
pelos diferentes setores que compõem sua estrutura. Um extrato deste 
relatório compõe a matéria de destaque desta edição.

A edição trás ainda o relato de ações desenvolvidas nos meses de 
março e abril, compreendendo reuniões e visitas ocorridas no âmbito 
dos programas cooperativos do IPEF. 

O Programa Cooperativo sobre Certificação Florestal (PCCF) recep-
cionou os integrantes do Grupo de Trabalho da Política de Pesticidas do 
FSC® Internacional, que realizou reunião de trabalho na sede do IPEF, 
em Piracicaba.

Já o Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal 
(PCMAF) realizou sua 6ª reunião de filiadas, a primeira após sua recente 
reestruturação, obtendo resultados significativos quanto a participação e 
representatividade. Tais resultados também foram obtidos no workshop 
sobre as pesquisas em andamento no Programa Cooperativo sobre 
Silvicultura e Manejo (PTSM).

O Programa Cooperativo sobre Produtividade Potencial do Pinus no 
Brasil (PPPIB) relata nesta edição a visita a empresas em Santa Catarina e 
também informa sobre a sua próxima reunião de filliadas, a ser realizada 
em agosto. O Programa Cooperativo sobre Proteção Florestal (PROTEF)  
informa sobre palestra no workshop sobre controle biológico de lagartas 
desfolhadoras e sobre a continuidade das visitas à empresas filiadas.

A ampliação da rede de experimentos sobre balanço de carbono no 
Programa Cooperativo sobre Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Es-
tresses Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS) e o início dos trabalhos com 
modelagem do uso de água pelas árvores são os destaques do Programa 
nesta edição, além da importante reunião de seus grupos de trabalho, que 
irão trabalhar no desenvolvimento de estudos e produtos específicos em 
diferentes áreas relacionadas ao manejo de florestas plantadas.

O Programa Cooperativo sobre Monitoramento e Modelagem de 
Bacias Hidrográficas (PROMAB) e o Grupo de Trabalho sobre Políticas 
Públicas do IPEF também participaram do workshop “Relação Floresta 
e Água”, organizado pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo (SMA-SP), compartilhando suas experiências sobre o tema 
do evento.

Estas notícias demonstram a grande abrangência dos estudos em 
andamento no IPEF, caracterizados pela cooperação e sinergia entre os in-
teressados, em busca de um setor florestal mais competitivo e sustentável.

A todos, uma boa leitura!

ExpEdiEntE



IPEF Notícias - março/abril de 2017 3

No período de 10 a 14 de abril, 
o IPEF sediou a reunião do grupo de 
trabalho responsável por revisar a 
Política de Químicos do FSC (FSC-
-POL-30-001), que determina as 
linhas gerais a serem seguidas pelas 
empresas para utilizar pesticidas em 
suas áreas certificadas. 

O grupo é formado por nove 
membros do FSC, que representam 
as três câmaras do sistema - social, 
ambiental e econômica, dos hemis-
férios norte e sul, além do apoio 
técnico de três especialistas, um de 
cada câmara. Fazem parte do grupo 
o coordenador de meio ambiente e 
proteção da Duratex, Jonas Salvador, 
representando a câmara econô-
mica sul, e o prof. Robinson Pitelli 
(Unesp), representando a câmara 
ambiental sul.

Durante esta semana, o grupo 
avaliou os comentários enviados pelo 
Fórum Consultivo (que é um grupo 
de interessados no tema abordado) 
e discutiu sobre critérios para análise 
de risco, perigo, monitoramento e 

Grupo de Trabalho da 
Política de Pesticidas do 
FSC® se reune no IPEF

comunicação sobre o uso de pestici-
das e sobre mitigação de risco.

No dia 11, o grupo visitou as 
plantações da Duratex para ob-
servar em campo os danos causa-
dos por formigas cortadeiras, seu 
comportamento social e entender 
o manejo da praga, com foco no 
monitoramento. Também neste dia, 
o grupo visitou dois laboratórios na 
FCA/UNESP em Botucatu (SP). O 
primeiro laboratório visitado foi o 
de Insetos Sociais, sob a supervisão 
do prof. Luiz Carlos Forti, onde 
foram discutidas as pesquisas de-
senvolvidas relacionadas à biologia, 
comportamento e controle de 
formigas cortadeiras. A segunda 
instalação visitada foi o Laboratório 
de Controle Biológico de Pragas 
Florestais (LCBPF), sob a supervi-
são do prof. Carlos Wilcken, líder 
científico do PROTEF. Nesta ocasião 
os estudantes apresentaram os pro-

jetos desenvolvidos no laboratório 
relacionados ao controle biológico 
de pragas do eucalipto e a criação 
de inimigos naturais para pesquisa e 
liberação a campo e monitoramento 
de pragas com armadilhas.

O grupo também visitou, no 
dia 13 de março, o formigueiro de 
Atta sexdens do Departamento de 
Entomologia e Acarologia da Esalq/
USP. A visita foi orientada pelo 
prof. Wesley Godoy, que explicou 
a estrutura do formigueiro, sua 
dinâmica e o comportamento social 
das formigas cortadeiras.

A revisão da política de químicos 
é de notável importância para as 
empresas florestais do mundo todo, 
especialmente aquelas localizadas 
nas regiões tropicais, onde o ataque 
de pragas acontece com maior 
intensidade. Além disso, na revisão, 
espera-se reduzir a carga adminis-
trativa associada às derrogações 
e inserir uma abordagem de risco 
para a utilização de pesticidas em 
florestas certificadas FSC.

O resultado dessa semana de tra-
balho foi o primeiro draft da política, 
que entrará em consulta pública em 
julho deste ano.

Visita de campo a Duratex

Laboratório de Insetos Sociais
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“As demonstrações de campo são 
essenciais em nossas reuniões com as 
empresas filiadas, principalmente em 
um programa que aborda a mecaniza-
ção da silvicultura. Os filiados querem 
ver as novidades em campo”. Foi com 
argumentos como esses que o Co-
mitê Técnico-Administrativo (CTA) 
e o líder científico do Programa 
Cooperativo sobre Mecanização 
e Automação Florestal (PCMAF) 
decidiram dar mais ênfase a rea-
lizações como estas nas reuniões 
do programa. Assim, a 6ª edição da 
Reunião de Filiadas do PCMAF, que 
ocorreu nos dias 28 e 29 de março, 
marcou a volta das exibições de má-
quinas em campo, após a mudança 
na administração do programa. 

Três Lagoas (MS) foi a cidade esco-
lhida para sediar o evento. “Quando 
discutíamos as melhores opções, 
Marcos Wichert, membro do CTA, 
levantou a possibilidade da Fibria sediar 
as demonstrações no Mato Grosso do 
Sul. Os outros membros do comitê 
e o prof. Saulo Guerra, concordaram 
de imediato com esta possibilidade”, 
comenta Guilherme Oguri, coorde-
nador executivo do programa. 

