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EDITORIAL
O IPEF - Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, é uma associação sem finalidade econômica, que tem por objetivo o planejamento, a implementação e a coordenação de ações e o
gerenciamento de recursos, destinados aos estudos, análises e às pesquisas em ciência florestal,
com ênfase nas florestas plantadas.
Além da importante e indispensável parceria com o meio acadêmico e centros de pesquisa, no Brasil
e no exterior, o IPEF envolve diretamente os profissionais das empresas em todas as principais fases de
seus trabalhos. Com isso, cria-se um rico processo de cooperação entre os atores envolvidos, resultando
num ambiente de extrema objetividade e eficácia, quanto à transferência de resultados para atividade
econômica do setor à que se dedica, com reflexos significativamente importantes nos aspectos sociais
e ambientais.
O ano de 2018 traz um simbolismo especial para o IPEF, pois é nele que o Instituto comemora seu
Jubileu de Ouro. É a ocasião oportuna para relembramos sua história, construída graças à visão de pessoas
que, há 50 anos atrás, tiveram a assertividade de propor suas bases, hoje consolidadas pelo competente
trabalho oferecido por diversos outros atores, que se sucederam ao longo de décadas.
Em verdade, a maior parte da história do IPEF já se encontra muito bem narrada em livros e memórias
lançadas em datas comemorativas especiais ligadas à sua existência. Este fato nos conduziu à proposição
de algo diferente para o registro do Jubileu de Ouro do Instituto.
Em cinco edições, cada uma delas referindo-se a uma década, contadas a partir de 1968, o “IPEF
Notícias”, trará um encarte iconográfico, destacando os fatos mais relevantes que, passo a passo, marcaram a história do IPEF. Ao final, a junção de todos os encartes comporá um singelo e simbólico registro
fotográfico dos 50 anos do Instituto.
Aproveitamos a oportunidade para convidarmos a todos para o evento de comemoração oficial do
Jubileu de Ouro do IPEF, nos dias 22 e 23 de agosto do corrente ano, no Engenho Central, em Piracicaba
(SP), quando ocorrerá o “Simpósio IPEF 50 anos”.
Agradecemos aos que construíram e aos que ainda contribuem para com a história de sucesso do IPEF.
José Otávio Brito
Diretor Executivo

Germano Aguiar Vieira
Presidente
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Os Precursores

Prof. Helládio do Amaral Mello
Representando a
Universidade de São Paulo

Cláudio Cianflone
Representando a
Suzano Papel e Celulose

Fernando de Abreu Ribeiro
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1968

Fundação do Instituto de Pesquisas e
Estudos Florestais (IPEF)

Seleção de progênies de coníferas
norte americanas para o Brasil.

1968

1968

Cooperação com a Cia. Paulista de
Estradas de Ferro para coleta de sementes
para novos plantios de eucalipto.

1970

1973

Experimentos pioneiros sobre
enraizamento de estacas de eucalipto.

1973
4

Primeiros estudos sobre polinização
controlada de eucalipto.
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Criação da Biblioteca do IPEF
“Prof. Helládio do Amaral Mello”.

1973

1975

Primeiras publicações da Editora IPEF.

1975

Estudos iniciais sobre ciclagem de
nutrientes em florestas plantadas.

1976

1977

Primeiros ensaios com herbicidas para
controle de ervas daninhas.

Pesquisas iniciais de enxertia de eucalipto
e pinus de pomares clonais.

1975

1977

Primeiros estudos sobre resistência
de eucaliptos a geada.

Incorporação da Estação Experimental
de Ciências Florestais de Anhembi à
ESALQ/USP com apoio do IPEF.

Restauração florestal de solos após
exploração de xisto.

1977
Continua na próxima edição...

Criação do Centro de Conservação
Genética e Melhoramento de Pinheiros
Tropicais (CCGMPT) pelo IPEF.

