IPEF NOTÍCIAS Nº 259 (set/dez de 2019)

IPEF Notícias Edição 259 (set/dez de 2019)

LANÇADA A PLATAFORMA!
COM ESTA PLATAFORMA, O IPEF AMPLIA E MODERNIZA O ATENDIMENTO AS
EMPRESAS QUE PARTICIPAM DO SEU SISTEMA.
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MATÉRIA DE CAPA

O Radar IPEF de Inovação Florestal foi lançado durante o 8º AgTech Day, que
aproximou empresas florestais com o ecossistema de inovação no AgTech Valley
No centro da inovação em Piracicaba, conhecido como AgTech Valley,
aconteceu o 8º Agtech Day “Floresta
Inteligente” no dia 28 de novembro,
evento organizado pelo IPEF em parceria com a incubadora de empresas
ESALQTec. Durante o evento, foi lançado o Radar IPEF de Inovação Florestal.
O Radar IPEF de Inovação Florestal é um screening tecnológico que

selecionará, não apenas startups nos
diversos níveis de maturação, mas
também, pesquisas que possuem
potencial de se tornarem startups. O
Radar informará, periodicamente, as
soluções selecionadas para os problemas encontrados por empresas do setor produtivo florestal. O IPEF em conjunto com a WBGI, parceira no Radar,
oferecerá todo o tratamento necessário para que esta solução se torne um

produto disponível para aplicação.
O eng. Guilherme Oguri, um dos
integrantes da equipe do Radar IPEF
de Inovação, destaca que “esta nova
iniciativa do IPEF visa fomentar a inovação vinda, não apenas de startups,
mas também, de pesquisadores que
possam atender os grandes desafios
tecnológicos gerados pelas empresas
associadas do IPEF”.

8º AgTechDay “Floresta Inteligente”
O principal objetivo do evento foi
aproximar profissionais que atuam
no ramo florestal com startups e pesquisadores, visando a aplicação de
novas tecnologias.
Logo no início, seis startups realizaram seus pitchs, abrangendo diversas soluções que podem ser utilizadas por empresas florestais. Em
seguida, o painel “Macrotendências
Tecnológicas e Inovação” agregou diretores e fundadores de instituições
consolidadas na área de inovação. Os
palestrantes abordaram diferentes
visões sobre o comportamento humano perante o uso de novas tecnologias, a inteligência artificial e suas
inserções em nosso cotidiano.
Durante a abertura formal, o prof.
José Otávio Brito (Diretor Executivo
do IPEF), comentou sobre a origem
do IPEF como fonte de conhecimento
para a geração de novas tecnologias
atendendo as demandas do setor
florestal.

O tema Proteção Florestal foi escolhido para o enfoque do painel “Cases
Avançados”, onde as empresas puderam apresentar soluções consolidadas para a identificação e controle de
incêndios florestais, bem como, identificação e monitoramento de pragas
invasoras.
No último painel do evento “Dores
e necessidades tecnológicas das empresas florestais”, os executivos das
empresas florestais puderam expor

as particularidades e desafios das
empresas em adotar novas tecnologias, assim como, e suas relações
com startups.
O IPEF agradece a participação
dos mais de 250 participantes e aos
patrocinadores, que permitiram a realização deste inédito e importante
evento. Os 390 kg de alimentos arrecadados nas inscrições foram doados
ao Fundo Social de Solidariedade de
Piracicaba e Banco de Alimentos.
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Água
A representatividade do monitoramento
hidrológico realizado pelo PROMAB no Brasil
Utilizando como base o estudo desenvolvido e publicado pelo prof. Silvio Ferraz (Esalq/USP), o PROMAB realizou
um estudo de representatividade do monitoramento das
microbacias experimentais do programa a nível nacional.
Este estudo utilizou as áreas com florestas plantadas no
Brasil e a localização das microbacias monitoradas em relação à escassez de água e sazonalidade da precipitação.
Ou seja, foi possível identificar de forma visual as regiões
onde o PROMAB está presente (locais com microbacias
monitoradas) e outros locais potenciais para a ampliação
do monitoramento hidrológico considerando a presença de
grandes áreas de florestas plantadas e a ausência de microbacias experimentais.

Por meio deste estudo, o PROMAB desenvolveu um plano de ação a ser empregado nos próximos anos buscando
representar melhor o setor florestal. As empresas localizadas nas áreas sem cobertura foram identificadas e classificadas como potenciais parceiras, tanto para implementação de novas microbacias como para compartilhamento
de dados de monitoramentos já existentes.
Desta forma, o PROMAB visa levantar informações que
possam ser representativas das áreas de atuação do setor
de florestas plantadas, de modo a consolidar os resultados
e promover uma base de dados mais robusta e abrangente
para o setor referente às florestas plantadas e água.

