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Apresentação
A Silvicultura Brasileira de florestas plantadas comemorou recentemente seu centenário, baseando-se na
introdução do eucalipto em escala comercial por Edmundo Navarro de Andrade.
A partir da década de 60, realmente tomou um impulso significativo mercê do início da industrialização,
em larga escala, de produtos de origem vegetal, notadamente da madeira como matéria-prima para a produção
de celulose e chapas.
Não por coincidência, a ciência florestal era despertada pela criação das primeiras escolas de engenharia florestal e atenção dos institutos e centros de pesquisas que, de forma tímida, já se dedicavam a pesquisas na área.
De forma acelerada, a tecnologia importada passou a ser substituída pela tecnologia gerada no próprio país
devido aos esforços do meio acadêmico e do meio empresarial, tanto pela iniciativa pública como privada. Esse
sinergismo colocou o Brasil como um dos líderes da silvicultura intensiva no mundo todo em apenas 40 anos.
Por outro lado, tornou o Brasil um país de vanguarda na exportação de produtos florestais, destacando-se
como o maior produtor e exportador de celulose branqueada de madeira de eucalipto. Um fato inédito é a formação de recursos humanos que estão desempenhando suas funções profissionais em empresas do exterior.
Nesse contexto, o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais ocupa um lugar de destaque como pioneiro
nos trabalhos de integração universidade-empresa e como exemplo da validade do modelo que procura otimizar
os recursos humanos, materiais e financeiros em prol do setor florestal brasileiro.
Este livro procura resgatar parte de sua história e trajetória vitoriosa.
Boa leitura a todos.
José Maria de Arruda Mendes Filho
Presidente do Conselho Deliberativo
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Prefácio
Um sonho pode se tornar realidade se um idealista decide levantar uma bandeira e liderar
uma equipe de outros sonhadores-empreendedores.
A História registra um sem-número de exemplos e somos testemunhas pessoais de algo
acontecido no fim da década dos anos 60: Helládio do Amaral Mello transforma um sonho em
realidade, motivando e liderando alguns colegas de Universidade e empresários da incipiente
área florestal brasileira da época. O desafio: criar um mecanismo de integração do meio acadêmico com o meio empresarial, agregar ciência e tecnologia à técnica e à prática.
A semeadura, que corria riscos de cair nos caminhos e ser pisada pelos caminhantes,
entre as pedras, e secar por não criar raízes ou ser levada pelas aves, caiu em terra fértil e
produziu frutos, dez...cem... mil por um. A partir dessa missão predestinada, pôde-se observar
resultados concretos de integração e interação entre as partes envolvidas com resultados que
extravasam para o setor florestal brasileiro e mundial.
Não há registros de algo dessa amplitude, desprendimento e abertura em nenhum outro setor da economia nacional. Esse exemplo da área florestal permanece inédito e admirado
quarenta anos depois. Essa técnica de dividir o particular é o grande segredo para multiplicar
o coletivo.
Para isso não há segredos, nem passes de mágica.
As páginas seguintes registram uma alternativa testada e aprovada. Uma história em que
todos saem vitoriosos porque o maior vitorioso é o Setor Florestal Brasileiro. Todos nós.

Luiz Ernesto George Barrichelo
Diretor Executivo
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“O primeiro passo dado por algumas das indústrias brasileiras que utilizam a madeira como
matéria-prima consistiu numa tomada de posição com vistas a conseguir melhores produtos através da melhoria do rendimento industrial. Nesse sentido, a matéria-prima seria o
primeiro ponto a ser focalizado. Produzir mais, de melhor qualidade e a preços mais reduzidos, constituiria o desafio a ser enfrentado”.
“A natureza humana, entretanto, tende a se opor a mudanças e, desde que novas idéias signifiquem mudanças, sua aceitação requer esforços especiais. Para isso há que investigar, há que procurar novas técnicas e novos sistemas de trabalho”.
“Mas quem, se não a pesquisa cientificamente planejada e conduzida, poderia fornecer elementos para respostas convincentes? Como enfrentar a situação se, a esse respeito,
não coubessem indagações?”

Prof. Helládio do Amaral Mello
fundador do IPEF- Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais

O questionamento do Prof. Helládio, por si, justifica
a criação e implantação do IPEF- Instituto de Pesquisas
e Estudos Florestais, entidade que nasceu em 1968 sob a
égide do poder criativo de mestres da engenharia agronômica e do empenho concentrado de empresários que viram na parceria Universidade-empresa a estratégia lógica e necessária à solução dos sérios problemas nos quais
estava imersa a Silvicultura Brasileira.
Se, por um lado, o crescimento econômico do Brasil pulsava, alavancando consigo um grande número
de empreendimentos que precisavam da madeira como
matéria-prima para o seu crescimento, por outro, faltava tecnologia capaz de fazer crescerem florestas para
abastecer o consumo do emergente mercado que se
apresentava fértil, inovador, destemido.
Enquanto o problema estava em obter a maior quantidade possível de madeira, no menor espaço de tempo,
ao menor custo e qualidade adequada ao seu uso final, a
solução, obviamente, se traduzia em vislumbrar, promover e apontar caminhos, tendo-se por base a realização de

estudos e pesquisas que respaldassem cientificamente as
decisões de grupos empresariais que compunham o setor
florestal brasileiro.
Justamente neste contexto, surge o IPEF. Primeiro
organismo do gênero criado no Brasil e na América Latina, ele não apenas fez história. No auge de seus 40 anos,
o IPEF colaborou para a transformação da história da Silvicultura Brasileira, consolidando-se como referência nacional, sendo considerado um dos grandes responsáveis
pela criação das mais sofisticadas técnicas para melhoria
da qualidade e produtividade das florestas.
A seguir, um pouco da história do IPEF, contada a
partir das atas da Entidade, relatórios técnicos e anuais,
publicações diversas e depoimentos que traduzem, parcialmente, a grandiosidade e importância dos Programas implantados com o mérito de superar problemas e
apresentar soluções viáveis que, compartilhadas, vêm
se transformando em instrumentos imprescindíveis ao
desenvolvimento do setor florestal, com reflexos diretos
na própria economia brasileira.
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Helládio do Amaral Mello em aula prática de viveiro florestal ministrada por ele em 1958, quando era assistente da Cadeira de Horticultura da Esalq
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Década de 1960...
O surgimento do IPEF
O desafio de reconstrução após a II Guerra
Mundial transformou a década de 60 num período
de otimismo e progresso, repleto de esperança de um
mundo novo e melhor. No Brasil, após uma fase ini
inicial recessiva de ajuste e reorganização do sistema
financeiro, a recuperação da capacidade fiscal do Es
Estado e a maior estabilidade monetária começaram a
se estabelecer em 1968, quando o país experimentou
um período de forte expansão econômica.

empresas consumidoras de madeira atendessem ao Código
Florestal Brasileiro criado no ano anterior, 1965, mantendo
florestas para atender o próprio consumo. O governo, por
sua vez, respaldava a decisão por meio da política de incentivos fiscais para quem plantasse florestas.

