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Radar IPEF:

Com o objetivo de impulsionar inovação e trazer soluções para
as problemáticas das empresas associadas do IPEF, o Radar
IPEF de Inovação apresenta seus primeiros resultados
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EDITORIAL
Prof. José Otávio Brito
Diretor Executivo do IPEF

Ao longo dos meses tivemos o
desenvolvimento de diversas soluções,
como o amadurecimento do Radar
IPEF de Inovação e composição do seu
primeiro relatório; a estruturação de novos
Programas Cooperativos; e a atualização
do Estatuto com a criação da nova
modalidade de associados. Menciono
também a interação criada por toda equipe
do IPEF com o setor florestal e exemplifico
com assinatura do Protocolo de Intenções
com a Esalq/USP; encontro com diversas
instituições nacionais e a argentina INTA
sobre melhoramento florestal; o evento
que proporcionou a troca de experiências
entre o Brasil e a África do Sul; reunião com
o Departamento de Sanidade Vegetal e
Insumos Agrícolas do MAPA; a integração
no comitê do I Jornadas Florestais do
Cone Sul e realização do encontro sobre
Sanidade Florestal do Cone Sul. Somase ainda a essas ações, uma série de
webinars e lives que seguem disponíveis
no canal do Youtube do IPEF.
Assim, encerramos um ano, que apesar de
atípico, foi de muito trabalho e construtivo.
Agradecemos todas as empresas e
instituições, bem como os profissionais
e colaboradores, que contribuíram para
que a missão do IPEF continuasse a ser
cumprida. Um Feliz Natal e um excelente
início de ano!
Boa leitura!
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No IPEF, o ano de 2020 trouxe muitos
aprendizados. Seguimos com rigor a nossa
missão de gerar soluções inovadoras,
com estudos e pesquisas cooperativas;
mas em especial atuamos na geração
de conteúdo e atendimento online às
empresas do setor florestal.

DESTAQUE

Radar IPEF de Inovação
apresenta os seus primeiros resultados

Criado para fomentar a inovação e
trazer soluções para as problemáticas
das empresas associadas do IPEF, o
Radar IPEF de Inovação completa 1
ano de atuação, apresenta os seus
primeiros resultados, fortalece a
parceria com a WBGI e se torna uma
plataforma de soluções inovadoras no
setor florestal.
Ao longo de 2020, com sucesso, o
Radar IPEF de Inovação recebeu
dezenas de ideias vindas de startups
e de pesquisadores de instituições e
universidades brasileiras. A equipe
formada por colaboradores do
IPEF e da WBGI analisaram essas
soluções inscritas e entrevistaram os
seus idealizadores para conhecer as
estratégias, viabilidade e os pontos

de vista técnico e de negócio. Além
de entender a viabilidade da solução
apresentada, essa importante etapa de
análise faz parte do escopo do Radar
IPEF de Inovação já que torna possível
conhecer as pessoas por trás das
ideias com os seus pesquisadores ou
empresários envolvidos. “Pode ocorrer
de a solução não ser tão empolgante
e inovadora, mas a pessoa ou a
equipe é ótima, demonstrando muito
potencial para criar algo diferente”,
afirma um dos coordenadores do
Radar, Guilherme Oguri.
Após esta etapa de entrevistas, com
a colaboração dos coordenadores
executivos
dos
programas
cooperativos do IPEF, especialistas
nas diferentes temáticas apresentadas

e a equipe da WBGI - que agrega com
a visão crítica de negócio e potencial
econômico-, as soluções foram
classificadas de acordo com o seu
potencial em atender uma demanda
real do setor produtivo florestal.
Na etapa final, os projetos classificados
compõem o primeiro relatório do
Radar IPEF de Inovação que será
apresentado para as empresas
associadas do IPEF contendo os
principais temas inscritos e as linhas
de desenvolvimento. A partir de então,
as empresas poderão escolher quais
soluções pretendem fomentar ou
contratar, dependendo do status da
pesquisa ou da startup.
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NOVIDADE

Novas iniciativas
de pesquisa do IPEF

Seguindo a sua missão de gerar soluções inovadoras, com estudos e
pesquisas cooperativas em torno do setor florestal, integrando empresas,
universidades, instituições e a sociedade, o IPEF iniciará o ano de 2021 com
novas iniciativas de pesquisa, englobando Programas Cooperativos e Projetos.