A representatividade nas áreas das empresas
Em 2019, o PROMAB desenvolveu uma metodologia
que permite identificar dentro das áreas florestais de uma
empresa, as microbacias de maior resiliência hidrológica,
com base em características naturais e do manejo florestal. O trabalho foi desenvolvido durante o estágio profissionalizante do aluno de engenharia florestal Samuel Mello.
Por meio de um índice composto pelas características como relevo, solos, precipitação e evapotranspiração, além de aspectos do manejo florestal como ocupação na microbacia e idade dos plantios, foi possível
comparar as áreas da empresa dentro de uma variação

de resiliência hidrológica. A identificação das microbacias dentro desta variação, permitiu avaliar sua representatividade em termos de área.
Com este índice será possível repensar as estratégias
de manejo de forma a atenuar a sensibilidade natural e aumentar a resiliência das microbacias, planejar a expansão
para novas áreas, modificar as zonas de manejo e incorporar a água como elemento de planejamento. Esta metodologia será aplicada nas áreas das empresas filiadas por
meio de um projeto cooperativo entre as mesmas, de modo
que todas possam ter estas informações uniformizadas.

Exemplo de aplicação do índice de resiliência hidrológico (área piloto),
composto pela (A) sensibilidade natural e (B) pelo impacto do manejo.
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Especial IUFRO 2019

A importante participação do IPEF no
maior congresso florestal mundial!
No início de outubro foi realizado,
em Curitiba, o XXV Congresso Mundial da IUFRO (União Internacional de
Organizações de Pesquisa Florestal).
Durante uma semana de atividades,
pesquisadores de mais de 90 países
discutiram sobre o tema “Pesquisa
Florestal e Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável”. O evento é
considerado o maior na área de pesquisa florestal do mundo e, pela primeira vez em 125 anos, foi realizado
em um país da América Latina.

genheiros Guilherme Oguri (IPEF) e
Alexandre Ferraz (IPEF) coordenaram
a sessão técnica sobre “Silvicultura
de Precisão”. A palestra de abertura foi proferida pelo prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves (Esalq/
USP), que abordou o uso de drones,
nano satélites e demais tecnologias
de imageamento, geoprocessamento
e monitoramento para avaliações de
sobrevivência, infestações por plantas daninhas, qualidade operacional e,
em alguns casos, pragas e doenças.

O IPEF teve extensa participação
no Congresso. Os pesquisadores vinculados aos trabalhos do IPEF estiveram envolvidos na coordenação de 15
sessões temáticas e na apresentarão
86 trabalhos. Esta quantidade expressiva de contribuições só foi possível,
sobretudo, graças ao grande número
de profissionais das instituições com
as quais o IPEF mantém convênios
formais de colaboração.

Guilherme também realizou duas
palestras durante a sessão, nas quais
mostrou os resultados das avaliações
dos equipamentos para irrigação mecanizado e pulverização localizada,
cujos resultados apontam maior economia de insumos e água. A sessão
contou também com apresentações
de pesquisadores oriundos do Canadá, Suécia e Estados Unidos.

A seguir, destacamos as principais participaçoes dos programas
cooperativos do IPEF neste importante evento!
Mecanização e Automação (PCMAF)
Juntamente com o pesquisador
Itamar Bognola (Embrapa), os en-

Pesquisa sobre Pinus no Brasil (PPPIB)
O PPPIB apresentou três trabalhos
durante Congresso, sendo duas apresentações orais e uma de pôster.
O trabalho intitulado “Influência
dos fatores hídricos e nutricionais
na produtividade do Pinus taeda” foi
apresentado na sessão “Physiologi-

cal and biogeochemical response of
forest ecosystems to climate change
and air pollution”, com parte da coordenação realizada pelo prof. Mauro
V. Schumacher (UFSM), que abordou
questões para entendimento da resposta das florestas a mudanças climáticas e poluição do ar desde o nível
da folha até povoamento.
Na sessão “Plant – Soil interactions in forests”, foi apresentado
alguns resultados sobre o estudo
“Efeito da uniformidade e fertilização
na produção de madeira de um clone de Pinus taeda no Paraná”. Nesta
sessão, pesquisadores de diversas
áreas apresentaram suas pesquisas
focando na discussão da interação
solo-planta e as implicações para o
manejo de diferentes florestas pelo
mundo (Bélgica, Estados Unidos, Irã,
Espanha, Gana, Colômbia e Suécia).
Por fim, o trabalho “Atributos do
solo e produtividade do Pinus taeda em
florestas no sul do Brasil”, que é parte
de uma tese de doutorado, esteve presente na sessão de pôster do evento.
Proteção Florestal (PROTEF)
O PROTEF foi representado no
Congresso pelo seu líder científico, o prof. Carlos Frederico Wilcken
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apresentou 18 trabalhos no Congresso e coordenou a seessão “Developing successful biological control
programs in forest plantations”.

Moraes Gonçalves (Esalq/USP), além
de contar com o apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo (FAPESP).

Silvicultura e Manejo (PTSM)

Além da oportunidade de contato entre os pesquisadores e demais
profissionais, a sessão oportunizou
novas parcerias científicas e, futuramente, visitas de intercâmbio entre
alunos e pesquisadores.