A estratégia estava correta. A 
reunião contou com a participação 
de 56 pessoas, abrangendo 11 
empresas filiadas, superando a 
expectativa prevista de público.

O primeiro dia foi dedicado às 
palestras, as quais foram divididas 
em três painéis que abordaram os 
temas: mistura em tanque de pro-
dutos fitossanitários, mecanização 
da irrigação pós-plantio e pneus 
florestais. No painel de abertura, o 
prof. Caio Carbonari (FCA/Unesp), 
discutiu sobre as vantagens, proble-
mas e riscos da mistura em tanque 

mostrando dados de publicações 
nacionais realizadas em cultura 
agrícolas, além da real importância 
e impactos da atividade no setor 
florestal. Para complementar o 
tema, Rudolf Woch (Apoiotec), 
abordou a tecnologia de aplicação, 
seus pré-requisitos e necessidades 
básicas, utilizando imagens e dados 
de casos de sucesso. Os colabora-
dores das empresas filiadas Osmar 
Menegol (Fibria), Cristian Perin 
(CMPC Celulose Riograndense) e 
Juliano Zanella (Arauco) finalizaram 
o painel mostrando o posiciona-
mento de suas empresas acerca do 
polêmico tema. 

O segundo painel foi composto 
exclusivamente por palestras mi-
nistradas pelas empresas filiadas, 
que possuem projetos de irrigação 
mecanizada, como os casos expos-
tos por Michel Borges (Eldorado) e 
Luiz Felipe Galizia (Fibria). 

No terceiro painel foram aborda-
dos conceitos, teorias e os critérios 
para a seleção de pneus agrícolas e 
florestais na palestra proferida pelo 
prof. Kléber Lanças (FCA/Unesp). 
O docente apresentou resultados 
das pesquisas realizadas pelo grupo 
que coordena, o NEMPA (Núcleo de 
Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflo-
restais), visando mostrar aos presen-
tes a importância do uso adequado 
dos rodados. O consultor técnico da 
Trelleborg, empresa patrocinadora 
do evento, José Augusto Artioli, 
encerrou este painel ministrando a 

palestra técnica sobre as diferenças 
estruturais e construtivas dos pneus 
agrícolas, florestais e agroflorestais, 
seguido pelas recomendações de 
uso para cada tipo de pneu.  

Organizadas pela Fibria, as de-
monstrações de campo ocorreram 
no segundo dia da reunião. Durante 
a abertura, o gerente de silvicultura 
da Fibria, Mário Grassi, deu boas-
-vindas aos participantes exaltando 
a organização do evento. 

Com a participação de fabricantes 
de equipamentos e empresas pres-
tadoras de serviços, apresentou-se, 
individualmente, cada equipamento 
seguido de demonstrações práticas, 
tendo como destaque  a adubação 
aérea. Além disso, exibiu-se as 
atividades de controle de formiga 
mecanizado, subsolagem com apli-
cação de fertilizante, pulverização 
conjugada de herbicida, plantio me-
canizado, irrigação semi-mecanizado 
e mecanizado, totalizando, 10 equi-
pamentos apresentados ao público. 

No encerramento do evento, o 
prof. Saulo Guerra discursou sobre 
a importância da interação do setor 
privado com o IPEF e a academia, 
ressaltando o papel do PCMAF em 
estimular o cooperativismo entre as 
empresas filiadas. “Após este dia de 
campo, ficou evidente a importância de 
eventos que promovem a interação das 
empresas, institutos e as universida-
des, nos quais permitem o intercâmbio 
de experiência entre os três setores. 
Creio que com este evento, o PCMAF 
conseguiu avançar em direção à coo-
peração entre as empresas florestais 
que compõem este grupo”, concluiu.

O IPEF agradece as empresas 
Fibria e Trelleborg, pelo fundamental 
apoio na organização do evento.

PCMAF realiza a 6ª Reunião de Filiadas

“Após este dia de campo, 
ficou evidente a importância 
de eventos que promovem a 

interação das empresas, 
institutos e as universidades.”
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O Programa Cooperativo sobre Produtividade 
Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB) possui um expe-
rimento que busca estimar a produtividade potencial 
do Pinus taeda e do Pinus caribaea var. hondurensis sob 
diferentes manejos (com e sem desbaste), quando as 
limitações hídricas e nutricionais são removidas. Este 
estudo está instalado nos Estados de Minas Gerais, 
Paraná e São Paulo.

No sítio em Itatinga (SP), único local com ambas as 
espécies, o experimento está com 10 anos e foi realiza-
do, em abril, seu 14º inventário florestal, mensurando-
-se aproximadamente cinco mil árvores. Nos demais 
sítios as avaliações ocorrerão até julho.  

Os resultados observados neste sítio mostram 
resposta positiva da espécie tropical à nutrição e da 
subtropical à água. Buscando entender a fundo o porquê 
das variações de crescimento entre tratamentos e 
entre espécies, estão sendo realizados diversos estudos 
fisiológicos na área para a definição de modelos de base 
ecofisiológica na predição da produtividade.

Visitas
Nos últimos meses, representantes do PPPIB rea-

lizaram visitas a algumas de suas empresas filiadas. A 
empresa FRP Florestal, em Ponte Alta do Norte (SC), 
recebeu a visita do prof. Mauro V. Schumacher, líder 
científico do PPPIB, e da doutoranda Aline Ludvichak 
(ambos da UFSM) com o objetivo de avaliar as causas 
do amarelecimento anormal dos plantios de Pinus taeda 
que vem ocorrendo na região de Lages (SC). Foram 
coletadas amostras de solo e material vegetal para 
avaliação nutricional, cujos resultados serão futuramente 
disponibilizados.

Além da FRP Florestal, a coordenadora executiva do 
PPPIB, Isabel Deliberali (IPEF), visitou o experimento das 
parcelas quadrigêmeas na empresa Arauco, buscando 
discutir os protocolos de atividades e observar o desen-
volvimento do experimento. Para Isabel, “visitas técnicas 
são ótimas oportunidades para analisarmos os experimentos 
e ajudarmos em eventuais dúvidas técnicas que possam sur-
gir. Além disso, estreitar os laços com a equipe que trabalha 
conosco é de fundamental importância para conseguirmos 
atender suas necessidades dentro do Programa”.

Reunião de Filiadas
Será realizada, no mês de agosto, a próxima reunião 

de filiadas do PPPIB, na empresa FRP Florestal, no mu-
nicípio de Ponte Alta do Norte (SC). Além da apresen-
tação dos resultados mais recentes dos delineamentos 
experimentais, será realizada uma visita de campo 
para conhecer o experimento das parcelas gêmeas da 
empresa. A programação e mais informações sobre a 
reunião estarão disponíveis em breve no site do IPEF, 
em www.ipef.br/eventos/. 

