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Programa
TECHS-IPEF

é foco de edição especial da Forest Ecology and Management
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DESTAQUE

Programa TECHS-IPEF

é foco de edição especial da Forest Ecology and Management

Iniciado em 2001, pelo professor
Jose Luiz Stape, o programa
compreendeu
37
áreas
experimentais, com abrangência
em todo o território nacional e no
Uruguai; recebeu financiamento
de 26 empresas do setor florestal
e é fruto do envolvimento direto
de dezenas de pesquisadores de
universidades e instituições de
pesquisas.
“Este projeto resultou em umas
maiores
redes
experimentais
mundiais, que avaliou os efeitos
do clima sobre a produtividade de
florestas plantadas de eucalipto”,
pontua o Professor Otávio C.
Campoe – DCF – UFLA, que
assumiu a coordenação cientifica
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Considerado como um marco para
o avanço do Silvicultura no Brasil,
o Programa Cooperativo TECHS
(Tolerância de Eucalyptus Clonais
ao Estresse Hídrico, Térmico e
Bióticos) leva seus resultados para
um elevado patamar de divulgação
científica, ao ser contemplado
com uma edição especial da
Forest Ecology and Management,
mediante a publicação de 20
artigos na revista mundialmente
renomada.

do projeto em 2015.
Os 20 artigos publicados sob
a chancela criteriosa da Forest
Ecology and Management mostram
não só o alto nível de qualidade
das pesquisas do Programa
TECHS-IPEF,
mas
também
a força do trabalho em grupo
desenvolvido capaz de ampliar
o conhecimento e impulsionar o
setor florestal. Link de acesso:
https://bit.ly/3bb5iTv.

Em agosto, o IPEF promoveu
o encontro on-line do Projeto
TECHS. Com a presença de
associados, os professores
Otávio Campoe – UFLA
e o Rodrigo Hakamada –
UFRPE apresentaram as
aplicações práticas e os
próximos passos dos estudos
realizados pelo Programa
Cooperativo TECHS
(Tolerância de Eucalyptus
Clonais ao Estresse Hídrico,
Térmico e Bióticos). O
evento gerou interesse
e participação ativa das
empresas. Para informações
acesse: www.ipef.br.

CERTIFICAÇÃO

Programa cooperativo

sobre certificação florestal promove Semana PCCF

O evento, realizado entre 15 e 19 de
junho, abordou os temas de maior
interesse pelo setor florestal, no que
tange às certificações, trazendo à tona
questionamentos, compartilhamento
de práticas, esclarecimentos de
dúvidas e atualizações sobre diversos
temas.
“Encontros
como
esse
alinham-se aos objetivos do PCCF,
dentre eles o de apoiar tecnicamente
suas filiadas no atendimento às
normas de certificação, contribuindo
assim para um desenvolvimento
florestal
ambientalmente
correto,
economicamente viável e socialmente
justo”, pontua Erica Araújo Bortolazzo
Fonseca, coordenadora executiva
do Programa Cooperativo sobre
Certificação Florestal/PCCF.
O primeiro dia foi marcado pela
participação de Vanderson Fernandes,
da empresa Maxitree, para um
fechamento do emblemático Projeto
Condicionantes. Iniciado em 2016
e conduzido pelo PCCF até 2020,
o Projeto Condicionantes permitiu
às empresas florestais brasileiras a
obtenção de autorizações especiais
para o uso de pesticidas, à exemplo
dos que são à base de Sulfluramida
e a Deltametrina. Ao longo da
apresentação foi possível mostrar as
filiadas os principais resultados obtidos
do projeto e seus desdobramentos.
O relatório completo, bem como o
resumo executivo, está disponibilizado
às filiadas na plataforma de
compartilhamento de arquivos “IPEF
Connect”.
Já no dia 16 de junho, foi apresentada
a contextualização sobre a Nova
Política de Químicos FSC (FSCPOL-30-001 V3-0), abordando as