O PTSM organizou a sessão intitulada “Desafios silviculturais sob
estresse abiótico e biótico e adaptações a anormalidades climáticas”.
Durante a sessão, foi possível contar
com apresentações de seis nações
distintas, tais como: África do Sul, Estados Unidos, China, Brasil, Tailândia
e Colômbia.
Como destaque, a palestra do Prof
Dr. Ben du Toit (Universidade de Stellenbosch – África do Sul) que apresentou os desafios enfrentados pelas
empresas sul-africanas em áreas secas e, também, sujeitas a ocorrência
de incêndios. Foram apresentadas as
importantes estratégias de manejo,
como por exemplo, o uso de genótipos adequados, zoneamento ecológico e criação de aceiros, tanto no
âmbito da microbacia hidrográfica
quanto na escala de talhão.
(UNESP), pelo eng. Luis Renato Junqueira (IPEF) e por vários pesquisadores vinculados. Ao todo, o PROTEF

Esta sessão foi organizada pelo
eng. Alexandre de Vicente Ferraz
(IPEF) e pelo prof. José Leonardo de

Certificação Florestal (PCCF)
O PCCF apresentou o monitoramento de não conformidades de auditorias de manejo florestal FSC no
Brasil, na sessão “Forest certification
as a tool to improve forest management worldwide”.
O trabalho de monitoramento realizado pelo PCCF tem como objetivo
principal fornecer informações para as
empresas filiadas e, além disso, é relevante por apontar as principais dificuldades enfrentadas pelas empresas
nos processos de auditoria; disponibilizar acesso fácil a ações corretivas
já realizadas; auxiliar no processo de
planejamento das empresas para as
auditorias anuais, e proporcionar ao
PCCF uma visão geral dos empreendimentos certificados FSC no Brasil.

Premiação
Prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves
recebe importante homenagem no Congresso
Durante a sessão solene de abertura do Congresso
Mundial da IUFRO, foi concedido uma grande honraria ao
prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves (Esalq/USP), por
reconhecimento de seu destaque internacional em pesquisas na área de silvicultura e manejo florestal.
Professor do Departamento de Ciências Florestais da
Esalq/USP desde 1988, seu pioneirismo nas pesquisas sobre cultivo mínimo e constante dedicação à pesquisa florestal rendeu significativas contribuições para a silvicultura brasileira. Defensor e entusiasta do cooperativismo
entre a Universidade e Empresas, foi um dos criadores do
Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo (PTSM)
do IPEF. Por isso e por toda sua trajetória profissional, esta
premiação é motivo de grande orgulho para o IPEF. Até
hoje, sua dedicação aos pesquisadores, engenheiros, alunos, ao ensino, pesquisa e extensão são motivos de grande
inspiração e motivação para um grupo de colaboradores
que trabalham em prol do setor florestal.
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Reuniões de Filiadas

16ª Reunião de Filiadas do PPPIB: A reunião foi realizada em Lages (SC), nos dias 12 e 13 de novembro, com o apoio
da empresa Florestal Gateados e da Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR), onde o tema focal foram os
resultados dos estudos desenvolvidos na área de nutrição florestal e ciclagem de nutrientes. Também se discutiu sobre
práticas silviculturais, principalmente sobre os efeitos do tipo de preparo de solo em suas características físicas, sendo
este um trabalho fruto da parceria com o Programa Cooperativo sobre Mecanização e Automação Florestal (PCMAF). No
dia de campo visitou-se os experimentos do PPPIB sobre fertilização em meia rotação e preparo de solo, além de uma
demonstração das práticas de desbaste e desrama praticados pela empresa Florestal Gateados.
23ª Reunião de Filiadas do PCCF:
A reunião do Programa Cooperativo
sobre Certificação Florestal (PCCF) foi
realizada nos dias 22 e 23 de outubro,
em São Paulo (SP). Os dois dias de
reunião contaram com representantes
das empresas filiadas que trabalham
com a temática da certificação florestal, compartilhando experiências dos
plantios de eucalipto, pinus, acácia e
teca, em diversas regiões do país. A
reunião permitiu um excelente intercâmbio e reflexões, motivando alta
e diversa participação, além de boas
dinâmicas e atualizações sobre os temas da certificação.

14ª Reunião de Filiadas do PCMF:
Nos dias 05 e 06 de novembro representantes das empresas filiadas do
Programa de Melhoramento Florestal
(PCMF) do IPEF estiveram reunidos
em Macapá (AP), na empresa Amapá
Celulose (Amcel). A reunião contou
com a participação de representantes
de 10 instituições, e foi dividida em
etapas, sendo a primeira com apresentações técnico-científicas. Na
segunda etapa foram discutidos os
trabalhos do programa e a terceira
e última etapa foi a visita de campo,
que foi coordenada por Antonio Rosa
(AMCEL), que apresentou diversos
trabalhos realizados pela empresa.
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11ª Reunião de Filiadas do PCMAF: Realizada nas áreas da Suzano de Três Lagoas (MS), a reunião teve como destaque
a apresentação da inédita plantadora semiautônoma de mudas de eucalipto. O equipamento apresentado planta e irriga
três linhas por vez, de forma totalmente autônoma, em espaçamento de plantio de 3 m ou 3,5 m entre linhas. O deslocamento da plantadora é controlado por piloto automático, utilizando os dados georeferenciados gerados no preparo de
solo. O posicionamento das mudas é registrado por um outro sistema de alta precisão que poderá ser adotado para as
operações florestais subsequentes. O PCMAF agradece à Suzano por abrir as portas para os participantes, aos palestrantes pela difusão de informações e aos patrocinadores que apresentaram as inovações tecnológicas no evento: Bracke
Forest, Komatsu Forest e Correia Neto (SiS BGC).

