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ASSEMBLEIA IPEF 2018

IPEF realiza assembleia de empresas associadas 
e bosque comemorativo aos 50 anos é implantado

No dia 26 de abril, o IPEF 
realizou sua Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), oportunidade 
que reuniu representantes de 
suas empresas associadas para 
avaliação dos resultados obtidos 
em 2017.

Tradicionalmente em abril, 
mês de fundação do IPEF, é feita 
uma apresentação dos avanços 
das pesquisas dos programas co-
operativos, projetos específicos 
e setores institucionais, com a 
entrega do Relatório Anual. Du-

rante 2017, o IPEF contou com 
a participação de 23 empresas 
associadas, 31 empresas não 
associadas, 26 instituições/uni-
versidades colaboradoras (sendo 
oito destas internacionais), totali-
zando um capital humano de 345 
participantes em suas pesquisas. 
Em números totais, foram 162 
projetos de pesquisa com 174 
filiações de empresas. 

Estes números demonstram a 
capacidade de integração do IPEF, 
congregando esforços em prol do 

avanço da produtividade das flores-
tas plantadas e da preservação das 
florestas nativas.

Bosque dos 50 anos
Aproveitando a presença dos 

representantes das empresas 
associadas, dos sócios honorários, 
representantes da academia, e de 
colaboradores, foi realizada uma 
singela comemoração pelo Jubileu 
de Ouro do IPEF, completados no 
dia 01 de abril de 2018.

Esta comemoração foi reali-
zada na forma da instalação do 
“Bosque dos 50 anos”, onde 
foram plantadas árvores de es-
pécies nativas, representando 
cada empresa associada, sócios 
honorários, as universidades/
instituições parceiras e os funcio-
nários do Instituto.

Representando os sócios ho-
norários, o dr. Antonio Sebastião 
Rensi Coelho, que plantou um 
Jacarandá Vermelho, fez questão 
de dizer que “hoje eu vim plantar 
saudades! Que o IPEF viva, floresça 
e frutifique, para distribuir as 
sementes carregadas de avanços 
tecnológicos das florestas de hoje, 
ontem e amanhã”.
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Anadenanthera macrocarpa 
Aspidosperma cylindrocarpon
Aspidosperma ramiflorum
Balfourodendron riedelianum 
Caesalpinia echinata 
Caesalpinia ferrea 
Caesalpinia pluviosa
Calophyllum brasiliense
Campomanesia pubescens 
Cariniana estrellensis 
Cariniana legalis 

BOSQUE DOS 50 ANOS - PLANTIO

Espécies
Cassia leptophylla
Colubrina glandulosa 
Cordia trichotoma
Dalbergia nigra 
Enterolobium contorsiliquum 
Esenbeckia leiocarpa 
Guazuma ulmifolia
handroanthus avellanedae
Holocalyx balansae
Hymenaea courbaril 
Jacaranda cuspidifolia

Lafoensia glyptocarpa
Myracrodruon urundeuva 
Myroxylon peruiferum 
Nectandra megapotamica
Ormosia arborea 
Pachira aquatica
Parapiptadenia rigida 
Poecilanthe parviflora
Pterocarpus violaceus
Pterogyne nitens 
Sapindus saponaria
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1978 Prospecção de novas espécies florestais 
para introdução no Brasil.

1979 Estudos pioneiros sobre cancro e ataque 
de formigas em eucalipto.

1980 Mecanização florestal para abastecimento 
industrial.

1987 Um dos primeiros vertedores da rede de 
monitoramento do PROMAB.

Continua na próxima edição...