principais dúvidas sobre o período de
transição e a preparação para 2021,
quando a Política estará plenamente
em vigor. Em resumo, a principal
alteração prática às empresas
florestais trazida por esta nova política
é a necessidade de elaboração de
Análises de Risco Ambientais e Sociais
(ARAS) para cada pesticida em uso
pelas organizações. “Conforme esta
nova abordagem, os pesticidas não
mais estarão proibidos, restritos ou
altamente restritos com base somente
em seu perigo, mas sim em seu
risco”, contextualiza a coordenadora,
pontuando que cabe, portanto, às
organizações
demonstrarem
ser
capazes de manter tais riscos sob
controle em função de suas adequadas
práticas de manejo. Neste segundo
dia, a Semana PCCF contou com
a presença de Alexandre Bruno, da
Simetria Parceria e Sustentabilidade,
que detalhou sobre o processo de
elaboração das ARAS. Importante
destacar que o PCCF, em parceria
com o Programa de Proteção Florestal
(PROTEF) do IPEF, está avaliando
mais de 60 ARAS (Análise de Risco
Ambiental e Social), para cerca de
70 produtos comerciais demandados
pelas empresas filiadas. Nestas
ARAS estarão as características de
uso dos produtos, suas toxicidades e
riscos identificados para os elementos
de valor definidos pelo FSC. O
estudo será uma ferramenta técnica
fundamental entregue às filiadas,
com o objetivo de enriquecer suas
práticas e procedimentos para o
integral atendimento às normas de
certificação.

Fotos: Divulgação

Em 2020, o Programa Cooperativo
sobre Certificações Florestais (PCCF)
inovou. Diante das condições impostas
pela pandemia causada pelo Covid-19
e considerando a importância de
estar em contato com suas filiadas, a
tradicional Reunião Geral de Filiadas
foi transformada em “Semana PCCF”.

Aline Tristão e Daniela Vilela,
diretora e coordenadora do FSC
Brasil, respectivamente, estiveram
presentes no terceiro dia do evento e
apresentaram o Plano Estratégico FSC
2021-2026, com as suas principais
alterações
em
cronogramas
e
processos da instituição em função do
Covid-19. Já a importante atualização
sobre as moções em curso a serem
votadas na próxima Assembleia Geral
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do FSC, em 2021, foi o tema abordado
por Camilla Marangon, da Indústria
Brasileira de Árvores (Ibá).
Os dias seguintes forma dedicados
aos impactos diretos da pandemia nos
processos de auditoria. Os desafios na
dinâmica de auditorias remotas, bem
como a elucidação às empresas sobre
como deverão se preparar, foram
apresentadas na prática por Leonardo
Sobral e Ricardo Camargo, ambos do
Imaflora.

A “Semana PCCF” foi finalizada
como uma live com importantes
representantes
da
Earthworm
Foundation, como Caroline Graça,
Bastian Sachet e Dov Rosenmann; e
da Klabin com Uilson Paiva, que juntos
conduziram o encontro como um batepapo sobre os impactos pandemia
no setor florestal e nos processos de
certificação. A gravação desta live
encontra-se no YouTube, bastando
procurar pelo termo Lives Ipef.

RECURSOS HÍDRICOS

PROMAB lança

primeiro relatório compartilhado entre filiadas
O Programa Cooperativo sobre
Monitoramento
e
Modelagem
Hidrológica de Microbacias (PROMAB)
do IPEF divulgou, pela primeira vez,
um relatório em formato compartilhado
entre as empresas filiadas.
O estudo, divulgado em junho de
2020, oferece o compartilhamento
dos resultados monitorados nas
microbacias com todo o grupo do
PROMAB, e possibilita que cada
empresa filiada possa avaliar o
monitoramento hidrológico quantitativo
e qualitativo obtidos em suas
microbacias, em relação às demais
que fazem parte da rede experimental
do programa. Desse modo, além de
tornar possível que cada filiada avalie
o desempenho hidrológico do manejo
florestal adotado em relação a outros
usos do solo e clima.

Com resultados médios de cada
microbacia experimental para os
indicadores hidrológicos relativos ao
balanço hídrico, recarga do lençol
freático, sensibilidade hidrológica,
concentração
e
exportação
de
nutrientes e sedimentos, a primeira
edição traz resultados obtidos em 23
microbacias, totalizando 135 anos
hídricos e mais de 5.400 amostras de
água coletadas.
O compartilhamento de resultados entre
as empresas filiadas sempre foi um
tema recorrente em diversas reuniões
do PROMAB. E, diante de uma decisão
inédita, as empresas participantes
do programa concordaram, de forma
consensual, que o compartilhamento
de resultados efetiva o PROMAB como
um programa cooperativo e amplia o

entendimento das relações entre as
florestas plantadas e a água.
O relatório compartilhado será editado
anualmente pelo PROMAB, incluindo,
assim,
continuamente,
novos
resultados. Para o Professor Silvio
Ferraz (ESALQ/USP), líder científico
do programa, “a iniciativa marca um
novo momento do programa, em que
as empresas filiadas alcançaram
maturidade em relação aos ganhos
obtidos quando o PROMAB funciona
efetivamente de maneira cooperativa”.
A equipe do programa espera que
novos resultados venham a ser
incorporados e compartilhados, já que
o cooperativismo entre as empresas
melhora as discussões dos desafios do
setor florestal em relação aos recursos
hídricos.