Experimento que manipula água e 
nutrição em Pinus é avaliado

Pinus taeda (esquerda) e Pinus caribaea var. hondurensis 
(direita) aos 10 anos de idade, em Itatinga (SP)
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destaque da edição
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O mês de abril, tradicionalmen-
te, é marcado pela realização da 
Assembleia Geral Ordinária do IPEF, 
que congrega a participação de 
representantes de todas as empresas 
associadas, sócios honorários e do 
meio acadêmico. Na Assembleia, em 
especial, são prestadas contas das 
atividades do ano anterior, além do 
tratamento de questões estratégicas 
futuras do Instituto. Embasam as 
discussões o Relatório Anual do IPEF, 
que resume os avanços obtidos nas 
pesquisas e os trabalhos conduzidos 
pelos diferentes setores que com-
põem sua estrutura. Um extrato 
deste relatório compõe a matéria de 
destaque desta edição.

A edição trás ainda o relato de 
ações desenvolvidas nos meses de 
março e abril, compreendendo reu-
niões e visitas ocorridas no âmbito 
dos programas cooperativos do IPEF. 

Neste ano, a reunião foi realizada 
no dia 27 de abril, na sede do IPEF. 
“No conjunto de suas atividades, po-
demos afirmar que o IPEF cumpriu, de 
modo excelente, suas metas previstas 
para o ano anterior”, destacou o prof. 
José Otávio Brito, Diretor Executivo 
do IPEF. 

O ano de 2016 foi marcado por 
importantes alterações estruturais e 
administrativas do IPEF. Em especial, 
ocorreu a transferência definitiva de 
todas as operações do Instituto para 
sua nova sede, localizada no bairro 
Monte Alegre, nas cercanias do 
Campus da Esalq/USP, em Piracicaba. 
O ano também foi marcado por mu-
danças ocorridas no âmbito de suas 
instâncias deliberativas e diretivas. 

Tomaram posse novo Diretor 
e novo Vice-Diretor Executivo, 
bem como novos representantes 
acadêmicos junto ao Conselho De-
liberativo, sendo estes professores 

Assembleia Geral Ordinária do IPEF:
Prestação de contas de 2016

da Universidade de São Paulo/Escola 
Superior de Agricultura Luiz de 
Queiroz e da Universidade Federal 
de Santa Maria, RS. 

Tais fatos estimularam mais um 
momento para reavaliações de 
processos, procedimentos e de re-
arranjos estruturais, dentre outros, 
visando a contínua melhoria dos 
trabalhos do Instituto, no seu papel 
de fomentar, propor e gerenciar 
estudos e pesquisas, no campo 
científico e tecnológico florestal, 
com ênfase nas florestas plantadas. 

Procurou-se demonstrar que, alia-
dos à tais fatos, os trabalhos do IPEF 
tiveram regular continuidade, de tal 
modo a se poder considerar que os 
planos e ações traçadas para 2016 
foram adequadamente cumpridos. 

Cabe aqui destacar o elevado 
grau de colaborações oferecido 
pelos funcionários do Instituto e 
demais atores externos, particular-
mente, aqueles vinculados às em-
presas, universidades e institutos de 
pesquisa, aos prestadores de serviço 
e outros, sem os quais a missão não 
teria sido cumprida. 

Em se referindo ao total de co-
laboradores do IPEF, sem nenhuma 
dúvida, trata-se de uma das mais 

importantes redes de integração e 
interação dedicada ao desenvolvi-
mento tecnológico e científico do 
setor florestal, compreendendo um 
elenco de cerca de 300 participantes.  

No aspecto quantitativo, o IPEF 
contabilizou a participação de 25 
empresas associadas titulares, 
além do engajamento de 40 em-
presas não associadas, atreladas 
aos programas cooperativos e/ou 
projetos especiais. 

Como disseminador de informa-
ções, o Instituto continuou primando 
pela manutenção da revista Scientia 
Forestalis num elevado patamar de 
reconhecimento pela comunidade 
científica nacional e internacional. 
O periódico se manteve na qualifi-
cação B1, dentro do sistema Qualis/
CAPES, sendo uma das referências 
de mais alta classificação de revis-
tas científicas na área florestal no 
Brasil. Deve ser ainda destacado o 
recorde alcançado na quantidade de 
artigos submetidos pela comunidade 
científica, o que exigiu um esforço 
adicional no rigor de seleção para 
publicação de artigos. Em 2016, a 
Scientia Forestalis teve sua distribui-
ção endereçada para 438 instituições 
nacionais e 74 internacionais. 

Assembleia Geral Ordinária
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Os mecanismos de divulgação 
mantidos pelo IPEF também foram 
aperfeiçoados, no contexto das edi-
ções do IPEF Notícias, IPEF Express, 
Teses Online, mailing list e IPEF 
Connect. Este último, cada vez mais 
se consagrando como importante e 
indispensável ferramenta de traba-
lho para registro e armazenamento 
institucional das atividades técnicas 
e científicas do Instituto. 

Como editora, o IPEF destacou-
-se em 2016 pelo lançamento do 
livro “Eucalyptus no Brasil: zonea-
mento climático e guia de identifi-
cação”, contando com o apoio da 
Suzano de Papel e Celulose. Trata-se 
da disponibilização de importante 
ferramenta de estudos para silvi-
cultores, urbanistas e produtores 
rurais. Parte da obra encontra-se 
disponibilizada no site do IPEF, para 
acesso público, no que diz respeito 
ao zoneamento das espécies indica-
das para plantio por município. 

Dentro da estratégia de dis-
ponibilizar informação, visando 
aumentar a capacitação técnica do 
setor florestal, o IPEF continuou 
oferecendo os tradicionais eventos 
presenciais ao longo do ano de 
2016, abordando os principais 
campos da ciência florestal. Foi 
atingido um total de 1.063 parti-

cipantes inscritos, montante este 
que dá margem para se comparar 
os eventos do IPEF à um congresso 
anual do setor florestal.  

No contexto da sua biblioteca, 
o ano de 2016 foi especialmente 
dedicado à análise de elementos 
conjunturais, visando definir o enca-
minhamento futuro do seu funcio-
namento. Em função da mudança 
radical do formato de acesso às 
instalações e consulta ao acervo, foi 
tomada a decisão de se alterar o seu 
formato de atuação. Com a queda 
significativa de consultas presenciais 
ao acervo físico, a Biblioteca Helládio 
do Amaral Mello passou a priorizar o 
atendimento eletrônico. Importante 
ser mencionado que a coleção da 
revista Scientia Forestalis, Série e 
Circular Técnica, livros editados e 
coleção de anais de eventos vincula-
dos ao IPEF, encontra-se digitalizada e 
com acesso aberto e gratuito à comu-
nidade. Finalmente, todos os serviços 
até então oferecidos pela biblioteca 
foram mantidos e coordenados pela 
bibliotecária própria do Instituto.