Resgate do Jubileu de Ouro
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Uma semana especial para o PCMAF
A semana do dia 9 a 13 de março 

foi repleta de atividades relacionadas 
à mecanização florestal na região de 
Ribeirão Preto (SP). Nos dois pri-
meiros dias, a equipe do Programa 
Cooperativo sobre Mecanização e 
Automação Florestal (PCMAF) do 
IPEF participou do 18º Seminário 
de Colheita e Transporte de Madeira 
e do 4º Encontro Brasileiro de 
Silvicultura. “Apesar da colheita e do 
transporte não serem os principais 
focos atualmente do PCMAF, é sempre 
importante nos manter atualizados 
sobre os desafios e as tendências des-
tes processos, uma vez que, estamos 
avaliando a possibilidade de criarmos 
uma divisão que abordará a colheita 
dentro do PCMAF”, comentou o eng. 
Guilherme Oguri (IPEF). 

Dando sequência nas atividades, 
na quarta-feira ocorreu a 8ª Reunião 
de Filiadas do PCMAF, nas depen-
dências da fábrica da International 

Paper do Brasil, em Luís Antônio 
(SP), na qual teve como tema central 
o uso de sistemas de monitoramen-
tos nas atividades silviculturais. Três 
empresas florestais contribuíram 
demonstrando como o tema é con-
duzido em seus processos silvicul-
turais, duas empresas fornecedoras 
desta tecnologia proferiram sobre a 
importância e benefícios da adoção 

do monitoramento, e o prof. Gusta-
vo Faulin (Fatec “Shunji Nishimura”, 
Pompéia/SP) palestrou sobre os 
desafios, tendências e dificuldades na 
utilização da agricultura de precisão.

Finalizando esta importante 
semana, os últimos dois dias úteis 
foram dedicados a visitação da 
Expoforest na cidade Santa Rita do 
Passa Quatro (SP). Durante a feira, 
que contou com a presença de mais 
200 expositores e 30 mil visitantes, 
a equipe do PCMAF realizou di-
versas reuniões com fornecedores, 
pesquisadores e colaboradores 
das empresas florestais do Brasil e 
de outros países. “A feira foi uma 
ótima oportunidade para estreitar 
relacionamentos e prospectar futuros 
projetos nos quais possam envolver os 
fornecedores, as empresas florestais 
e os pesquisadores”, ressaltou o 
prof. Saulo Guerra (UNESP), líder 
científico do programa. 
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PROTEF participa evento da IUFRO no Uruguai

Recentemente, um novo grupo 
de trabalho intitulado “Forest Health 
in Southern Hemisphere Commer-
cial Plantations (Sanidade florestal 
em plantios comerciais no hemisfé-
rio Sul) foi criado pela IUFRO (União 
Internacional das Organizações de 
Pesquisa Florestal), o qual contou 
com seu primeiro evento no último 
mês de março, no Uruguai.

O evento com a temática “Me-
lhorias na sanidade florestal em 
plantios comerciais” contou com 
mais de 50 participantes de 11 países 
diferentes, incluindo o Brasil. Dentre 
os participantes, a delegação brasi-
leira era a mais numerosa, com cerca 
de 20 pessoas, sendo representada 
por membros de empresas flores-
tais, pesquisadores, professores e 
alunos de pós-graduação. 

Para este evento a equipe do 
PROTEF levou um total de 13 
trabalhos, sendo nove destes apre-
sentados em formato de pôster e 
quatro em apresentações orais. Os 
trabalhos apresentados no evento 

abordavam diversos temas dentro 
das linhas de pesquisa do PROTEF.

Além dos trabalhos acima, des-
tacou-se ainda a mesa redonda 
conduzida por IPEF e IBÁ com a 
temática “Interação entre o setor 
florestal, academia e governo”, que 
expôs os resultados e avanços nos 
trabalhos em proteção florestal de 
forma sinérgica.

