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Helládio do Amaral Mello, idealizador do IPEF,
é homenageado com o título de Professor Emérito pela
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
de Horticultura. Aceitou o convite
com a condição de ficar na área de
Silvicultura, que não tinha expressão
na Escola até então. Em 1962, com o
desdobramento da 12ª. cadeira em
duas, prestou concurso e passou a
ser Titular da cadeira de Silvicultura.
Na década de 1960, integrou o
grupo de trabalho encarregado da
reformulação do Código Florestal
Brasileiro, aprovado em 1965.
Em meados de 1960, conseguiu
uma bolsa de estudos da Fundação
Rockefeller para aperfeiçoar seus conhecimentos na Escola de Florestas
da North Carolina State University,
onde conheceu o prof. Bruce Zobel,
especialista em melhoramento

vegetal. Acompanhando-o em suas
visitas a empresas da região, viu
como funcionava um programa de
cooperação entre a universidade e
o meio de produção para realização
de pesquisa no setor florestal. Voltou
ao Brasil com a idéia de planejar um
programa semelhante e isto foi o
embrião do IPEF. Assim, em 1968,
liderou a equipe de empresários do
setor florestal que criou o Instituto
de Pesquisas e Estudos Florestais,
sendo seu diretor científico até 1980.
Prof. Helládio do Amaral Mello
faleceu no dia 28 de agosto de 2008.
Na solenidade, sua filha, Marilda
Hellena de Mello Sachs, recebeu a
homenagem em nome de seu pai.
Crédito: Gerhard Waller (Acom/ESALQ)

Em solenidade realizada no salão
nobre do prédio central da Escola
Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (Esalq/USP), no dia 31 de
agosto, foi outorgado a Helládio do
Amaral Mello, idealizador do IPEF, o
título de Professor Emérito.
O título de Professor Emérito é
conferido a professores já aposentados
que atingiram alto grau de projeção no
exercício de sua atividade acadêmica,
pela relevância e magnitude de sua
produção e atividade científica, desfrutando de grande reconhecimento
pela comunidade acadêmica.
Helládio do Amaral Mello nasceu
em Piracicaba, em 18 de agosto
de 1917. Engenheiro Agrônomo
formado em 1943 pela Escola
Superior de Agricultura “Luiz de
Queiroz” (ESALQ) da USP, teve sua
carreira fortemente influenciada por
Edmundo Navarro de Andrade e por
seu avô, Vicente do Amaral Mello,
fazendeiro em Rio das Pedras (SP),
que aliava a atividade econômica
da cultura do café ao bem-estar
dos funcionários e à permanente
preocupação com a proteção dos
recursos naturais.
Em 1954, foi convidado pelo
prof. Philippe Westin Cabral de
Vasconcellos, para ocupar a cadeira

Prof. Luiz Gustavo Nussio (diretor da ESALQ),
Marilda Helena de Mello Sachs e
prof. Antonio Carlos Hernandes (pró-reitor de Graduação)
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14ª Reunião de Filiadas do PPPIB apresenta
resultados e novas propostas de trabalho
Foi realizada a 14ª Reunião de
Filiadas do Programa Produtividade Potencial do Pinus no Brasil
(PPPIB), nos dias 24 e 25 de agosto
em Curitiba (PR), com o imprescindível apoio da Arauco Florestal
Arapoti e da Universidade Federal
do Paraná (UFPR).
Organizada pelos engenheiros
Isabel Deliberali (IPEF), Rodrigo Toledo Coutinho (Arauco), Fernanda
Silveira (Arauco) e pelo líder científico do PPPIB, prof. Mauro Valdir
Schumacher (UFSM), a reunião
contou com a participação de representantes de todas as empresas filiadas ao programa, incluindo a nova
participante, Florestal Gateados.
Durante o evento, mostraram-se
os principais resultados alcançados
pelo PPPIB nestes 10 anos de cooperação dentro de seus experimentos
que avaliam nutrição, fator hídrico,
estratificação de plantio e desbaste
em Pinus taeda e Pinus caribaea var.
hondurensis ao longo de um gra-

diente edafoclimático. Também se
discutiu sobre o manejo nutricional
em plantações de Pinus, ciclagem de
nutrientes, modelos alométricos e
de produção, qualidade da madeira
relacionada à diferentes manejos e
foi apresentado uma proposta para
estudo detalhado dos solos dos sítios
experimentais do Programa.
Todos esses temas foram
abordados por palestrantes de
diferentes instituições, como os
professores Mauro Schumacher,
Renato Marques (UFPRr), Jorge
Matos (UFPR), Mariana Schuchovski (Verde Floresta Consultoria)

e Aline Ludvichak (UFSM). O
segundo dia do evento foi focado
para decisões administrativas e
estratégicas do programa, buscando atender as demandas das
empresas participantes e delinear
novas propostas de estudos, abrangendo, por exemplo, ciclagem de
nutrientes e práticas silviculturais.
Ficou decidido que a próxima
reunião de filiadas será realizada
novamente em Curitiba (PR) em
agosto de 2018. As apresentações
da reunião encontram-se disponíveis
no IPEF Connect para acesso dos
profissionais das empresas filiadas.