ModProd

Modelagem da Produtividade de Florestas Plantadas de Eucalyptus
O novo Programa ModProd Modelagem da Produtividade de
Florestas Plantadas de Eucalyptus
irá utilizar a ampla base de dados
do Programa TECHS - Tolerância de
Eucalyptus Clonais aos Estresses
Hídrico, Térmico e Biótico para
desenvolver
ferramentas
de
estimativa de produção de plantações

de Eucalyptus em função
características
edafoclimáticas
genéticas.

de
e

Utilizando
duas
abordagens
complementares,
a
modelagem
ecofisiológica e a híbrida, que integram
conceitos de ecofisiologia a modelos
empíricos, as ferramentas que serão

desenvolvidas terão foco em sua
aplicação prática. Os modelos irão
gerar estimativas de produção para
todo o Brasil, e também incertezas
associadas
a
tais
estimativas,
fornecendo base de informação
confiável para tomadas de decisão.

PCoppice

Programa Cooperativo Produtividade da Brotação de Clones de Eucalyptus
O PCoppice - Programa Cooperativo
Produtividade da Brotação de Clones
de Eucalyptus dará continuidade
à investigação da produtividade e
ecofisiologia de clones de eucalipto
na mesma plataforma experimental do
Programa TECHS. Porém, PCoppice
terá a missão de investigar o sistema
silvicultural talhadia ou comumente
chamado de condução de brotação.
Serão realizadas comparações da
primeira com a segunda rotação,
bem como novos plantios ao lado da
brotação para realizar comparações
com a brotação.
“Estudos sobre a produtividade de
plantios de Eucalyptus sob talhadia
têm recebido poucos investimentos
em pesquisa. Mais raros ainda são
os estudos que buscam entender a
produtividade de florestas manejadas
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Brotação de clones de eucalipto
com 1 ano de idade na
International Paper na área do
TECHS. As plantas já estão sendo
monitorados pelo Programa.
com talhadia e suas relações com o
clima, uso de recursos e possíveis
impactos de estresses bióticos e
abióticos”, pontua Rodrigo Hakamada,
líder científico do PCoppice.
O Programa visa a realização de
diversos treinamentos e entregas de
recomendações técnicas às empresas
parceiras em relação ao tema, bem
como a integração contínua com
os outros Programas Cooperativos
vigentes no IPEF, como o EUCFLUX,
o PTSM e o PROMAB.

Foto: Divulgação

MARIFLOR

Monitoramento Ambiental em Riachos e

MONET

Monitoramento da Evapotranspiração
O Programa Cooperativo sobre
Monitoramento
Ambiental
em
Microbacias Hidrográficas do IPEF
(PROMAB/IPEF) apresenta dois novos
projetos de monitoramento ambiental
em microbacias hidrográficas. O
MARIFLOR - Monitoramento Ambiental
em Riachos tem como principal objetivo
compreender os efeitos do manejo
florestal, abrangendo a diversidade
das paisagens nas quais as empresas
florestais atuam, com foco no conjunto
de operações florestais relacionado
à colheita devido ao maior potencial
dessa atividade em gerar distúrbios
aos recursos hídricos. Já o MONET Monitoramento da Evapotranspiração
irá monitorar a evapotranspiração
real dos plantios florestais em área
total, visando compreender os efeitos
do manejo florestal na paisagem de

uma forma distribuída no espaço e
no tempo, por meio de indicadores
desenvolvidos para esse projeto.
Os dois projetos foram concebidos para
compor o PROMAB, conjuntamente
com a Rede de Monitoramento em
Microbacias (REMAM). Como um
dos programas mais antigos do
IPEF, o REMAM constitui a base
do PROMAB, já que os dados e
as informações obtidos por meio
das microbacias experimentais são
aplicados nos demais projetos. Além
disso, o caráter cooperativo da Rede
permite que as empresas filiadas
avaliem o desempenho hidrológico
das microbacias hidrográficas por elas
manejadas em relação às demais que
fazem parte da Rede, incluindo as
microbacias com vegetação nativa.