IPEF Notícias - janeiro/fevereiro de 2018

5

IPEF realiza terceiro encontro de CTA’s
Dentro da estrutura de trabalho
do IPEF, os programas cooperativos representam a “ponta da
lança” na vanguarda da pesquisa
florestal do Instituto. Através
de um intrinseco mecanismo de
cooperação entre universidades,
centros de pesquisa, entidades e
empresas, o IPEF atende as mais
importantes demandas do setor de
florestas plantadas.
Hoje, o IPEF possui programas cooperativos que atuam nas
áreas de Melhoramento Florestal,
Mecanização e Automação, Silvicultura e Manejo, Modelagem e
Monitoramento de Microbacias
Hidrográficas, Proteção Florestal,
Produtividade do Pinus e do Eucalipto, Tecnologias LiDAR, Fluxo de
Carbono e Certificação Florestal,
além de diversos outros projetos
específicos nas mais diversas áreas
de atuação da ciência florestal. Na
estrutura de trabalho destes programas, destaca-se a composição
do Conselho Técnico Administrativo, ou CTA.
O CTA é um grupo de três a
cinco representantes de empresas
e universidades que coordenam as
atividades dos Programas Cooperativos do IPEF, representando as
demais filiadas na coordenação dos
rumos das pesquisas.
Nesse contexto, foi realizado
no último dia 28 de fevereiro o 3º
Workshop dos CTAs do IPEF, em
Piracicaba (SP).
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O workshop discutiu o regimento de funcionamento dos
programas cooperativos, a implantação da gestão de projetos,
utilizando o exemplo do Programa
Cooperativo sobre Proteção
Florestal (PROTEF), e o estudo
conjunto sobre como será a
próxima década dos programas
do IPEF, tendo por motivação a
comemoração dos 50 anos do
IPEF em 2018.
Além disso, foi realizada a palestra “Ciênciometria e Pesquisa
Florestal: Foco IPEF” pelo prof.
Peter Alexander Bleinroth Schulz
(Unicamp), que apresentou um
diagnóstico da representatividade
das pesquisas do IPEF na literatura
mundial e seu fator de impacto.
Como resultado deste workshop,
foi realizado um diagnóstico sobre
as áreas sensíveis de mudanças e
riscos, as áreas que carecem de mais

atenção por parte dos programas e
quais os desafios vislumbrados para
os próximos anos.
Na opinião de Clayton Alcarde
Alvares (Suzano Papel e Celulose),
“foi um dia importantíssimo para o
IPEF, onde os membros dos CTAs,
líderes científicos e coordenadores
executivos dedicaram-se à discussão
normativa e reflexão dos programas
cooperativos (motivações, sinergias,
inovações e resultados, desafios etc),
atemporais e indispensáveis para o
sucesso do Instituto”.
O engajamento das empresas
florestais, das universidades e das
instituições parceiras nos rumos das
pesquisas do IPEF é a fórmula para
o sucesso dos nossos Programas
Cooperativos. E é essa fórmula que
procuramos aprimorar, no objetivo
de atender plenamente os anseios
do setor florestal e da sociedade
como um todo!
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destaque da edição
7º Ciclo do Programa de Preparação de Gestores Florestais
No último dia 22 de fevereiro
foi realizado o encerramento do 7º
Ciclo do Programa de Preparação
de Gestores Florestais (PPGF),
que totaliza agora 141 engenheiros
florestais treinados para o mercado
de trabalho. O objetivo do PPGF é
proporcionar aos recém-formados
em engenharia florestal um melhor
desempenho profissional inicial,
ampliar e equalizar o conhecimento
em questões florestais, aprofundar conceitos administrativos e
financeiros para melhor entender
o negócio florestal e desenvolver
competências e habilidades para o
trabalho em equipe.
O PPGF 2018, que foi realizado
no período de 15 de janeiro a
22 de fevereiro na sede do IPEF,
em Piracicaba (SP), contou com
a participação de 23 engenheiros
florestais recém-formados oriundos
de 13 diferentes escolas de engenharia florestal brasileiras (Esalq/
USP, UDESC, UFG, UFLA, UFMG,
UFPR, UFRRJ, UFSCar, UFT, UFV,
Unesp, Unicentro e UTFPR), selecionados dentre 204 inscritos
provenientes de 38 universidades,
sendo um recorde de inscrições.
Nesta edição, o programa foi
realizado graças ao suporte financeiro e profissional de oito em-