IPEF realiza segundo Workshop dos CTAs
Os Programas Cooperativos
do IPEF se formam a partir de um
conjuntos de iniciativas técnico-científicas, regidas pelo modelo
de integração e interação entre
profissionais de empresas, institutos,
universidades e outras entidades
nacionais e internacionais, para

o atendimento de demandas das
empresas do setor florestal, com
foco resultados inovadores, na
oportunidade da redução de custos
e na maximização de resultados.
Uma das instâncias que pode
participar da gestão de um Programa Cooperativo é o Comitê

Fernando Martins durante palestra sobre BigData

Técnico Administrativo (CTA), que
é formado por representantes das
empresas filiadas ao Programa e,
obrigatoriamente, associada ao IPEF.
Procurando aumentar a sinergia
entre os diversos CTAs, realizou-se
em 10 de agosto o 2º Workshop dos
CTAs do IPEF, que contou com a
participação de 27 profissionais, entre
pesquisadores de empresas, líderes
científicos, coordenadores executivos
e equipe administrativa do IPEF.
Durante o evento, foram discutidos diversos aspectos de gestão
dos Programas Cooperativos, com
grande destaque para a palestra
sobre “Big Data na agricultura e
oportunidades para setor florestal”,
por Fernando Martins, ex-presidente da Intel no Brasil, hoje CEO da
empresa Agrotools.
IPEF Notícias - julho/agosto de 2017
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PCMAF realiza palestras no Paraná
O coordenador executivo do
Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal
(PCMAF), Guilherme Oguri, foi
convidado para palestrar em dois
eventos em cidades paranaenses.
O “Congresso Internacional de Biomassa - CIBIO 2017” ocorreu entre
os dias 20 e 22 de junho na cidade
de Curitiba (PR), onde Guilherme
falou sobre a colheita mecanizada
de biomassa florestal, tema este
alvo de sua tese de doutorado. Em
paralelo ao congresso, ocorreu
a 2ª Expobiomassa, no qual os
participantes puderam ter contato
com profissionais das diversas áreas
ligadas à produção de biomassa.
Com outra abordagem, o “5º
Workshop Embrapa Florestas/

APRE: Tecnologia de Precisão – O
futuro para as empresas florestais
– Inovação, desenvolvimento e
produtividade”, organizado pela
Embrapa Florestas juntamente
com a Associação Paranaense de

Empresas de Base Florestal (APRE),
foi realizado em Colombo (PR).
Neste evento, Guilherme falou
sobre a mecanização das atividades
silviculturais, em palestra realizada
no dia 5 de julho.

Palestra de Guilherme durante o CIBIO

PTSM realiza visita técnica à Eldorado
Entre os dias 24 a 25 de agosto,
o líder científico do PTSM, prof.
José Leonardo de Moraes Gonçalves
(Esalq/USP), e o coordenador executivo do programa, eng. Alexandre
Ferraz, se reuniram com os engenheiros Sharlles Dias e Vinícius Silva,

da empresa Eldorado, para visitar as
áreas de produção. No primeiro dia,
o grupo visitou as áreas manejadas
por talhadia, especificamente na
fase de desbrota precoce, onde
foram discutidos os rendimentos e
os critérios técnicos relacionados

Prof. Leonardo durante palestra na Eldorado
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à altura da cepa, à escolha do
broto principal, à fertilização (dose,
períodos e formas de aplicação), e
discutiu a recomendação técnica
que a empresa está indicando para
estas áreas.
No dia 25, o prof. Leonardo proferiu uma palestra sobre condução
de brotações para os coordenadores
de área, especialistas e supervisores
da Eldorado. Durante a palestra,
Leonardo discutiu as fases nutricionais de povoamentos florestais,
os nutrientes mais limitantes para a
produção de madeira e as diferenças
fisiológicas e operacionais entre as
áreas de reforma e talhadia. “O objetivo da visita foi alcançado com êxito.
Todos os participantes demonstraram
grande satisfação com as discussões
em campo e a palestra”, ressaltou
Alexandre Ferraz.