34ª Reunião de Filiadas do PROTEF: A reunião, realizada no dia 22 de outubro na
sede do IPEF, teve como destaque o acompanhamento e análise das atividades
desenvolvidas pelo PROTEF neste ano, bem como discussões relacionadas aos
próximos focos prioritários de atuação do programa.
11ª Reunião de Filiadas do PROMAB: Realizada no dia 07 de novembro na sede
do IPEF, a reunião de filiadas é um importante momento de repasse das atividades do PROMAB aos membros das empresas. Durante a reunião foram discutidos resultados científicos, do estudo de representatividade do monitoramento,
compartilhamento de resultados e a reestruturação dos produtos do PROMAB,
que pretende ampliar o escopo da sua abordagem no monitoramento.

60ª Reunião Técnico-Científica do PTSM: Foi realizada nos dias 04 e 05 de dezembro, na empresa Gerdau em Três Marias
(MG). Organizada com apoio dos eng. Francisco Gomes e Vitor Augusto Milagres (Gerdau), além do prof. José Leonardo
(Esalq/USP), a reunião contou com cerca de 70 participantes. No primeiro dia do evento foram discutidos diversos assuntos
sobre os projetos do PTSM e, no segundo dia, foi realizada uma visita de campo à diversos experimentos da empresa Gerdau.
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Reuniões e Visitas Especiais

Reunião Regional de Membros do FSC® Internacional: O IPEF, através do seu Programa Cooperativo sobre Certificação Florestal (PCCF), participou nos dias 24 a 27 de setembro da Reunião Regional de Membros do FSC em Cancun, México. O encontro contou com uma programação extensa e ainda celebrou os 25 anos do Forest Stewardship Council (FSC). O objetivo
do evento foi apresentar e discutir os temas que estão sendo trabalhados pelo sistema e preparar os membros para a Assembleia Geral que ocorrerá em outubro de 2020. Além das reuniões de câmaras previstas na programação do evento, a Câmara
Econômica, da qual o IPEF faz parte, foram realizadas reuniões extras para discutir temas considerados como prioritários.

Visita a Universidade Federal de Lavras (UFLA): Nos dias 25 e 26 de setembro, uma comitiva do IPEF composta pelo prof.
José Otávio Brito (Diretor Executivo), André Abdala (Gerente Administrativo) e do eng. Paulo Henrique Müller da Silva
(PCMF) estiveram em visita na Universidade Federal de Lavras para apresentarem o Instituto e os programas de Melhoramento Florestal (PCMF) e de Formação de Gestores Florestais (PPGF). Na oportunidade, foram recebidos pelo Prof. José
Roberto Scolforo, reitor da UFLA, e pelos professores do Departamento de Ciências Florestais, entre eles o prof. Otávio de
Camargo Campoe, que também colabora com o IPEF nos programas TECHS e Eucflux2, além dos membros da empresa
TerraJr e discentes de engenharia florestal da universidade.

Visita da Bracell: Nos dias 9 e 10 de dezembro, o IPEF recebeu a visita de Gabriel Dehon Sampaio Peçanha Rezende,
Gerente Senior de Tecnologia Florestal da Bracell. Dehon veio ao IPEF para participar da reunião do Conselho Deliberativo
do Instituto, realizada no dia 10, e aproveitou para conhecer de perto sobre as atividades desenvolvidas pelos programas
cooperativos e setores institucionais. Na reunião do Conselho Deliberativo, teve a oportunidade de participar das discussões sobre o Plano de Trabalho e Metas do Instituto para 2020.
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Conectividade no campo: Por ser residente do maior hub do Agro da América Latina, o IPEF foi convidado pela Agtech
Garage para participar do evento que anunciou a sua parceria com a TIM Agro, na qual se tornou a nova Ecosystem Partner do hub. A operadora de telefonia apresentou a iniciativa que visa disponibilizar a rede 4G em 700 Mhz no campo,
intitulada “Conectar Agro”. Esta iniciativa conta com a parceria de empresas como Solinftec, Nokia, Trimble, Climate Field
View, além das fabricantes de máquinas AGCO, CNH e Jacto. Os engenheiros Guilherme Oguri (PCMAF), Isabel Deliberali
(PPPIB) e Lara Garcia (PROMAB) representaram o IPEF no evento.

Grupo de Trabalho dos IGIs para Política de Pesticidas FSC: Para completa utilização da nova Política de Pesticidas FSC,
serão desenvolvidos os Indicadores Genéricos Internacionais (IGIs), que auxiliarão na implantação efetiva da política
nas áreas certificadas de todo o globo, sendo incorporados aos padrões nacionais nos países onde haja um comitê de
padrões, como é o caso do Brasil. Para o desenvolvimento dos IGIs, o FSC criou um grupo de trabalho, selecionando seis
membros ao redor do mundo, com destaque para a participação do coordenador do PROTEF, Luís Renato Junqueira (IPEF)
como especialista em manejo florestal. Após diversas reuniões remotas o grupo de trabalho teve sua primeira reunião
presencial, realizada em Bonn, Alemanha. Neste encontro, os membros trabalharam na construção da primeira versão
dos IGIs que será levada para consulta pública no início do próximo ano.