presas: Bayer; Cenibra; Duratex;
Fibria; Klabin; International Paper;
Suzano e Veracel.
Além dos módulos em classe,
ministrados por profissionais das
empresas participantes e pesquisadores de renome nacional, foram
visitadas às empresas Duratex
(Lençóis Paulista, SP), Fibria (Capão
Bonito, SP), Bayer (Paulinia, SP)
e Suzano (Limeira, SP), onde os
participantes conheceram todas
as etapas de um viveiro florestal,
do processo de produção de
celulose e papel, silvicultura e
colheita florestal.
Depoimentos
“Desde o dia em que descobri o que
é o PPGF, e vi o brilho nos olhos dos

ex-participantes, fazer parte do programa se tornou uma meta. Quando
cheguei descobri que há muita coisa
além do que eu imaginava”.
Pablo Vieira Gonçalves
“A experiência do PPGF é extremamente engrandecedora e acrescenta
muito na bagagem profissional de cada
um. Com a interação entre pessoas
de diferentes escolas e os diferentes
temas abordados nas palestras, assim
como em visitas técnicas, amplificam
a nossa visão no setor florestal”.
Amanda Lemos Miguel
“O programa é uma experiência
singular! Um despertar para a realidade e um aquecimento dos motores
que acabam de sair da fábrica mas
ainda não conhecem os caminhos a
serem percorridos. O ajuste fino fica
por conta dos mestres do setor, que
dividem conosco as suas vivências e
seus ricos repertórios”.
Gabriela Demarchi Dias
“O PPGF é, sem dúvidas, uma
“metanoia florestal” para os recém-formados. Foram 222 horas de
total imersão profissional a partir de
palestras, visitas técnicas e dinâmicas,
elaboradas com excelência pelos
organizadores”.
Jessica Tosato
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Programa de Melhoramento Florestal avança em
trabalhos com novas espécies e tolerância a seca
No dia 25 de janeiro, o engenheiro florestal Gabriel Baroni defendeu a dissertação de mestrado
no programa de Recursos Florestais
da UNESP. O trabalho avaliou o
crescimento inicial e parâmetros genéticos das populações de Corymbia
henryi, C. maculata, C. variegata e E.
pilularis que pertencem ao Programa
Cooperativo sobre Melhoramento
Florestal (PCMF) do IPEF e que estão
implantadas na Estação Experimental
de Itatinga (SP). A banca examinadora
foi composta pelo pesquisador Paulo
Henrique Muller da Silva (IPEF),
orientador do trabalho, prof. Rinaldo
Cesar de Paula (Unesp) e do pesq.
Leo Zimback (Instituto Florestal).
Os resultados destacaram o
bom crescimento inicial de todas
as espécies e os níveis de suscetibilidade do material as doenças
que ocorrem na região. A banca
destacou a importância do trabalho

que, apesar de inicial, apresentou
o potencial das espécies avaliadas.
A continuidade do trabalho será
realizada pelo PCMF, que irá contar
com a participação de Baroni em seu
doutorado, a ser realizado na USP.
Coleta de pólen para o
projeto de tolerância a seca
Durante a primeira semana de
fevereiro, o eng. Gustavo Baêsso
(UFV/SIF) esteve no IPEF para
realizar a coleta de pólen de E. argophloia. A coleta e o beneficiamento
contou com o apoio de Eveli Ramos
(IPEF). A espécie não foi encontrada
em condições de estresse hídrico

no Brasil que era a recomendação
do pesquisador Teotônio de Assis
(especialista em melhoramento)
desde da elaboração do projeto.
Mas como não existem populações
melhoradas da espécies no país,
utilizou-se o material de um dos
projetos do PCMF que está instalado
no Estado de São Paulo. A espécie foi
selecionada visando a introgressão
de sua tolerância a seca e o pólen
será utilizado para realização do
cruzamentos com matrizes do trabalho que conta com a participação
de diversas empresas florestais que
são associadas ao IPEF e a SIF.
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PPPIB inicia a caracterização detalhada
dos solos de sítios experimentais
O Programa Cooperativo sobre
Produtividade Potencial do Pinus
no Brasil (PPPIB) possui uma ampla
rede experimental que estuda os
fatores silviculturais e ambientais
que determinam o crescimento
das plantações de Pinus. Em um
de seus três delineamentos experimentais avaliou-se a resposta
da produtividade do Pinus taeda
à fertilização em um gradiente
edafoclimático no sul do Brasil.
Neste trabalho, um dos objetivos
foi caracterizar o efeito do solo no
crescimento da espécie, utilizando
a classificação de solos do levantamento da Embrapa (2011) como
base, já que a maioria dos sítios
não a tinham.
Como resultado, foi possível
observar que a classe de solo
influenciou fortemente na produti-