Era o “milagre econômico”, denominação dada
à época de excepcional crescimento econômico ocor
ocorrido durante a ditadura militar, especialmente entre
1969 e 1973. Todas as áreas que impulsionavam o
crescimento foram beneficiadas, inclusive o setor flo
florestal, que passou a adquirir personalidade dentro
do contexto agrário em função da grande demanda
de madeira para futuros projetos industriais.
A Engenharia Florestal, como carreira, era
recém-descoberta no país e as indústrias de base
florestal começavam a se consolidar. Até 1966, por
exemplo, o Brasil mantinha cerca de 400 mil hectares
de área plantada, extensão que saltou para três mi
milhões de hectares nas décadas seguintes.
No destaque, exploração florestal em 1950,
processo utilizado para abrir espaço para a lavoura

O rápido crescimento do setor fez com que as
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Instituída em 1966, a Lei 5.106 permitia a dedução
de Imposto de Renda para investimentos em projetos
de reflorestamento aprovados pelo Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal (IBDF). A iniciativa propiciou a expansão dos maciços florestais de espécies
exóticas no Brasil, especialmente o pinus e o eucalipto,
sem que as empresas sentissem, de pronto, o peso dos
investimentos que, duas décadas depois, transformariam o Brasil no maior produtor de celulose de fibras
curtas de eucalipto do mundo.

de respostas científicas para os problemas que cerceavam o
desenvolvimento do setor.
O engenheiro agrônomo Antônio Sebastião Rensi Coelho que, no final de 1960, assumiu a área florestal da empresa Duratex, em Jundiaí, lembra que, naquela época, havia
disponível para colheita imediata uma extraordinária reserva de madeira de eucalipto em ponto de corte na região, fruto do excelente trabalho de fomento da Companhia Paulista
de Estradas de Ferro.
Ele revela, inclusive, que boa parte das florestas paulistas foi queimada como lenha nas caldeiras das locomotivas da Companhia, quando elas começaram a transitar pelo
Estado de São Paulo. A própria Paulista, entretanto, estava
atenta ao impacto de suas atividades e, em 1916, deu início
à comercialização de sementes de eucalipto, que o cientista
Edmundo Navarro de Andrade, pioneiro nas atividades de
reflorestamento e preservação florestal no Brasil, demonstrara ser a única espécie capaz de atender a frenética demanda do transporte ferroviário.

Como conseqüência imediata, houve um aumento substancial na demanda de sementes dessas espécies
para o plantio que, colhidas de forma maciça, provocaram
queda na sua qualidade genética e fisiológica. Faltava tecnologia e o reflorestamento teve início em meio a inúmeras falhas nas fases de implantação, manejo e exploração,
em decorrência da falta de informações, de profissionais
especializados, ausência de equipamentos apropriados e
sementes melhoradas.
Paradoxalmente, o cenário no qual o setor florestal brasileiro se desenvolvia parecia próspero e desolador. O conhecimento sobre o cultivo de plantas de rápido crescimento- característica das florestas plantadas- era mínimo e não
havia programas conservacionistas e de melhoramento.

No início da década de 60, sobrava madeira e faltavam os avanços tecnológicos, uma vez que as técnicas
florestais não haviam acompanhado, na sua totalidade,
as técnicas agrícolas. Jundiaí, entretanto, primava pela
existência de viveiros para a produção de mudas de boa
qualidade para a época e a cidade era, então, considerada
uma boa fonte de produção de mudas de eucaliptos, os
“pelotinhos”, como eram chamados.

A situação preocupante chamou a atenção de um grupo de professores da Cadeira de Silvicultura da Esalq/USP
(Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), na cidade
de Piracicaba-SP. Liderados pelo Prof. Helládio do Amaral
Mello, esses professores se uniram a empresários em busca

Aliás, a história da floresta plantada da Paulista nasceu
em Jundiaí, no bairro do Horto, seguindo depois o percur-
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Aspectos de uma serraria no interior de São Paulo, na década de 50
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so traçado pela própria estrada de ferro. Ao longo de toda
a extensão, as espécies Eucalyptus saligna e E. tereticornis
reinavam absolutas, detentoras de madeira densa, propícia à
produção de energia e construção dos dormentes dos trilhos
para locomotivas.
Relatos de Rensi Coelho revelam que a Companhia
Paulista fez um trabalho extraordinário ao plantar uma grande quantidade de espécies, produzindo maciços devidamente isolados. Jundiaí passou, então, a ser um centro de produção de mudas de eucalipto, transportadas em caixinhas que
facilitavam seu trânsito pela estrada de ferro.
As sementes, na sua maioria, tinham origem nas reservas da própria Paulista, com destaque para o Horto de Rio
Claro, onde alguns técnicos já desenvolviam um trabalho
pioneiro. Apesar dos cuidados iniciais na separação e isolamento das espécies introduzidas, a possibilidade dos cruzamentos naturais e a demanda crescente levaram os híbridos
a se espalharem pelas áreas reflorestadas.
Rensi recorda com satisfação o que ocorreu com o Eucalyptus alba, confirmando o apelido que técnicos e especialistas acabaram usando para identificá-lo como “E. salalba”,
espécie que sobressaiu de uma extraordinária seleção natural; “só nossa”, como faz questão de observar.
Os trabalhos da Paulista popularizaram também o
“torrão paulista”, mérito do engenheiro agrônomo Asdrubal Silveira Alves, que melhorou e incentivou o seu uso,
ajustando e racionalizando as toscas máquinas de uso manual. A técnica era simples, quase caseira, e consistia num
modelo de prismas hexagonais preenchidos com uma mis-

Pomar de sementes de eucalipto por enxertia
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tura de argila, areia e matéria orgânica, prensada manualmente por uma alavanca. A vantagem em se utilizar o torrão estava na obtenção de uma embalagem padronizada,
mesmo diante das pequenas variações, determinadas em
partes pelas características próprias do operador, hora mais
jovem, hora mais forte.
Com a adaptação, os “pelotinhos” podiam, então, ser
transferidos para os torrões paulista, onde permaneciam
no período de desenvolvimento e aclimatação, com manejo
melhorado que garantia maior sucesso de sobrevivência e
qualidade das mudas no campo. Um sucesso na época.
No início da década de 60, os grandes projetos arquitetônicos em prática no país, entre eles, a construção da
capital do Brasil, Brasília, fez com que a pequena e ainda
incipiente quantidade de madeira existente sumisse rápida
e repentinamente das fábricas.
O primeiro impacto, obviamente, foi o extraordinário
desenvolvimento florestal. As espécies mais comuns eram
o Eucalyptus saligna, E. tereticornis, E. grandis, E. robusta e
E. citriodora que, mesmo algumas vezes sem pureza total,
vicejavam pelo Estado em extensas florestas, algumas de
alta produção para a época.
Rensi Coelho garante ter “nadado de braçadas” ao
colher muitos maciços para abastecer a fábrica da Duratex
nos municípios da região de Jundiaí. A empresa, entretanto,
precisava ampliar a produção de chapas e, assim, implantar
novas, produtivas e uniformes florestas, processo que exigia
material genético de comprovada qualidade.