Para Luís Renato Junqueira (IPEF), 
coordenador executivo do PROTEF, 

“a participação do PROTEF neste 
evento foi muito expressiva, conse-
guimos apresentar nossos trabalhos, 
demonstrando a qualidade, relevância 
e seriedade das pesquisas dentro do 
Programa. Além da exposição das 
pesquisas, conseguimos demonstrar e 
transmitir os resultados obtidos pela 
cooperação em proteção florestal de-
senvolvida no Brasil entre as empresas 
de base florestal, academia e governo, 
por meio de nossa mesa redonda”.
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Estudo da eficiência do uso da água na produção 
de madeira do programa TECHS completa dois anos

O Programa Cooperativo sobre 
Tolerância de Eucalyptus Clonais 
aos Estresses Hídrico, Térmico 
e Biótico (TECHS) surgiu após a 
finalização do BEPP (Produtividade 
e Potencial do Eucalyptus no Brasil), 
com a necessidade de aprofundar 
os conhecimentos sobre como 
diferentes genótipos interagem com 
ambientes contrastantes, avaliando 
os efeitos dos fatores abióticos 
(clima) e bióticos (pragas e doenças) 
afetam a produtividade florestal. 

O TECHS implantou os mesmos 
materiais genéticos (clones mais 
plantados no Brasil, na época) ao 
longo de um gradiente edafocli-
mático, com ampla variação na 
disponibilidade hídrica, sendo que 
em cada local, os genótipos estão 
submetidos a dois níveis de chuva 
(100% e 70% da água da chuva 
anual). Esse delineamento experi-
mental submete os genótipos a uma 
amplitude de chuva de 550 a mais 
de 2000 mm anuais, mostrando os 
efeitos sobre a produtividade, com 
implicações diretas para o enten-
dimento das mudanças climáticas 

sobre a produção de madeira. Essa 
amplitude de situações permite 
entender como os genótipos de 
eucalipto mais plantados no Brasil 
consomem água em diferentes 
climas e qual a eficiência de uso da 
água para a produção de madeira. 

Para tanto, o programa TECHS 
realizou nos últimos dois anos 
(de abril de 2016 a abril de 2018) 
um estudo detalhado sobre o 

consumo de água em sítios com 
climas contrastantes (Paraná, São 
Paulo e Norte de Minas Gerais), 
em dois clones que se diferenciam 
em relação a tolerância a seca, em 
condições de 70% e 100% de chuva 
em cada local. O estudo faz parte 
de uma parceria de longa data entre 
o IPEF e o USDA-Forest Service, 
através da atuação do pesquisador 
Robert Hubbard.

O prof. Otávio Campoe (UFSC), 
coordenador científico do TECHS, 
comenta que “tal banco de dados é 
inédito para o gênero Eucalyptus, e 
só foi possível devido à grande dedi-
cação da Rafaela Lorenzato Carneiro 
(coordenadora executiva do programa) 
e de Robert, além do valioso suporte 
dos pesquisadores e engenheiros das 
empresas, em especial da Klabin, 
International Paper e Vallourec, que 
sediaram os estudos”. 

Com o banco de dados completo, 
a equipe do TECHS está na fase de 
processamento final e interpretação 
dos resultados, que serão apresenta-
dos na próxima reunião do TECHS, 
no final de 2018.
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 PPPIB visita empresas de Santa Catarina
Atualmente, o Programa Co-

operativo sobre Produtividade 
Potencial do Pinus no Brasil (PPPIB) 
possui nove empresas filiadas, 
localizadas entre os Estados de São 
Paulo e Santa Catarina, e conta com 
a parceria de diversas universida-
des, tais como UFSM, UFPR, UFSC 
e Esalq/USP.

Entre os dias 2 a 5 de abril, o prof. 
Mauro Schumacher (UFSM), líder 
científico do programa, acompa-
nhado da coordenadora Isabel Deli-
berali (IPEF), visitaram as empresas 
Celulose Irani, Juliana Florestal, 
Florestal Rio das Pedras e Florestal 
Gateados, todas localizadas em 
Santa Catarina.

Nas visitas técnicas buscou-se 
acompanhar as atividades silvicul-
turais, de manejo e de colheita das 
empresas, para entender a reali-
dade de cada uma e os principais 
temas que demandam pesquisa. 
Essas informações estão ajudando 
a equipe a delinear os novos expe-
rimentos que o PPPIB irá instalar. 
As novas propostas de estudo 
envolvem os temas de adubação, 
preparo de solo e controle de 
plantas daninhas. 