Na sua missão de disponibilizar 
estrutura dedicada à serviços 
na área de sementes, mudas, 
clones, pólen e correlatos, o IPEF 
retornou, em 2016, ao seu pon-
to de equilíbrio, completando a 

readequação do seu viveiro que, 
definitivamente, passou a se dedi-
car ao atendimento de pequenas e 
médias demandas e, em especial, 
para finalidades de pesquisa. Por 
outro lado, o Instituto ampliou as 
atividades do seu Laboratório de 
Biotecnologia Florestal, dedicado 
à condução de programas de 
propagação vegetativa de materiais 
florestais, com ênfase em Eucalyp-
tus e Pinus. No ano de 2016, o 
laboratório alcançou o montante 
de 400 clones manipulados, a 
maior parte, atendendo demandas 
customizadas das empresas. 

No âmbito da pesquisa e do de-
senvolvimento tecnológico, persisti-
ram os destaques das atividades dos 
Programas Cooperativos. Em 2016 
foram contabilizados 10 Programas 
Cooperativos junto ao IPEF, a maio-
ria dos quais, com mais de 20 anos 
de existência. Além do constante 
processo de avaliação e consoli-
dação dos programas tradicionais, 
o ano foi dedicado à retomada 
do Programa Cooperativo sobre 
Mecanização e Automação Florestal 
(PCMAF), ao aperfeiçoamento 
do Programa Cooperativo sobre 
Melhoramento Florestal (PCMF) e 
ao estabelecimento do Programa 
Cooperativo sobre Tecnologia 
LiDAR (PROLIDAR). Em função 
dos mecanismos de suporte e par-
ticipação, sobretudo das empresas 
associadas do IPEF, definiu-se alocar 
o Programa de Preparação de Ges-
tores Florestais (PPGF) no rol dos 
programas cooperativos do IPEF.

Melhoramento Florestal 
(PCMF)

Um dos programas mais tradicio-
nais do IPEF, o PCMF vem passando 
por readequações. Considerando 
sua parte técnica, no ano de 2016 
destacaram-se: a implantação de 
populações de melhoramento das 
espécies C. henriy, C. maculata, C. 
variegata, E. dunnii e E. pellita; a 
distribuição de 25 espécies e início 
da implantação da nova rede expe-

Lançamento do Guia Eucalyptus
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rimental com espécies potencias; a 
formação dos pomares com famílias 
estáveis e adaptadas a várias con-
dições climáticas de E. grandis e E. 
urophylla; e a consolidação das par-
ceiras com SIF, INTA e Unicentro.

Silvicultura e Manejo (PTSM)
Trata-se de um programa clássico 

do IPEF, que contempla questões 
objetivas da silvicultura e manejo 
florestal. Em 2016, os principais 
resultados dos trabalhos desenvol-
vidos apontaram que: a contínua 
exportação dos resíduos florestais 
reduz o estoque de carbono e a 
qualidade do solo; a omissão de N, P 
ou K no segundo ciclo de produção 
pode provocar até 75% de perdas 
no volume de madeira; o uso de 
fontes alternativas ao KCl (ex. NaCl 
e fonolito) e a gessagem podem 
favorecer as plantações de eucalipto 
em ambiente com estresse hídrico; 
e estudos demonstraram que o 
eucalipto possui mecanismos que 
elevam sua capacidade de absorver 
fósforo (P) em solos carentes em P.

Mecanização e Automação 
Florestal (PCMAF)

O programa encontrava-se prati-
camente estagnado e, no ano de 2016, 
passou por uma forte reestruturação, 
que compreendeu a redefinição das 
suas linhas de pesquisas e a indicação 
de novos membros do seu corpo 
de gestão, compreendendo a figura 
do líder científico, do coordenador 
executivo e do CTA. Algumas novas 
ações de trabalho foram iniciadas 
com a realização de reuniões e visitas 
as empresas filiadas.

Proteção Florestal (PROTEF)
O PROTEF continuou com um 

trabalho expressivo de atendimento 
de demandas para a solução dos 
desafios relacionados ao ataque de 
pragas nas florestas plantadas. Neste 
contexto, a sua equipe técnica 
dispensou mais de 470 horas em 
atendimento nas empresas filiadas, 
além da liberação mais de 34.000 

inimigos naturais em florestas das 
empresas filiadas. Destaca-se tam-
bém a constatação da ocorrência 
natural do parasitóide da vespa-de-
-galha nos Estados de São Paulo, 
Bahia, Maranhão e Minas Gerais.

Tecnologias LiDAR 
(PROLIDAR)

O PROLIDAR foi estabelecido 
em 2016, e corresponde ao mais 
novo programa cooperativo criado 
no âmbito do IPEF. Seu objetivo 
principal é o de desenvolver e 
disponibilizar ferramentas, que 
possam permitir a obtenção de 
estimativas precisas na quantificação 
e qualificação da biomassa florestal 
existente acima do solo, mediante 
o uso de Light Detection and 
Ranging (LiDAR) aerotransportado. 
Encontra-se, portanto, numa fase 
inicial de atividades e, o ano de 
2016, foi dedicado, principalmente, 
para o treinamento dos técnicos das 
empresas participantes do progra-
ma. Para tanto, foram oferecidos 
uma oficina e um curso na área.

Monitoramento e Modelagem 
de Bacias Hidrográficas 
(PROMAB)

O PROMAB, historicamente, 
tem se mantido como um progra-
ma bastante dedicado a coleta de 

informações referentes ao moni-
toramento de bacias hidrográficas. 
Em 2016, passou a implementar 
discussões mais aprofundadas sobre 
a consolidação do conceito de mi-
crobacia hidrográfica como unidade 
de planejamento do manejo florestal 
adequada à conservação dos recur-
sos hídricos. Da mesma forma, com 
o uso de microbacias hidrográficas 
como unidades experimentais para 
o monitoramento dos efeitos das 
florestas plantadas sobre os recursos 
hídricos. Foram realizadas seleções 
e validações de indicadores hidroló-
gicos adequados para a avaliação dos 
efeitos das florestas plantadas sobre 
os recursos hídricos. Destacou-se 
também a formação de um banco 
de dados hidrológicos consistente, 
o qual permite a obtenção de infor-
mações relacionadas ao consumo 
de água por florestas plantadas e 
aos efeitos das operações florestais 
sobre a qualidade de água.