Cada máquina de torrão paulista podia
produzir até 3.000 unidades por dia
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Mudas de Pinus produzidas em sacos plásticos e
encaixotadas para o transporte e posterior plantio

Canteiros de torrão paulista antes de receberem as mudas
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Como os profissionais do setor florestal, em sua maioria, vinham da área agrícola, foi imprescindível recorrer ao
apoio científico da Esalq/USP para formação rápida e adequada de maciços florestais. Era 1962, quando a Congregação da Esalq aprovou o desdobramento da 12ª Cadeira em
duas: a de Horticultura e a de Silvicultura, ato referendado
em 8 de março daquele ano por decreto do governador do
Estado, demonstrando o crescente interesse que o setor florestal adquiria.

plantio e qual o volume de madeira produzido pelas diferentes espécies. Mas a empresa queria que o experimento se estabelecesse numa extensa área, capaz de oferecer um grande
volume de madeira.

As atividades da Cadeira de Silvicultura tiveram início
em 1963 sob a coordenação do próprio Helládio do Amaral
Mello, concursado para o cargo. O crescimento da Cadeira,
porém, logo exigiu a contratação de dois professores assistentes: Ronaldo Algodoal Guedes Pereira e Antônio Paula Mendes Galvão. Pouco depois, o grupo somaria sete docentes,
sendo um catedrático, quatro doutores e dois instrutores.
Quando se instalou no Estado de São Paulo, a Champion, hoje International Paper, já havia percebido a necessidade de respaldo científico ao processo de melhoramento
genético que possibilitasse o plantio de eucalipto e pinus. A
decisão foi recorrer ao Prof. Helládio, que na época defendia
tese sobre fertilização por meio de experimentos instalados
num dos hortos da própria empresa. O mesmo ocorreu com
a Suzano, na época Indústrias de Papel Leon Feffer.

Em primeiro plano, de costas, o Prof. Helládio em aula
de preparo de canteiro de semeadura, em 1958

O contato com a Duratex se estabeleceu em 1961,
quando Rensi Coelho encomendou ao “Mestre”- apelido carinhoso, testes em pelo menos quatro espécies com dois espaçamentos para o corte da madeira aos 5, 7, 9 e 11 anos de
idade. A idéia era identificar qual o período mais adequado ao

Do ponto vista de modelos estatísticos experimentais, a
solicitação da Duratex fugia à regra e a empresa, então, desenvolveu um trabalho de fomento que resultou no plantio de 17
mil hectares de mudas, extensão que se somou aos 46 milhões
de mudas mantidas pela Companhia Paulista em Jundiaí.
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Uma das primeiras iniciativas em busca de respostas
aos problemas que confrontavam o setor florestal consistiu
na criação, em 1966, de um setor de sementes florestais na
Esalq, unidade implantada com a missão estratégica de produzir sementes melhoradas, estudar as espécies/procedências e o manejo silvicultural em
novas áreas de reflorestamento.
As bases das pesquisas apoiavam-se em plantações florestais
de materiais genéticos provenientes de Rio Claro.

iniciativa, atraindo como aliadas também a Olinkraft, a Madeirit e a Rigesa. A iniciativa era inédita na América Latina e
consolidava, ainda que de forma incipiente, o primeiro modelo
de integração Universidade-empresa do país.
A dinâmica desta relação, entretanto, havia começado
antes, em meados de 1960, quando Helládio do Amaral Mello,
então catedrático da Cadeira
de Silvicultura da Esalq, obteve
uma bolsa de estudos da Fundação Rockefeller para aperfeiçoar
seus conhecimentos na Escola de
Florestas da North Carolina State University. Lá, ele conheceu
o professor Bruce Zobel, Ph.D,
especialista em melhoramento
vegetal, passando a acompanhálo em suas visitas a empresas da
região.

A criação do setor de sementes parece ter sido o início
de uma interação positiva entre
Universidade e empresas florestais como alternativa para subsidiar a pesquisa. O empresariado fornecia recurso material
e financeiro, e a Universidade,
recursos humanos e conheciObservando como funciomento científico. Datam dessa Em aula prática, Prof. Helládio (2º da dir. para a esq.) acompanha alunos
nava o programa de cooperação
durante visita técnica ao Horto Florestal de Rio Claro, onde conhecem
época os primeiros estudos de
entre a Universidade e o meio de
detalhes do trabalho pioneiro de melhoramento de eucaliptos
melhoramento de espécies floprodução para realização de pesrestais, com coletas de sementes
quisa no setor florestal americaem árvores matrizes de boa qualidade.
no, o Prof. Helládio retornou ao Brasil convencido a instituir
programa semelhante no país. Ao chegar, liderou a equipe
Na prática, o resultado do trabalho de pesquisa que Helde empresários e pesquisadores que, em 23 de novembro de
ládio do Amaral Mello vinha coordenando dentro da Cham1967, se reuniu em Piracicaba para definir as bases de criapion, da Suzano e da Duratex conquistou a confiança de outras
ção de um Fundo de Pesquisa Florestal.
empresas e, desta forma, foi mais fácil expor os benefícios da
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O encontro foi promissor e reuniu o próprio Helládio do

viços e atribuições do Fundo, constituído de forma a estabelecer

Amaral Mello; Antônio Sebastião Rensi Coelho e Laerte Setú-

uma estreita colaboração entre a Escola Superior de Agricultura

bal Filho, da Duratex S/A Indústria e Comércio; James Amos,

Luiz de Queiroz- Esalq/USP e industriais que possuíssem terras

da Olinkraft Celulose e Papel Ltda.; Rúben de Mello, das In-

e estivessem empenhados em programas de reflorestamento no

dústrias Madeirit S/A; Fernando Ribeiro, da Rigesa Celulose,

Estado de São Paulo em outros estados brasileiros.

Papel e Embalagens Ltda.; Francisco Bertolani, da Cia. Agro-

Estabelecida a parceria, primeiro passo para a criação de

florestal Monte Alegre; Locke Craig, Asdrúbal Alves e Jayme

um programa de melhoramento florestal, coube ao Fundo reu-

Mascarenhas Sobrinho, da Champion Celulose S/A.

nir Universidade e empresas para a elaboração de projetos de

A pauta de discussões teve por base o documento apre-

pesquisas e orientações técnicas para sua execução. Também

sentado no mês anterior, relatando a crescente demanda por

constava da estratégia o planejamento estatístico, a análise dos

matéria-prima de origem florestal, realidade que exigiria

resultados de trabalhos, a supervisão dos trabalhos de publica-

amplo planejamento da política brasileira, processo que de-

ções e oferecimento de cursos regulares e cursos de férias.

veria ser perseguido a longo prazo.