IPEF participa de mais uma edição do Dia de Campo Florestal
No dia 16 de agosto, ocorreu
a 13ª edição do Dia de Campo
Florestal, realizado pela Faculdade
de Ciências Agronômicas – FCA/
Unesp e coordenado pelos líderes
científicos do PROTEF e PCMAF,
professores Carlos Wilcken e Saulo
Guerra, respectivamente.
O período da manhã foi dedicado
às palestras. Foram abordados
temas como manejo de pragas
exóticas em eucalipto, manejo
florestal para serrarias e potencial
do uso de Liquidâmbar stryraciflua
na silvicultura subtropical.
Atividades como manutenção
e operação com motosserras,
inventário florestal de eucalipto,
controle de formigas cortadeiras,

produção de biomassa florestal,
principais pragas florestais, plantio
de liquidâmbar, utilização do lodo
de esgoto e manejo de madeiras
nobres, como o cedro e o mogno,
foram apresentados na prática em
campo, no período da tarde.

“Apesar do dia chuvoso, conseguimos realizar todas as atividades
programadas, atendendo à expectativa
dos participantes. Voltaremos em 2019
com o 14º Dia de Campo Florestal,
remodelado e cheio de novidades”,
comentou prof. Saulo Guerra.

Prof. Wilcken (PROTEF) e Prof. Saulo (PCMAF)

Palmasola recebe pesquisadores do PCMF para discutir
o desenvolvimento de genótipos tolerantes a geadas
No dia 22 de agosto, a empresa
Palmasola, filiada do Programa Cooperativo sobre Melhoramento Florestal (PCMF), sediou uma reunião
que discutiu trabalhos relacionados
ao desenvolvimento de genótipos
tolerantes ao frio. A reunião contou
com a participação de 15 pessoas
de cinco instituições, que começou
com uma excelente recepção da
empresa que apresentou os trabalhos que vem conduzido na área de
melhoramento florestal.
A apresentação institucional foi
realizada pelo eng. Gustavo Pierone,
com o apoio do prof. Cristiano Bueno (UFT). Também foi realizada a
apresentação referente aos trabalhos
do IPEF com ênfase em espécies
com maior potencial para região.
Os representantes do INTA, Javier
Oberschlp e Leonel, abordaram os
desafios argentinos e os trabalhos
que realizam com espécies tolerantes ao frio, como o perfil metabólico
no E. benthamii durante aclimatação.
Na segunda etapa da reunião,
foram realizadas visitas as áreas

de produção de sementes, plantio
clonal de E. grandis e os experimentos implantados em parceria com
o IPEF. Com destaque para teste
clonal do projeto USP-IPEF, onde
foi observado que alguns clones,

principalmente de E. dunnii x E.
urophylla, têm potencial para uso
comercial na empresa, e os mesmos
serão testados em outros locais com
a coordenação do PCMF.
A motivação inicial da visita foi a
população de melhoramento de E.
dunnii que está com oito meses de
idade e é uma das 16 populações
de melhoramento do IPEF. A população é composta por progênies da
Argentina, Austrália e Brasil, ou seja,
conta com ampla base genética e o
local que foi implantada é adequado
para seleção de material tolerante
a geada, já sendo possível observar
que o material suportou a geada na
fase inicial de crescimento.
Na visita verificou-se que a empresa tem vários materiais com potencial comercial e que os trabalhos
cooperativos como os do PCMF são
os meios de se obter e desenvolver
materiais de forma mais eficiente. O
principal resultado da reunião foi a
composição de um grupo para atuar
no desenvolvimento de material
com tolerância as geadas.
IPEF Notícias - julho/agosto de 2017
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destaque da edição
Suzano amplia programa de
monitoramento hidrológico junto ao PROMAB
A ampliação da parceria entre
o PROMAB e a Suzano Papel e
Celulose resultou na elaboração
de um plano de monitoramento
hidrológico mais abrangente que
contempla diferentes regiões do
país em que a empresa atua. Este
plano de trabalho corporativo tem
por base a expansão do número
de microbacias experimentais para
avaliar os efeitos do manejo florestal
sobre a quantidade e a qualidade
dos recursos hídricos e desenvolver
ações junto ao planejamento florestal que garantam a conservação e o
uso mais equilibrado deste recurso.
Assim, além da microbacia experimental localizada no município
de Anhembi (SP), duas microbacias
localizadas no município de Itatinga
(SP) já estão em fase de monitoramento. Em Imperatriz (MA) duas
microbacias pareadas (uma com
florestas plantadas de eucalipto

Área de preservação com Araucária ao lado de plantio comercial

e outra com vegetação nativa)
estão em fase de instalação dos
equipamentos e devem começar a
gerar dados em breve. A microbacia
a ser instalada no município de
Araraquara (SP) encontra-se em
fase de licenciamento.
No último dia 24 de agosto,
técnicos do PROMAB e da Suzano
realizaram uma visita às áreas da empresa localizadas entre os Estados do
Espírito Santo e Bahia para a escolha
de mais duas microbacias pareadas.

