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GESTÃO

IPEF elege Nova
presidência e conselhos

Parceria com a
Biblioteca ESALQ/USP

Programa PCoppice
inicia suas atividades
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EDITORIAL
Prof. José Otávio Brito
Diretor Executivo do IPEF
Os primeiros seis meses de 2021 foram
produtivos para o IPEF. Seguindo todos
os protocolos impostos para pandemia do
Covid-19, o Instituto manteve a maioria de
suas ações em formato online. Diversas
pesquisas foram divulgadas, estudos
continuam em andamento, eventos foram
realizados, dentre outros.
No último
mês, o Programa Cooperativo PCoppice
- Produtividade da Brotação de Clones
de Eucalyptus iniciou suas atividades e,
recentemente, foi firmada a importante
parceria com a Biblioteca ESALQ/USP.
Todos os esforços seguem a missão
do IPEF, em gerar soluções para suas
empresas associadas e, assim, contribuir
com a evolução do setor florestal
brasileiro. Ainda nesse período, tivemos
a eleição do novo Conselho Deliberativo,
da mesma forma em que foram eleitos,
respectivamente, Douglas Seibert Lazaretti
(Suzano) e Carlos Augusto Soares do
Amaral Santos (Klabin) como presidente
e Vice-Presidente. Até então, as funções
vinham sendo exercidas por Germano
Aguiar Vieira (Eldorado) e Lucas Olstan
Rando (Gerdau), aos quais agradecemos
pelas excelentes contribuições que
aportaram ao IPEF.
Seguimos para o segundo semestre de
2021, na expectativa de que teremos
tempos melhores para exercício de nossos
trabalhos!

Boa leitura!
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IPEF elege

sua nova presidência e conselhos
Por forças estatutárias, o IPEF promoveu alterações em
funções importantes de sua gestão. Em Assembleia Geral,
foram eleitos novos membros do Conselho Deliberativo e
Conselho Fiscal, além da nova presidência e vice-presidência.
O evento, realizado online, contou com a participação de
representantes de todas as empresas associadas.
Comprometidos em dar continuidade a missão do IPEF, que
é a de contribuir com o desenvolvimento do setor florestal,
Douglas Seibert Lazaretti, diretor de operações florestais da
Suzano, e Carlos Augusto Soares do Amaral Santos, gerente
corporativo de P&D Klabin, assumiram, respectivamente, a
presidência e vice-presidência do Conselho Deliberativo do
Instituto.
“A história do IPEF e sua tão relevante contribuição para o
setor de base florestal brasileiro, me motivaram a aceitar,
com muita honra, o desafio de assumir a presidência da
instituição”, afirma Douglas Seibert Lazaretti, pontuando que
muito do que o setor conquistou tem forte contribuição do
Instituto. “Trata-se de uma instituição de renome, referência
no setor florestal, dentro e fora do Brasil. O IPEF tem forte
potencial de tornar ainda mais robusto o ecossistema de
inovação do setor Florestal, por meio do envolvimento de
instituições de pesquisa, empresas, startups, sociedade,
profissionais e stakeholders ligados ao nosso segmento”,
complementa. Formado em Engenharia Florestal, o presidente
possui mestrado também na área, já atuou diferentes setores
do segmento e teve a oportunidade de ampliar a visão de
ecossistema de inovação mediante da formação no MIT Massachussets Institute of Technology. “Espero contribuir
atuando em uma linha voltada à conexão, à colaboração e ao
fortalecimento de representatividade de todas as instituições
associadas”.
Para Carlos Augusto Soares do Amaral Santos, o IPEF
tem grande importância no desenvolvimento do segmento,
principalmente, na indústria de celulose e papel. O vicepresidente pontua que os programas científicos do Instituto
têm contribuído na produtividade florestal, principalmente do
eucalipto e, durante mais de 50 anos, trouxe à todas as suas
associadas contribuições científicas fundamentais para que
o setor pudesse crescer como tem acontecido. “O Brasil não
seria o segundo maior produtor de celulose do mundo, se não
fossem os avanços no conhecimento das florestas plantadas, e
o IPEF contribuiu com informações que puderam ser aplicadas
não somente no nosso país como no Chile, Uruguai, África
do Sul, Portugal e Espanha. Além disso, o Instituto tem uma
estrutura de apoio envolvendo universidades, que possuem
vasto conhecimento científico em diversos segmentos, como
o siderúrgico, entre outros, que trabalham com a madeira
como matéria-prima”, contextualiza e afirma que a sua
candidatura foi motivada pela sua crença na contribuição
científica do IPEF ao segmento florestal. “Sou membro da