Fotos: Divulgação
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CLONE DE EUCALYPTUS

Ecofisiologia e modelagem

da produção do clone de Eucalyptus mais plantado no Brasil
foram publicadas em artigo científico

Para Clayton “os resultados são muito
úteis para pesquisadores, professores
e estudantes que atuam neste campo
da ciência. Além disso, as empresas
florestais e prestadores de serviços
tecnológicos têm agora disponíveis a
parametrização completa do modelo
3-PG para o clone mais plantado no
Brasil facilitando o seu uso no diaa-dia, acelerando a consolidação
da modelagem ecofisiológica e
climatológica no setor”. O artigo na
íntegra pode ser visualizado através do
endereço https://bit.ly/2R2KGnc.

Os experimentos do Programa
Cooperativo
TECHS
(Tolerância
de Eucalyptus Clonais ao Estresse
Hídrico, Térmico e Bióticos) do IPEF,
têm oportunizado uma grande e
rica série de estudos inéditos e de
altíssimo valor, para entendimento
mais aprofundado e detalhado dos
plantios florestais de eucalipto. Isso,
graças à oportunidade de se poder
conduzir uma rotação completa de
7 anos, compreendendo 18 clones,
em 36 sítios florestais do Brasil e
Uruguai, numa amplitude geográfica
de mais de 3500 km, incluindo regiões
equatoriais à subtropicais. O clone
AEC 144 de Eucalyptus urophylla, por
ser o material mais plantado no Brasil,
dentre outras justificativas, foi usado
como testemunha em todos os sítios
experimentais. Quatro sítios foram
chamados de especiais (Telêmaco
Borca-PR, Mogi-Guaçu-SP, BocaiúvaMG, Urbano Santos-MA) por incluírem
medições adicionais, como taxa de
folhedo, campanhas de biomassa,
densidade da madeira, índice de área
foliar, e fluxo de carbono.

Com esse riquíssimo banco de dados
do TECHS foi possível produzir, pela
primeira vez, uma valiosa calibração
(sítios especiais) e validação (10 outros
sítios) do modelo 3-PG (Physiological
Principles in Prediction Growth) para
o clone AEC 144, estimando com
segurança a sua produtividade em
diferentes regiões do Brasil. Além
disso, foi realizada uma abordagem
estocástica, avaliando os efeitos
climáticos dos últimos 37 anos na
produtividade atingível.
Os resultados estão no artigo
“Multisite evaluation of the 3-PG
model for the highest phenotypic
plasticity Eucalyptus clone in Brazil”,
publicado recentemente na revista
Forest Ecology and Management,
pelos autores Dany Roberta Marques
Caldeira (UNESP), Clayton Alcarde
Alvares (UNESP, Suzano), Otávio
Camargo Campoe (UFLA), Rodrigo
Eiji Hakamada (UFRPE), Iraê Amaral
Guerrini (UNESP), Ítalo Ramos
Cegatta (Suzano) e José Luiz Stape
(UNESP).

“

“Os resultados são
muito úteis para
pesquisadores,
professores e
estudantes que atuam
neste campo da
ciência. Além disso,
as empresas florestais
e prestadores de
serviços tecnológicos
têm agora disponíveis
a parametrização
completa do modelo
3-PG para o clone mais
plantado no Brasil
facilitando o seu uso no
dia-a-dia, acelerando
a consolidação
da modelagem
ecofisiológica e
climatológica no setor.”
Clayton Alcarde
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ECOFISIOLÓGICA DE EUCALYPTUS

Modelagem Ecofisiológica

de Eucalyptus avança no Brasil com parceria entre TECHSIPEF e Grupo de Pesquisas em Agrometeorologia da ESALQ
Scientific and Industrial Research
Organisation), na Australia. O trabalho
foi publicado na revista “Ecological
Modelling”, intitulado “Ability of the
APSIM Next Generation Eucalyptus
model to simulate complex traits
across contrasting environments”. Elvis
comenta que o novo modelo apresentou
melhorias substanciais nas simulações
de produtividade de diferentes clones
em distintos ambientes, respeitados
os limites estudados. Detalhes sobre
o estudo podem ser encontrados em:
https://bit.ly/2FlKVaf.