A iniciativa conquistou respaldo imediato da Cadei-

Era evidente já naquela época que a reposição das

ra de Silvicultura da Esalq que, atenta às idéias visioná-

matas nativas sacrificadas durante anos e a conservação

rias de Helládio do Amaral Mello, passou a oferecer apoio

daquelas ainda existentes só poderiam ser feitas através de

técnico à nova entidade por meio de um grupo formado

investigações científicas, visando à obtenção de produtos

por sete professores e dois auxiliares de laboratório.

tecnológicos capazes de substituir as madeiras de uso tra-

Assim, coube a Cadeira de Silvicultura a responsa-

dicional. Ou seja, a alternativa estava em cultivar florestas

bilidade técnica e científica dos programas desenvolvidos

para exploração da madeira que abasteceria o mercado.

através do Fundo. Todos, baseados nas necessidades pre-

Convictos da potencialidade da nova dinâmica de tra-

mentes das empresas e respaldados pelo conhecimento

balho que começava a se delinear, o grupo encerrou o en-

científico proporcionado pela Universidade, que divulga-

contro sabendo exatamente o que queria: trabalho de pes-

ria os resultados a todos os participantes.

quisa em conjunto para obtenção de material genético de

O apoio da Universidade se deu também por meio de

qualidade e técnicas de implantação e manejo de florestas.

suas instalações físicas, como os laboratórios de celulose e pa-

O documento elaborado durante o encontro não era exten-

pel, anatomia, química da madeira, testes mecânicos e físicos

so, mas enumerava com extrema objetividade os principais ser-

de madeira e usina de preservação de madeira. Todo o proces-
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Ata lavrada em 23 de
novembro de 1967 para
instituição de um Fundo
de Pesquisa Florestal

so de pesquisa contaria ainda com uma estufa para secagem

lho Administrativo, constituído por um elemento de cada
indústria participante e por dois membros da Cadeira de
Silvicultura da Esalq: o professor catedrático, que assumiria
a direção científica, e um professor assistente. O conselho
também elegeria entre seus membros um diretor presidente,
um diretor tesoureiro e um diretor secretário.

controlada de madeira e biblioteca especializada, além da colaboração das demais Cadeiras da Escola, como as de Estatística, Solos, Química Agrícola, Entomologia e Fitopatologia.
As indústrias, por sua vez, participariam do Fundo, contribuindo anualmente com recursos financeiros necessários à
execução dos projetos aprovados. A verba também era utilizada para aquisição de materiais, contratação de estagiários e
técnicos de laboratório e custeio de viagens técnicas. As empresas participavam, ainda, contribuindo com materiais diversos, como adubos, sementes e mudas, e cessão temporária
de área de terra para instalação de experimentos.

Constituído, caberia ao Conselho Administrativo do
Fundo a definição do programa geral de trabalho; análise
e aprovação dos projetos apresentados pelos conselheiros;
a administração dos recursos; detalhamento do orçamento anual e o estabelecimento de contato com organismos
nacionais e internacionais interessados em complementar
financeiramente os recursos da nova entidade, que tinha
como sede algumas salas cedidas pela Cadeira de Silvicultura da Esalq.

Para organizar e acompanhar todos esses procedimentos, a administração do Fundo ficou a cargo de um Conse-

Viveiro da Champion (Mogi-Guaçu, SP) em 1968
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Para exercer suas funções, o Conselho Administrativo
indicaria, ainda, um professor assistente para a Coordenadoria de Programas. Seria ele o responsável pela instalação
dos experimentos programados; definição e análise de resultados dos planos dos trabalhos científicos; publicação dos
trabalhos concluídos; prestação de contas ao Conselho Administrativo; elaboração do relatório anual dos trabalhos em
andamento e concluídos; e coordenação das reuniões técnico-científicas e dos cursos de férias oferecidos pela Cadeira
de Silvicultura da Esalq às indústrias participantes.

tiva ainda mais complexa; tanto que, quatro meses depois de
sua instituição, o Fundo cresceu, dando origem ao IPEF- Instituto de Estudos e Pesquisas Florestais.
A reunião ocorrida em 20 de dezembro de 1967 foi decisiva. Dezoito empresas convidadas marcaram presença, contribuindo com as discussões que culminaram na elaboração
dos Estatutos Sociais do IPEF e sua constituição oficial. Naquela ocasião, a Champion e a Duratex renovaram seu apoio
à iniciativa, mostrando-se dispostas a constituir o Instituto de
Pesquisa, independente do número de empresas associadas.

Na prática, o maior desafio do Fundo estava em dar forma a uma instituição capaz de integrar empresas, universidades, centros de pesquisa e instituições congêneres, mantendo-se como instrumento facilitador ao desenvolvimento de
estudos e pesquisas que garantissem produtividade e qualidade das florestas plantadas.
Logo após sua instituição, as prioridades na área da
pesquisa científica voltaram-se à importação e produção de
sementes selecionadas de espécies promissoras ou já adaptadas; introdução de novas espécies; formação de pomares de
sementes; testes de progênies e enxertia e cultivo e manejo
florestal das espécies nativas.
O Fundo se empenhava ainda na obtenção de informações e dados econômicos em todas as fases do manejo e exploração florestal; promoção de reuniões técnico-científicas
nas indústrias participantes e na Esalq e, finalmente, colaboração na formação de pessoal técnico.
Desde o início, as propostas mostraram-se desafiadoras,
exigindo da nova entidade uma estrutura técnico-administra-

Início da instalação de um pomar clonal de Pinus caribaea em 1968
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A reunião que formalizou a fundação do novo Instituto, sociedade civil sem fins lucrativos, aconteceu logo depois, no dia 1º de abril de 1968, na Champion Celulose, em
São Paulo, à Rua Líbero Badaró, 501. Pela Universidade,
reuniram-se o próprio Helládio do Amaral Mello e os professores Ronaldo Algodoal Guedes Pereira e Antônio Paulo Mendes Galvão. Representando as empresas, estavam
Locke Craig, da Champion Celulose
S/A; Rúben de Mello, das Indústrias
Madeirit S/A; Laerte Setúbal Filho,
da Duratex S/A Indústria e Comércio; Fernando de Abreu Ribeiro, da
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda., e Cláudio Cianflone, das
Indústrias de Papel Leon Feffer.

e mercado da Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda., e José
Nemirovsky, diretor da Indústria de Papel Leon Feffer S/A.
Concluída a indicação dos membros da primeira Diretoria do IPEF, seus integrantes anteciparam os objetivos
da reunião ocorrida oito meses depois, em dezembro de
1968, também na Champion Celulose, em São Paulo, onde
se discutiu e aprovou a minuta do
Estatuto do IPEF, preparada pelo
Departamento Legal da Duratex. A
ata de sua constituição está inscrita no Registro de Imóveis e Anexos
de Piracicaba (2ª Circunscrição).
A logomarca do Instituto, inicialmente caracterizada por um
microscópio e por uma folha, também nasceu dentro da empresa,
nas pranchetas de desenho de José
Rivelli Neto, sob o comando de Laerte Setúbal Filho.