“A história do IPEF e sua tão relevante
contribuição para o setor de base florestal
brasileiro, me motivaram a aceitar, com
muita honra, o desafio de assumir a
presidência da instituição.”
Foto: Divulgação

Douglas Seibert Lazaretti, diretor de operações
florestais da Suzano e novo Presidente do Conselho
Deliberativo do Instituto

Foto: Divulgação

“O Brasil não seria o segundo maior
produtor de celulose do mundo, se não
fossem os avanços no conhecimento das
florestas plantadas, e o IPEF contribuiu
com informações que puderam ser
aplicadas não somente no nosso país como
no Chile, Uruguai, África do Sul, Portugal e
Espanha.”
Carlos Augusto Soares do Amaral Santos, gerente
corporativo de P&D Klabin e novo Vice-Presidente do
Conselho Deliberativo do Instituto
Instituição há quase oito anos e a
Klabin, empresa na qual sou gestor da
área de pesquisa, desenvolvimento e
inovação tecnológica, é fundadora da
entidade. Além disso, possuo mais
de 30 anos de experiência no setor
de celulose e papel e já fui membro
do Conselho Executivo da ABTCP
(Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel) nas posições de
vice e presidente do Conselho”.
Na Assembleia Geral Ordinária foram
eleitos os membros para os Conselho
Deliberativo e Fiscal. No site do IPEF
é possível ter acesso a composição da
nova gestão.

Obrigado!
Por oito anos, Germano Aguiar Vieira - Eldorado exerceu o
cargo de presidente e Lucas Olstan Rando - Gerdau, o de vicepresidente, deixando um significativo e importante legado na
construção e geração de pesquisa, com a integração entre
instituições e sociedade. O IPEF agradece, profundamente,
o trabalho realizado, bem como a colaboração do demais
membros representantes de suas associadas que, por força
estatutária, completaram seus mandatos junto ao Conselho
Deliberativo e Fiscal da gestão anterior.
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Biblioteca ESALQ/USP

IPEF firma importante parceria com a Biblioteca ESALQ/USP

Foto: Divulgação

Recentemente, o Instituto se tornou
parceiro oficial da Biblioteca ESALQ/
USP passando, por seu intermédio,
a oferecer serviços e acesso
diferenciados ao rico banco de dados
da Biblioteca, compreendendo os
Portais USP, Capes e de outros órgãos
conveniados. Através deste acordo,
que contou com a chancela da PróReitoria de Cultura e Extensão da USP,
será possível incentivar o uso, geração
e o compartilhamento de informações
científicas, tecnológicas e de inovação,
de alto padrão, dentro das ações de
trabalho do IPEF. “A parceria com o
IPEF significa para a Biblioteca que
os nossos produtos têm credibilidade.
Entendemos que os serviços públicos,
resultantes de impostos devem atingir
outras organizações e à sociedade
de uma maneira geral”, afirma Marcia
Saad, chefe técnica da Divisão de
Biblioteca na USP/ESALQ.
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Foto: Divulgação

O IPEF se dedica ao desenvolvimento
de pesquisas no formato cooperativo,
estimulado a integração com as
empresas, universidades e instituições.

IPEF

recebe novas
associadas

PCoppice

Programa PCoppice inicia suas atividades

A Aço Verde Brasil e a Ramires
Reflortec são as mais novas associadas
ao IPEF. A partir deste mês, as
empresas somam suas experiências e
contribuem com as ações do Instituto
em prol do crescimento do setor
florestal brasileiro.
As duas associações estão vinculadas a
atualização do Estatuto Social do IPEF,
que flexibilizou e incentivou a admissão
de novas empresas de pequeno e
médio porte no sistema cooperativo
de pesquisa técnico-científica, em
busca de novas tecnologias, aumento
da produtividade e sustentabilidade de
florestas plantadas.

Imagem aérea do sítio do PCoppice na filiada
Duratex, em Buri (SP) evidencia a diferença de
sobrevivência da brotação dos clones sob talhadia.