Localização das
microbacias da
Suzano que são
monitoradas
pelo PROMAB

6

IPEF Notícias - julho/agosto de 2017

O método de microbacias pareadas envolve, basicamente, o monitoramento contínuo e simultâneo
de duas microbacias hidrográficas
adjacentes ou vizinhas, prevalecendo assim condições edafoclimáticas
semelhantes. Uma das microbacias
é submetida ao manejo de florestas
plantadas e a outra, considerada
como referência ou testemunha,
mantém a vegetação nativa preservada, isto é, sem intervenções.
Para Yugo Matsuda, coordenador
de Sustentabilidade da Suzano, “a
qualidade e preservação dos solos
e água são fundamentais para a
perenidade das florestas plantadas da
Suzano. Conhecer profundamente a
dinâmica que ocorre nas microbacias
hidrográficas onde atuamos, nos permite cada vez mais e melhor garantir
os usos múltiplos dos recursos hídricos
e a preservação de solo”.
Já o prof. Silvio Ferraz (Esalq/
USP), líder científico do PROMAB, afirma que “um plano de
monitoramento hidrológico com esta
abrangência é um novo desafio para o
PROMAB, que passa a atuar cada vez
mais de forma corporativa, não apenas
considerando os resultados pontuais
da microbacia, mas com visão mais
integrada e abrangente do manejo
florestal da empresa, buscando entender suas relações com a água nas
diferentes regiões que atua”.

Monitoramento hidrológico também
no Parque das Neblinas
O Instituto Ecofuturo, que tem a
Suzano como seu principal mantenedor, é responsável pela gestão do
Parque das Neblinas, com área de
seis mil hectares, localizado entre
os municípios de Mogi das Cruzes
e Bertioga (SP). Dentre as diversas
atividades desenvolvidas no parque,
como educação, visitação e proteção da biodiversidade, destacam-se
também o manejo de produtos
florestais e o desenvolvimento de
pesquisas científicas.
Por essa razão, o monitoramento
hidrológico também será realizado
na área de manejo florestal do
parque o que permitirá um melhor
entendimento das relações entre sucessão vegetal ocorrida sob antigos
plantios florestais de eucalipto e os
recursos hídricos. As microbacias
selecionadas também seguem o delineamento pareado e encontram-se
em fase de licenciamento.

Para Paulo Groke, diretor de
Sustentabilidade do Ecofuturo, “a
parceria com o PROMAB permitirá
o desenvolvimento de estratégias
específicas, voltadas ao manejo florestal madeireiro e ao programa de
restauração do Parque das Neblinas,
além de gerar informações sobre o
potencial de produção de água em
quantidade e em qualidade”.

Para o prof. Silvio Ferraz, “o
monitoramento de áreas protegidas com vegetação nativa ou com
diferentes tipos de manejo florestal
é estratégico para o PROMAB diversificar sua base dados, de forma a
contar com mais áreas de referência
(vegetação nativa), além de permitir
o estudo dos efeitos do manejo
florestal de longo prazo”.

Riacho em área de preservação de Mata Atlântica no Parque das Neblinas
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A priorização de moções para a Assembleia Geral FSC®
Nos dias 25 e 26 de julho, o
PCCF e a Ibá organizaram um
evento em São Paulo para avaliar e
priorizar todas as moções que serão
votadas na Assembleia Geral do FSC
deste ano. O evento reuniu aproximadamente 50 participantes de 33
empresas e membros individuais do
Brasil, Argentina, Chile e Uruguai.
No primeiro dia, as moções foram
discutidas e priorizadas entre os
membros da câmara econômica da

América Latina e, no segundo dia, os
membros das câmaras ambiental e social foram convidados para trazer suas
perspectivas e potencialmente definir
moções de consenso e negociação. Os
participantes focaram em simplificar o
sistema e expandir a certificação FSC,
seguindo as principais metas do Plano
Estratégico Global do FSC 2015-2020.
O evento contou com a participação de três membros do “Board
of Directors” do FSC Internacional:

Estevão Braga e Ralph Schmidt-Liermann (Câmara Econômica Sul)
e Mauro Jose Armelin (Câmara Ambiental Sul), que desempenharam um
importante papel guiando a discussão
e trazendo atualizações sobre vários
projetos em andamento no FSC.
Os resultados deste evento foram
publicados na quarta newsletter
disponibilizada no IPEF Connect e enviada para diversas partes interessadas
e membros do FSC em todo o mundo.