Produtividade do Pinus no 
Brasil (PPPIB)

O PPPIB é um programa focado 
no entendimento dos mecanismos 
que possam apontar, de forma mais 
detalhada, os diversos efeitos sobre o 
crescimento das plantações florestais 
com espécies do gênero Pinus. Os 
destaques para o ano de 2016 foram: 

Liberação de parasitóide pelo PROTEF
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a comprovação que o sensoriamento 
remoto se mostrou uma ferramenta 
prática e de baixo custo para predizer 
produtividade dos plantios de Pinus; 
o desenvolvimento da plataforma 
online de disponibilização e processa-
mento do banco dados de inventário 
do programa; e os estudos ecofisioló-
gicos (eficiência de uso dos recursos 
e alocação de carbono) têm gerado 
resultados relevantes sobre as causas 
das variações de produtividade do 
Pinus no Brasil.

Tolerância de Eucalyptus 
Clonais aos Estresses 
Hídrico e Térmico (TECHS)

O TECHS compõe um elenco 
importante de pesquisas em sítios 
estabelecidos numa ampla distri-
buição geográfica, que estão a gerar 
dados fundamentais para o entendi-
mento bióticos e abióticos sobre a 
produção de florestas de eucalipto. 
No último ano, o programa dispo-
nibilizou um banco de dados on-line 
inédito sobre produtividade e clima, 
com processamento em tempo real 
para acesso das empresas. Deu-se 
continuidade nos estudos focados 
no comportamento fisiológico, 
balanço e alocação de carbono, e 
uso da água em múltiplos sítios e 
clones. No ano, consolidou-se ainda 
mais a alta interação dos técnicos 
das empresas na análise dos resul-
tados gerados, por meio de grupos 
de estudo em temas específicos e 
ações de treinamento.

Certificação Florestal (PCCF)
O PCCF caracteriza-se como um 

programa que pode ser enquadrado 
no tema de interesses estratégicos 
corporativos das empresas, com 
foco na certificação. Em 2016, 
dentre as atividades do programa 
destacaram-se: a contratação de 
consultoria especializada para auxi-
liar as empresas no atendimento das 
condicionantes FSC das derrogações 
2016-2021; a realização do evento 
“Alinhamento da Câmara Econômica 
para a Assembleia Geral do FSC 
2017 – Agenda Plantações” em 
parceria com a Ibá; e a realização 
de uma análise comparativa das não 
conformidades (NCR) das empresas 
filiadas onde o tema mais recorrente 
foi de Questões Trabalhistas.

Torre de Fluxo (EUCFLUX)
O ano de 2016 foi bastante 

intenso para as atividades do 
EUCFLUX, tendo o programa 
atingido uma fase importante de 
coleta de dados. Dentro de seus 

propósitos de entendimento dos 
mecanismos biótipos e abióticos 
que influem no desenvolvimento 
das florestas, já se pode detectar, 
dentre outros, que durante o 
pico de produtividade, as taxas de 
sequestro de carbono chegam a 2 
toneladas de carbono por ha/mês. 
Foi quantificada a quantidade de 
água disponibilizada pelas chuvas 
para a recarga do lençol freático. 
Em relação à fertilização, pode-
-se constatar a alta eficiência das 
florestas na absorção de nutrientes 
aplicados, já nas camadas superfi-
ciais do solo, já que nenhuma deles 
atingiu a profundidade de 3m.

Preparação de Gestores 
Florestais (PPGF)

O PPGF, cada vez mais, vem se 
consolidando na sua importância 
para desenvolvimento de compe-
tências e habilidades complemen-
tares para os profissionais recém 
formados em engenharia florestal no 
Brasil. Em sua 6ª edição, o programa 
proporcionou a capacitação de mais 
22 profissionais, compreendendo a 
representatividade de 10 universi-
dades. Deste total, 65% dos partici-
pantes já se encontram atuando em 
empresas associadas ao IPEF.

Cabe mencionar ainda que o Ju-
bileu de Ouro do IPEF se aproxima, 
o que motivou a equipe do Instituto 
a iniciar as primeiras discussões 
em torno das comemorações que 
deverão ocorrer em 2018, que 
marcarão esse importante momento 
da história do Instituto.

Área experimental do TECHS

Dia de campo de reunião realizada pelo PCCF
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4º Workshop sobre as pesquisas 
em desenvolvimento pelo PTSM 

de eucalipto; o uso de fontes alter-
nativas ao KCl e da gessagem em 
regiões com elevado estresse hídri-
co; efeito da omissão de nutrientes 
e da baixa disponibilidade hídrica em 
plantações de eucalipto conduzido 
por talhadia; e o comportamento 
de herbicidas pré-emergentes em 
relação a presença de resíduos 
florestais sobre o solo. 

De acordo com Alexandre Vi-
cente Ferraz, coordenador exe-
cutivo do PTSM, “este evento tem 
contribuído significativamente para o 
aprimoramento dos estudos promo-
vidos pelo PTSM. Ao longo de cada 
apresentação, os pesquisadores das 
empresas fizeram bons questionamen-
tos e sugestões, proporcionando novas 
abordagens quanto ao objetivo e me-
todologias utilizadas em cada estudo. 
Em suma, a troca de informações foi 
muito proveitosa”. 

Intercâmbio na África do Sul
De agosto de 2016 a fevereiro de 

2017, o doutorando José Henrique 
T. Rocha (Esalq/USP), integrante 
do Programa Cooperativo sobre 
Silvicultura e Manejo (PTSM) e 
orientado pelo prof. José Leonar-
do de Moraes Gonçalves (Esalq/
USP), realizou um intercâmbio 
na Universidade de Stellenbosch 
(África do Sul), sob supervisão do 
prof. Ben du Toit. Durante este 
período, ele trabalhou em projetos 
nas áreas de manejo de resíduos 
florestais, na resposta de plantações 
de Eucalyptus e Pinus à aplicação de 
Ca e Mg, e na seleção de materiais 
genéticos para áreas com elevado 
déficit hídrico.

Com relação ao manejo de 
resíduos florestais, José Henrique 
avaliou especificamente os impactos 
do uso da queimada controlada 
na sustentabilidade e perdas de 
nutrientes em plantações de Pinus. 
Com relação à calagem, o douto-
rando reuniu resultados de experi-
mentos do Brasil e África do Sul, e 
observou que a aplicação de doses 
de calcário superiores a 2 toneladas 
por hectare ocasionar redução da 
produtividade. Ao acompanhar 
uma rede de testes com espécies 
do gênero Eucalyptus em áreas com 
precipitação inferior a 400 mm ano-

1, José destacou que “apesar da baixa 
produtividade, as plantações florestais 
em áreas de alto déficit hídrico são 
importantes na África do Sul para a 
produção de madeira, principalmente, 
para o uso dentro das propriedades 
rurais e para cocção de alimentos nas 
comunidades mais carentes”.