Recepção de pesquisadores internacionais: Em outubro, uma comitiva de 12 pós-graduandos, dois professores suecos e
uma pesquisadora australiana, estiveram em visita ao IPEF, recepcionados pelo PTSM. Além de conhecerem as linhas de
ação do Instituto e os programas cooperativos, o grupo também realizou uma visita de campo.
Grupo Técnico sobre Lagartas Desfolhadoras: Nesta última semana do ano, foi realizada mais uma reunião do Grupo
Técnico sobre Lagartas Desfolhadoras do PROTEF. Deste grupo participam pesquisadores e alunos de pós-graduação
que desenvolvem seus trabalhos neste tema, além dos representantes das empresas filiadas. As discussões e atividades
deste grupo visam aumentar o conhecimento e promover ações de curto prazo para melhorar o manejo de lagartas desfolhadoras em diferentes regiões do país, servindo também como fórum de atualização e benchmarking entre empresas
e demais interessados. Assim como o GT de Lagartas, outros grupos vêm desenvolvendo trabalhos relevantes para insetos-praga como percevejo bronzeado, psilídeo-de-concha e gorgulho-do-eucalipto, sendo que este último completou
cinco anos de atividade em 2019.
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Reuniões e Visitas Especiais

Visita a Gerdau: Entre os dias 18 e 20 de setembro, a equipe do PTSM visitou as áreas de produção da Gerdau, em Três
Marias (MG). Após recepção dos eng. Francisco Sérgio Gomes e Vitor Augusto Cordeiro Milagres, foi realizada a discussão sobre futuros experimentos com irrigação de mudas pós-plantio, considerando diferentes texturas do solo, volume
de água e frequência de irrigação, bem como o uso ou não de espessantes ou hidrogel. Também foi possível visitar o amplo e minucioso programa de melhoramento genético promovido pela Gerdau, com destaque aos genótipos destinados
a produção de carvão e tolerância ao déficit hídrico. Juntamente com a Gerdau, haverá grandes oportunidade de estudo
para o PTSM no que tange a irrigação de mudas e nutrição do gênero Corymbia.

Visita técnica à International Paper do Brasil: A equipe do PCCF visitou, nos dias 25 e 26 de novembro, a empresa International Paper do Brasil. Foram visitadas as áreas administrativas florestais e duas fazendas com plantio e colheita de
eucalipto, além de uma RPPN considerada como Área de Alto Valor de Conservação, sendo uma unidade de conservação
legalmente reconhecida e local disponível para pesquisas. A equipe do PCCF também pode conhecer o projeto social
“Formare”, que se propõe a capacitar jovens entre 18 e 20 anos com foco nas atividades fabris. Miguel Magela, Coordenador Ambiental Florestal da International Paper do Brasil, observou a evolução de melhorias de condições de trabalho
devido à certificação florestal, e assinalou pontos desafiantes relativos à certificação, como o uso de pesticidas, a inclusão de pequenos produtores, madeira controlada, entendimento das certificadoras e desburocratização dos processos.

Visita a Associação Mineira da Industria Florestal (AMIF): No dia 16 de dezembro, o prof. José Otávio Brito (Diretor Executivo do IPEF) visitou a Associação Mineira da Industria Florestal (AMIF), em reunião para discutir projetos em comum
e iniciativas de parcerias no setor de florestas plantadas de Minas Gerais. A recepção foi protagonizada pela presidente
executiva da AMIF, Adriana Maugeri, diretores da associação e equipe técnica da entidade.
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Fluxo de Carbono
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Os novos experimentos e
ações do Programa Eucflux2

Treinamento de Segurança: A equipe
da Duratex realizou uma atualização
sobre procedimentos de segurança
com a equipe do EUCFLUX2 visando
manter o projeto livre de acidentes
de trabalho, assim como nos 11 anos
que já se passaram.

Início dos estudos sobre Manejo de Talhadia: Além da torre, na área experimental do EUCFLUX2 iniciou-se um estudo sobre produtividade e ecofisiologia de florestas sob manejo de talhadia. O estudo possui 16 materiais genéticos diferentes,
se desenvolvendo ao mesmo tempo, em manejo de alto fuste e também talhadia. Com esse delineamento será possível
comparar efetivamente as diferenças de produtividade entre os tipos de manejo.

Respiração de árvores individuais: Foi construído um
equipamento inédito para medir a respiração das arvores
no nível individual. Isso irá permitir entender melhor a importância das árvores nas emissões de CO2 numa plantação de eucalipto, em comparação do solo.
Inventário do Teste de Genótipos: O primeiro inventário
oficial do Teste de Genótipos do EUCFLUX2 teve início na
segunda quinzena de agosto. O teste possui 25 materiais
genéticos diferentes (clonais e seminais, e sob manejo de
alto fuste e talhadia). Esses dados permitirão a primeira
avaliação quantitativa de arranque inicial e produtividade
dos Genótipos, além das primeiras análises comparativas entre os manejos de alto fuste e talhadia.

Potencial do novo satélite Venµs: Em complemento dos inventários, um estudo está desenvolvido para avaliar o potencial
do satélite Venµs em monitorar o funcionamento das plantações de eucalipto. Serão medidas em vários períodos do ano,
entre outras coisas, a área foliar específica, teor de água das folhas, e o índice de área foliar. Essas medições, juntas com
avaliação de biomassa, serão comparadas com dados do satélite.