A integração dos trabalhos do TECHS
(Tolerância de Eucalyptus Clonais ao
Estresses Hídrico, Térmico e Bióticos)
do IPEF com o Grupo de Pesquisas
em Agrometeorologia da ESALQ/USP,
possibilitou uma grande evolução no
ramo da pesquisa sobre modelos
ecofisiológicos. Destaque para os
estudos sobre adaptação, calibração,
avaliação e sobretudo melhoria do
desempenho de diferentes modelos
de simulações para as condições
ambientais e silviculturais numa
ampla escala territorial. Em artigo
recentemente publicado na revista
Forest Ecology and Management,
pelos autores Elvis Felipe Elli, Paulo
Cesar Sentelhas, Cleverson Henrique
de Freitas (ESALQ), Rafaela Lorenzato
Carneiro (IPEF) e Clayton Alcarde
Alvares (ex-IPEF e atualmente na
Suzano), intitulado “Intercomparison of
structural features and performance of
Eucalyptus simulation models and their
ensemble for yield estimations”, foi
6

mostrado o desempenho de diferentes
modelos baseados em processos para
estimar a produtividade do eucalipto,
em larga amplitude territorial. O
estudo também propôs o uso de uma
abordagem multimodelos (ensemble)
com o intuito de reduzir as incertezas
nas estimações de produtividade. Mais
detalhes podem ser encontrados em:
https://bit.ly/336r5IA.
A partir desse trabalho e da
identificação de algumas limitações
dos
modelos
estudados,
uma
segunda etapa do projeto objetivou
melhorar
determinadas
funções
estruturais, que foram adicionadas
no modelo Australiano recentemente
desenvolvido: APSIM Next Generation
Eucalyptus. O trabalho foi realizado pelo
aluno de doutorado em Engenharia de
Sistemas Agrícolas da ESALQ, Elvis F.
Elli, sob orientação do Prof. Dr. Paulo C.
Sentelhas, em período de intercâmbio
realizado na CSIRO (Commonwealth

Após adequada calibração e avaliação
com dados de campo, os modelos
baseados em processos podem ser
aplicados em diversas abordagens,
gerando
inúmeras
informações
valiosas no contexto da ecologia
e manejo florestal, como pode ser
observado nos seguintes outros
estudos: 1. Análise de quebras de
produtividade do Eucalyptus (https://
bit.ly/3bB1Hyr)
2.
Análise
dos
efeitos da variabilidade climática na
produtividade do Eucalyptus (https://
bit.ly/3h89hS3)
Outras informações relevantes sobre
o tema podem ser encontradas na
tese de doutorado de Elvis F. Elli,
intitulada
“Eucalyptus
simulation
models: understanding and mitigating
the impacts of climate variability and
change on forest productivity across
Brazil”, bem como artigo publicado
recentemente na revista European
Journal of Forest Research (https://
bit.ly/35dOXN3), neste último caso,
fruto da dissertação de mestrado de
Cleverson Henrique Freitas, junto ao
PPG em Engenharia de Sistemas
Agrícolas, cujo o título foi “Adaptação
do modelo da zona agroecológica
para a estimação do crescimento e
produtividade de eucalipto”.

CONDIÇÕES HÍDRICAS

Estudo de respostas

estruturais do xilema de eucalipto às diferentes
condições hídricas
No atual cenário global de mudanças
climáticas, as árvores cultivadas em
ambientes tropicais estão entre as
mais afetadas pela relação entre
crescimento e água. Avaliar as
estratégias adaptativas de clones de
eucalipto em diferentes locais de plantio
e a aplicação de mecanismos para
simular a redução de água de chuva,
podem trazer informações importantes
para o entendimento das mudanças
climáticas sobre o desenvolvimento
das árvores, incluindo o seu xilema.
Esse foi o tema da pesquisa de
doutorado de Ana Paula Câmara,
em mais um estudo oportunizado
pelo Programa Cooperativo sobre
Tolerância de Eucalyptus Clonais aos
Estresses Hídrico e Térmico (TECHS)
do IPEF que, neste caso específico,