Fotos: Divulgação
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PLANEJAMENTO

Metas para 2021
são traçadas em reuniões
No IPEF, o mês de dezembro foi
marcado por reuniões decisórias com
o Conselho Fiscal, Conselho Técnico
Científico e Conselho Deliberativo,
além da realização de uma Assembleia
Geral Extraordinária.
Com a participação das empresas
associadas, os encontros colocaram
em pauta as análises e deliberações
envolvendo
aspectos
técnicocientíficos,
administrativos
e
financeiros; tendo como referência
o Plano de Trabalho e o Orçamento
2021, que contou com um parecer do
Conselho Fiscal e Conselho Técnico
Científico.

Já na Assembleia Geral, o destaque
ficou por conta da atualização do
Estatuto Social do IPEF que permitirá
o estabelecimento de mecanismos
visando oportunizar, ainda mais,
o ingresso de novas associadas,
especialmente, àquelas de pequeno e
médio porte.
“O bom andamento dos trabalhos e o
representativo quórum, demonstraram
o efetivo interesse das empresas
associadas no que diz respeito às
suas
fundamentais
participações
nas esferas de tomada de decisões
estratégicas do IPEF”, conclui o diretor
executivo do IPEF, José Otávio Brito.

Com atualização do Estatuto Social, o
IPEF iniciou um projeto específico para
a abertura do seu rol de associadas,
flexibilizando
e
incentivando
a
admissão
de
novas
empresas
florestais, principalmente as de
pequeno e médio porte. O segmento
florestal de empresas desse porte é
significativo no setor florestal brasileiro
e possui demandas de pesquisa
específicas, pouco conhecidas e
que, em sua grande maioria, não são
atendidas em função dos custos e
indisponibilidade de pesquisadores em
seu quadro de colaboradores.
O objetivo do novo projeto do IPEF é
inserir essas empresas em um sistema
cooperativo eficiente e viabilizar a
execução de pesquisa técnico-científica
na busca de novas tecnologias, que
tem como finalidade o aumento da
produtividade e a sustentabilidade de
florestas plantadas. Para se tornar
uma associada do IPEF é necessário
que a empresa disponha de uma área
de floresta plantada e de um corpo
técnico, para acompanhamento e
desenvolvimento dos programas de
pesquisa cooperativa.

PARCERIA

IPEF e ESALQ/USP
assinam Protocolo de Intenções

ultrapassa mais de 50 anos e
este protocolo estabelece bases
importantes e sequenciais de ações já
em desenvolvimento, além de firmar
convênios e a cooperação mútua em
estudos, análises e pesquisas de altos
ganhos para o setor florestal.

O Instituto de Pesquisa e Estudos
Florestais – IPEF reafirma a sua
parceria com a Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/
USP) com a assinatura do Protocolo
de Intenções, em dezembro de 2020.
O vínculo entre as duas instituições
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Para o diretor executivo do IPEF,
José Otávio Brito, a renovação do
protocolo é fundamental, não somente
pelo histórico que marca mais de 50
anos de mútua cooperação entre as
instituições, mas, principalmente, pela
oportunidade oferecida para que o
IPEF possa continuar contando com o
elevado potencial que a ESALQ oferece
no campo do ensino e da pesquisa.
“Isso amplifica, de forma significativa, a
possibilidade do Instituto de Pesquisa
e Estudos Florestais cumprir uma
de suas principais missões que é
a de promover o desenvolvimento

tecnológico e a inovação na área
de florestas plantadas, mediante
um sólido mecanismo de integração
universidade-empresa”, complementa
Brito.
O diretor da ESALQ, professor Durval
Dourado Neto, enfatiza que a histórica
aproximação entre Esalq e Ipef deve
ser mantida, pois já rendeu sólidas
bases para o desenvolvimento do setor
florestal e para a formação de recursos
humanos qualificados. “Celebramos
a renovação dessa parceria com o
IPEF, importante parceiro no propósito
de estabelecer um setor florestal
brasileiro cada vez mais robusto, e que
esteve sempre disposto a colaborar
conosco na nobre tarefa de formação
de profissionais alinhados em atender
as demandas da nossa sociedade”,
finaliza Dourado.

MECANIZAÇÃO E AUTOMAÇÃO

PCMAF apresenta cases
internacionais em sua reunião de filiadas
O processo produtivo de
madeira
adotado
pelos
principais países que utilizam
essa matéria-prima varia de
acordo com as condições
edafoclimáticas e, também,
econômicas. Contudo, as
diferenças
edafoclimáticas
podem ser parecidas, à
exemplo de países que
se localizam no mesmo
hemisfério, como Brasil e
África do Sul. Pensando em
possíveis oportunidades de
trocas de experiências, o
Programa Cooperativo sobre
Mecanização e Automação
Florestal do IPEF (PCMAF/
IPEF) incluiu na programação
da sua 12ª Reunião de
Filiadas convidados deste
país africano para apresentar
o status da mecanização da
silvicultura local.