Para o prof. Schumacher, “as 
visitas foram extremamente produ-
tivas, pois além de ótimas discussões 
técnicas e novas ideias, nos ajudou 
a reforçar a linha de pesquisa que 
estamos seguindo. Também foi uma 
excelente oportunidade de aproxima-
ção com as empresas e dos problemas 
que elas vêm enfrentando, como o 
caso do amarelecimento do Pinus”. 

No segundo semestre, serão 
agendadas as visitas às empresas do 
Estado do Paraná e, também, será 
realizada a 15ª Reunião de Filiadas 
do PPPIB (17 a 19 de outubro), onde 
será apresentada a versão final de 
cada nova proposta de estudo.
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Internacional

PCMAF e PCMF recepcionam pesquisadores da África do Sul
Os pesquisadores sul-africanos 

Muedanyi e Nonthe Ramantswana, 
da Universidade Nelson Mandela, 
foram recepcionados pelo prof. 
Saulo Guerra (Unesp), sua equipe 
do LABB (Laboratório de Agroflo-
restal de Biomassa e Bioenergia) 
e pela equipe do IPEF composta 
pelos engenheiros Paulo Henrique 
Müller da Silva (PCMF) e Guilherme 
Oguri (PCMAF), entre os dias 12 e 
19 de abril.  

Os pesquisadores conheceram 
as instalações da Faculdade de 
Ciências Agronômicas (FCA/Unesp), 
com ênfase no LABB e no NEMPA 
(Núcleo de Ensaio de Máquinas 
e Pneus Agrícolas e Florestais). 
O coordenador do PCMF, Paulo 
Müller, conduziu uma visita a Estação 
Experimental de Ciências Florestais 
de Itatinga, pertencente a Esalq/
USP. Além da estação, também 
foi visitada a Duratex, onde foram 

recepcionados pelo eng. Felipe de 
Córdova Machado. 

A pesquisa do pesq. Ramantswa-
na visa levantar as máquinas e 
os equipamentos utilizados na 
silvicultura das empresas na África 
do Sul, no qual se assemelha com 
o levantamento realizado pelo 
PCMAF no Brasil. Por este motivo, 
as duas instituições objetivam pa-
dronizar a metodologia que serão 
utilizadas futuramente.
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Programas do IPEF visitam a Gerdau
Nos dias 06 e 07 de março, 

os pesquisadores Paulo Henrique 
Müller da Silva, coordenador do 
Programa Cooperativo sobre Me-
lhoramento Florestal (PCMF), e 
Alexandre Ferraz, coordenador do 
Programa Cooperativo sobre Silvi-
cultura e Manejo (PTSM), visitaram 
a Unidade Florestal da empresa 
Gerdau Aços Longos, sediada em 
Três Marias (MG). A Gerdau é líder 
no segmento de Aços Longos nas 
Américas, maior recicladora da 
América Latina, e referência em 
inovação no setor florestal. Essa 
visita teve o intuito de conhecer as 
pesquisas desenvolvidas pela área 
de Pesquisa e Desenvolvimento 
da empresa, fundamentadas em 
qualidade e inovação, e fortalecer 
o vínculo da Gerdau aos Programas 
Cooperativos do IPEF.

No primeiro dia, a equipe de 
pesquisa florestal da Gerdau (Gui-
lherme Dutra, Carlos Eduardo da 
Silva e Francisco Gomes) apresentou 
um panorama geral da empresa e 
as respectivas áreas de inovação. 
Os coordenadores dos programas 

do IPEF apresentaram os principais 
projetos em desenvolvimento e 
propostas de pesquisa relacionadas 
ao PTSM e PCMF. 

No segundo dia, foram criados 
dois grupos de visita. O primeiro gru-
po, sobre melhoramento florestal, 
formado por Paulo Henrique e José 
Marques Toledo, visitou diversos 
trabalhos conduzidos na empresa, 
com o destaque para o Corimbya 
henryi, que foi introduzido poucos 
anos atrás via IPEF, e que apresenta 
boa produtividade na região. 