contou com apoio da CAPES e FAPES
(Fundação de Amparo à Pesquisa e
Inovação do Espírito Santo). A tese
foi defendida em fevereiro de 2020,
no Programa de Pós-Graduação em
Ciências Florestais da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), sob
orientação da profa. Graziela Baptista
Vidaurre (UFES), coordenadora do
Núcleo de Pesquisa em Qualidade
da
Madeira
(NUQMAD)
desta
universidade.
Os resultados apontaram que as
complexas relações das diferentes
condições
locais
avaliadas
alteraram com maior intensidade as
características da madeira, sendo
que a exclusão de 33 % de chuvas
exerceu efeito secundário. Prováveis
ajustes hidráulicos foram adotados

pelas plantas, resultando em maior
ocorrência de tilose na madeira e
mudanças nos tamanhos e quantidade
de elementos condutores de água
(vasos). A condição hídrica não afetou
os elementos de vasos em sítios
menos chuvosos considerando os
dois materiais genéticos avaliados.
A temperatura do ar exerceu alta
influência nas características da
madeira de E. urophylla, enquanto que
para o E. grandis x E. camaldulensis,
as
maiores
influências
foram
determinadas pela disponibilidade de
água.
A tese de doutorado estará disponível
no IPEF Connect para os filiados do
TECHS.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Forest Class lança

o primeiro curso online em sua parceria com o IPEF
Foto: Divulgação

A Forest Class promove em sua
plataforma
o
curso
“Viveiros
Florestais”. Trata-se da primeira
edição de uma série especial,
desenvolvida em parceria com o
IPEF. Nesta edição participa Israel
Gomes Vieira, gerente de serviços e
extensão florestal do instituto, que se
responsabilizou pelo conteúdo e pela
apresentação. A programação inclui,
dentre outros, aspectos básicos da
produção e o manejo das plantas em
jardim clonal, casa de vegetação,
pátio de crescimento e rustificação,
a construção da estrutura física do
viveiro para o cultivo das plantas
destinadas a implantação de florestas
ou recuperação de áreas degradadas.
Informações: www.forestclass.com.br.

PARCEIRAS

Ações da parceria

entre a UFRPE e o IPEF aproximam estudantes de
Pernambuco do mercado florestal
O projeto “Incremento de Produtividade
por meio de Ações Silviculturais”,
parceria do Instituto de Pesquisas
e Estudos Florestais (IPEF) com
a Universidade Federal Rural de
Pernambuco (UFRPE), promove,
desde 2019 melhorias de processos
silviculturais em empresas associadas
e aproxima estudantes de graduação
de Pernambuco ao mercado florestal.
De forma prática, sob orientação
do Professor Rodrigo Hakamada
(UFRPE), os alunos são inseridos
em ações nas empresas nos estudos
sobre produtividade florestal.
Na empresa Bracell foi possível
avaliar o efeito da inoculação de
8

microrganismos benéficos (Bacillus
subtilis e Trichoderma harzianum) no
enraizamento, qualidade das raízes e
sanidade de mudas provenientes de
miniestacas e sua interação com a
assepsia. “Como resultados, observouse que o uso dos microrganismos foi
benéfico no desenvolvimento das
mudas com porte médio, com ganhos
de até 85% na biomassa de raízes,
com uso do Trichoderma aos 73 dias
de idade”, explica Professor Rodrigo
Hakamada, e adianta que novos testes
serão realizados em maior escala
visando validar o uso e avaliar novas
doses e formas de aplicação.
Para Ricardo Martins, supervisor das

atividades na Bracell, “a integração
entre universidade e empresa,
proporcionada via IPEF, é uma forma
efetiva de implementação de ações
de projetos mais simples, mas que
demandam pessoas engajadas e
capacitadas para a resolução de
problemas na empresa”.
Já os
acadêmicos de engenharia florestal,
Antônio Leonardo Modesto e Jadiene
dos Santos, dizem que “o projeto foi
uma oportunidade única para adquirir
experiência pessoal e profissional”.
Seguindo a mesma linha, na
International Paper do Brasil o projeto
foi focado no “Mapeamento de Risco
à Erosão” nas áreas produtivas da

empresa, com produto final nos
mapas de Potencial Natural à Erosão
(PNE) de todos os talhões próprios
da companhia, e conduzido por
Cassiano Lages e Sandra Porfírio,
atualmente engenheiros florestais
pela UFRPE. O Professor Rodrigo
esclarece que o mapeamento já
vem sendo utilizado para tomada de
decisão no Microplanejamento de
Silvicultura, orientando principalmente
a construção e reforma de terraços e
poderá futuramente ser utilizado em
outras decisões silviculturais como no
preparo de solo e manejo de plantas
daninhas.