No encontro, o Prof. Dr. Muedanyi
Ramantswana,
da
Nelson
Mandela University, apresentou os
equipamentos utilizados nas principais
atividades silviculturais da África do
Sul e enfatizou que o Brasil está mais
avançado em termos de mecanização
e automação destes processos, muito
devido a interação entre academia,
setor produtivo e institutos de
pesquisas, como o IPEF.
O Eng. Dehan Van Veenendaal,
colaborador da empresa florestal
Mondi, apresentou as principais
ações focadas no aumento do nível
de mecanização da empresa, que
possui 250 mil hectares de floresta
plantada na África do Sul, e adiantou
que grandes investimentos estão
sendo realizados nas operações de
plantio, manutenção, proteção florestal
e combate à incêndios. Sobre a
modernização da frota de máquinas,
pontuou que os principais focos são
segurança, ergonomia, produtividade
e custos.
Neste ponto, vale ressaltar que a
preocupação com a segurança é
sempre pautada nas discussões do
PCMAF e, por isso, o Prof. Dr. Fabrício
Leite, da Universidade Estadual de
Maringá – UEM, foi convidado para
palestrar sobre os limites de tráfegos
como meio de evitar acidentes
florestais. O professor mencionou
que 80% dos acidentes fatais com
tratores agrícolas ocorrem devido a
falha humana, principalmente, pelo
fato de ignorar o perigo; e exaltou
a importância de treinamentos aos
operadores e o conhecimento dos
limites de cada equipamento (centro
de gravidade, ângulo limites, etc.).
A 12ª Reunião de Filiadas contou ainda
com a apresentação dos principais
projetos em andamento, o plano de
trabalho 2021 e questões financeiras
do programa. “O PCMAF agradece à
todas empresas filiadas por mais um
ano de parceria e cooperação que,
cada vez mais, rendem ótimos frutos
para a evolução da mecanização da
silvicultura”, finaliza Guilherme Oguri,
coordenador executivo do PCMAF.
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MELHORAMENTO FLORESTAL

Encontro de pesquisadores
envolvidos nas atividades do PCMF

tornou uma
oportunidade para
que os pesquisadores recebessem
informações atualizadas sobre o
funcionamento, atuação e trabalhos
desenvolvidos no âmbito do IPEF e
o potencial de oportunidades para a
ampliação de suas participações em
pesquisas junto ao Instituto.

O IPEF, através do Programa
Cooperativo
de
Melhoramento
Florestal (PCMF), realizou reunião
com representantes da ESALQ/
USP, FCAV/UNESP, FEIS/UNESP,
IB/UNESP, UFES, UFLA, UFLA,
UFSM, UFT, UNICENTRO, UTFPR
e INTA (Argentina), que atuam como
colaboradores científicos das ações do
IPEF em seu Programa Cooperativo

sobre
Melhoramento
Florestal
(PCMF), além de pesquisadores do
próprio Instituto.
No encontro online, foram debatidos
os
temas
do
melhoramento
florestal, genética e biotecnologia,
além de fisiologia, propagação e
qualidade da madeira como temas
correlacionados. Além disso, se

A próxima reunião, agendada para o
início do ano de 2021, dará continuidade
da interação dos membros do grupo.
Uma das metas desses encontros
está relacionada a futura realização
de um evento amplo na área de
melhoramento florestal e temas afins,
visando a discussão e a proposição de
novos estudos de interesse para o setor
florestal, envolvendo a cooperação
multi-institucional.

