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Novo sítio experimental com Pinus
é instalado em Santa Catarina
O Programa Cooperativo sobre
Produtividade Potencial do Pinus no
Brasil (PPPIB) possui uma ampla rede
experimental que busca compreender e identificar os fatores edáficos,
climáticos e do povoamento que
limitam o crescimento das florestas
do Pinus para adoção de estratégias
de manejo que irão aumentar a
produtividade dos plantios.
Um de seus três delineamentos
experimentais contempla a instalação de parcelas quadrigêmeas
(tratamentos sem fertilização e sem
desbaste, apenas fertilizado, apenas
desbastado e desbastado e fertilizado) em todas as empresas que fazem
parte do projeto, desde o Estado de
São Paulo até Santa Catarina.
A empresa Florestal Gateados,
nova filiada do programa, está instalando suas 36 parcelas do experimento no município de Campo Belo do Sul
(SC), totalizando 316 parcelas de Pinus
taeda em um gradiente edafoclimático
muito representativo da espécie.

“A entrada de mais uma empresa
no PPPIB reforça a importância dos
estudos que vem sendo conduzidos,
além de aumentar nosso grande banco
de dados, contribuindo com resultados
bastante representativos do Pinus taeda no Brasil”, afirma o prof. Mauro
Valdir Schumacher, líder científico
do PPPIB.
PPPIB na Alemenha
No período de 22 a 28 de outubro, o prof. Mauro Valdir Schu-

macher, líder científico do PPPIB,
realizou uma visita oficial ao “Chair
of Silviculture” da Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg, em Freiburg (Alemanha). Na ocasião, prof.
Schumacher realizou uma palestra
sobre ciclagem de nutrientes em
plantações de pinus e eucalipto
no Brasil e teve a oportunidade de
apresentar o PPPIB, além de realizar
visitas a áreas experimentais e discutir projetos de pesquisa conjuntos a
serem realizados no futuro.

Prof. Jürgen Bauhus, prof. Schumacher e prof. Jürgen Huss
durante visita a Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg
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PROMAB e Suzano implantam microbacias
experimentais pareadas no Maranhão
Em continuidade ao processo de
implantação do plano corporativo
de monitoramento hidrológico
de microbacias experimentais,
a Suzano, em parceria com o
Programa Cooperativo sobre
Monitoramento e Modelagem de
Bacias Hidrográficas (PROMAB),
iniciou o monitoramento de duas
microbacias no município de Imperatriz, no Estado do Maranhão,
representativas das áreas de manejo da empresa na região.
As implantações seguem a metodologia de microbacias pareadas,
onde uma delas é predominantemente coberta por vegetação nativa,
considerada como a referência ou
testemunha, e a outra apresenta o
manejo florestal usual da empresa,
com áreas de plantio de eucalipto
(em sua maioria) mescladas com
áreas de conservação.

“a implementação desse
projeto foi um grande
desafio técnico, logístico
e burocrático, mas que
nos proporcionará uma
assertividade ainda maior
de nossos modelos e de
nossa gestão hídrica”
Com a instrumentação das estações linimétricas, será possível gerar
dados e indicadores hidrológicos
quantitativos, como o consumo
de água pela vegetação e dinâmica
da vazão, assim como indicadores
relativos à qualidade da água, importantes para a melhoria do manejo
florestal e para direcionar ações e
estratégias que visem a conservação
da água e do solo.