Duração de vida das folhas: Trabalhos
anteriores mostraram que a duração
de vida das folhas tem um efeito muito forte sobre o índice de área foliar
e a produtividade. Essa duração e os
seus controles ambientais estão sendo medidos no EUCFLUX2 e será usado para estudos sobre modelagem da
produtividade.
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Nova Pesquisa

“Pasto Apícola”
novo projeto especial do IPEF
Em outubro, o IPEF iniciou o projeto especial denominado “Pasto
Apícola”, que tem como objetivo o
desenvolvimento de materiais genéticos seminais e clonais dos gêneros
Eucalyptus e Corymbia, com alta aptidão à precocidade e abundância de
florescimento, para atender a demanda de pequenos e médios produtores
de mel. Inicialmente estão previstos
plantios experimentais com as espécies E. deglupta, E. camaldulensis,
E. urophylla, E. robusta e Corymbia
torelliana nos Estados de São Paulo,
Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina e Bahia.
Atualmente, no Brasil, há mais de
500 mil apicultores e os agroecossistemas propícios às abelhas estão em
sérios riscos, tanto pela mudança do
uso da terra (como o desmatamento e
as monoculturas extensivas que reduzem a oferta de alimentos para as abelhas), quanto pelo uso indiscriminado
de agrotóxicos e OGMs. Cabe ressaltar que demais insetos polinizadores
também são beneficiados quando há
conservação de ambientes propícios
às abelhas. Sendo estes fundamentais
à manutenção dos processos ecológicos da paisagem e, da produção agrícola, pelo seu papel indispensável na
produção de frutos e sementes.

O “1º Relatório Temático de Polinização, Polinizadores e Produção de
Alimentos no Brasil”, publicado neste ano pela Plataforma Brasileira de
Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e pela Rede Brasileira de Interações Planta-Polinizador, estima que
o serviço ambiental das abelhas chega até R$ 43 bilhões anuais no país.
Portanto, caso não se tome medidas
para reverter este quadro de redução
de oferta de alimentos às abelhas
e aos polinizadores, poderão haver
consequências prejudiciais à economia, produção de alimentos, apicultura, equilíbrio dos ecossistemas e ao
bem-estar dos seres humanos.
A alimentação deste grupo de
insetos ocorre por meio do pólen e
néctar das flores. Assim, os períodos
prolongados de não floração, principalmente em agroecossistemas muito alterados, prejudica a sobrevivência dessas populações. Desde modo,
esse projeto pretende contribuir e
incentivar o uso múltiplo de plantios
florestais, buscando suprir e complementar a demanda de pastos apícola durante todo o ano, com vistas
à manutenção e reprodução das espécies de abelhas nativas e exóticas
e favorecer demais grupos de polinizadores. Busca também, incrementar
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“estima-se que o serviço ambiental das abelhas chega até
R$ 43 bilhões anuais no país.
Caso não se tome medidas
para reverter a redução de
oferta de alimentos às abelhas
e aos polinizadores, poderão
haver consequências prejudiciais à economia, produção de
alimentos, apicultura, equilíbrio
dos ecossistemas e ao bem-estar dos seres humanos”

os produtos e serviços ambientais
relacionados à essas interações, reunindo conhecimento técnico e cientifico, instituições de pesquisa e o conhecimento empírico de apicultores e
comunidades, por meio da pesquisa
colaborativa em rede.
Interessados poderão obter informações através da coordenação
do projeto composta pelo Setor de
Ações Tecnológicas Especiais e do
Projeto Assentamentos Agroecológicos (PAA), ambos do IPEF, pelo e-mail
israel@ipef.br
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7º Workshop sobre Formigas Cortadeiras
O IPEF, através do seu Programa de Proteção Florestal (PROTEF), promoveu o 7º Workshop sobre Formigas Cortadeiras, que teve como tema principal o desenvolvimento de novos métodos de controle para estas formigas. A programação
do evento contou com a participação de profissionais de empresas florestais, indústrias químicas e academia.
Foram apresentados diversos avanços desde pesquisas básicas, envolvendo a bioecologia e comportamento de formigas cortadeiras, soluções de controle mais avançadas envolvendo o uso de organismos entomopatogênicos e extratos
botânicos, até abordagens mais inovadoras, envolvendo o uso de técnicas moleculares como o RNAi.
Como momento especial durante o evento, foi divulgada a chamada “Controle de formigas cortadeiras em plantios
florestais”, iniciativa liderada pelo IPEF para fomentar o desenvolvimento de ideias ou produtos com potencial para controle de formigas cortadeiras, no contexto do Radar IPEF de Inovação. As inscrições para participação nesta chamada
vão até 17 de janeiro de 2020. Podem participar empresas e acadêmicos com soluções que vão de ideias até produtos,
independentemente do tipo de controle oferecido.
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Treinamento sobre Certificação FSC - Módulo III
Dia 10 de dezembro foi realizado
pelo IPEF, através do seu Programa
de Certificação (PCCF), e FSC Brasil,
o módulo III do treinamento ocorrido
ao longo do ano de 2019, que surgiu
a partir da demanda apresentada pelas empresas filiadas para tratar de
temas específicos e de interesse comum. O último módulo do ano tratou
sobre a nova Política de Pesticidas e
contou com a participação do Programa de Proteção Florestal (PROTEF) e com a audiência de 40 participantes via webinar.