Paraticipantes do evento de avaliação e priorização das moções

Revisão da governança
Desde o início de 2016, foi
formado um grupo de trabalho
(GT) do FSC Internacional para
um profundo processo de revisão
da governança deste sistema de
certificação. Neste bimestre, aconteceu a segunda rodada de consulta
pública, na qual os membros avaliaram várias propostas de mudança
visando superar os desafios que o
sistema enfrenta.
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O PCCF, em parceria com o FSC
Brasil, organizou uma conferência
digital para discutir as propostas e
tentar definir comentários comuns
entre as empresas filiadas e outras
partes interessadas. A conferência
foi conduzida pela representante
da câmara econômica sul, Maurem
Alves (CMPC).
Esta consulta foi extremamente
importante, pois atinge diretamente

o funcionamento do sistema e consequentemente todos os seus membros.
O próximo passo do GT é trabalhar na elaboração de moções
para a Assembleia Geral, com base
nos resultados da consulta pública,
tendo em vista que muitas das propostas demandam esta abordagem
para sua implementação.

Prevenção à pragas

PROTEF promove reunião com empresas filiadas
para discutir sobre gorgulho do eucalipto
No último dia 17, o PROTEF realizou a 5ª Reunião
do Grupo Temático sobre Gonipterus, na Faculdade
de Ciências Agronômicas da Unesp em Botucatu (SP).
Participam deste grupo pesquisadores e técnicos das
empresas florestais filiadas ao Programa, professores e
pesquisadores da Unesp e Embrapa, além dos alunos
de graduação e pós-graduação do PROTEF que desenvolvem seus projetos dentro deste tema.
O principal objetivo do grupo é trazer os maiores
interessados no assunto para discutir de forma mais
detalhada e profunda todos os aspectos referentes ao
manejo desta praga, que possui sua ocorrência atual
localizada nas regiões norte do Paraná e sul paulista.
Nesta última reunião do grupo foram apresentados
os principais desafios encontrados para o manejo

do gorgulho em campo, além das iniciativas de cada
empresa para melhorar e refinar o manejo desta praga.
Além disso, foi apresentado o andamento de todas as
pesquisas conduzidas no PROTEF sobre o tema com
espaço para um fórum para discussão, proposição de
novas iniciativas para o programa e realinhamento de
prioridades das atividades já em andamento.
Luis Renato destaca que “as reuniões do grupo
temático sobre Gonipterus são muito produtivas pois possibilitam fundir, de forma pragmática, os conhecimentos e
percepções presentes na academia ao dos especialistas das
empresas filiadas, para trabalharmos de forma pontual os
principais gargalos no manejo integrado do gorgulho. Essa
estratégia está totalmente alinhada com a forma com o
que o IPEF foi concebido”.

Grupo Temático sobre Gonipterus do PROTEF

PCCF instala primeiro experimento
para atendimento das condicionantes de Deltametrina
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Foto: Vanderson Fernandes (Maxitree)

Neste bimestre, foi instalado o primeiro experimento do projeto de cumprimento com as condicionantes
da derrogação FSC 2016-2021 para o ingrediente ativo
Deltametrina. A Fibria (MS) e a Klabin (PR) estão sediando este experimento que tem como objetivo avaliar um
equipamento semi-mecanizado para aplicação de Deltametrina em pó com relação à segurança e ergonomia
oferecida ao trabalhador, além da eficácia no controle
de formigueiros de pequeno, médio e grande porte em
comparação com o método tradicional de controle. A
conclusão do experimento está prevista para fevereiro
de 2018, porém resultados parciais serão incluídos no
relatório a ser entregue ao FSC em dezembro de 2017.

Aplicação da deltametrina em pó com o equipamento
semi-mecanizado e formiga contaminada

Publicações à disposição na Editora IPEF
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 regionalizadas 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/
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Estagiários do PROTEF desenvolverão seus
trabalhos em parceria com projeto BiCEP
Os estagiários do PROTEF no Laboratório de Controle Biológico de Pragas Florestais (LCBPF) da FCA/Unesp,
Dan Ruiz Severi e Carolina Jordan, irão desenvolver seus estágios de conclusão de curso na Universidade de
Sunshine Coast (USC) na Austrália.
A oportunidade e auxílio para o estágio foram oferecidas por meio do BiCEP (Aliança para Controle Biológico
de Pragas de Eucalipto) da qual fazem parte Brasil, representado pelo PROTEF, Austrália e África do Sul.
O BiCEP tem como objetivo principal fomentar e incentivar pesquisas relacionadas à programas de controle
biológico de pragas exóticas do eucalipto, juntando países que possuem os mesmos desafios para fomentar e
desenvolver pesquisa científica no tema.
Os alunos desenvolverão suas atividades sob a supervisão do entomologista e professor da USC, prof. Simon Lawson.