A primeira Diretoria foi constituída por seus idealizadores. Era
presidente, Locke Craig e vice-presidente, Rúben de Mello. Nos cargos
de diretores executivos estavam LaSímbolo da pesquisa florestal, a primeira logomarca do IPEF
erte Setúbal Filho e Cláudio Cianflotrazia uma folha de árvore vista sob o microscópio
Logo após a fundação do novo
ne. Assumiu o cargo de diretor cienInstituto, as pesquisas começaram
tífico, Helládio do Amaral Mello.
a ser desenvolvidas, tendo em visFernando de Abreu Ribeiro assumiu o Conselho de Administa resultados compartilhados, já que outra função do IPEF
tração, enquanto Jairo Cupertino (da Duratex S/A Indústria
era, justamente, provocar interatividade entre as empresas
e Comércio), Hélio Magnani e John Russel Warren (ambos
em torno de assuntos de interesses mútuos, numa ação cada Champion Celulose S/A) integravam o Conselho Fiscal.
talítica que aumentasse a eficácia e diminuísse o prazo de
maturação dos resultados, reduzindo custos. Uma rede de
projetos de pesquisas experimentais foi, então, implantada
para determinar a forma mais apropriada de preparar, fertili-

Para suplentes do Conselho Fiscal foram eleitos Ronaldo
Algodoal Guedes Pereira, assistente da Cadeira de Silvicultura
da Esalq; José Guilherme César de Andrade, diretor de relações
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Ata de constituição do IPEF

zar, plantar e irrigar o solo, a fim de melhorar a produção das
florestas, determinar as espécies mais adequadas e compreender a relação entre os genótipos e o meio ambiente.

de detalhes como o espaçamento entre as mudas e o processo
de fertilidade conjugada. Foi assim que o IPEF deu inicio ao
que mais tarde se revelaria um profícuo e amplo processo de
integração universidade-empresa no setor florestal.

No inicio da história do IPEF, os trabalhos científicos
eram basicamente desenvolvidos nas áreas de melhoramento
e silvicultura. O Setor de Melhoramento cuidava da produção
de sementes melhoradas por meio de formação de pomares e,
em segundo plano, utilizava materiais puros para obter homogeneidade e produtividade de espécies.

De um lado, a Universidade, atuando como geradora
das pesquisas que, por sua vez, proporcionariam estágio nas
empresas para alunos, oferecimento de bolsas de estudo e o
estabelecimento de intercâmbios com outras Universidades;
do outro, as empresas associadas ao IPEF, como financiadoras e consumidoras do material científico produzido, numa
relação simbiótica que evitava a dispersão de esforços nos
projetos de pesquisas desenvolvidos em conjunto.

O Setor de Silvicultura, por sua vez, promovia experimentos com fertilizantes e preparava o solo para plantio, cuidando

Para que esse resultado começasse a surtir efeito, o
IPEF precisou, antes, visitar diversas empresas do setor para
conseguir adesões ao novo programa. Muitas resistências
foram enfrentadas no começo por parte de empresas que,
inicialmente, apresentavam-se “zelosas dos seus segredos”,
até perceberem que o conhecimento sobre as florestas ainda eram insuficientes e trilhar o caminho das investigações
científicas por conta própria poderia ser bastante oneroso.
Para este trabalho foram fundamentais o empenho e a dedicação do Prof. Ronaldo Algodoal Guedes Pereira, braço direito do Prof. Helládio nos primeiros passos do IPEF.

Ronaldo Algodoal Guedes Pereira
(à dir.) recebe os cumprimentos
do Prof. Helládio

O esforço valeu a pena e as empresas começaram a perceber que, definitivamente, seria muito mais fácil centralizar
e compartilhar os experimentos. Isso porque o sistema cooperativo estabelecido fixava contribuições mensais das indústrias, dando-lhes em contrapartida o direito de representação
no Conselho Administrativo do Instituo e utilização dos ser
ser-

23

IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS • 40 ANOS

Alunos aplicam conceitos de Dendrometria para mensuração de árvores
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viços de assistência contínuos, remunerando
munerando apenas os ser
serviços específicos necessários. Este tipo de relação mostrouse vantajoso para as indústrias, que arcariam com um custo

A orientação era para que as empresas
passassem a buscar, nas regiões de origem,
como a Austrália por exemplo, novas espécies

extremamente oneroso, caso partissem para a criação de uma
assessoria própria de pesquisa científica e tecnológica.

de eucaliptos, mais adequadas à indústria de
celulose e chapas de fibra.

Além disso, o modelo instalado via IPEF combatia a
crítica comum de que as prioridades de trabalho de institutos de pesquisa distanciavam-se da realidade das empresas eventualmente interessadas em sua produção científica.
Desta forma, desde sua implantação, o sistema cooperativo
permitia fácil acesso a um grupo variado de especialistas da
Universidade para dirimir dúvidas e resolver os inúmeros
problemas enfrentados pelas indústrias de base florestal que
começavam a se instalar no país.

A iniciativa foi um sucesso. O resultado
apontou não apenas para o aumento da produtividade e
intensificação dos estudos de espécies de folhosas e de coco
níferas, como viabilizou também a parceria firmada com o
IBDF- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal para
criação de programa federal, visando à seleção de espécies
e procedência.
A relação universidade-empresa, entretanto, nem sempre se estabeleceu com a mesma agilidade. O próprio HelláHellá

Alguns desses problemas só foram passíveis de solução graças ao convênio firmado com a Companhia Paulista de Estradas de Ferro para início de um amplo programa
de coleta e produção de sementes de diferentes espécies de

dio do Amaral Mello revela que “a
“ criação do IPEF foi cercada
de certa descrença por parte de empresas não associadas que
não vislumbravam, a curto prazo, o desenvolvimento e progresprogres
so do setor florestal brasileiro, mesmo diante da objetividade e

eucaliptos. Naquela época, o país tinha como materiais genéticos mais importantes apenas o Eucalyptus saligna, o E.
urophylla, o E. citriodora, o E. grandis e o E. viminalis.

tecnificação científica dos pesquisadores da USP”.
USP”
Questionado sobre o que o teria levado, então, a acreditar
que o encontro entre a ciência da Universidade e a tecnologia

A limitação de espécies levou as empresas Champion
e Duratex a patrocinarem, no ano seguinte, a vinda ao Brasil do professor australiano Linday D. Pryor, da Universidade de Canberra, na Austrália. Considerado um dos maiores especialistas no assunto, ele observou que o alto grau
de hibridação das sementes então produzidas ocasionava
grande variabilidade nas florestas.

empresarial traria benefícios para o ensino, para a pesquisa e,
daí, para a sociedade brasileira como um todo, ele foi enfático
ao afirmar que “o plano de reunir a Universidade e empresas
em um programa de pesquisas e prestação de serviços, decor
decorreu do reconhecimento das possibilidades do setor florestal brabra
sileiro no desenvolvimento sócio-econômico
sócio-econômic do país”.
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Mesmo diante das dificuldades iniciais, a interação
entre a Universidade e um grupo ainda pequeno de empresários que aderiu ao IPEF surgiu de maneira tão intensa
e espontânea que, na sua tese para o concurso de professor catedrático, Helládio do Amaral Mello registrou seus
agradecimentos “à Champion Celulose, nas pessoas do Sr.
Locke Craig e dos engenheiros Asdrúbal Silveira Alves e
Jayme Mascarenhas Sobrinho, do Departamento Florestal,
por terem propiciado terras, adubos, mudas, funcionários
e elementos materiais do Horto Santa Terezinha. Segundo
ele, “a execução material dos trabalhos iniciais teria sido
impossível não houvesse a Champion Celulose proporcionado aquelas facilidades”.

veis (CERNE), instalado em 1993, junto à Universidade
Federal de Lavras-MG.
Como o IPEF, esses organismos também se constituem agentes de integração para operar na interface entre as empresas e as Universidades, atendendo demandas
emergentes ou induzindo a geração de pesquisas. O desafio primordial também está na articulação para que os
estudos básicos sejam desenvolvidos por instituições especializadas e em Universidades de forma cooperativa, com a
contribuição ou financiamento das empresas.
Na avaliação do engenheiro agrônomo Antônio Sebastião Rensi Coelho, que acompanhou de perto todo o processo
de criação do IPEF, o “Instituto passou a ser referência, estrela
guia, tanto na busca e solução tecnológica, quanto na preparação profissional”.