José Henrique em visita a Africa do Sul

No dia 14 de março foi realizado 
o a quarta edição do workshop 
sobre as pesquisas em desenvolvi-
mento no Programa Cooperativo 
sobre Silvicultura e Manejo (PTSM). 
O evento contou com 13 palestras e 
30 participantes, dentre os quais re-
presentantes das empresas filadas ao 
PTSM (Arauco, Duratex, Eucatex, 
Fibria, Gerdal, International Paper, 
Lwarcel e Suzano), além de alunos 
de graduação e pós-graduação. 

Durante o evento foi discutida a 
importância do manejo de resíduos 
florestais e sua influência sobre a 
qualidade do solo (ex. atividade 
microbiológica e estoques de nu-
trientes); as estratégias do eucalipto 
em absorver fósforo de diferentes 
frações e de suportar a escassez 
de água no solo; a influência da 
fertilização com micronutrientes 
sobre a fitossanidade em plantações 

Workshop PTSM
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Aconteceu no dia 21 de março o Workshop sobre 
Pragas do Eucalipto, promovido pela Aperam BioE-
nergia. Este workshop contou com a participação de 
produtores de eucalipto da região de Itamarandiba (MG) 
e teve como foco o manejo de lagartas desfolhadoras, 
uma vez que os plantios de eucalipto daquela região 
têm sofrido com ataques desta praga, sobretudo, da 
espécie Thyrinteina arnobia, conhecida como lagarta 
parda do eucalipto.

Esta lagarta, nativa de nosso país, é considerada a 
principal lagarta desfolhadora da cultura, com registros 
de danos à plantios de eucalipto desde a década de 80.

Como o método mais eficiente para manejo desta 
lagarta se destaca o controle biológico, seja pela utiliza-
ção da bactéria Bacillus thuringiensis ou pela utilização de 
predadores e parasitoides. Atualmente, assim como no 
Laboratório de Controle Biológico de Praga Florestais 
(LCBPF) na Unesp em Botucatu (SP), a Aperam também 
conta com um laboratório de multiplicação de inimigos 
naturais que produz predadores e parasitoides para 
controle de lagartas.

A programação do workshop contou com apre-
sentações sobre o manejo silvicultural adequado para 
o eucalipto, seleção de clones, programa de controle 
biológico da empresa, além dos temas de cenário atual 
de pragas florestais e avanços no controle biológico de 

Workshop sobre controle biológico de lagartas desfolhadoras

lagartas desfolhadoras, estas últimas proferidas por Luís 
Renato Junqueira (IPEF), coordenador do Programa 
Cooperativos sobre Proteção Florestal (PROTEF), e 
pelo doutorando André Ballerini Horta (Unesp). 

Luís Renato destaca que “o convite para participação 
do evento foi muito oportuno, pois auxilia o PROTEF na 
divulgação de informações essenciais para o manejo de 
pragas. Conhecer as ameaças e a situação do cenário de 
pragas em outras regiões serve como base para se entender 
melhor os desafios encontrados, e o que vem sendo reali-
zado, na tentativa de superar estes desafios. Solução esta 
que não afeta somente os grandes produtores, mas todos 
os integrantes da cadeia produtiva. A iniciativa da Aperam 
em trazer os produtores da região para participarem e 
propiciar um ambiente de discussão é excelente, o que 
mostra a preocupação e engajamento da empresa com a 
comunidade local”.

Visitas e liberações de inimigos naturais
Nos últimos meses a equipe do PROTEF realizou 

de visitas e liberações de inimigos naturais em suas em-
presas filiadas. Em março, foram visitadas as empresas 
ArcelorMittal BioFlorestas e Aperam BioEnergia, em 
suas áreas de Martinho Campos (MG) e Itamarandiba 
(MG). Além disso, foram enviados inimigos naturais 
para as empresas Duratex, Eldorado, Fibria e Veracel.

As visitas a empresas filiadas são de extrema 
importância para se discutir presencialmente os de-
safios e possíveis melhorias para o manejo de pragas 
dentro de cada região, estreitando a interação entre 
as empresas e o PROTEF.

Luís Renato durante apresentação no Workshop

Visita a ArcelorMittal BioFlorestas
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Publicado estudo sobre relações entre produção de biomassa 
e estresse hídrico com o aumento da densidade de plantio

Um artigo resultante da tese de 
doutorado de Rodrigo Hakamada, 
orientado pelo prof. Sílvio Ferraz 
(Esalq/USP) e Robert Hubbard (US-
DA-Forest Service, EUA), realizada 
no âmbito do programa TECHS, foi 
publicado na revista científica inter-
nacional Southern Forests. O estudo 
realizou avaliações de crescimento e 
potencial de estresse hídrico de qua-
tro clones altamente produtivos em 
densidades de plantio variando entre 
600 e 3.000 árvores por hectare, que 
correspondem aos espaçamentos de 
3 a 17 m²/planta. Esse intervalo cobriu 
o espaçamento utilizado pela grande 
maioria dos plantios comerciais no 
Brasil, seja para geração de energia 
ou produção de madeira sólida.

Um dos principais resultados do 
estudo mostrou que materiais gené-

ticos que possuem maior potencial 
produtivo apresentam maior risco 
de sofrerem por estresse hídrico. 
Ainda assim, considerando um mes-
mo material genético, os plantios 
mais adensados também levaram 
ao aumento do estresse, podendo 
resultar na mortalidade das plantas. 
Rodrigo comenta que “esses resulta-
dos alertam que é preciso ter cautela 
na busca pela máxima produtividade, 
pois esta é limitada pelo ambiente 
onde ocorre o plantio”. 

Em relação ao espaçamento, 
principalmente em regiões com his-
tórico de déficit hídrico, a escolha 
não deve ser pautada apenas pelo 
sortimento da madeira, máxima 
produtividade e custos. É preciso 
levar em conta que em plantios 
com mais de 1.000 árvores por 

hectare há um aumento significa-
tivo no risco de as plantas serem 
afetadas pela seca. “Na busca por 
materiais genéticos que possuem 
elevado potencial produtivo, muitas 
vezes esquecemos dos limitantes 
ambientais. Portanto, na tomada 
de decisão sobre qual é o material 
genético a ser plantado é preciso ba-
lancear a produtividade e qualidade 
da madeira com a adaptação silvicul-
tural, principalmente em relação aos 
fatores climáticos”, destaca Rodrigo.

A divulgação dos resultados em 
uma revista internacional de caráter 
prático é importante para que enge-
nheiros, técnicos e pesquisadores 
de outras partes do mundo tenham 
acesso ao resultado e façam suas crí-
ticas e considerações, aprimorando 
o manejo de florestas plantadas.