“O monitoramento no Maranhão,
em conjunto com os demais locais
monitorados no plano corporativo
da Suzano, será essencial para fundamentar estratégias de manejo
particulares desta região, onde as
condições ambientais são diferenciadas das regiões com maior histórico
de plantios florestais”, comenta o
prof. Silvio Ferraz, líder científico
do PROMAB.
Para Jackson Silva, Coordenador
de Meio Ambiente da Suzano, “a
implementação desse projeto foi um
grande desafio técnico, logístico e
burocrático, mas que nos proporcionará uma assertividade ainda maior
de nossos modelos e de nossa gestão
hídrica. Agradeço a todos que contribuíram nessa empreitada”.
Mais detalhes sobre o PROMAB
estão disponíveis no site do IPEF em
www.ipef.br/promab
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Litoral norte da Bahia recebe a
24ª Reunião de Filiadas do PROTEF
Ocorreu, entre os dias 7 a 9 de
novembro, em Alagoinhas (BA), a
24ª Reunião de Filiadas do PROTEF,
que contou com apoio da empresa
BSC/Copener. O evento teve a participação de mais 90 profissionais,
professores e estudantes. Durante
o evento foram realizados debates
e discussões sobre os principais
aspectos da fitossanidade no litoral
norte da Bahia.
Os temas tratados no evento
envolveram problemas de perda de
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resistência de materiais genéticos
frente ao ataque de doenças e com
as principais doenças do eucalipto,
como a murcha de Ceratocystis,
murcha bacteriana e distúrbio fisiológico. Além disso, foram apresentados resultados de pesquisas sobre
as pragas: percevejo bronzeado,
vespa-de-galha e psilídeo-de-concha, além da iniciativa entre setor
público e privado na Bahia para o
manejo de lagartas desfolhadoras e
o potencial de uso de nematoides

entomopatogênicos no controle de
pragas florestais.
No último dia de reunião os
participantes visitaram áreas da empresa BSC/Copener. Os destaques
desta visita de campo ficaram por
conta dos laboratórios de criação de
inimigos naturais e patologia florestal
da BSC/Copener e apresentação das
estratégias da empresa no manejo
de lagartas desfolhadoras com foco
no controle biológico.
“Nossa reunião fechou nosso
calendário de eventos com chave
de ouro. Foram dias extremamente
produtivos com discussões de alto nível
sobre desafios relevantes e presentes
no dia-a-dia de muitos produtores florestais. Ressalto a participação ativa
da BSC/Copener, que foi fundamental
para superarmos as expectativas para
esta reunião”, destaca Luís Renato
Junqueira, coordenador executivo
do PROTEF.

Mecanização
Programa sobre Mecanização e Automação
realiza 7ª reunião de filiadas e visita Caterpillar
Foi realizada na sede do IPEF,
em Piracicaba (SP), a VII Reunião de
Filiadas do PCMAF, que ocorreu nos
dias 28 e 29 de novembro. Como de
costume, o primeiro dia foi dedicado
às apresentações acerca de temas
sugeridas pelas empresas filiadas e
aprovados pelo Comitê Técnico-Administrativo do programa.
A abertura do evento ficou a
cargo do Diretor Executivo do IPEF,
prof. José Otávio Brito, que realizou
uma apresentação institucional
destacando as comemorações do
Jubileu de Ouro do Instituto em
2018. O prof. Saulo Guerra, líder
científico do PCMAF, encerrou a
solenidade de abertura ressaltando
a importância do cooperativismo e
interação entre as empresas, o IPEF
e a academia.
Para iniciar os trabalhos, as empresas puderam compartilhar as
ações relativas ao desenvolvimento
operacional da mecanização e automação da operação de irrigação pós-plantio. Este tema vem sido constantemente abordado nas reuniões
devido à sua relevância e benefícios
agregados com o compartilhamento
das experiências. O estagiário do
programa, Renan Mangialardo,
apresentou os resultados prévios da
automação do irrigador mecanizado
que acompanhou na empresa Fibria.