O resultado de tantos esforços e dificuldades aponta para
uma constatação clássica: primeiro organismo do gênero criado no Brasil e na América Latina, o IPEF tem sido responsável
pela criação das mais sofisticadas técnicas para melhoria da
qualidade e produtividade das florestas.

Para confirmar sua tese e a importância do IPEF desde
sua criação, ele cita a viagem que fez ao lado do Prof. Ronaldo
Guedes Pereira à Austrália e à África do Sul, em busca de material genético para o plantio de florestas no Brasil. Ele recorda
que, ao adentrarem o escritório do chefe do Serviço Florestal
Australiano, John Turnaboul, foram recebidos com o primeiro
número da revista do IPEF, “plantado e só na sua mesa de trabalho, como forma de aplauso à feliz iniciativa”.

Seu exemplo foi tão promissor e seu sistema organizacional tão eficiente que, com o passar do tempo,
outros cursos ligados à Engenharia Florestal no Brasil
envidaram esforços semelhantes e entidades congêneres
foram criadas para atender, principalmente, a demandas
regionais. São exemplos a Fundação de Pesquisas Florestais (FUPEF), instituída em 1971, junto à Universidade
Federal do Paraná-PR; a Sociedade de Investigações Florestais (SIF), em 1973, junto à Universidade Federal de
Viçosa-MG; o Centro de Pesquisas Florestais (CEPEF),
em 1986, junto à Universidade Federal de Santa MariaRS, e o Centro de Estudos em Recursos Naturais Renová-

Segundo ele, a reverência, obviamente, se deu devido
à diferença em relação ao modelo americano, que serviu de
parâmetro para a criação de um Instituto genuinamente brasileiro. Ou seja, enquanto nos Estados Unidos as empresas
assumem uma posição estática, no Brasil a relação de envolvimento entre universidade e empresas é pró-ativa, uma vez
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que ambas as partes trazem suas contribuições. Em outros
países, ao contrário, a empresa encomenda o trabalho e simplesmente aguarda o resultado. Se der certo, ela paga pelos
serviços, num relacionamento distante, sem a interação e o
sinergismo observados no modelo formatado pelo IPEF.

toria eram mensais, para que o início e seqüência de todos
os trabalhos fossem discutidos criteriosa e detalhadamente
junto ao corpo docente da Esalq.
A história revela, porém, que, ao longo dos anos, esse
nível de relacionamento sofreu profundas alterações e, hoje,
a análise de todos os programas e projetos do IPEF passam
por um amplo debate de idéias por parte de professores, pesquisadores, engenheiros e técnicos das empresas. Tudo, embasado nos conceitos e diretrizes definidos pelos Estatutos

Uma característica intrínseca ao IPEF em sua fase
inicial de implantação, entretanto, parece ter sido a completa dependência intelectual dos empresários em relação
ao que se pesquisava na Universidade; tanto que as primeiras atas do Instituto revelam que as reuniões da Dire-

que regem o funcionamento do Instituto.

Seleção de coníferas de
origem mexicana cujas
sementes foram colhidas
pela Universidade da
Carolina do Norte, sob
a coordenação do Prof.
Bruce Zobel

27

IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS • 40 ANOS

O primeiro Estatuto do IPEF
belecer departamentos regionais em qualquer ponto do território
nacional, foi criada com prazo indeterminado de duração, “sendo vedado distribuir direta ou indiretamente lucros, bonificação
ou vantagens a dirigentes mantenedores ou associados”.

O Estatuto traduz-se num regulamento especial. Um documento pelo qual se regulam
questões essenciais, referentes a comportamentos e atitudes das pessoas e estrutura
funcional de setores e departamentos den-

Sua renda seria aplicada integralmente no país, na
consecução de seus objetivos sociais, voltados à elaboração de pesquisas, estudos e análises relacionadas com o
reflorestamento, florestamento e aproveitamento industrial de produtos florestais.

tro de uma Instituição. No caso do IPEF,
sete capítulos compõem seu primeiro Estatuto, datado
de 30 de maio de
1968 e assinado

Para atingir esta finalidade, o Estatuto já previa em sua
primeira versão a organização e manutenção de um ou mais
centros de pesquisas com laboratório, biblioteca especializada e seções técnicas; promoção de congressos, seminários,
conferências, cursos, relatórios e inquéritos; divulgação de
trabalhos escritos de natureza técnica, como livros, revistas,
jornais, folhetos e outras publicações; manutenção de intercâmbio com entidades de ensino e de pesquisas nacionais
ou estrangeiras interessadas no assunto.

por Locke Craig,
Rúben de Mello,
Helládio do Amaral
Mello, Laerte Setúbal Filho, Fernando de Abreu Ribeiro e
Cláudio Cianflone.
O Capítulo I dispõe da denominação, sede, duração e finalidade do IPEF, denominado Instituto de Pesquisas

Também constava do Estatuto a celebração de convênio com a Universidade de São Paulo-USP de forma a garantir a participação da Cadeira de Silvicultura da Esalq em
todos os processos de análises e pesquisas científicas desen-

e Estudos Florestais, constituído em forma de sociedade civil
sem fins lucrativos.
A sociedade que, desde o início, teve sede na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz podendo, entretanto, esta-

volvidos através do IPEF.
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O Capítulo II, do Quadro Social, tornava ilimitado

Inicialmente, o Conselho de Administração era

o número de sócios, todos contribuintes, podendo par-

composto por seis membros, com mandato de três anos,

ticipar apenas pessoas jurídicas, cujo ingresso se daria

eleitos pela Assembléia Geral Ordinária, com renova-

por deliberação do Conselho de Administração, ao qual

ção anual pelo terço. A ele competiria traçar diretrizes

competia também decidir sobre a exclusão dos sócios. Só

e orientação das atividades do IPEF; escolher entre seus

poderiam ser eleitos para o Conselho de Administração

membros o presidente, o vice-presidente e a Diretoria

do IPEF, os sócios quites com os cofres sociais, à exceção

Executiva; colaborar na ampliação do quadro social e na

do professor catedrático de Silvicultura da Escola Supe-

obtenção de recursos; contratar auditores para revisão

rior de Agricultura Luiz de Queiroz, membro nato.

da contabilidade e decidir sobre questões omissas.