Após a finalização do Programa
Cooperativo TECHS (Tolerância de
Eucalyptus Clonais ao Estresse Hídrico,
Térmico e Bióticos) considerado um
marco para a Silvicultura Brasileira, o
IPEF firmou parceria com algumas de
suas empresas associadas e, juntos,
anunciaram o início do Programa
Cooperativo PCoppice - Produtividade
da Brotação de Clones de Eucalyptus.
O PCoppice, em continuidade ao
TECHS, fará um estudo comparativo
sobre a produtividade de plantações
de Eucalyptus, manejadas sob sistema
de alto fuste e talhadia, em diferentes
regiões do Brasil.
Recentemente,
inclusive, os representantes das
empresas e instituições participantes,
sob
liderança
do
coordenador
do Programa, Professor Rodrigo
Hakamada (Univ. Fed. Rural de
Pernambuco - UFRPE), se reuniram
para tomar as primeiras decisões
que deram início às atividades do
PCoppice.
“A proposta do PCoppice chegou em
boa hora! A capacidade das cepas
de emitir brotações é conhecida,

mas a difícil decisão de adoção de
implantação, reforma ou talhadia
motivam novas pesquisas. Temos
grandes
expectativas,
pois
o
Programa conta com uma grande
rede experimental e acreditamos que
a participação facilitará na tomada de
decisão, não só da Bracell e associadas,
mas de todas as empresas do setor”,
afirma Túlio Queiroz, especialista
em ecofisiologia na Bracell, empresa
filiada ao PCoppice.
Com o total apoio das empresas,
estão sendo realizadas as medições
iniciais de sobrevivência dos sítios
experimentais, lideradas por Sarah
Diniz, engenheira residente do IPEF,
e por Pietro Fernandes, mestrando do
Pcoppice junto à UFRPE. Em breve,
o Programa terá uma primeira análise
sobre os clones com maior taxa de
sobrevivência nos sítios, que já foram
cortados, e será verificado se existe
alguma relação entre a sobrevivência,
variáveis
edafoclimáticas
e
silviculturais do material na primeira
rotação. A primeira reunião oficial do
PCoppice já está pré-agendada para o
mês de julho!
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UFRPE:

aula inaugural sobre o setor florestal
O Programa de Residência Profissional
Agrícola da Universidade Federal
Rural de Pernambuco - UFRPE contou
com uma Aula Inaugural e recebeu
profissionais do setor florestal que
abordaram a importância do Programa
na vida dos recém-formados e de
como será a sua execução. O evento
contou com abertura do Prof. Rodrigo
Hakamada, coordenador do Programa
de Residência e do Programa
Cooperativo Programa Cooperativo
Produtividade da Brotação de Clones
de Eucalyptus - PCoppice, do IPEF, e
com a presença do reitor da UFRPE,
Prof. Marcelo Carneiro Leão, do

chefe do departamento de Ciências
Florestais, Prof. Marcone Moreira,
com os professores Madalena Guerra
e Francisco Souza, ambos da PróReitoria de Pós-Graduação da UFRPE,
e com Werito Melo, coordenador
do
Programa
de
Residência
junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA.
Representantes das empresas e
instituições parceiras, como Raul
Chaves, consultor florestal da Duratex,
e José Otávio Brito, diretor do IPEF,
também estiveram presentes na Aula
Inaugural.

Relatório PROMAB:

uma importante ferramenta de monitoramento hidrológico

Foto: Divulgação

O relatório técnico anual do Programa
Cooperativo sobre Monitoramento
Ambiental
em
Microbacias
Hidrográficas do IPEF (PROMAB)
é uma importante ferramenta de
comunicação sobre o monitoramento
hidrológico. Através desse estudo, a
equipe técnica do Programa sintetiza os
resultados anuais do monitoramento,
avalia os efeitos do manejo florestal
sobre os recursos hídricos, aponta
problemas e faz recomendações
técnicas para a empresa filiada. Os
dados apresentados oferecem, além
dos indicadores hidrológicos obtidos
no último ano de monitoramento, a
análise de toda a série histórica de
dados acumulados.
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Foto: lookstudio

Empresas filiadas ao Programa como
Bracell, Klabin e UPM já receberam os
seus relatórios técnicos e comprovam
a relevância do estudo em suas áreas
de atuação.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A Bracell possui a microbacia mais
antiga monitorada pelo PROMAB!
A análise é realizada nas áreas de
plantio da empresa, na Bahia, em
uma microbacia experimental com
predominância de florestas plantadas
de eucalipto. Esse monitoramento teve
início em 1996 e avaliou três ciclos
completos de manejo do plantio até
a colheita, sendo que, recentemente,
teve início o quarto ciclo. No total,
são mais de 7.300 registros diários de
vazão analisados ao longo destes 25
anos de monitoramento e um total de
400 amostras de qualidade da água
coletadas na microbacia.