O primeiro módulo abordou o histórico e conteúdo geral do FSC, planos estratégicos, estrutura, sistema
de governança e mercado. O segundo
módulo abordou o histórico da Avaliação Nacional de Risco (ANR) para Madeira Controlada, as categorias 1, 2 e
3, e implementação da ANR. O terceiro
módulo abordou o escopo, a visão geral, o processo de transição, os papéis
das partes interessadas e a Avaliação
de Risco Ambiental e Social (ARAS)
trazidos na Política de Pesticidas FSC
(FSC-POL-30-001 V3).

Na parte da tarde tratou-se dos
principais elementos e exemplo do piloto realizado para Sulfluramida pelo
FSC Brasil, e do desenvolvimento dos
Indicadores Genéricos Internacionais
(IGIs) e modelos que estão sendo desenvolvidos em outros países para
ARAS. Houve espaço para perguntas
e discussões e os retornos dos participantes foram positivos em relação
às informações fornecidas.

Pesquisas cooperativas sobre Pinus na região sul do Brasil
Os Programas Cooperativos sobre
Monitoramento e Modelagem de Bacias Hidrográficas (PROMAB) e Pesquisas sobre Pinus no Brasil (PPPIB),
com o apoio da Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR),
realizaram em setembro na cidade de
Lages (SC) um evento com o objetivo
de apresentar as pesquisas desenvolvidas sobre monitoramento dos recursos hídricos e silvicultura nas áreas de Pinus, tendo como público alvo
às empresas da região Sul do país.
Além disso, esta reunião buscou promover discussões sobre as demandas de pesquisa do setor de florestas
plantadas de Pinus.

restal; pesquisas sobre a relação entre florestas de Pinus e a água e pesquisas desenvolvidas com silvicultura
dos professores Silvio Ferraz (ESALQ/
USP) e Mauro Schumacher (UFSM),
líderes científicos do PROMAB e PPPIB, respectivamente. Também foi
realizado um workshop com a participação das empresas para se delinear
as demandas de pesquisas do setor
de florestas plantadas de Pinus. As
discussões foram muito enriquecedoras e indicaram, de maneira geral,
a necessidade de melhoria da comunicação nas temáticas florestais entre
universidades, institutos de pesquisa,
sociedade e empresas.

O evento contou com palestras
sobre o histórico e importância das
pesquisas cooperativas no setor flo-

Para finalizar o encontro, foi feito
um dia de campo nas áreas da Klabin,
em Otacílio Costa (SC), onde se visitou

uma microbacia monitorada pelo PROMAB em uma área de floresta nativa e
o experimento do PPPIB que avalia fertilização em meia rotação em plantios
de Pinus com e sem desbaste.
O evento permitiu que os programas entendessem as demandas das
empresas na região sul do país e, com
isto, permite que pesquisas direcionadas possam ser propostas baseadas
nas necessidades locais. As discussões permitiram ainda levantar pontos de interesse nos temas água e silvicultura para a cultura do Pinus.
Buscando a sinergia estre os programas, outros eventos e projetos estão sendo desenvolvidos para atender
as demandas do setor de florestas
plantadas de Pinus.
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Workshop “As florestas plantadas e a água: pesquisas e desafios”
Realizado no dia 06 de novembro
na Esalq/USP, o evento teve a participação de pesquisadores, professores,
alunos e técnicos de empresas florestais. As discussões geradas nas
mesas redondas abordaram temas
como comunicação, sustentabilidade
e relacionamento com as comunidades, que apareceram em vários momentos durante as apresentações e

perguntas. A silvicultura, o manejo e
o planejamento espacial dos plantios
também foram discutidos por meio de
estudos de caso apresentados pelas
empresas florestais. Uma sessão de
estudos apresentados em pôsteres
foi promovida durante o workshop
contando com a apresentação de trabalhos científicos bastante elogiados
pelos presentes. Como conclusão do

evento pode-se destacar a necessidade de melhorar a comunicação entre
academia-empresa-sociedade e a necessidade de as empresas utilizarem
as informações já disponíveis para o
planejamento florestal na escala das
microbacias hidrográficas visando a
conservação da água. O IPEF, através
do PROMAB, se fez presente no apoio
ao evento.

1º Treinamento de análise e processamento de dados hidrológicos
No dia 08 de novembro na sede do IPEF, o PROMAB também realizou o primeiro treinamento para técnicos de empresas filiadas sobre processamento dos dados coletados nas microbacias e as análises dos indicadores hidrológicos desenvolvidos.