Estagiários do PTSM irão apresentar
seus trabalhos no 25º SIICUSP
O 25º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP), que tem por objetivo divulgar e estimular a iniciação científica no Brasil, acontecerá em Piracicaba (SP), nos dias 4 e 5 de setembro. Nove alunos de
graduação vinculados ao PTSM irão publicar seus resumos nos anais do evento e apresentarão seus trabalhos por
meio de pôsteres e palestras. Durante esta fase, os alunos serão novamente avaliados para que possam participar
da segunda etapa do SIICUSP, que ocorrerá posteriormente na cidade de São Paulo.

Novos estagiários para o PCCF e PCMAF
No início do mês de agosto,
ingressaram na equipe do IPEF três
estagiários do curso de graduação
em engenharia florestal.
Matheus Bruckner Soares (UFSCar), irá integrar o Programa Cooperativo sobre Certificação Florestal
(PCCF), na elaboração de materiais
de apoio às consultas públicas, atualização e organização de informações
de filiadas e construção de um banco
de dados para avaliação das não-conformidades de auditoria do FSC.

Matheus e Samara

Por sua vez, irão participar do
Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal
(PCMAF) os graduandos Renan
Speranza Mangialardo e Samara
Henrique Maschetti, ambos da
FCA/Unesp. Renan, já em atividade,
acompanha as equipes de silvicultura
e desenvolvimento operacional da
Fibria, unidade Três Lagoas (MS). Samara será responsável por realizar a
atualização do nível de mecanização
nas empresas filiadas ao PCMAF.

Ex-integrante do PTSM é aprovada em processo seletivo
para cursar seu doutorado na Alemanha
A pesquisadora Estela Colvre Foltran, que desenvolveu no âmbito do PTSM o trabalho “Dinâmica do P no sistema
solo-planta em função da solubilidade de fertilizantes fosfatados, em plantios de Eucalyptus grandis”, participou de um
rigoroso processo seletivo para cursar seu doutorado na Universidade de Georg-August-Göttingen, considerada
uma das melhoras escolas da Alemanha. Selecionada há menos de um mês, seu ingresso esta previsto para outubro
deste ano. A futura doutoranda irá integrar um grupo multidisciplinar de pesquisa que irá participar do projeto
“Enrichment of European beech forests with conifers: impacts of functional traitsm on ecosystem functioning”. Com
sua estadia na Alemanha, o PTSM terá um ponto de conexão que poderá gerar novas parcerias científicas.
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TECHS apresenta os resultados de cinco anos
de pesquisas na 11ª Reunião Técnica-Científica
O Programa Cooperativo TECHS
(Tolerância de Eucalyptus Clonais
aos Estresses Hídricos, Térmicos e
Bióticos), que tem como objetivo de
avaliar a interação entre genótipo e
ambiente, e compreender como os
estresses hídrico, térmico e biótico
influenciam na produtividade de
eucalipto clonais por todo o Brasil
e Uruguai, realizou sua 11ª Reunião
Técnica-Científica nos dias 26 e
27 de julho em Rio Verde (GO).
Durante a reunião, que foi sediada
pela COMIGO, uma das filiadas
ao programa, os coordenadores,
professores e pesquisadores apresentaram os principais resultados
do TECHS em suas diversas linhas
de trabalho.
As apresentações abordaram os
principais resultados dos ensaios
clonais e de espaçamento, que estão
distribuídos em 36 áreas experi-

mentais, evidenciando os efeitos da
variabilidade climática sobre a produtividade de madeira. Foram apresentados também resultados de diversos
estudos que detalham os processos
biológicos que explicam a grande
variabilidade de produtividade entre
sítios e clones, tais como o balanço de
carbono, uso da água, mecanismos de
tolerância ao estresse hídrico, estudos
relacionados a qualidade e densidade
da madeira, levantamento dos solos
e nutrição de todos os clones em
todos os sítios, melhoramento, e
levantamento sobre a fitossanidade.
Todos esses trabalhos foram ou estão
sendo desenvolvidos por professores,
alunos de pós-graduação e graduação
ligados ao TECHS.
No final de 2017, a maioria dos
sítios do TECHS completam seis
anos de idade, sendo que em 2018
o programa se aproxima do final de