Para a Klabin, o PROMAB entrega
dois relatórios anuais sobre o
monitoramento no estado do Paraná e
em Santa Catarina. O monitoramento
paranaense é realizado em duas
microbacias pareadas, sendo uma
com predominância de plantios de
pinus e de florestas nativas, e outra em
microbacia experimental denominada
de Bacia Escola. Em Santa Catarina,
o
Programa
também
analisa
duas microbacias pareadas com
predominância de plantios de pinus e
florestas nativas. O monitoramento
das microbacias pareadas do Paraná
foi iniciado em 2005 e o último relatório
técnico analisou mais de 9.300 dias
com dados de vazão com resultados
de cerca de 730 amostras de água
considerando conjuntamente as duas
microbacias. Enquanto, o estudo na
Bacia Escola foi iniciado em 2017

e tem como principal característica
avaliar o efeito do mosaico formado
por vegetação nativa e florestas
plantadas de pinus e eucalipto sobre
os recursos hídricos, ressaltando que
a água produzida por essa microbacia
constitui uma das principais fontes
para o abastecimento público da
cidade de Jaguariaíva (PR). A série
histórica dessa microbacia conta
atualmente com 1.155 dados diários
de vazão coletados e pouco mais de
30 amostras de água.
Já nas microbacias pareadas em
Santa Catarina, o monitoramento foi
iniciado em 2008 e o relatório técnico
apresentou a análise de mais de
6.700 dados diários de vazão e mais
de 560 amostras de água coletadas
considerando as duas microbiais
conjuntamente.

Foto: Divulgação

Na UPM localizada no Uruguai, o
PROMAB realiza o estudo de duas
microbacias experimentais desde
2011. Ambas foram monitoradas por
um período inicial e apresentavam
pastagens como cobertura do solo.
Após esse primeiro período, uma
das microbacias foi convertida para
florestas plantadas de eucalipto e a
outra se manteve com pastagens. O
último relatório técnico analisou mais
de 6.600 dados diários de vazão nas
duas microbacias, os efeitos das
florestas plantadas e das pastagens
sobre a dinâmica da água subterrânea
por meio de seis poços piezométricos.
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PCCF e a certificação FSC
PCCF contribui na construção de normas tecnicamente
embasadas – uso de pesticidas e a certificação FSC
O Manejo Integrado de Pragas e
Doenças compõe um dos temas mais
relevantes para o setor brasileiro
de florestas plantadas certificadas,
sendo importante foco de atuação
do Programa Cooperativo sobre
Certificação Florestal do IPEF (PCCF).
A Consulta Pública do FSC para envio
de comentários sobre os “Indicadores
Genéricos Internacionais Para o Uso
de Pesticidas Altamente Perigosos”
(FSC-STD-60-004a), um documento
de alto impacto e complexidade
técnica, ocorreu entre os meses de
março e abril. De maneira geral,
o draft apresenta alguns pontos
bastante críticos, como a necessidade
de
biomonitoramentos
médicos
complexos para trabalhadores, a
implementação de programas que
objetivem substituir os pesticidas
altamente perigosos, a compensação
de danos aos stakeholders afetados,
a identificação de “trigger values” e os
biomonitoramentos ambientais.
Em apoio às suas filiadas, o PCCF
promoveu encontros para análises
e discussões com seu grupo de

químicos (GT Químicos – formado
por especialistas de empresas
florestais), Programa Cooperativo
sobre Proteção Florestal do IPEF
(PROTEF), IBÁ – Indústria Brasileira
de Árvores e algumas certificadoras.
Foi realizado também um encontro
com suas filiadas para explanação do
conteúdo e resultados das discussões
prévias, coleta de novas contribuições
e avaliação de impactos.
Em adição, especialistas em toxicologia
médica foram consultados para apoiar
nas questões de biomonitoramentos
médicos
apresentadas
pelo
documento, resultando em um “Parecer
Técnico” especifico sobre a questão,
que foi aprimorado, rediscutido pelo
grupo envolvido (PCCF, PROTEF, GT
Químicos e IBÁ) e resultou em um
documento de alta relevância.
Assim, este documento foi convertido
em uma “Carta ao FSC”, compartilhada
com diversos países para obtenção de
signatários. Além das 71 empresas
filiadas ao PCCF e associadas à IBÁ,
foram obtidas assinaturas de outras 51
empresas e 3 pessoas, distribuídas no