O segundo grupo visitou traba-
lhos sobre silvicultura e manejo, e 
foi formado por Alexandre, Amanda 

Souza, Vitor Milagres, Arthur Go-
mes, Tiago Maia e William Souza, 
que se concentraram em áreas 
conduzidas por talhadia e em fase 
de controle de plantas daninhas. 
Foram discutidas as recomendações 
técnicas de fertilização e aplicação 
de herbicidas, bem como os desafios 
a serem superados em cada uma 
dessas práticas. 

O principal objetivo das visitas às 
operações em campo foi identificar 
possíveis melhorias nos processos e 
oportunidades de colaboração nos 
programas do IPEF, com a expecta-
tiva de desenvolvimento de projetos 
em parceria com a Gerdau.

Novos materiais no programa de melhoramento do IPEF
Durante o ano de 2017 foi discutida a retomada e incorporação do 

projeto “Novos Cultivares” do IPEF, desenvolvido por Israel Gomes 
Vieira (IPEF) e por Rildo Moreira e Moreira (USP) desde 2007, 
junto as atividades do Programa Cooperativo sobre Melhoramento 
Florestal (PCMF). 

Após a aceitação das empresas filiadas do programa, iniciarão 
os trabalhos de validação dos clones previamente selecionados 
(E. dunnii x E. urophylla; E. saligna; C. citriodora x C. torelliana; etc) 
e realizar o resgate de materiais promissores, principalmente de 
híbridos espontâneos que serão trabalhados dentro do Programa. 
Nessa linha de trabalho, foi realizado no início de 2018, a seleção 
de mais de 60 indivíduos de E. benthamii, dos quais foram coletadas 
amostras não destrutivas para realização das análises preliminares 
de qualidade de madeira, que conta com o apoio da empresa Klabin.  

Posteriormente, será realizado o resgate do material para 
distribuição às empresas filiadas ao PCMF, o que deve ocorrer em 
2019 para o E. benthamii. Outros materiais já estão em jardim clonal 
e poderão ser distribuídos ainda em 2018.
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PROMAB participa do 8º Fórum Mundial da Água
Entre os dias 18 e 23 de março foi realizado, em 

Brasília (DF), o 8º Fórum Mundial da Água, maior evento 
mundial sobre o tema, sendo sediado pela primeira vez 
no Hemisfério Sul. O Fórum contou com a participação 
de cerca de 15 mil pessoas de mais de 100 países.

Durante o evento, no estande da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), o prof. Silvio Ferraz (Esalq/USP), líder 
científico do PROMAB, apresentou a palestra “Monitorando 
água em plantios florestais: uma integração empresa-
-universidade”, a convite da Ibá (Indústria Brasileira de 
Árvores). A palestra destacou o funcionamento da parceria 
entre o IPEF e as empresas florestais com as universidades 
para o desenvolvimento de projetos de pesquisas capazes 
de gerar conhecimento científico e inovação.

De acordo com o prof. Silvio, “o setor florestal se 
destaca dos demais ao gerar dados quantitativos e quali-
tativos sobre os recursos hídricos produzidos nas áreas com 
florestas plantadas, permitindo assim avaliar os efeitos 
do manejo sobre os serviços ecossistêmicos hidrológicos”.

5º Workshop sobre as pesquisas em desenvolvimento pelo PTSM

A quinta edição do workshop 
sobre as pesquisas em desenvolvi-
mento no PTSM foi realizada no dia 
27 de março, na sede do IPEF em 
Piracicaba (SP). O evento contou 
com 13 palestras e 25 participantes, 
dentre os quais estavam presentes 
representantes das empresas filadas 
ao PTSM, professores da FAEF e 
UTFPR, além de alunos de gradua-
ção e pós-graduação da Esalq/USP.  