Na sequência, os palestrantes
abordaram assuntos ligados à evolução da tecnologia de informação,
como Big Data e Internet das Coisas
(IoT), e como as empresas podem
se inserir ao agronegócio digital.
Com o título da palestra “Ecossistema de inovação para o agronegócio digital”, o prof. Tsen Chung
Kang, representando o Centro de
Inovação no Agronegócio (CIAg),
apresentou novas formas de gerir os
projetos e as informações visando
o acelerar o processo de inovação.
O palestrante Raphael Castilho Gil
apresentou as soluções fornecidas
pela equipe da Hitachi com Big Data
e Internet das Coisas.
A estagiária Samara Maschetti
apresentou resultados prévios da

atualização do nível de mecanização na silvicultura que está sendo
conduzida em conjunto com as
empresas filiadas, assim dando
oportunidade para que os participantes do levantamento pudessem
apontar pontos positivos e melhorias para as próximas atualizações
que ocorrerão bianualmente. O
primeiro dia de evento foi encerrado com a reunião administrativa, na
qual foi apresentado um panorama
do ano corrente e planejamento
para o próximo ano.
Para o segundo dia da reunião foi
organizada uma visita à fábrica da
Caterpillar do Brasil, em Piracicaba
(SP). Os participantes foram recepcionados pela equipe da Caterpillar
e da Sotreq, cabendo a Márcio Vieira, gerente de produtos Caterpillar,
realizar a abertura da visita com
uma apresentação institucional.
Na oportunidade, o presidente
do IPEF, Germano Aguiar Vieira
(Eldorado Brasil), citou a importância deste contato do PCMAF
com fabricantes de equipamentos.
Em seguida, todos os presentes
conheceram a linha de produção
da fábrica, seguido da apresentação
das soluções da Caterpillar focado
no setor florestal, proferido por Pedro Aragão (Caterpillar) e Marcos
Lima (Sotreq).
IPEF Notícias - novembro/dezembro de 2017
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Reuniões
Programa sobre Certificação Florestal
realiza sua 19ª Reunião de Filiadas
Nos dias 22 e 23 de novembro,
foi realizada a 19ª Reunião de Filiadas
do PCCF, em Piracicaba (SP). Nesta
reunião o programa comemorou
seus 10 anos de existência contando
com bons resultados, muita discussão técnica e troca de experiências.
Representantes de 18 empresas florestais participaram deste
momento, onde o destaque foi a
discussão sobre o teste de campo do
Padrão Nacional de Plantações FSC,
que contou com as experiências da
empresa Suzano e da certificadora
Imaflora, que respectivamente
sediaram e auditaram a versão
rascunho desse documento norma-

tivo. Nesse painel, os participantes
deliberaram sobre a organização
de uma reunião técnica com dia de
campo para avaliar o novo padrão,
como parte da última rodada de
consulta pública, que acontecerá no
primeiro semestre de 2018.
Além disso, a reunião também contou com uma apresentação e avaliação
dos resultados da Assembleia Geral
do FSC, uma dinâmica para avaliar
a versão final do Guia dos Princípios
& Critérios FSC, a apresentação dos
resultados preliminares do Plano de
Experimentos do projeto das condicionantes 2016-2021, e a construção
do Plano de Trabalho 2018.

Consultas Públicas
Neste bimestre, o PCCF desenvolveu materiais e comentários
cooperativos para três consultas
públicas do FSC relacionadas a
pequenos produtores, serviços
ecossistêmicos e Altos Valores para
Conservação (AVCs). A consulta de
pequenos produtores faz parte do
projeto Novas Iniciativas do FSC
Internacional, que tem o objetivo
de alavancar a certificação desses
atores, por exemplo, através de uma
certificação gradual.
Já a consulta sobre serviços ecossistêmicos é voltada para empresas
que desejam fazer declarações relacionadas aos impactos da certificação FSC em serviços ecossistêmicos.
Finalmente, a consulta sobre AVCs
visa definir um guia para auxiliar os
detentores de certificado a avaliar
a presença destes valores, engajar
com indígenas, comunidades e
outros stakeholders, monitorar os
impactos das operações nos AVCs,
entre outros.