vidade do P. taeda e na sua resposta
à fertilização. Assim, procurando um
maior aprofundamento do resultado
encontrado, iniciou-se um trabalho
de caracterização detalhada dos
solos, até o quarto nível categórico
do SisBCS, em aproximadamente 20
sítios experimentais do programa.
O trabalho é coordenado pelo
prof. Renato Marques (UFPR) e sua
aluna de doutorado Carolina Benghi
Pinto, que iniciaram os trabalhos de
campo na empresa Renova Florestal, nos municípios de Rio Negrinho,
Mafra e Itaiapólis.
Junto a esse trabalho, Carolina irá
desenvolver sua tese com o objetivo
geral de estudar as relações entre os
atributos edáficos e da serapilheira
com o crescimento e a nutrição do P.
taeda no sul do Brasil sob influência
da fertilização.

Pesquisadora do PTSM realiza estudo sobre
omissão de micronutrientes, manejo de resíduos
e susceptibilidade do eucalipto à ferrugem
No dia 22 de janeiro a mestranda
Liamara Santos Masullo defendeu a
dissertação intitulada “Crescimento,
nutrição e fitossanidade de povoamentos de eucalipto fertilizados com
boro, cobre e zinco na presença e
ausência de resíduos florestais”. A
banca examinadora foi composta
pelo prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves (Esalq/USP),
orientador do trabalho, e pelos
professores Robson Schaff
Corrêa (UFG), Luís Reynaldo
Ferracciú Alleoni (Esalq/USP)
e Antonio Natal Gonçalves
(Esalq/USP).
A dissertação avaliou os
impactos da omissão de micronutrientes, associado à
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remoção de resíduos florestais da
colheita, sobre atributos químicos
do solo e nutrição das plantas,
bem como sobre o crescimento e
incidência por ferrugem do eucalipto
até os 15 meses pós-plantio. Apesar
dos baixos teores de micronutrientes determinados por meio de
métodos convencionais (DTPA),

o trabalho mostrou que o solo
apresenta grandes reservas de B, Cu
e Zn, distribuídas em frações com
diferentes graus de solubilidade.
O estudo mostrou também que
a remoção dos resíduos florestais
reduz a disponibilidade de alguns micronutrientes no solo, podendo ocasionar menores teores nutricionais
e maior susceptibilidade das
plantas à ferrugem. Durante a
defesa, os membros da banca
ressaltaram a importância do
estudo, recomendando sua
continuação até o fim do ciclo
de produção.
A dissertação encontra-se
disponível para os filiados do
PTSM no IPEF Connect.

Mecanização
PCMAF visita Copener
Com o intuito de conhecer a realidade florestal e
aproximar os atores da empresa filiada Copener que
participam do Programa Cooperativo sobre Mecanização
e Automação Florestal (PCMAF), o prof. Saulo Guerra
(Unesp) e o eng. Guilherme Oguri (IPEF) visitaram a sede
da empresa em Alagoinhas (BA).

A visita começou com uma reunião de apresentação
do programa e suas atividades ao gerente florestal, Bruno
Félix, na qual teve a participação de Anderson Bogo,
membro do CTA do PCMAF e do PTSM. Na ocasião, a
Copener também apresentou alguns projetos em pauta
onde foram discutidas possíveis cooperações futuras.
As visitas de campo foram conduzidas por Barbara Soares, José Drago (ex-estagiário do IPEF), Dilson Ramalho
Lima e Anderson Bogo. O principal objetivo das visitas
às operações em campo foi identificar possíveis pontos
de melhorias e passíveis de avaliação com participação
do PCMAF.
Uma das operações visitadas foi o preparo de solo
profundo utilizando uma escavadeira como máquina base
com um implemento de três hastes acoplado. Esta porção
costeira da Bahia se caracteriza pela presença de uma
camada de impedimento no solo conhecida por fragipã e
duripã, justificando o uso deste conjunto mecânico.