SilviLaser 2019
O SilviLaser, maior evento internacional sobre o uso de tecnologias LiDAR na área florestal, realizado a cada dois anos,
foi sediado este ano no Brasil, na cidade de Foz do Iguaçu (PR) e organizado pelo IPEF, Esalq/USP e Embrapa. Foram nove
apresentações principais em plenária, oferecidas por keynote speakers, 58 apresentações orais acomodadas em duas
sessões técnicas paralelas. Enquanto essas atividades aconteciam, e durante os intervalos para café, a sala de expositores se mantinha aberta abrigando também os seis monitores de exibição de 54 pôsteres. De forma inovadora, os pôsteres
foram exibidos com imagem e áudio que os participantes apreciaram com auxílio de fones de ouvido.
Dentre os 180 participantes, 97 congressistas foram responsáveis por 121 contribuições diretas na forma de apresentações orais ou pôsteres. Destacam-se a presença de pesquisadores da NASA, de agências espaciais europeia, chinesa
e japonesa, e de diversas universidades brasileiras, americanas e europeias.
Foi realizada também uma demonstração de tecnologias LiDAR no Refúgio Biológico da Itaipu Binacional e uma visita
à Usina Hidroelétrica. O IPEF e a coordenação do SilviLaser agradecem a todo o apoio oferecido pela equipe da Itaipu
Binacional para que estas atividades de campo tivessem pleno sucesso. O sucesso do evento como um todo também só
foi possível devido aos patrocinadores e apoios recebidos!
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IPEF reune CTAs para discussão de planejamento estratégico
Com o objetivo de iniciar as discussões da renovação do Planejamento Estratégico IPEF 2020, foi realizado no dia 27
de novembro o 5º Workshop dos Conselhos Técnico-Administrativos (CTAs) do IPEF. A reunião contou com uma apresentação do planejamento anterior, a discussão dos objetivos delineados e avançou com um diagnóstico da importância das
ações do IPEF nos próximos anos. Com este diagnóstico inicial, o IPEF irá avançar na preparação do seu planejamento
que deverá delinear as ações a serem realizadas nos próximos anos pelo Instituto.

Save the Date!
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Novos Sócios Honorários
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IPEF concede títulos de Sócio Honorário
durante solenidade na FEENA
No fim do século XIX, havia uma escassez de matéria-prima para manutenção e construção de ferrovias. Para
suprir a demanda de madeira para dormentes e carvão, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro criou hortos
florestais em diversas cidades do interior paulista, sendo um deles em Rio
Claro (SP). A partir de 2002, por meio
de Decreto Estadual, o antigo Horto
Florestal foi classificado na categoria
de floresta, tornando-se a Floresta Estadual “Edmundo Navarro de Andrade”
(FEENA) e passando, então, a desenvolver manejo sustentável dos recursos, pesquisa e visitação pública.
Este ano foi muito especial para a
FEENA, já que em 2019 foi comemorado o centenário da implantação da
coleção de eucaliptos idealizada por
Navarro de Andrade, que instalou esta
coleção com o objetivo de manter e
expor os resultados das várias pesquisas realizadas por sua equipe para
a aclimatação de diversas espécies de
eucalipto no Brasil. Das 144 espécies
trazidas da Austrália, 64 se adaptaram bem ao clima brasileiro.
Assim, o IPEF, que tem uma estreita parceria com o Instituto Florestal
de São Paulo, realizou, no dia 20 de
setembro, a Celebração do Centenário
desta coleção. Aproveitando a oportunidade desta importante comemoração, foram outorgados três novos
títulos de Sócios Honorários do IPEF.

Novos Sócios Honorários
Ao longo de sua história, o IPEF
conta com o apoio de diversos profissionais que oferecem suas contribuições para que o Instituto possa
alcançar grande renome nacional e
internacional. São esses profissionais
que o IPEF vem homenageando com o
título de Sócio Honorário.
Nesta oportunidade, foram agraciados com este título três novos sócios: o prof. Evôneo Berti Filho (Esalq/
USP), e os pesquisadores Raul Chaves
e Shinitiro Oda.

Prof. Evôneo Berti Filho
Engenheiro Agrônomo formado pela ESALQ/USP, aonde
se dedicou profissionalmente como docente, tendo atingido o cargo de Professor Titular. Destacou-se por seus
trabalhos na área de Entomologia Florestal, sendo considerado uma das principais e pioneiras referências no desenvolvimento do controle biológico de pragas florestais,
área em que o Brasil tem sido destaque mundial. Foi intenso colaborador do IPEF, tendo coordenado o Programa
Cooperativo de Monitoramento de Insetos Florestais (PCMIF) entre 1988 e 1992 e como coordenador do Programa
Cooperativo de Manejo de Pragas Florestais (PCMIP), de
1993 a 1996.

Raul Chaves
Engenheiro Florestal formado pela ESALQ/USP, tendo sua
carreira profissional historicamente vinculada à empresa
Duratex, associada do IPEF. Nesta condição, colaborou
intensamente com o Instituto, mediante participação em
seu Conselho Deliberativo e em diversas ações junto aos
programas cooperativos, com destaque para o Programa Cooperativo sobre Melhoramento Florestal (PCMF),
Programa Cooperativo sobre Produtividade e Fluxos de
Carbono e Água em Eucalyptus (EUCFLUX) e o Programa
Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo (PTSM).

Shinitiro Oda
Engenheiro Agrônomo formado pela ESALQ/USP, tem
como referência em sua vida profissional a empresa Suzano, associada do IPEF. Nesta condição possui um importante vínculo histórico com o Instituto, pelo fato de
ter acompanhado de perto sua evolução, praticamente,
desde a sua criação. Forte propagador do modelo IPEF de
integração universidade-empresa. Atuou como membro
do Conselho Deliberativo do Instituto, bem como sempre
marcou presença nas mais importantes ações da área de
Genética Florestal, com destaque para o Programa Cooperativo de Melhoramento Florestal (PCMF).
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