Grupo técnico sobre o gorgulho do eucalipto
No último dia 28 de novembro,
o PROTEF realizou a 5ª reunião do
Grupo Técnico sobre Gonipterus,
na Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP, em Botucatu
(SP). Participaram nesta ocasião as
empresas Duratex, Eucatex, Fibria,
International Paper, Lwarcel e Suzano, professores e pesquisadores
da UNESP, Esalq/USP e Embrapa
Florestas, além dos alunos de graduação e pós-graduação vinculados
ao PROTEF que desenvolvem seus
projetos dentro deste tema.
O principal objetivo deste grupo
é reunir os maiores interessados no
assunto, tratando de forma pontual
e detalhada diversos aspectos e
desafios para ao manejo desta praga.
Nesta última reunião do grupo
foram apresentados os principais
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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, apresentaram-se
o andamento das pesquisas conduzidas no PROTEF sobre o tema e
iniciativas em parceria com outras
instituições, como a utilização de
feromônios e imagens aéreas para

monitoramento, além dos testes
com nematoides entomopatogênicos para controle de pupas. Ao
final da reunião sempre há espaço
para discussão, proposição de
novas atividades e realinhamento
de prioridades.
A próxima reunião do grupo está
prevista para o final de fevereiro
em 2018.

O efeito em longo prazo do manejo de resíduos florestais
No dia 08 de novembro, o doutorando José Henrique Tertulino
Rocha defendeu a tese intitulada
“Manejo de resíduos florestais e
deficiência nutricional em duas
rotações de cultivo de eucalipto”.
A banca examinadora foi composta
pelo prof. José Leonardo de Moraes
Gonçalves (Esalq/USP), orientador
do trabalho, prof. Júlio César Lima
Neves (UFV), prof. Paulo Sergio
Pavinato (Esalq/USP), prof. Rodrigo
Eiji Hakamada (IMESB), e pelo pesq.
Jean-Paul Laclau (CIRAD). A tese

apresentou o impacto da remoção
consecutiva dos resíduos florestais
por duas rotações de cultivo de
eucalipto nas propriedades químicas
e biológicas do solo.
José Henrique concluiu que, mesmo com a reposição dos nutrientes
via fertilização mineral, a remoção dos
resíduos florestais pode resultar em
perdas de produtividade a partir da
segunda rotação de cultivo. Estas perdas ocorrem, principalmente, devido à
redução no teor de matéria orgânica
do solo, que resulta em menor com-

Prof. Rodrigo Hakamada, José Henrique Rocha,
prof. José Leonardo e prof. Júlio César

plexação e, consequentemente, maior
disponibilidade de elementos potencialmente tóxicos às árvores, maior
fixação de P em formas não lábeis e
menor atividade microbiológica.
Além disso, o autor avaliou o
impacto da omissão da fertilização
e da calagem na dinâmica de crescimento da floresta e na ciclagem
de nutriente. Foi destacado o forte
efeito da disponibilidade hídrica na
resposta à fertilização e a influência
da fertilização (especialmente com
K) na ciclagem bioquímica e biogeoquímica de nutrientes.
Durante a defesa, os membros
da banca destacaram a relevância
e aplicabilidade dos resultados do
estudo, especialmente pelo longo
período de avaliação, que foi de 13
anos. A tese já está disponível aos
filiados do PTSM no IPEF Connect e,
em breve, estará também disponível
no site do IPEF.

Programa de Melhoramento reúne empresas filiadas para
discutir incorporação de projetos e apresentar resultados
Durante os dias 05 e 06 de dezembro foi realizada a 10ª Reunião
de Filiadas do Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal
(PCMF) do IPEF, em Botucatu (SP).
O evento foi realizado com o apoio
da UNESP e da USP, e contou com
a participação de 30 profissionais,
representando 10 instituições.
Os objetivos do evento foram
apresentar e discutir os trabalhos
com Corymbia e também a possível
incorporação dos projetos “Eucalipto Subtropical”, que foi coordenado
pelo prof. Mario Ferreira (USP) na
década de 90, e “Novos Cultivares”,
que foi coordenado pelo Israel Gomes Vieira (IPEF) e Rildo Moreira e
Moreira (USP).
Na ida ao campo foram visitados
diversos experimentos, entre eles:
dois experimentos do projeto “Espécies Potenciais”, o experimento com
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clones do projeto “Novos Cultivares”,
as populações de Corymbia henryi, C.
citriodora, C. maculata, C. torelliana,
C. variegata, Eucalyptus acmenioides,
E. benthamii híbrido, E. deanei, E.
grandis (Tumoulin), E. longirostrata, E.
maidenii, E. smithii, E. viminalis.
Alguns pontos discutidos foram
a incorporação de testes da qualidade da madeira nos projetos, o
manejo das populações já instaladas