O evento foi divido em três 
painéis: projetos finalizados, proje-
tos em andamento e projetos em 
fase inicial. Na primeira categoria, 

destacaram-se os trabalhos rela-
cionados ao manejo de resíduos 
florestais; a localização, fontes e 
métodos de aplicação de cálcio 
(gessagem e calagem); aos efeitos da 
fertilização com boro, cobre e zinco 
sobre a susceptibilidade do eucalipto 
à ferrugem; e a produção de madeira 
na África do Sul, sob a ótica do prof. 
José Henrique T. Rocha, que realizou 
intercâmbio na Universidade de 
Stellenbosch. 

No segundo e terceiro painéis, 
foram abordados projetos relacio-
nados ao efeito do manejo (omissão 

de micronutrientes, fertilização 
potássica, exclusão de chuva) e 
do material genético (espécies de 
eucaliptos) sobre a susceptibilidade 
das plantas aos estresses abiótico 
(déficit hídrico) e biótico (seca do 
ponteiro, cancro e ferrugem). 

Ao final do dia, houve ainda uma 
palestra do prof. Eleandro José Brun 
(UTFPR) sobre a silvicultura de flo-
restas plantadas na região sudoeste 
do Paraná. Os participantes tiveram 
a oportunidade de dar sugestões 
e de esclarecer dúvidas junto aos 
alunos vinculados ao PTSM.
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Estudo considera área de proteção ambiental do IPEF 
como local de refúgio de espécies ameaçadas de extinção

Foi publicado em abril, na revista 
Biota Neotropica, o artigo “Human-
-modified landscape acts as refuge 
for mammals in Atlantic Forest” 
sobre paisagens antropicamente mo-
dificadas, que são locais compostos 
por fragmentos florestais pequenos, 
isolados e defaunados, imersos em 
áreas agrícolas e/ou urbanas. O 
objetivo do trabalho foi avaliar a 
diversidade de mamíferos em uma 
destas áreas, onde a mata de conser-
vação do IPEF se localiza, e propor 
estratégias para sua conservação.

O estudo enfatiza que, embora a 
mata do IPEF esteja inserida em uma 

paisagem extremamente modificada, 
a área abriga uma riqueza significativa 
de mamíferos de médio e grande 
porte, sendo um importante refúgio 
para a biodiversidade na região.

Utilizando câmeras ativadas por 
movimento e acompanhamento in 
loco, a equipe monitorou de cinco 
a oito locais aleatórios, totalizando 
852 dias de acompanhamento no 
IPEF. No total, foram catalogadas 42 
diferentes espécies de mamíferos, 
sendo que destas, foram constatadas 
a presença de três espécies médio e 
grande porte ameaçadas de extinção 
nacionalmente (Leopardus guttulus 

- Gato-do-mato, Puma concolor – 
onça parda, e Puma yagouaroundi 
- Jaguarundi).

O artigo também destaca que 
a presença de áreas de proteção 
com acesso restrito e constante 
manutenção é um importante re-
fúgio para muitas espécies, já que a 
presença destes fragmentos flores-
tais permite a movimentação destes 
mamíferos, incluindo as espécies 
ameaçadas de extinção. A intensiva 
modificação da paisagem e a baixa 
presença de fragmentos florestais 
na região aumentam ainda mais a 
importância da área de preservação 
do IPEF para a manutenção da 
biodiversidade local.

O ar t i go  pode  ser  aces -
sado na íntegra, gratuitamente, 
nos endereços http://dx.doi.
o r g / 1 0 . 1 5 9 0 / 1 6 7 6 - 0 6 1 1 -
BN-2017-0395 e http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_
a r t t e x t & p i d = S 1 6 7 6 -
-06032018000200304&lng=en
&tlng=em

Projetos do PCMF são utilizados para fins acadêmicos
Os alunos do curso de engenharia 

florestal da Unesp de Botucatu (SP), 
que estão cursando a disciplina de 
melhoramento florestal ministrada 
pelo prof. Paulo Henrique Müller da 
Silva, realizaram uma visita técnica 
na Estação Experimental de Ciências 
Florestais de Itatinga (Esalq/USP). 
Entre os experimentos visitados, 
destaca-se o projeto “Espécies 
Potenciais”, que foi implantado em 
vários locais do país e tem como 
objetivo avaliar diferentes espécies 
de eucalipto, e o projeto “Melhora-
mento de Populações”. 