uma rotação típica do Eucalyptus no
Brasil. Desta forma, para a fase final,
o Comitê Técnico-Administrativo
apresentou uma proposta detalhada de trabalho, que contempla
a finalização de alguns estudos em
andamento, a amostragem destrutiva final, e as análises nutricionais e
de qualidade da madeira completas
para toda a rede experimental.
Para a discussão de todos os
protocolos que guiarão esta fase
final, o TECHS realizará uma reunião
de trabalho e planejamento em
dezembro de 2017, na cidade de
Campinas (SP). Já a próxima reunião
anual está programada para 2018, na
empresa Arauco, em Arapoti (PR).
Todas as apresentações e documentos oriundos da reunião estão
disponíveis às empresas filiadas do
TECHS no IPEF Connect, em www.
connect.ipef.br

Participantes da reunião durante visita ao sítio do TECHS na COMIGO

EUCFLUX oficializa a entrega de dados às empresas filiadas
Nos dias 29 e 30 de junho, foi realizada a 17ª reunião de filiadas do Programa Cooperativo sobre Torre de
Fluxo (EUCFLUX), na sede do IPEF
em Piracicaba (SP). O objetivo desta
reunião foi realizar a entrega técnica
do banco de dados do programa,
ou seja, repassar aos pesquisadores
das empresas filiadas todo o banco
de dados mensurados e descrever
a sua estrutura e formas de acesso.
Durante as apresentações, também
foram realizadas atividades práticas

relacionadas ao processamento e
interpretação deste banco de dados.
O EUCFLUX estudou os fluxos
carbono, água, energia e nutrientes em uma floresta de eucalipto
altamente produtiva ao longo de
uma rotação completa. Utilizando
a técnica de torres de fluxo, as
pesquisas visaram o entendimento
dos processos relacionados a produção e sustentabilidade de florestas
plantadas, focando na dinâmica do
sequestro de carbono, absorção

de nutrientes e uso dos recursos
hídricos do solo.
A entrega técnica foi muito importante para apresentar ao grupo,
de forma detalhada, o banco de
dados completo das pesquisas que
foram desenvolvidas ao longo dos
10 anos de projeto.
Todas estas medições, além de
dissertações, teses e artigos científicos publicados estão disponíveis,
para as empresas filiadas, no site do
IPEF e na plataforma IPEF Connect.
IPEF Notícias - julho/agosto de 2017

13

Universidade
A utilização do Pinus maximinoi para produção de celulose
A eng. Marina Ulian Coelho
defendeu, no dia 20 de junho, sua
dissertação de mestrado “Avaliação
tecnológica da madeira de Pinus maximinoi visando sua utilização industrial
na produção de celulose kraft” pelo
Programa de Pós-Graduação em
Recursos Florestais (ESALQ/USP).

A pesquisa foi desenvolvida no
Laboratório de Química Celulose e
Energia - LQCE (LCF/ESALQ) sob
a orientação do prof. Francides Gomes da Silva Jr. (Esalq/USP) e objetivou caracterizar tecnologicamente
a madeira de P. maximinoi e avaliar
o seu desempenho na produção de

polpa celulósica. Participaram da
banca examinadora o prof. Magnos
Vivian (UFSC), a prof. Luciana
Duque (Esalq/USP) e Tiago Segura
(Eldorado Brasil). A dissertação está
disponível para download no site
do IPEF em http://www.ipef.br/
servicos/teses/?id=350.

Novo equipamento a disposição
A determinação do teor de
carbono em diferentes matrizes é
uma ferramenta de fundamental
importância para diversas pesquisas
que envolvem desde a avaliação do
impacto da emissão e remoção de
gases de efeito estufa da atmosfera
pelas florestas plantadas (espécies
nativa e exóticas) e nativas (regeneração natural) até a análise do
ciclo de vida e de carbon foot print
em produtos florestais tais como
madeira serrada, carvão vegetal,
polpa celulósica, papel, painéis de
madeira e bioprodutos. Além das
pesquisas, a determinação do teor
de carbono em diversos produtos
faz parte do protocolo para a obtenção de certificados internacionais
relacionados a sustentabilidade das
florestas, processos e produtos.
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Visando disponibilizar os serviços
de determinação de carbono em
diferentes matrizes e em grande
quantidade de amostras à comunidade técnico-científica ligada ao
setor florestal, o Departamento
de Ciências Florestais, através do
Laboratório de Química, Celulose
e Energia (LQCE) e do Laboratório de Métodos Quantitativos,
respectivamente representados
pelos prof. Francides Gomes e
Hilton Thadeu colocou em operação
recentemente um equipamento
analítico dedicado a determinação
de carbono em diferentes matrizes.
Trata-se do LECO C632 que utiliza a
técnica de detecção de carbono por
infravermelho após combustão em
alta temperatura. Além das análises
químicas, o Departamento de Ci-