(nutrição, fitossanidade e desbaste),
a possiblidade de monitoramento
do florescimento com drones, a
formação de redes experimentais
com clones, e a importância da
diversidade com a formação de populações base de diversas espécies,
incluindo outros subgêneros.
Mais informações sobre o PCMF
podem ser obtidas no site do IPEF
em www.ipef.br/pcmf

Verificação de florescimento com foto de drone

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/
IPEF Notícias - novembro/dezembro de 2017
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Proteção Florestal
Pesquisadora do PROTEF participa de treinamento
sobre fungos entomopatogênico no Reino Unido
A doutoranda da Faculdade de
Ciências Agronômicas da UNESP,
Simone Velozo, participou de um
treinamento na sede da CABI (Centre for Agriculture and Biosciences
International) no Reino Unido sob
a supervisão de Richard Shaw e
Berlinda Luke.
O treinamento teve como objetivo a produção do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana
por meios isolados, através de diferentes técnicas de produção. Além
disso, a aluna também conheceu
os demais trabalhos desenvolvidos
pela instituição e realizou uma
apresentação sobre as pesquisas
conduzidas no âmbito do Programa Cooperativo sobre Proteção
Florestal (PROTEF) do IPEF.

Os pesquisadores da CABI ficaram interessados pelo modelo
de atuação do IPEF, que integra
universidades e o setor produtivo,

Paul Koppert e Simone Velozo
durante a Annual Biocontrol
Industry Meeting (ABIM)

propondo a criação de um projeto
em parceria, visando a futura formalização do convênio entre as duas
instituições.
Além das atividades na CABI, a
aluna ainda participou do Annual
Biocontrol Industry Meeting (ABIM)
na Suíça. O ABIM é o maior evento
de controle microbiológico do
mundo, que traz representantes das
maiores empresas que trabalham
neste ramo.
Dentre os assuntos discutidos no
evento, destacaram-se as dificuldades para obtenção de registro de
produtos biológicos e a falta de clareza de informação nas bulas destes
produtos. Além disso, o Brasil ainda
foi citado como grande potencial
para investimentos neste setor.

Embrapa e IPEF publicam documento para criação
massal de inimigo natural do percevejo bronzeado
Foi publicado no último mês a cartilha “Orientações para criação massal
e liberação em campo de Cleruchoides
noackae para controle biológico do
percevejo bronzeado do eucalipto”.
A publicação realizada em parceria
pelo IPEF e Embrapa, traz de forma
resumida as principais informações
referentes à criação massal do parasitoide C. noackae e orientações gerais
para sua liberação em campo.
As informações contidas neste
documento são frutos das pesquisas
conduzidas dentro da parceria
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estabelecida entre o Programa Cooperativo sobre Proteção Florestal
(PROTEF), Embrapa Florestas e
Faculdade de Ciências Agronômicas
da UNESP, que desde 2012 vem
estudando as relações entre parasitoide e hospedeiro.
“Este documento é importante
pois, traz informações relevantes sobre
a produção do parasitoide, possibilitando um baixo custo e alta qualidade
de sua produção em criações massais”,
ressalta o pesquisador da Embrapa
Florestas, Leonardo Barbosa.