Durante a visita foi enfatizada 
a importância da introdução de 
espécies e o plantio de populações 
base, para servirem como fontes 
de germoplasma (semente, pólen 

e propágulos). Para contribuir com 
a formação dos alunos, o projeto 
“Melhoramento de Populações” 
será utilizado para a realização do 
trabalho da disciplina:  nove popu-
lações de diferentes espécies de 
eucalipto serão trabalhadas durante 
o primeiro semestre de 2018. 

De acordo com o Rildo Moreira 
e Moreira (USP), coordenador da 
Estação, “estas atividades, além de 
contribuir com a formação acadêmica, 
possibilitam aos alunos entenderem 
melhor o trabalho já desenvolvido pelo 
setor florestal durante décadas e a im-
portância de continuidade do mesmo”.
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Internacional

IPEF assina carta de intenções para 
implantação de Laboratório Internacional

Eventos Públicos
II Simpósio sobre Sistemas Agroflorestais 
com Eucalipto: casos e oportunidades
Dias 20 e 21 de junho de 2018
Esalq/USP - Piracicaba (SP)

Simpósio IPEF 50 anos
Dias 22 e 23 de agosto de 2018
Teatro Erotides de Campos - Piracicaba (SP)

Eucalyptus 2018: Managing Eucalyptus 
plantations under global changes
De 17 a 21 de setembro de 2018
Le Corum, Montpellier - França

Eventos restritos aos Associados
20ª Reunião das Filiadas ao PCCF
De 22 a 23 de maio de 2018
Hotel Mercure - Campinas (SP)

57ª Reunião Técnico-científica do PTSM:
Controle de plantas daninhas
Dias 23 e 24 de maio de 2018
CMPC Celulose Riograndense - Guaíba (RS)

4º Workshop dos CTAs
Dia 21 de agosto de 2018
IPEF - Piracicaba (SP)

Mais detalhes em www.ipef.br/eventos/

AGENDA DE EVENTOS

Foi assinada na tarde de ontem 
(02 de maio), na Agência USP de 
Cooperação Acadêmica Nacional 
e Internacional, em São Paulo (SP), 
uma carta de intenções entre o 
Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais (IPEF), a Universidade de 
São Paulo (USP), a Universidade Es-
tadual Paulista “Julio Mesquita Filho” 
(UNESP), o Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agro-
nomique pour le Développement 
(CIRAD) e o Institut National de la 
Recherche Agronomique (INRA), 
estes dois últimos da França.

Segundo esta carta de intenções, 
as cinco instituições se comprome-
tem no propósito de unir esforços 
para a criação de um Laboratório 
Internacional, que irá apoiar o 
aumento da produtividade das 
florestas plantadas e dos serviços 
ecossistêmicos dos plantios flores-
tais tropicais. Este laboratório irá 

trabalhar com espécies florestais 
nativas, assim como com exóticas, 
como eucalipto, pinus, teca, entre 
outros.

Segundo o prof. José Otávio 
Brito, diretor executivo do IPEF, 
que participou da solenidade de 
assinatura “o convite oferecido ao 
IPEF para integrar esta iniciativa é 
mais um reforço no reconhecimento 
internacional do nosso Instituto, em 

relação a sua importância no cenário 
científico e tecnológico de florestas 
plantadas. Uma marca significativa, 
particularmente, no ano em que o 
IPEF comemora seu Jubileu de Ouro”.