IPEF participa de projeto francês sobre mudanças climáticas
Entre os dias 8 e 12 janeiro, o
IPEF participou da reunião de finalização do projeto “Modélisation pour
l’accompagnement des acteurs, vers
l’adaptation des couverts pérennes
ou agroforestiers aux changements
globaux”. A reunião foi realizada
em Bourdeaux (França) e promovida pelo INRA e CIRAD. Além de
apresentar e discutir os resultados
obtidos durante os quatro anos do
projeto, foi discutida uma nova etapa
de continuidade das pesquisas.
O projeto é coordenado pelo
pesquisador Oliver Roupsad (Cirad),
e conta com o apoio de pesquisadores do Inra e Cirad na coordenação
dos diferentes grupos de trabalho.
No Brasil, Roupsad apresentou o
tema para as empresas associadas
do IPEF em 2015, na reunião organizada pelo PTSM que discutiu os
reflexos das mudanças climáticas nas
plantações florestais.
No evento da França foram abordadas pesquisas sobre modelagem,
ecofisiologia, pragas e doenças,
fatores econômicos e percepção
dos produtores relacionados as

potenciais estratégias para lidar
com as mudanças climáticas. Foram
apresentados trabalhos realizados
com diversas culturas como café,
eucalipto e pinus, em diferentes
países, incluído o trabalho apoiado
pela Cenibra.
A apresentação do IPEF foi realizada por Paulo Henrique Muller
da Silva, que abordou tópicos de
diversos programas cooperativos
do instituto. De acordo com o
pesquisador Jean-Paul Laclau (Directeur Adjoint d’Eco&Sols) “a
combinação de estudos biofísicos
com estudos de econometria forneceu
informações interessantes sobre o
nível de dificuldade de adoção de
mudanças silviculturais (densidade
de plantio, adubação, genótipos etc)
que são fundamentais para atenuar
os efeitos das mudanças climáticas”.
Outro ponto destacado por Laclau,
foi a importância de compreender
os processos envolvidos com a
sobrevivência e produtividade das
árvores num contexto de aumento
da frequência dos eventos climáticos
extremos.

Na reunião, o IPEF se colocou à
disposição para participar na continuidade do projeto, principalmente,
com relação aos trabalhos com
eucalipto.
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Oficina internacional sobre LiDAR
Aproximadamente quarenta
profissionais, estudantes e pesquisadores, de diferentes empresas,
universidades e instituições, tiveram
a oportunidade de se aprofundar
em técnicas de processamento
de dados LiDAR nos dias 7 e 8 de
dezembro de 2017.
Promovida pelo IPEF, no âmbito
do PROLiDAR (Programa Cooperativo sobre Tecnologias LiDAR),
e oferecida no Departamento de
Ciências Florestais da Esalq/USP, a
Segunda Oficina de Capacitação em
LiDAR Florestal foi organizada pelo
prof. Luiz Carlos Estraviz Rodriguez
(Esalq/USP), e conduzida pelo dr.
Andrew Hudak, do Serviço Florestal
Norte-Americano.
Nos dois dias de trabalho foram
usados dados reais e software de
domínio público, e o curso seguiu o
formato da Primeira Oficina de Capacitação de 2016, conduzida pelo
dr. Martin Isenburg, desenvolvedor
do software LAStools. Gravadas e
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editadas para posterior disponibilização digital, o acesso ao conteúdo
dessas duas oficinas pode ser acessado no link goo.gl/fKwK5m.
Os exercícios desenvolvidos durante a oficina usaram os softwares
FUSION e R Studio, e possibilitaram
aos participantes explorar diferentes
nuvens de dados LiDAR, extrair métricas LiDAR e relacionar essas métricas com observações de campo,
para o posterior ajuste de modelos
de predição de biomassa e de outros
parâmetros florestais. “A realização
desta segunda oficina marca o nosso

compromisso com a modernização
da formação e da capacitação de
profissionais de gestão florestal no
Brasil, e essa modernização passa
essencialmente pela assimilação de
novas tecnologias como o LiDAR”, disse o prof. Estraviz ao se manifestar
sobre a importância do evento.
A equipe do PROLiDAR tem como
rotina a organização anual essa série
de oficinas e, assim, continuará contribuindo para que o IPEF mantenha
a sua liderança no desenvolvimento
e modernização do manejo e gestão
da produção florestal no Brasil.