Antônio e Jadiene,
Projeto Bracell

Sandra Porfírio,
Projeto International Paper do Brasil

Fotos: Divulgação

“Muitas vezes não temos tempo e
pessoas para solucionar todos os
problemas do dia a dia. Esta forma
de parceria pode trazer ganhos
interessantes, pois nos auxilia a
colocar em prática as boas ideias que
ficam “on hold” devido à priorização
de outras demandas. Atividades
como instalação, análise crítica e
processamento
de
experimentos
podem ser realizadas facilmente
pelos estudantes com o suporte
da universidade”, avalia Gabriela
Moreira, supervisora dos trabalhos na
International Paper. Na opinião de
Sandra Porfírio, que conduziu o projeto
e, atualmente, é membro da equipe
de Pesquisa & Desenvolvimento
na International Paper do Brasil, a
parceria entre empresa, universidade e
instituto propicia experiência essencial
na formação. Relembrando sua época
de estudante ele comenta “Conhecer o
dia a dia numa grande companhia de
base florestal, especialistas da área
e lidar com desafios reais do setor,
me fez desenvolver competências
profissionais que vão muito além do
conhecimento técnico adquirido”.

.

O Professor Rodrigo, no entanto,
pontua que “este tipo de projeto traz
ganhos para todos os lados, já que a
empresa se beneficia por ter estudantes
engajados na solução de problemas
reais das empresas, os estudantes
tornam-se melhor preparados para o
mercado de trabalho e a universidade
traz para dentro dos seus muros o que
acontece na prática no setor florestal”.
A parceria entre IPEF e UFRPE
encontra-se em pleno andamento e
novas ações com projetos específicos
demandados pelas empresas florestais
serão realizados em 2021.
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LIVE

IPEF promove live
e leva conhecimento para suas filiadas
A pandemia mundial causada pelo
Covid-19 modificou os encontros
e eventos realizados pelo IPEF. O
Instituto vem promovendo uma série
de lives com o objetivo de manter a
proximidade dos participantes de sua
rede de integração e cooperação, bem
como o público em geral, promovendo
o conhecimento em torno do setor
florestal.
Perspectivas Profissionais - Escolhas
x
Oportunidades;
Monitoramento

Hidrológico em Florestas Plantadas;
Estrada Florestal e Logística - Inovação
e Sustentabilidade; Avanços no Debate
Sobre o Uso da Água pelos Plantios
Florestais; Impacto Social do Covid-19
no Setor e na Certificação Florestal
são exemplos de temas debatidos
As edições permanecem disponíveis
na integra no canal do YouTube do
IPEF. Uma nova agenda de lives já se
encontra sendo oferecida pelo instituto,
conforme consta em seus canais de
comunicação.

10
lives

+

10
mil
visualizações

EVENTO

Líder Científico do PROMAB
participa do Fórum Florestal Paulista abordando a questão
dos recursos hídricos em florestas plantadas
O Fórum Florestal Paulista (FF-SP),
que é um movimento de ampliação
da atuação do diálogo florestal, foi
realizado de forma online no mês de
maio. Com tema “Água e Florestas
Plantadas – O Desafio da Segurança
Hídrica”, o encontro contou com a
participação de diversos representantes
do setor florestal, e ofereceu uma rica
e produtiva discussão sobre diversos
temas.
Como primeiro convidado o Professor
Silvio Ferraz (ESALQ/USP), líder
científico do PROMAB – IPEF
abordou, entre outros assuntos, as
diversas pesquisas realizadas no
Brasil sobre os efeitos das florestas
plantadas nos recursos hídricos, assim
como trouxe em evidência o conjunto
de dados monitorados pelo PROMAB
e a importância destes resultados,
tanto para as empresas quanto para a
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sociedade. Dentre outros palestrantes
convidados, esteve presente a
engenheira florestal Maria José Brito
Zakia, consultora do IPEF.

Apresentação do professor Silvio Ferraz na reunião do
Fórum Florestal Paulista
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