TECHS amplia os estudos de balanço de carbono 
para clones subtropicais na região mais fria do Brasil

O Programa Cooperativo sobre Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídrico, Térmico e Biótico 
(TECHS) realiza, semestralmente, avaliações dendrométricas e medições de índice de área foliar visando estudos 
sobre a produtividade dos diferentes genótipos e sua interação com o clima em todos os 36 sítios experimentais. 
Para aprofundar o conhecimento sobre a interação genótipo x ambiente, foi realizado por dois anos (outubro 
de 2013 a setembro de 2015) o estudo do balanço de carbono completo de clones tropicais em quatro sítios 
experimentais, que foram selecionados com base na sua caracterização climática. 

Os sítios selecionados foram Klabin (Telêmaco Borba, PR), International Paper (Mogi Guaçu, SP), Vallourec 
(Bocaiúva, MG) e Suzano (Urbano Santos, MA). Esses locais apresentam uma grande amplitude de precipitação 
e temperatura. Contudo, na primeira etapa, devido a limitações logísticas, não foram contemplados os clones de 
origem subtropical e nem sítios com prolongados períodos de baixas temperaturas e forte ocorrência de geadas. 

Para complementar o banco de dados, em março 
de 2017, o TECHS em parceria com a Universidade 
Federal de Santa Catarina, iniciou o mesmo estudo, 
agora com os clones subtropicais localizados no sítio 
mais frio da rede experimental, na Klabin (Otacílio 
Costa, SC). Para Otávio Campoe (UFSC), líder 
científico do TECHS, “replicar o estudo em mais um 
ambiente, ajudará a ampliar os nossos conhecimentos 
sobre os efeitos de baixas temperaturas e geadas sobre a 
capacidade dos clones subtropicais em controlar e alte-
rar o investimento dos carboidratos da fotossíntese para 
a produção de raízes, dossel e madeira. Vale ressaltar 
que o empenho da equipe da Klabin foi fundamental para 
a realização desse estudo em mais um sítio experimental 
da rede TECHS”.
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No mês de fevereiro, dois alunos 
vinculados Programa Cooperativo 
sobre Silvicultura e Manejo (PTSM) 
e orientados pelo prof. José Leo-
nardo de Moraes Gonçalves (Esalq/
USP) defenderam seus estudos na 
Escola Superior de Agricultura “Luiz 
de Queiroz”. 

A mestranda Estela Foltran de-
fendeu a dissertação intitulada 
“Dinâmica do P no sistema solo-
-planta em função da solubilidade de 
fertilizantes fosfatados, em plantios 
de Eucalyptus grandis” que teve 
como tema principal a influência 
de frações orgânicas recalcitrantes 
de fósforo no desenvolvimento da 
floresta. Além do prof. Leonardo, 
a banca examinadora foi composta 
pelo prof. Paulo Sérgio Pavinato 

Pós-graduandos vinculados ao PTSM 
concluem mestrado e doutorado

(Esalq/USP) e pelo pesquisador 
Jean Paul Laclau (CIRAD, França), 
que participou por meio de vídeo 
conferência. Durante a defesa, os 
membros da banca destacaram o 
nível de detalhamento do trabalho, 
os resultados relacionados a inter-
face solo-planta e as estratégias do 
eucalipto na aquisição de fósforo. De 
acordo com Estela, “o trabalho em 
grupo, o apoio do PTSM e as parcerias 
técnico-científicas permitiram o maior 
aprofundamento do estudo, o que 
contribuiu significativamente para 
uma melhor compreensão da dinâmica 
do fósforo em plantações de eucalipto 
e o uso da fertilização fosfatada”.

O doutorando Fábio Toledo 
defendeu a tese intitulada “Cresci-
mento, nutrição mineral e eficiência 

do uso da água em povoamento de 
eucalipto fertilizado com fontes al-
ternativas ao KCl”. A pesquisa ajudou 
aumentar os conhecimentos sobre 
a aplicação da rocha fonolito em 
povoamentos de eucalipto, que além 
de fornecer potássio para as plantas 
é também fonte de sódio e silício. 
A banca examinadora foi composta 
pelo prof. José Carlos Arthur Júnior 
(UFRRJ), Iraê Amaral Guerrini (FCA/
Unesp), Paulo Sérgio Pavinato (Esalq/
USP), Júlio César Raposo de Almeida 
(UNITAL) e José Leonardo de Mora-
es Gonçalves (Esalq/USP). A banca 
destacou a importância de se buscar 
fontes alternativas ao KCl e a estreita 
relação entre a nutrição potássica das 
plantas e seu estado hídrico perante 
a falta de água no solo.

Próximos Eventos

Maio

18ª Reunião de Filiadas do PCCF
Dias 10 e 11 de maio de 2017 - Porto Alegre (RS)

29ª Reunião de Filiadas PROTEF
Dias 17 e 18 de maio de 2017 - Piracicaba (SP)

55ª Reunião Técnico-científica do PTSM 
Dias 24 e 25 de maio de 2017 - Lençóis Paulista (SP)

Junho

2° Workshop do PROMAB
Dia 01 de junho de 2017 - Piracicaba (SP)

8ª Reunião de Filiadas do PCMF
Dias 6 e 7 de junho de 2017 - Três Lagoas e Selvíria (MS)

Sistemas Agroflorestais com Eucalipto: 
usos e potenciais
Dias 21 e 22 de junho de 2017 - Piracicaba (SP)
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Julho

PAGeF - Módulo 1 - Gestão da Informação 
Florestal em Bancos Relacionais
Dias 11 e 12 de julho de 2017 - Piracicaba (SP)

PAGeF - Módulo 2 - Quantificação e Qualificação 
da Biomassa Florestal com LiDAR
Dias 13 e 14 de julho de 2017 - Piracicaba (SP)

PAGeF - Módulo 3 - Avaliação de Ativos Florestais
Dias 17 e 18 de julho de 2017 - Piracicaba (SP)

PAGeF - Módulo 4 - Planejamento Estratégico 
da Produção Florestal
Dias 19 e 20 de julho de 2017 - Piracicaba (SP)

Agosto

2º Workshop dos Conselhos 
Técnico-Administrativos do IPEF
Dias 8 e 9 de agosto de 2017 - Piracicaba (SP)

Mais informações em www.ipef.br/eventos
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Eucalyptus no Brasil 
Zoneamento Climático e Guia para Identificação
ISBN: 978-85-89142-07-6

Este guia tem como objetivo servir de ferramenta de campo ao 
produtor rural e urbanistas para identificação das principais espécies de 
Eucalyptus cultivadas no Brasil. O livro traz ainda informações relevantes a 
pesquisadores e profissionais florestais sobre as necessidades climáticas das 
espécies na forma de gráficos, tabelas e mapas. Uma chave de identificação, 
com descrições morfológicas e comentários taxonômicos, propicia segura 
identificação das espécies, apoiada por pranchas fotográficas de folhas, 
flores, frutos, sementes, mudas, madeira, tronco e casca. No total, mais de 
500 ilustrações e mais de 50 mapas são apresentados para as 47 espécies 
tratadas neste guia.