TECHS reune pesquisadores para
planejamento de fase final das pesquisas
No dia 4 de dezembro aconteceu
em Campinas (SP) mais uma reunião
de trabalho do Programa Cooperativo
sobre Tolerância de Eucalyptus Clonais aos Estresses Hídrico, Térmico
e Biótico (TECHS), que contou com
a participação de 29 pesquisadores
das empresas filiadas ao programa,
além de professores e de alunos de
graduação e pós-graduação.
Durante a reunião, a equipe discutiu e definiu a metodologia completa para a amostragem destrutiva
final, que será realizada em todos os
sítios ativos do programa. Além disso, também foram abordados temas
relacionados aos produtos finais
que serão gerados pelo programa
e seu relatório final, que irá conter
além dos resultados da rede de 37
sítios, aplicações práticas para o
manejo de plantações de Eucalyptus
no Brasil e Uruguai.
Nesta reunião definiu-se que, entre janeiro e junho de 2018, todos os

sítios ativos realizarão a amostragem
aérea completa de biomassa dos
clones, sendo que para alguns sítios
climaticamente contrastantes, serão
realizadas amostragens de raízes
grossas e finas.
“Após todo o grande empenho e dedicação das empresas e pesquisadores
do TECHS ao longo dos seis anos de
pesquisas, não podemos perder a oportunidade dessa avaliação final. Essa
amostragem será muito importante
para fecharmos com chave de ouro o
banco de dados, com equações detalhadas de volume e biomassa, análises
nutricionais completas, densidade e
qualidade da madeira, entre outras”,
informa o prof. Otavio Campoe,
líder científico do TECHS.
Simpósio de Hidrologia
Florestal
O TECHS também esteve presente no II Encontro de Hidrologia
em Ecossistemas Florestais, que

ocorreu na Universidade Federal de
São Carlos (campus Sorocaba) nos
dias 23 e 24 de novembro.
Na ocasião, os estagiários do
TECHS tiveram a oportunidade
de apresentar seus trabalhos de
iniciação científica. Davi Duarte apresentou “A influência da
temperatura e precipitação na
decomposição de madeiras de
Eucalyptus em 11 sítios do Brasil e
Uruguai”. Este estudo demonstrou
o efeito do clima sobre o potencial
de ciclagem de nutrientes através
da análise de decomposição de
amostras de madeira.
Já Josiana Basílio apresentou “Sazonalidade climática e a deposição
de folhedo em plantios de Eucalyptus
urophylla sp.”, cujo trabalho explorou
como o clima afeta a deposição de
folhedo, uma estratégia de tolerância
ao estresse hídrico, e que recebeu
o prêmio de melhor apresentação
oral do simpósio.

Próximos Eventos
Janeiro

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

Fevereiro

3º Workshop dos CTAs do IPEF
De 28 de fevereiro a 1 de março de 2018
Piracicaba (SP)

Mais informações em www.ipef.br/eventos
IPEF
Notícias
- setembro/outubro de 2017
IPEF
Notícias
- novembro/dezembro
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IPEF e INTA renovam convênio em reunião na Argentina
Em reunião realizada em novembro, IPEF e INTA (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria), da
Argentina, renovaram o convênio
de cooperação técnico-científica.
Expressando a importância deste
fato, o diretor executivo do IPEF,
prof. José Otávio Brito, e o coordenador executivo do Programa
Cooperativo sobre Melhoramento
Florestal (PCMF), Paulo Henrique
Müller da Silva, realizaram uma visita
à Estação Experimental de Concordia, onde encontram-se instalados
vários experimentos de interesse
comum entre as instituições.
Durante a visita, Paulo Henrique
e prof. Brito se reuniram com
técnicos de diversas unidades do
INTA e representantes do setor
florestal argentino.

Além disso, foram apresentadas
as atividades realizadas na primeira
fase do convênio e foram discutidas
as linhas de trabalho que poderão
ser incluidas nesta nova fase.
O convênio entre o IPEF e
o INTA facilita o intercâmbio

de conhecimento e tecnologia
gerados nos dois países, em
especial aos vinculados à área de
melhoramento florestal, impulsionando os processos de inovação
tecnológica do setor florestal de
ambos países.