Já o Capítulo III, dedicado ao exercício social, ren-

O Conselho se reuniria pelo menos uma vez por se-

da e patrimônio, definia que a renda do IPEF seria cons-

mestre, por convocação do seu presidente, ou de metade

tituída de contribuições periódicas dos associados, no

de seus membros. Após a eleição, caberia ao Conselho

montante e forma fixados pelo Conselho de Administra-

escolher entre seus membros os componentes da Direto-

ção. Também comporiam a renda, auxílios, subvenções

ria Executiva.

ou doações, espontaneamente concedidas por pessoas fí-

O Estatuto definia ainda a composição da Diretoria

sicas ou jurídicas de direito privado ou público e a renda

Executiva, integrada por dois diretores executivos e um

dos próprios bens e receita de serviços e publicações.

diretor científico, sendo este obrigatoriamente o profes-

Os valores disponíveis seriam depositados em es-

sor catedrático de Silvicultura da Esalq. Com reuniões

tabelecimentos bancários escolhidos pela Diretoria Exe-

mensais, as deliberações da Diretoria Executiva eram to-

cutiva, que decidiria também sobre a conveniência e cri-

madas pela maioria, cabendo ao diretor escolhido para

tério de aplicação dos valores disponíveis. A alienação

presidi-la o voto de desempate.

de propriedade imóvel do IPEF, entretanto, seria possível

Competia à Diretoria convocar a Assembléia Geral;

apenas mediante autorização expressa da Assembléia

elaborar o Regimento Interno; propor alterações nos Esta-

Geral, convocada especialmente para este fim.

tutos; coordenar os programas e projetos em ação; decidir

O Capítulo IV, por sua vez, tratava da administra-

sobre aplicações de valores disponíveis; nomear os coor-

ção do IPEF, composta por um Conselho de Administra-

denadores, bem como contratar o secretário executivo e

ção, uma Diretoria e um Conselho Fiscal.

funcionários, fixando-lhes as remunerações e as tarefas
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Ofício do diretor da
Esalq para envio do
primeiro termo de
convênio com o IPEF
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a serem executadas; executar as deliberações das Assem-

das pela Diretoria Executiva, através de editais afixados na

bléias Gerais e do Conselho de Administração; colaborar

sede e publicados com antecedência mínima de seis dias

na ampliação do quadro social e na obtenção de recursos;

no Diário Oficial do Estado de São Paulo e em jornal local

representar a entidade oficialmente e aprovar convênios

de grande circulação.

de cooperação com entidades públicas ou privadas.

O VII e último Capítulo do primeiro Estatuto do

Aos coordenadores de programas caberia estudar, ela-

IPEF discorria sobre as disposições gerais e transitórias

borar e submeter à Diretoria, programas de atividades e seus

do Instituto, que poderia ser dissolvido por Assembléia

respectivos orçamentos; instalar, coordenar e dirigir grupos

Geral Extraordinária especialmente convocada, desde

de trabalho ou grupos de estudos constituídos, propondo à

que a deliberação fosse tomada pela maioria absoluta da

Diretoria a remuneração de seus membros. Os membros do

totalidade de seus associados.

Conselho de Administração, da Diretoria Executiva ou do

Neste caso, o patrimônio do Instituto seria transfe-

Conselho Fiscal, entretanto, não seriam remunerados.

rido para a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo- USP.

Já o Capítulo V dispunha sobre o Conselho Fiscal,
composto por três associados, eleitos anualmente pela Assembléia Geral como membros efetivos, e três como suplentes. Era prerrogativa do Conselho Fiscal, que se reuniria
pelo menos uma vez a cada trimestre, examinar e fiscalizar
todos os assuntos contábeis e patrimoniais, concedendo
pareceres às contas da Diretoria Executiva e aos balanços.
O Capítulo VI, dedicado à Assembléia Geral do IPEF,
definia reuniões obrigatórias no mês de março de cada ano
para apreciação do relatório anual da Diretoria Executiva e
eleição e posse do Conselho de Administração. As deliberações das Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias
seriam tomadas pela maioria absoluta dos votos presentes
e teriam, inclusive, poderes para reformar os Estatutos Sociais em quaisquer de suas disposições. Seriam convoca-
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Aula sobre produção de mudas no final da década de 60
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Homens que deram vida ao IPEF
Logo após a instituição do IPEF, o próprio Helládio do
Amaral Mello traduziu o empenho de pessoas as quais ele
designou “homens de visão, bem situados em suas organizações industriais, que tomaram a si a decisão de examinar o
problema do setor florestal brasileiro”.
Segundo ele, foi a partir desta iniciativa que “ganhou
corpo e expressão a idéia de um Instituto de Pesquisas que,
reunindo cientistas e técnicos em assuntos florestais, pudesse
contar com o suporte financeiro das indústrias para a realização de pesquisas científicas e estudos objetivos”.
Realista, Helládio do Amaral Mello avaliou que o início de funcionamento do IPEF, entretanto, apresentou inúmeros desafios e dificuldades, advindos, muitas vezes, das
“decisões tomadas em níveis mais altos nas indústrias, onde
transitavam por certos órgãos para alcançar os que deveriam
colocá-las em execução”.
O mestre sabia que “aqueles que tinham sobre os ombros a execução desses programas, muitas vezes, se viam
frente a sérias dificuldades por lhes faltar o amparo técnico
necessário. Outras vezes, havia que mudar, que alterar sistemas de trabalho tradicionalmente seguidos”.
Integram este grupo de “destemidos” o próprio Helládio
do Amaral Mello, Laerte Setúbal Filho, Locke Craig, Fernando
de Abreu Ribeiro, Cláudio Cianflone e Rúben de Mello, representantes das cinco empresas que, desde o início, acreditaram
no IPEF, contribuindo para a sua implantação e crescimento.
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Helládio do Amaral Mello
Nasceu em Piracicaba-SP, em 18 de agosto de 1917.
Estudou na Escola Normal de Piracicaba, hoje Instituto de
Educação Sud Mennucci. Engenheiro agrônomo formado
pela Esalq em 1943, teve sua carreira fortemente influenciada por Edmundo Navarro de Andrade, que conseguiu entender a problemática da madeira no Brasil e introduziu a
plantação do eucalipto como solução para o abastecimento.

Ingressando na Esalq, Helládio do Amaral Mello fazia parte de um grupo interessado nos estudos da natureza,
com ênfase à floresta. De 1944 a 1951, trabalhou no Serviço
Florestal de Estradas de Ferro de Goiás, em Araguari, onde
recebeu a incumbência de reflorestar uma área recém-adquirida com eucaliptos destinados à fabricação de dormentes para suprir a ferrovia.

Sofreu forte influência também de seu avô, Vicente
do Amaral Mello, fazendeiro em Rio das Pedras- SP, onde
aliava a atividade econômica da cultura do café ao bemestar dos funcionários e à permanente preocupação com a
proteção dos recursos naturais.

De 1951 a 1954, trabalhou como adido na Casa da Lavoura de Rio Claro, onde realizou plantios de café, observando as regras para a conservação do solo, modelo que lhe
rendeu prêmio da Secretaria da Agricultura.
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Em 1954, a convite do Prof. Philippe Westin Cabral de
Vasconcellos, ocupou a Cadeira de Horticultura da Esalq,
convite aceito com a condição de se manter na área de Silvicultura. As aulas práticas de Horticultura garantiram-lhe
grande experiência de viveiros e plantio de mudas.