Reunião
PROLiDAR realiza primeira reunião de filiadas
para apresentação de resultados
Representantes das empresas
filiadas ao Programa Cooperativo
sobre Tecnologias LiDAR (PROLiDAR) se reuniram no dia 06 de
dezembro de 2017 na sede do IPEF
em Piracicaba (SP). Estiveram presentes representantes das empresas
Eldorado, Klabin, Forestal Oriental
(UPM), Cenibra, Veracel, Suzano,
Fibria, Duratex e Spectrum.
Depois de uma detalhada apresentação dos objetivos alcançados
durante o seu primeiro ano de existência, juntaram-se ao coordenador
do programa, o prof. Luiz Carlos
Estraviz Rodriguez (Esalq/USP), os
engenheiros florestais Tiago do Conto
(ForLiDAR) e Rômulo Souza (Spectrum) para resumir o andamento dos
projetos piloto em fase de desenvolvimento nas empresas participantes.
Destaca-se, nesse primeiro
ano de existência do programa, a
consolidação da plataforma web
de conhecimentos desenvolvida
para permitir que participantes do
programa, além de se manterem
atualizados e informados, também
a usem como um recurso didático
de formação e especialização. A
plataforma registra e organiza, em
blocos de texto, fotos, dados, vídeos
e exercícios, todo o conhecimento
assimilado e acumulado durante
os trabalhos do PROLiDAR. A
plataforma evolui continuamente,
e se expande conforme avançam
as pesquisas e os testes dos projetos piloto. Certamente trata-se

de uma das mais ricas fontes de
informação sobre aplicações de
LiDAR em temas florestais hoje
disponivel na internet.
Outro destaque foi a apresentação da situação atual dos projetos
piloto em cada empresa. Foram
relatados os resultados alcançados
e a programação de metas para os
quatro blocos principais de atividades: LiDAR aeroembarcado, LiDAR
terrestre, Visão Computacional e
Estereoscopia. No bloco da Estereoscopia, os resultados preliminares
com o equipamento Forestereo
foram brevemente apresentados,
dando-se por concluídos os testes
com esse equipamento. No bloco
Visão Computacional, os resultados
preliminares obtidos com as imagenes digitais coletadas com árvores individuais e em pilhas de madeira chamaram a atenção, determinando-se
que os testes e estudos continuem.
No bloco LiDAR terrestre, tornou-se evidente o enorme potencial
dos escaneadores portáteis móveis
que estão sendo desenvolvidos pela
equipe do PROLiDAR, confirmando
assim a importância de serem in-

tensificados os projetos piloto nessa
área. E, finalmente, no bloco LiDAR
aeroembarcado, encontra-se praticamente concluído o protocolo em
escala operacional de uso do LiDAR
para fins de inventário florestal, e é
grande a espectativa pelos resultados
que estarão em breve sendo divulgados como fruto deste trabalho.
Ao final da reunião, os participantes receberam uma breve prestação
de contas com a destinação dada aos
recursos arrecadados, e puderam
decidir e discutir as metas para a
próxima fase do programa. Por se
tratar de um programa temático
que se renova a cada período
predefinido, e vendo-se concluída
a primeira fase de 18 meses, passa
o PROLiDAR neste momento pela
etapa de confirmação das empresas
que estarão renovando a sua participação. É expectativa da coordenação que o número de empresas
partipantes cresça, tendo em vista o
interesse que as tecnologias LiDAR
vêm despertando no setor.
Mais informações sobre o ProLiDAR estão disponíveis no site do
IPEF em www.ipef.br/prolidar/.
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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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PROMAB inaugura novo monitoramento
em microbacia da estação de Itatinga
O monitoramento hidrológico na
Estação Experimental de Ciências
Florestais de Itatinga (EECFI) foi
iniciado em 1990 com a instalação da
primeira microbacia experimental
no ribeirão Tinga, pelo prof. Walter
de Paula Lima. Gradualmente, o
projeto, que foi pioneiro no Brasil,
se expandiu e hoje são monitoradas
continuamente quatro microbacias
experimentais no local, por meio
de quatro vertedores, quatro poços
piezométricos e dois pluviógrafos.
Este conjunto de microbacias compõem um centro de monitoramento
hidrológico com finalidade de pesquisa, ensino e extensão, coordenado pelo prof. Silvio Ferraz (Esalq/
USP), responsável pelo Laboratório
de Hidrologia Florestal (LHF) e líder
científico do Programa Cooperativo