NOTORIEDADE

Pesquisadores colaboradores
científicos do IPEF estão na lista dos mais influentes do mundo

Diversos cientistas com atuação em
projetos do IPEF aparecem na lista
dos cientistas mais influentes em
Ciências Florestais, de acordo com
o artigo publicado na revista Plos
Biology, liderada por John Ioannidis
da Universidade de Stanford (EUA)
intitulado
“Updated
science-wide
author databases of standardized
citation indicators”. Foram divulgados
dois rankings, sendo um considerando
o impacto dos cientistas ao longo da
carreira, até o final de 2019, e outro
apenas durante o ano de 2019.
No ranking de 2019, aparecem José
Leonardo de Moraes Gonçalves,
professor da ESALQ/USP e líder
científico do Programa Cooperativo
em Silvicultura e Manejo (PTSM/
IPEF); José Luiz Stape, professor
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de pós-graduação da UNESP e ex
líder científico do mencionado PTSM/
IPEF, do Programa Cooperativo
Produtividade Potencial do Pinus no
Brasil (PPPIB/IPEF), do Programa
Cooperativo Produtividade Potencial
do Eucalipto no Brasil (BEPP/
IPEF), do Programa Cooperativo
sobre Fluxos de Carbono e Água
em Eucalipto (EUCFLUX/IPEF) e do
Programa Cooperativo Tolerância de
Eucalyptus Clonais aos Estresses
Hídrico, Térmico e Biótico (TECHS/
IPEF), além do pesquisador Clayton
Alcarde Alvares, ex pesquisador do
IPEF e atual Gerente de Metadados e
Modelagem Ecológica da Suzano.

desenvolveram e/ou desenvolvem
atividades junto ao IPEF, como Dan
Binkley, professor emérito da Northern
Arizona University, que figura como
o autor mais citado da história em
revistas florestais, e que também teve
participação na liderança científico dos
projetos BEPP e TECHS. De acordo
com Dan “os projetos do IPEF sobre
fatores que influenciam o crescimento
das plantações de eucalipto e pinus
estão entre os projetos de pesquisa
florestal mais importantes do mundo no
século XXI. A intrincada coordenação
de trabalho entre empresas e
universidades simplesmente não seria
possível sem o IPEF”.

Além deste seleto grupo de brasileiros,
estão na lista alguns cientistas
de renome mundial, que também

Também fazem parte desta lista, o
prof. Mike Ryan do Serviço Florestal
Americano e Colorado State University,

e os pesquisadores Jean Paul Laclau,
Jean Pierre Bouillet e Yann Nouvellon,
vinculados ao Centre de Coopération
Internationale
en
Recherche
Agronomique Pour le Développement
(CIRAD/França). Os nomes vinculados
ao CIRAD desenvolveram inúmeros
projetos em parceria com o IPEF, com
destaque para o PTSM e EUCFLUX.
Outro destaque cabe ao Prof. Dr.
Sadanandan Nambiar, ex-pesquisador
do CSIRO, renomado instituto de
pesquisas florestais da Austrália,
que contribuiu, significativamente,
na consolidação do cultivo mínimo
no Brasil em projetos conduzidos no
âmbito do PTSM.

Florestais, tendo publicado mais
de 400 artigos técnico-científicos e
vários livros, que atualmente servem
de referência para estudantes e
profissionais da área, à exemplo dos
que tem sido publicado pelo IPEF.
Dentre os conhecimentos liderados,
destaca-se a implementação da cultura
de investigação aprofundada de
aspectos edafoclimáticos, ecológicos
e fisiológicos aplicados à silvicultura
e manejo florestal, ultrapassando as
medições convencionais de volume
e produtividade florestal comumente
utilizadas na área florestal.

Esse grupo contribuiu enormemente
para o avanço do conhecimento
científico e prático nas Ciências

SANIDADE FLORESTAL CONE SUL

IPEF integra comitê

do “I Jornadas Florestais do Cone Sul” e participa do evento
sobre Sanidade Florestal do Cone Sul
O IPEF foi convidado a integrar o
comitê organizador da “I Jornadas
Florestais do Cone Sul”, evento técnico
científico que reúne instituições de
pesquisa científica do Brasil, Argentina,
Uruguai e Chile, que está previsto para
ser realizado no segundo semestre de
2021.

manejo integrado, boas práticas e
desafios para as principais pragas
e doenças de pinus e eucalipto.
Pelo Brasil, abordaram este tema os
professores Carlos Wilcken e Edson
Furtado, ambos da FCA/UNESP
– Botucatu, líderes científicos
colaboradores do IPEF. Pelos

demais países apresentaram Gonzalo
Martinez e Carlos Perez (Uruguai), Juan
Corley e Andrea Andorno (Argentina)
e Rodrigo Ahumada e Miguel Poisson
(Chile). O evento segue disponível no
Youtube no canal do INTA/Argentina,
com quem o IPEF mantém acordo de
cooperação.