ências Florestais fornece auxílio nos
delineamentos amostrais (designed
and/or model based sampling), na
coleta das amostras assim como na
análise estatística dos dados.
O LECO C632 já se encontra em
operação e diversos profissionais
ligados à cursos de graduação e pós-graduação bem como à empresas,
já estão utilizando-se do equipamento em questão para análise de
diferentes produtos tais como carvão, coque, resíduos agrícolas, óleos
vegetais, solo, cimento, calcário, madeira, lodo biológico, alcatrão, entre
outros, assim como na estimativa de
gases do efeito estufa armazenados
nos 5 reservatórios de carbono nas
florestas (biomassa aérea, biomassa
subterrânea, serapilheira, madeira
morta e solo).

Conservação
Onça-pintada, considerada em extinção,
é vista em área da Veracel Celulose
No mês de julho, foi divulgado o
aparecimento de uma onça pintada
(Panthera onca) em uma área de
proteção ambiental, no sul da Bahia.
Situada na Mata Atlântica, o local
pertence à Veracel Celulose, empresa associada do IPEF e certificada
FSC® (Forest Stewardship Council),
pelo Imaflora, desde 2013.
O animal, que apresenta risco de
extinção, não era visto na região há 20
anos. Sua presença só é possível em
ambientes com condições adequadas, ou seja, com presença de cursos
d’água, grande quantidade de presas
e cobertura vegetal, sendo essas
características observadas em áreas
destinadas à conservação, dentro de
empreendimentos certificados.
A onça foi avistada na RPPN Estação Veracel, unidade considerada
como de alto valor para conservação
de acordo com as normas do FSC.
Para receber esse título, deve
apresentar vasta biodiversidade,
existência exclusiva de uma espécie
e animais em perigo de extinção. Por
se tratar de uma área com especial
interesse ambiental, a certificação
exige que a empresa responsável realize acompanhamentos para avaliar
os efeitos das medidas tomadas para
manter ou melhorar esses atributos
de alto valor para conservação e
reduzir possíveis ameaças. Os resultados desses monitoramentos são

anualmente avaliados pelo Imaflora,
por meio de auditorias de campo.
“O registro de um animal de topo de
cadeia alimentar legitima os esforços
de conservação”, completa Virgínia
Camargos, bióloga e gestora da
RPPN Estação Veracel.
Além de contribuir para a preservação de animais como esse, a certificação florestal busca uma produção
florestal sustentável, pois prioriza a
utilização de técnicas de manejo florestal que causem o menor impacto
ambiental possível, respeitando os
direitos dos trabalhadores e das
comunidades impactadas direta ou
indiretamente pelo manuseio dessas
áreas e o atendimento às leis.
Para Alexandre Sakavicius Borges
e Guilherme de Andrade Lopes,
engenheiros florestais do Imaflora, a
certificação de plantações florestais
contribui para a diminuição da pressão sob as florestas nativas e também,

para a conservação de áreas naturais. Em média, 35% das áreas das
empresas certificadas de plantações
florestais no Brasil são destinadas a
conservação. No território nacional
há quase oito milhões de hectares
de florestas plantadas, e desses,
cinco milhões possuem certificação
FSC. Sendo assim, estima-se que
dois milhões de hectares são áreas
destinadas à conservação ambiental.
Atualmente, o Imaflora é responsável pela certificação de 60% das
áreas florestais plantadas no Brasil.
O Instituto defende que a produção
responsável, que une conservação
ambiental, garantia de direitos e
benefícios sociais, se torne uma
prática comum no setor florestal.
Com isso, grandes áreas naturais
serão conservadas em propriedades
privadas, ajudando na proteção da
biodiversidade. Saiba mais em sobre
o Imaflora em www.imaflora.org.

Próximos Eventos
Outubro

56ª Reunião Técnico-científica do PTSM
Dias 25 e 26 de outubro de 2017
Cenibra - Belo Oriente (MG)

Janeiro

Programa de Preparação de Gestores Florestais
(PPGF 2018)
De 15 de janeiro a 22 de fevereiro de 2018
Piracicaba (SP)

Novembro

19ª Reunião de Filiadas do PCCF
Dias 22 e 23 de novembro de 2017
À confirmar

Mais informações em www.ipef.br/eventos
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