Pesquisa desenvolvida no programa TECHS é
tema de trabalho de conclusão de curso da UFSCar
O estudo “Determinantes ambientais na decomposição de Eucalyptus no Brasil e Uruguai”, desenvolvido por Davi Duarte, aluno de
graduação da UFSCar e estagiário do
programa TECHS do IPEF, foi apresentado como trabalho de conclusão
de curso no dia 13 de dezembro, na

Universidade Federal de São Carlos
(UFScar - campus Sorocaba). O prof.
Pedro José Ferreira Filho (UFScar) e
a pesq. Rafaela Lorenzato Carneiro
(IPEF), coordenadora executiva
do TECHS, foram os orientadores
do estudo. Além do prof. Pedro e
Rafaela, também compôs a banca de

Rafaela, Davi, prof. Pedro e Franciane
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avaliação a pesq. Franciane Andrade
de Pádua (UFSCar).
Interações como essa ressaltam a
importância dos programas cooperativos na formação e treinamento
profissional de alunos de engenharia
florestal do Brasil. Na ocasião, foram
discutidas alternativas econômicas
e sustentáveis visando melhorias no
processo de ciclagem de nutrientes
e na decomposição de tocos pós-colheita em plantios florestais. As
implicações dos trabalhos desenvolvidos pelo TECHS em campo mostram a importância destes estudos,
que fornecem informações práticas
que auxiliam nas decisões de manejo
das empresas do setor florestal.

Realizada a primeira reunião
da segunda fase do Eucflux
Foi realizada em Campinas (SP),
no dia 5 de dezembro, a primeira
reunião de planejamento da nova
fase do Programa Cooperativo
sobre Torre de Fluxo (EUCFLUX),
que contou com a participação
de representantes das empresas
Cenibra, Duratex, Eldorado, Fibria,
International Paper, Klabin e Suzano.
Foram apresentadas as pesquisas
que já estão sendo desenvolvidas na
área experimental, além das que terão
início a partir de 2018, e foram discutidos o planejamento das próximas
etapas e manejo da área experimental.

Os líderes científicos do programa, Joannès Guillemot (CIRAD) e Otávio Campoe (UFSC),
destacam que “essa reunião foi
essencial e muito produtiva. Conseguimos definir avanços importantes
sobre o manejo da área e sobre as
novas pesquisas”.
A próxima reunião foi programada para o primeiro semestre de
2018, com uma visita do grupo à
área experimental. Mais informações sobre o EUCFLUX podem ser
obtidas no site do IPEF, em www.
ipef.br/eucflux

IPEF Notícias - novembro/dezembro de 2017
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Biodiversidade e Árvores Plantadas
A Indústria Brasileira de Árvores
(Ibá) divulgou neste ano o infográfico
“Árvores Plantadas e Biodiversidade”, resultado de um projeto piloto
que visou destacar a contribuição
do setor de florestas plantadas para
a conservação da biodiversidade.
As empresas florestais, por iniciativa própria ou atendendo aos requisitos do licenciamento ambiental e
das certificações FSC e CERFLOR,
têm realizado importantes trabalhos
de levantamento e monitoramento
da biodiversidade em suas áreas.
No entanto, esse conjunto de
informações sobre a fauna e a flora
nativas pesquisadas nas empresas
tem passado despercebido de parte
das autoridades públicas, setores
da academia, organizações não
governamentais, do público em geral
e da mídia.
Os investimentos das empresas
do setor florestal para a conservação
da biodiversidade tem sido expressivos. Além das pesquisas, o setor
está estabelecendo os plantios em
mosaicos formados pelas áreas de
vegetação nativa remanescentes e
as plantações em diferentes idades,
estágios de manejo e materiais genéticos cultivados. Também contribui,
decisivamente, para a conservação
da biodiversidade, as estratégias das
empresas na prevenção e o combate
aos incêndios florestais, no controle
sobre o extrativismo predatório e
na repressão à caça e pesca clandestinas. Informar da presença de
fauna e flora nativas, com registros
recorrentes de muitas espécies animais e vegetais ameaçadas, abrigadas
nas áreas com plantações, revela a
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convergência do setor com as metas
da Convenção da Biodiversidade da
qual o Brasil é signatário.
É reconhecido o desafio que
representa para os gestores em
biologia da conservação o acesso às
informações sobre estudos e pesquisas da biodiversidade, pois os trabalhos estão dispersos em um grande
número de teses, dissertações,
monografias e relatórios técnicos.
Por vezes, e não raro, os documentos estão esquecidos em acervos
desconhecidos ou dependentes de
formatação que os tornem acessíveis
e permitam ter suas informações
analisadas. O projeto da Ibá, além
do objetivo de reunir informações
sobre o que as empresas florestais já
realizaram, buscou também criar um
sistema que permitisse disponibilizar
os estudos e pesquisas realizadas em
um banco de dados de utilização
prática e amigável, com o qual fosse
possível superar as dificuldades de