Como parte dos eventos satélites
para o lançamento, foi realizado no
mês de novembro o seminário online
“A Sanidade Florestal no Cone Sul:
Problemas Comuns e Enfoques
Compartilhados”, que contou com
abertura conduzida pelos diretores dos
institutos de pesquisa organizadores.
O IPEF foi representado pelo seu
diretor executivo, José Otávio Brito,
que parabenizou os organizadores do
evento e ressaltou a importância da
cooperação e da colaboração para um
aperfeiçoamento do manejo integrado
com a troca de informações de forma
regional.
O seminário colocou em pauta as
experiências dos países sede com o
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PROTEÇÃO FLORESTAL

IPEF e Ibá

se reunem com o MAPA
Representando o IPEF, seu vicediretor e líder científico do Programa
Cooperativo sobre Proteção Florestal
(PROTEF), professor Carlos Wilcken,
e o coordenador Luís Renato
Junqueira, juntamente com o diretor
executivo da Ibá, Embaixador José
Carlos da Fonseca Junior, reuniramse na última semana com o diretor do
Departamento de Sanidade Vegetal e
Insumos Agrícolas do MAPA, Carlos
Goulart, para tratativas incluindo a
Análise de Risco da entrada de novas
pragas no país e controle de formigas
cortadeiras.
Como tema principal, os documentos
sobre “Análise de Risco e Planos de
Contingência para Pragas e Doenças
de Eucalipto e Pinus”, foram colocados
em pauta. Esses documentos trazem
informações sobre insetos e patógenos

que atacam árvores de eucalipto
e pinus, e que ainda não possuem
relato de ocorrência no Brasil; visando
também ampliar as informações
existentes sobre esses organismos
e servir como embasamento para
atualização da lista de pragas
quarentenárias ausentes. O diretor
Carlos Goulart, do MAPA, elogiou a
iniciativa e ressaltou a importância
desses materiais para a vigilância
nacional. Outro tema prioritário para
o setor florestal e que tem recebido
atenção no Ministério é o controle
de formigas cortadeiras. Na reunião
ficou evidente que a equipe do MAPA
está acompanhando a situação e os
desafios que o setor está enfrentando,
buscando
a
manutenção
da
sulfluramida junto a novas alternativas
para o manejo de formigas cortadeiras.

SILVICULTURA e MANEJO

“Plantações de Corymbia:
Aspectos Silviculturais e Tecnológicos”

Plantações de Corymbia

Organizado pel Programa Cooperativo
sobre Silvicultura e Manejo (PTSM)
e pelo Programa Cooperativo sobre
Melhoramento Florestal (PCMF), o
IPEF promoveu o webinar “Plantações
de Corymbia: Aspectos Silviculturais
e Tecnológicos” e colocou em pauta
os avanços alcançados com o cultivo
do gênero Corymbia em escala précomercial.
O evento online contou com a
presença de Roosevelt Almado,
da ArcelorMittal, que dividiu suas
experiências
relacionadas
ao
melhoramento
genético,
manejo
silvicultural e aspectos tecnológicos
da madeira. Por representar uma
empresa dedicada a produção carvão
vegetal e à indústria do aço, Roosevelt
apresentou “cases” e informações
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importantes sobre a tolerância desse
gênero à escassez hídrica, ao ataque
de pragas, além da alta performance e
qualidade na carbonização da madeira
e produção do carvão. O palestrante
destacou alguns desafios em utilizar
o gênero Corymbia em larga escala
como, por exemplo, a dificuldade
de propagação por microestaquia,
e também algumas oportunidades
como a redução de custos na
implantação, reforma e condução das

brotações, principalmente, devido
a rápida expansão das copas e,
consequentemente,
cobertura
do
solo e controle cultural das plantas
daninhas.
O webinar contou também com a
presença de Teotónio Francisco Assis,
da Assistec, que dividiu com todos os
internautas sua vasta experiência em
melhoramento genético e métodos de
propagação de espécies florestais.