sobre Monitoramento e Modelagem
de Bacias Hidrográficas (PROMAB).
O projeto conta ainda com a parceria da empresa Suzano que realiza o
manejo florestal em parte da área.
“O principal objetivo do projeto
desenvolvido EECFI é fornecer informações sobre as relações entre as florestas
e água de forma a subsidiar tomadas
de decisões do setor florestal e guiar
manejos florestais mais sustentáveis do
ponto de vista dos recursos hídricos”,
informa o prof. Silvio Ferraz.
No futuro espera-se expandir o
monitoramento hidrológico na EECFI
totalizando sete microbacias experimentais, assim como construir uma
sala de monitoramento e treinamento
que sirva para atividades de ensino
e extensão em hidrologia florestal,
aproximando a ciência da comunidade.

Programa de Certificação tem
novo coordenador executivo
Durante janeiro foi realizado o processo seletivo para contratação de
um novo coordenador executivo para o Programa Cooperativo sobre
Certificação Florestal (PCCF).
Para esta função de extrema importância, após intenso trabalho
da direção e setor administrativo do IPEF, junto do CTA do PCCF,
foi contratado o engenheiro Gabriel Coimbra Rafael. Gabriel possui
graduação em Engenharia Florestal pela Universidade Federal
de Lavras (2011) e mestrado em
Engenharia Ambiental com ênfase
em meio ambiente pela Universidade Federal de Ouro Preto
(2017). Trabalhou anteriormente
em empresas do setor de mineração e celulose, atuando tanto
em áreas de produção, quanto de
apoio. Tem experiência em manejo
sustentável de plantios florestais,
certificação florestal, Sistemas de
Informação Geográficas (SIG) e
projetos ambientais.
O IPEF, suas associadas e as
empresas filiadas do PCCF desejam
a Gabriel muito sucesso!

Proteção Florestal
PROTEF é convidado
para evento da
IUFRO no Uruguai

Ocorrerá nos dias de 21 a 23 de
março em Punta del Leste (Uruguai), o evento “Improving forest
health on comercial plantations” de
organização da IUFRO (Organização
Internacional dos Pesquisadores em
Florestas). Durante a programação
ocorrerá uma mesa redonda sobre o
tema “Cooperação interinstitucional
para o manejo de problemas fitossanitários florestais” que terá como
prelecionistas o IPEF, por meio do
Programa Cooperativo sobre Proteção Florestal (PROTEF) e a Ibá.
O objetivo desta mesa redonda
é apresentar os casos de sucesso
na solução de desafios técnicos e
legais, para a adoção das melhores
práticas dentro do Manejo Integrado
de Pragas e Doenças, valendo-se da
estrutura e o trabalho desenvolvido
entre IPEF, Ibá, Embrapa, universidades, empresas florestais, associações
regionais e o governo brasileiro.

Gestão de projetos

De forma a aprimorar a qualidade
e o acompanhamento das pesquisas
geradas dentro do PROTEF, já a
algum tempo o programa tem passado por adequações internas para
adoção dos conceitos e técnicas de
gerenciamento de projetos.
A metodologia e os documentos
de gestão de projetos serão utilizados pelos alunos e pesquisadores
que possuem projetos em parceria
com o PROTEF e terão sua gestão
centralizada pela coordenação do
programa.
Com a recente finalização deste
documentos, realizou-se de 26 de
fevereiro à 01 de março um treinamento presencial com a equipe de
alunos e pesquisadores, de forma
a nivelar seus conhecimentos em
gestão de projetos.
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