O próximo passo para implan-
tação do Laboratório Internacional 
é o estabelecimento de acordos de 
colaboração multilaterais, que já es-
tão em estudo, e serão oficializados 
durante os próximos meses.
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CMPC aprimora técnica de produção 
de mudas de Eucalyptus benthamii

Lwarcel recebe recomendação para manutenção 
da certificação FSC® de Manejo Florestal

No último dia 19 de abril, a 
Lwarcel Celulose foi recomendada 
para a manutenção da certificação 
FSC (Forest Stewardship Council), 
englobando o Manejo Florestal 
(FSC-C007879). No mês passado, 
a empresa já havia obtido também a 
manutenção em Cadeia de Custódia 
(FSC-C007493).

Auditores da Sysflor, que repre-
sentam a certificadora SCS Global 
Services no Brasil, estiveram na em-
presa atuando na busca de melhoria 
contínua dos processos. Foram 
realizadas visitas a campo para 
verificação das operações, focando 
questões referentes à saúde e segu-
rança dos colaboradores, aos cuida-
dos ambientais e ao relacionamento 
com as comunidades do entorno 
das unidades de manejo da Lwarcel, 
além de auditoria documental.

Na reunião de fechamento, o 
auditor líder da Sysflor, Luciano 
Lisbão, destacou como grandes di-
ferenciais da Lwarcel o engajamento 
das equipes em todo o processo e 
o alto nível de atendimento a audi-
toria. “Como ponto positivo, vejo o 
comprometimento dos colaboradores 

com o processo de certificação. Todos 
demonstraram a responsabilidade 
que tem dentro do processo, muito 
espírito de colaboração, respeito e 
cordialidade”, avaliou.

A empresa também foi reconhe-
cida pela maturidade no sistema de 
gestão. “O processo de certificação 
na Lwarcel atingiu um alto nível de 
maturidade. Posso dizer que está entre 
as melhores empresas que conheço”, 
afirmou o auditor.

De acordo com o diretor da 
Lwarcel, Pedro Stefanini, a empresa 
se dedica todos os anos ao cumpri-
mento dos princípios e critérios do 
FSC para aprimorar suas práticas. 
“A manutenção das certificações que 
recebemos recentemente apenas 
comprovam que todos estão compro-
metidos com a melhoria contínua dos 
processos”. Pedro atribui a conquista 
especialmente ao esforço, dedicação 
e engajamento das equipes.

Associadas

O Eucalyptus benthamii é en-
contrado em áreas na Austrália 
correspondentes as do centro-sul 
do Estado do Rio Grande do Sul, o 
que motivou a empresa CMPC Ce-
lulose Riograndense a estudar a sua 
utilização comercial deste material 
em larga escala. Já em 2012, a pro-
pagação vegetativa de E. benthamii 
ganhou status operacionais de gran-
de volume na empresa, quando os 
clones foram desenvolvidos através 
de testes operacionais de todos os 
itens de manejo aplicados em mudas.

“Devido a carência de informações 
sobre processos de produção de 

mudas de espécies subtropicais por 
propagação vegetativa e o posterior 
estabelecimento em plantios para fins 
de produção florestal, temos estudado 
estes aspectos de forma constante na 
CMPC, sendo esses estudos, um dos 
fatores do sucesso de estabelecimen-
tos florestais no Estado do Rio Grande 
do Sul para áreas de ocorrência de 
geada”, informa Osmarino Santos, 
melhorista da CMPC. Franco Que-
vedo, coordenador de viveiro da 
CMPC, informa que “a empresa já 
conta com cerca de 2.500 ha de áreas 
plantadas com clones de E. benthamii, 
sendo que produzimos, de 2011 a 

2017, mais de 5 milhões de mudas”.
O enraizamento de mudas de 

E. benthamii se mostrou o principal 
desafio para o estabelecimento des-
ses povoamentos. Com esforço da 
equipe, as técnicas de enraizamento 
dos materiais estão muito avançadas, 
entretanto, o volume de raiz para 
expedição chega em seu ponto 
quando a muda já passa dos 130 dias 
de idade. “Uma solução foi a adoção 
da produção de mudas em Papper 
Pote, sendo possível a expedição aos 
90 dias, sem perda de qualidade de 
raiz”, informa o analista de viveiro 
Gilson Silvério.