Teotônio destacou a aptidão do
gênero Corymbia para a produção de
mourões, madeira serrada e móveis de
alta durabilidade; além da possibilidade
de utilizá-lo para a produção de papel
e celulose. No encontro, ficou evidente
também o potencial uso de espécies
puras de Corymbia, ao invés de utilizar
apenas os híbridos, e a propagação
dos genótipos de interesse via
sementes melhoradas, similar ao que
é realizado na cultura do milho.

PRÊMIO BLUE SKY
O IPEF mais uma vez esteve presente
na premiação de inovação para jovens
do ICFPA – Blue Sky Young Researcher
and Innovation Award. Nesta edição,
a Professora Dra. Vera Lex Engel,
membro
do
Conselho
Técnico
Científico do IPEF e professora da
Faculdade de Ciências Agronômicas FCA da Universidade Estadual Paulista
- UNESP, a convite da Ibá - Indústria
Brasileira de Árvores, representou
o Instituto na banca avaliadora da
área de Conservação e Ambiência.
“O prêmio dá maior visibilidade à
importância do setor florestal junto
à sociedade sobre os avanços na
pesquisa e desenvolvimento que o
setor vem experimentando, e sobre as
diversas formas com que as florestas
e seus produtos podem contribuir
para o desenvolvimento sustentável
e melhoria de qualidade de vida da
população”, pontua Professora Dra.

Vera Lex Engel e complementa que
a premiação reconhece o esforço que
empresas, instituições de pesquisa e
universidades têm feito em busca de
soluções inovadoras para os desafios
ambientais, sociais e tecnológicos que
se apresenta, permitindo ganhos cada
vez maiores de produtividade com
sustentabilidade ambiental, social e
econômica.
A etapa regional contou com 16 projetos
inscritos e, de acordo com a Professora
Vera, todos de altíssimo nível. “Desses,
a maioria (68%) foram desenvolvidos
por mulheres, o que indica o quanto a
presença feminina vem crescendo na
pesquisa e desenvolvimento, inclusive
no setor florestal”, diz a Professora.
Já a fase internacional prevista
para abril de 2021 contará com a
presença dos autores dos três projetos

vencedores desta etapa regional. O
Brasil será representado por Francine
Ceccon Claro, que ficou com o primeiro
lugar, Bruna Virgínia Rodrigues que
conquistou o segundo lugar, e Valquíria
Lima Bessa de Castro e Humberto
Fauller de Siqueira, em terceiro lugar
empatados.
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Reunião de filiadas
finaliza calendário de eventos do
PROTEF
Para finalizar o seu calendário de
eventos, o Programa Cooperativo
sobre Proteção Florestal do IPEF
(PROTEF) realizou a 36ª Reunião de
Filiadas e o 4º encontro do Grupos de
Trabalho (GT) sobre vespas-de-galha
do eucalipto. A 36ª Reunião de Filiadas
abordou tópicos importantes para o
fechamento de ano do Programa,
considerando
seus
aspectos
administrativos e técnicos como a
apresentação do orçamento, plano

de trabalho e cronograma de eventos
para 2021. Já no 4º encontro do
Grupos de Trabalho (GT) foi possível
apresentar os principais resultados das
pesquisas em andamento, abordando
principalmente aspectos relacionados
ao controle biológico e controle químico
deste grupo de pragas, propiciando
também um benchmarking singular
na troca de experiências entre as
empresas participantes.

Novas circulates técnicas
No
intuito
de
divulgar
conhecimentos
técnicos
e
científicos referentes ao setor
florestal, o IPEF lançou duas
novas circulares técnicas. A
Circular Técnica (ISSN 01003453), publicada desde 1979,
traz como objetivos principais
as transferências de tecnologia,
disseminação
de
métodos,
técnicas e informações para o
desenvolvimento das atividades
florestais e para a atualização dos
profissionais que atuam no setor.
As novas publicações tratam do
tema “Produtividade atingível de
eucalipto em diferentes ciclos
climáticos para o estado de
Rondônia” e “Representatividade
do monitoramento hidrológico
realizado pelo PROMAB”.
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Marcio José de Araujo

foi contratado para o cargo
de Assistente Executivo do
Programa Cooperativo sobre
Melhoramento
Florestal
do IPEF (PCMF). Marcio
é
Engenheiro Agrônomo
pela Universidade Estadual
Paulista, possui mestrado e
doutorado pela FCAV-UNESP
em Genética e Melhoramento
de Plantas, sob a orientação
do prof. Rinaldo Cesar de
Paula.
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