Devido à pandemia, a Assembleia Geral FSC prevista para 2020 foi postergada
para 2021. Porém, em razão da persistência do cenário pandêmico, será
realizada de maneira virtual e contemplará a discussão e votação de somente
parte das moções submetidas ao longo de 2020 e 2021. Para informar suas
filiadas, bem como fornecer subsídios para que definam seus posicionamentos
de voto, o PCCF aliou-se à IBÁ para contribuir na preparação de material e
promover discussões conjuntas entre as empresas filiadas e associadas das duas
instituições. As discussões ocorrem de maneira virtual e abordam questões de
posicionamento, esclarecimento de dúvidas, priorização e avaliação de impactos
referentes a cada moção. Para contemplar todas as moções submetidas em
2021, estão previstos 6 encontros organizados conforme os temas 1) Conversão;
2) Governança; 3) Aspectos Sociais; 4) Manejo Florestal; 5) Aspectos Ambientais
e; 6) CoC e Auditorias.
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Chile, Uruguai, Argentina, Paraguai e
África do Sul.
Além da Carta ao FSC, a partir desta
ação estruturada e envolvendo
diversos agentes, se tornou possível
construir comentários robustos e
tecnicamente embasados para apoiar
a geração de indicadores a partir desta
consulta pública.
Todo este material foi postado na
plataforma de Consultas FSC e
enviados ao FSC Internacional em
nome de todas as empresas filiadas
ao PCCF e associadas à IBÁ.
Foram também compartilhados com
membros do Uruguai, Argentina e
Chile, com retorno de aprovação e
alinhamento pleno, o que fortaleceu o
posicionamento brasileiro.
Cientes da criticidade e importância
destes indicadores, além da “Carta ao
FSC” e dos comentários à Consulta
Pública, ainda será apresentado ao
grupo de trabalho do FSC um estudo
técnico conduzido por renomados
médicos
toxicologistas,
contendo
análises aprofundadas sobre a
disponibilidade dos biomonitoramentos
médicos requeridos, seus custos,
acuracidade e viabilidade.

PTSM

Avaliação e manejo da comunidade microbiana no solo é
tema de evento do PTSM

O Programa Cooperativo sobre
Silvicultura e Manejo do IPEF (PTSM)
promoveu webinar exclusivo para as
empresas filiadas sobre “avaliação e
manejo da comunidade microbiana no
solo”. Conduzido pelo Prof. Dr. Jose
Leonardo (ESALQ/USP), o evento
colocou em pauta as principais funções
da comunidade microbiana do solo,
bem como os métodos de avaliação
mais
tradicionais
e
modernos,
exemplificando com o coeficiente
metabólico dos microrganismos e
atividade enzimática. O Prof. Leonardo
destacou também os estudos e
resultados conquistados pelo PTSM,
como os impactos do cultivo mínimo

Nova filiada

ao PTSM

O Programa Cooperativo sobre
Silvicultura e Manejo do IPEF (PTSM)
celebra a filiação da MetalSider
Florestal. Produtora de carvão vegetal,
através de florestas de Eucalyptus, e
de madeira imunizada utilizada em
diversas aplicações como construção
civil e uso rural, a empresa possui
um processo totalmente verticalizado,
desde produção de carvão vegetal até
a peça fundida, além de produção de

na comunidade microbiana do sol, e
comentou sobre a tecnologia BioAs recentemente divulgada pela Embrapa
e que inclui na análise de rotina de
solos alguns atributos biológicos,
como o teor das enzimas arilsulfatase
e beta-glicosidase). Ainda no evento
foram discutidas algumas práticas
silviculturais capazes de contribuir
para “saúde biológica do solo”, como:
a inoculação de microrganismos; a
colheita com impacto reduzido no solo;
o cultivo mínimo do solo; o controle
de plantas daninhas em faixa; e a
sucessão, consórcio ou rotação de
culturas (comum em culturais anuais).

energia elétrica a partir de processo
sustentável. A MetalSider Florestal
pontua que a filiação foi motivada pela
possiblidade que o PTSM oferece
para troca de informações com
representantes de diversas empresas
para melhorias em seu manejo
florestal, visando, inclusive o aumento
da produtividade.

EQUIPE

Laís Giacomini passou a
integrar o time do IPEF como
auxiliar administrativa no
Programa sobre Mecanização
e
Automação
Florestal
(PCMAF). Laís concluiu o
ensino médio com habilitação
profissional de técnico em
administração pelo Centro
Paula Souza/ETEC. “A Laís
chega para nos auxiliar nas
questões administrativas do
programa, permitindo que
eu e o do
Prof.
Saulo Guerra
“Participar
II Encontro
dos
Estagiários
foi mais
muito nos
gratificante,
foquemos
quesitos
principalmente
momento
técnicos
enesse
estratégicos”,
difícil
de
distanciamento
em
comenta
o
coordenador
que estamos vivendo. Helena
executivo
do
PCMAF,
Farsoni, estagiária PROTEF.
Guilherme Oguri.
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