levantar o que já foi realizado e, a
partir daí, avançar com estudos e
pesquisas em áreas ainda carentes
de informações.
O projeto piloto resultou na
criação de um programa que permitiu aos técnicos das associadas
a inserção de dados dos trabalhos
realizados na empresa. A partir daí,
foi possível a computação dos dados
e a geração das informações que
foram apresentadas no infográfico.
Foram registrados no banco de
dados da Ibá 387 trabalhos correspondentes a relatórios técnicos,
artigos científicos, dissertações e
teses que, seguramente, não representam o acervo total do setor.
Novas inclusões são possíveis, sendo
desejável um esforço para resgatar
informações já produzidas há muitos
anos para comparações temporais e
disponibilização pela internet.
Ficou constatado que são grandes
as oportunidades para prosseguir
com um projeto mais abrangente,
com inserção de trabalhos não
priorizados neste primeiro ensaio,
buscando engajamento de outros
setores do agronegócio e criando
conexões com outros bancos de
dados oficiais ou privados. Em
razão dessa perspectiva, a Ibá está
mantendo articulações para dar
maior envergadura à essa iniciativa
das empresas florestais. A coordenação do projeto coube à Natalia
Canova e Nathalia Granato pela
Ibá e José Luiz da Silva Maia pela
Morada Consultoria. O infográfico
está disponível no site http://iba.
org/images/shared/Biblioteca/
Infografico_Biodiversidade.pdf

Os 25 engenheiros florestais recém-formados selecionados foram:
Amanda Lemos Miguel (UDESC)
André Luiz de Camargo Villalba (UNESP)
Bianca Oliveira Fernandez (UFSCar)
Cristina Giulia Pinchetti Nolasco (UFV)
Davi Duarte (UFSCar)
Dayana Suelen Seidel (UTFPR)
Dioney Perego (UFPR)
Emanuelli Granetto Marques (UNICENTRO)
Gabriela Dias (UFPR)
Gert Jan van de Riet (UFPR)
Jennifer Cibelli Carneiro de Almeida (UFLA)
Jessica Lima Guin (Esalq/USP)
Jéssica Priscila Tosato (UFPR)

Julia Bergamin Oliveira (UNESP)
Luiz Fernando Negris Gardioli (UFV)
Manoel Augusto Luiz Almeida (Esalq/USP)
Marcony Neres Coutinho (UFMG)
Matheus Roberto da Silva (UFSM)
Pablo Vieira Gonçalves (UFSCar)
Rafael Eloy de Souza (UFRRJ)
Rebecca Alcantara (UFG)
Solo Remonatto Rizzi (UFPR)
Suzanny Hellen Viana Leal (UFTO)
Tairiny Aparecida Silva Ferreira (UTFPR)
Taruhim Miranda Cardoso Quadros (UFSCar)
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