Valor: R$ 69,00
http://ipef.br/publicacoes/guiaeucalyptus/

Nutrição e Fertilização Florestal
ISBN: 98-901358-1-0

O livro enfoca dados de pesquisas e experiências práticas sobre 
nutrição e fertilização florestal, imprescindíveis à produção de mudas e 
estabelecimento de florestas homogêneas e mistas. Especial destaque 
é dado às espécies de Eucalyptus, Pinus e nativas da Mata Atlântica, em 
função da maior disponibilidade de informações científicas e da experiência 
silvicultural do país.

Valor: R$ 120,00
http://ipef.br/publicacoes/livronutricao/

Conservação e cultivo de solos para plantações florestais
ISBN: 85-89142-01-9

Nos seus 15 capítulos, os autores descrevem suas experiências regiona-
lizadas de conservação e preparo de solo, resultando em uma abordagem 
ampla das diversas situações ambientais e tecnológicas atualmente existentes 
no setor florestal brasileiro. Torna-se, assim um livro de interesse aos 
profissionais e estudantes das ciências do solo e florestal.

Valor: R$ 120,00
http://ipef.br/publicacoes/livroconservacao/

Publicações à disposição na Editora IPEF



IPEF Notícias - março/abril de 201716

Desde seu início em 2011, o programa cooperativo 
TECHS focou em entender o efeito do estresse hídrico sobre 
a produtividade das florestas plantadas de Eucalyptus pelo 
Brasil, e seu efeito sobre a disponibilidade de água no solo. 

Em paralelo às avaliações de produtividade, medi-
ções fisiológicas e de água no solo, o TECHS iniciou o 
desenvolvimento de estudos com o uso de modelos 
ecofisiológicos. Um desse modelos é o MAESPA, que 
leva em conta variáveis climáticas, características do 
solo, crescimento de raízes finas, estrutura do dossel 
e a fisiologia das folhas para estimar o uso da água pela 
floresta e seu efeito na disponibilidade no solo.

TECHS inicia trabalhos com 
modelagem do uso de água 
pelas árvores

Dessa forma, no início de 2017, o prof. Otávio Cam-
poe (UFSC), líder científico do TECHS, através de um 
financiamento da Western Sydney University, passou um 
período visitando o pesquisador Remko Duursma, atual 
desenvolvedor do modelo, no Hawkesbury Institute for 
the Environment, na Austrália. 

Da forma que foi construído, o MAESPA é ideal 
para atender aos objetivos do TECHS com relação ao 
uso da água pela floresta. Por ser um modelo baseado 
em processos ecofisiológicos, ele é bastante sensível 
a condições de solo, clima e material genético, o que 
o torna uma ótima ferramenta para simulações das 
relações entre o desenvolvimento das florestas plan-
tadas e seu efeito na disponibilidade de água no solo. 
Para Otávio, “o período de trabalho com Remko foi de 
grande importância para compreender melhor o modelo 
e suas potencialidades, além de fortalecer cooperações 
internacionais de pesquisa”. Os trabalhos já estão em 
desenvolvimento, e alguns resultados preliminares 
serão apresentados na reunião anual do TECHS, em 
julho de 2017. 

Reunião de grupos de estudos do programa 
visa ampliar a abrangência de resultados

Nos dias 3 e 4 de abril ocorreu, 
no IPEF em Piracicaba (SP), a 1ª 
Reunião de Grupos de Estudos do 
Programa Cooperativo TECHS. A 
reunião contou com a participação 
de 47 pesquisadores das empresas 
filiadas ao Programa e professores 
de diferentes universidades. Devido 
ao grande banco de dados gerado ao 
longo dos anos do projeto, verificou-
-se que há um grande potencial para 
o desenvolvimento de estudos e 
produtos específicos em diferentes 
áreas relacionadas ao manejo de 
florestas plantadas. 

Os objetivos da reunião foram 
compreender melhor o potencial de 
uso do banco de dados do TECHS e 
suas várias interfaces, definir a me-
todologia de trabalho dos grupos de 
estudo e seus integrantes, incentivar 
o uso do banco de dados do TECHS 

para estudos de pós-graduação, liga-
dos aos temas dos grupos de estudo.

Os temas de estudo foram divi-
didos em quatro grandes grupos, 
sendo: Modelagem ecofisiológica 
e zoneamento bioclimático; Gené-
tica e qualidade da madeira; Solos, 
nutrição e manejo; e fitossanidade. 

Destes grupos surgirão estudos e 
produtos específicos que foram 
definidos de acordo com as necessi-
dades e demandas das empresas. Os 
primeiros resultados preliminares 
já serão apresentados na próxima 
reunião anual do TECHS, em julho 
de 2017.
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GTPP e PROMAB participam de reunião na 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo

No dia 25 de abril foi realizado 
o Final O objetivo do evento foi 
promover a troca de experiências 
sobre as pesquisas e iniciativas de 
diversas instituições sobre a relação 
floresta e água, a fim de identificar 
formas de mensurar os efeitos da 
restauração florestal em termos 
de melhoria hídrica (quantidade e 

qualidade) em bacias hidrográficas.
A coordenadora técnica do 

Grupo de Trabalho em Políticas 
Públicas (GTPP) do IPEF, Maria 
José Brito Zakia, e a pesquisadora 
do Programa Cooperativo sobre 
Monitoramento e Modelagem de 
Bacias Hidrográficas (PROMAB), 
Carolina Bozetti Rodrigues, parti-

ciparam do evento compartilhando 
as experiências acumulados sobre o 
tema foco do evento. 

Para Maria José Brito Zakia, “é 
fundamental colocar em prática o co-
nhecimento gerado ao longo dos anos 
em diferentes instituições. E o primeiro 
passo é a troca de experiências como 
a proporcionada pelo evento”.

Sistemas Agroflorestais com 
Eucalipto: usos e potenciais

Dias 21 e 22 de junho de 2017 - Piracicaba (SP)
Inscrições e mais informações: http://ipef.br/eventos/

Visita de Campo
Fazenda Nelson Guerreiro - Brotas, SP.

Palestras
Os sistemas agroflorestais – potencialidades e uso. Existem razões para sua adoção?
Desempenho, saúde e conforto animal em sistemas silvipastoris no Brasil.
SAFs com eucalipto: como podemos planeja-los?
SAFs Orgânicos com eucalipto - as experiências da Faz. da Toca
A experiência da Coopercitrus com SAFs de eucalipto.
SAFs e Mudanças Climáticas: importância, potenciais e expectativas
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