Foi responsável pela incorporação à Esalq da Estação
Experimental de Anhembi em 1974 e da Estação Experimental de Itatinga em 1988, visando a preservação dessas
áreas e seu uso para programas de ensino, pesquisa e extensão universitária.

Em 1962, com o desdobramento da 12ª Cadeira em
duas, prestou concurso e passou a ser titular da Cadeira de
Silvicultura. Na década de 60, a convite do Ministro da Agricultura Hugo de Almeida Leme, integrou o grupo de trabalho encarregado da reformulação do Código Florestal Brasileiro, aprovado em 1965.

Atuou como consultor de diversas entidades, entre elas
o CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico e Comitê de Ciências Agrárias da FAPESPFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. É
autor de mais de 50 trabalhos científicos, além de 200 artigos
de divulgação e amplo material didático.

Em meados de 1960, aprimorou seus estudos nos Estados Unidos, onde pode observar o funcionamento de um
programa de cooperação entre Universidade e o meio de
produção para realização de pesquisa no setor florestal.
De volta ao Brasil, liderou a equipe de empresários do setor florestal responsável pela criação do IPEF – Instituto
de Pesquisas e Estudos Florestais, em 1968, tendo sido
seu diretor científico até 1980, quando se aposentou.

Sempre lutou para aumentar a representatividade do
Departamento de Ciências Florestais e do IPEF no setor
florestal, buscando recursos junto à iniciativa privada e à
Universidade para ampliar a área física do Instituto, adquirir equipamentos, modernizar as instalações, contratar
e treinar pessoal especializado.
O importante trabalho realizado por Helládio do

Galgou todos os degraus da carreira universitária e,
por ocasião da reforma da USP, em 1970, foi chefe do Departamento de Silvicultura, atual Departamento de Ciências Florestais. Em 1971, conseguiu autorização para criação do Curso de Engenharia Florestal na Esalq/USP. Em

Amaral Mello para o desenvolvimento florestal brasileiro
foi reconhecido inúmeras vezes com a concessão de prêmios e distinções, como a Medalha Navarro de Andrade.
A Biblioteca do IPEF, idealizada por ele, leva o seu nome,

1976, implantou o Curso de pós-graduação em Engenharia

sendo um dos mais importantes centros de documentação

Florestal na Esalq/USP, em nível de mestrado.

florestal da América Latina.
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Laerte Setúbal Filho
O paulistano Laerte Setúbal Filho, nascido em 1926,
é engenheiro formado pela Escola Politécnica de São Paulo na turma de 1949. Entre 1950 e 1952 assumiu o cargo
de responsável pela construção da Estrada de Ferro Central do Paraná. Em 1959, entrou para a empresa Duratex
S/A, como gerente do Moinho São Paulo.

tou toda a América Latina no processo de tentativa de
excluir a chapa de fibra de madeira do Sistema Generalizado de Preferências.
Ao longo de sua carreira, Laerte Setúbal Filho foi presidente da Duratex North America; presidente da Duratex
Europe S/A; presidente do Instituto de Organização Racional
do Trabalho; presidente do Conselho Consultivo da Scania do
Brasil S/A e presidente do Conselho Geral da Siemens S/A.

Em 1961 tornou-se diretor comercial da Duratex e,
13 anos depois, foi eleito vice-presidente da companhia,
da qual se tornou vice-presidente do Conselho de Administração em 1987. Em 1976, ganhou destaque quando
representou o Brasil junto à Comunidade Européia e ao
Trade Policy Staff Committee, ocasião em que represen-

Atualmente, além de ocupar a vice-presidência do
Conselho de Administração da Duratex é também membro
do Conselho Administrativo da Duratex Madeira Aglomerada e do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp.
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Locke Craig
ção das áreas florestais da empresa em Santa Catarina
e promover, em meados da década de 70, a associação
com uma grande empresa reflorestadora com atividades
nos Estados do Paraná e São Paulo, formando a então
Braskraft Produtos Florestais, que chegou a possuir 140
mil hectares de plantações de pinus e eucaliptos

No início da década de 60, o engenheiro florestal
norte americano Locke Craig foi contratado como diretor- administrativo da Champion Papel e Celulose, tendo
assumido posteriormente a presidência da Olinkraft Celulose e Papel Ltda., de Lages- SC.
Eram empresas líderes no setor, que tinham o Brasil como
parte importante da sua base florestal. Sob a liderança de Locke Craig, instalaram novas unidades de produção, fabricação
de sacos multifoliados e caixas de papelão ondulado.

Ao se aposentar e regressar aos Estados Unidos, ainda
teve posteriormente, participação efetiva no discutido megaprojeto de desenvolvimento Jari, no Norte do Brasil. Faleceu nos Estados Unidos, no princípio da década de 90.

Coube a Locke Craig também determinar a amplia-
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Rúben de Mello
Rúben de Mello é natural de Lambari- MG, onde nasceu a 1º de março de 1902. Sua história remonta ao início
da própria história de colonização do Brasil, quando seus
antepassados integraram o grupo dos primeiros portugueses
a chegarem ao país. Entre eles, personalidades como Bartolomeu Bueno da Silva – o Anhanguera e Lucas Jorge de
Siqueira Franco Neto, Capitão-Mor de Atibaia.

madeira e da madeira compensada; diretor da Cooperativa de Distribuição de Combustíveis como representante da
FIESP; diretor do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo – CIESP; diretor-presidente da Madereira Paulista
S/A e fundador-presidente do Conselho de Administração
das Indústrias Madeirit S/A.
Teve intensa participação também na área social, atuando como vice-presidente do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura – IBECC (órgão da UNESCO);
fundador-presidente da Fundação Estadual de Amparo ao
Trabalhador Preso, tendo assumido ainda a presidência do
Instituto de Reintegração Social e Profissional – IRESP. Participou do Rotary Clube de São Paulo, do Instituto de Engenharia e do Instituto de Organização Racional do Trabalho
– IDORT. Faleceu em 31 de março de 1990.

Diplomado em engenharia civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, turma de 1923, exerceu inúmeras
atividades profissionais. Foi presidente do Sindicato da
Indústria de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e Laminadas do Estado de São Paulo;
presidente do Conselho de Administração do Instituto de
Pesquisas Florestais- IPEF; sócio-fundador da empresa
Presgrave & Mello, introdutora em São Paulo dos tacos de
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Fernando de Abreu Ribeiro
Nascido em São Paulo em 1921, Fernando de Abreu
Ribeiro graduou-se engenheiro mecânico eletricista pela Escola Politécnica de São Paulo em1945. No ano seguinte, foi
admitido com engenheiro da General Motors do Brasil e, em
1947, foi para os Estados Unidos atuar como engenheiro da
mesma empresa em Flint, Michigan.

América Latina para o controle da matéria-prima e participou da compra de terras em Três Barras/SC, para instalação
de uma fábrica de papel e celulose.
Fernando Ribeiro também participou do início do
plantio de florestas comercias da Rigesa, da execução das
obras da Estação de Tratamento de Efluentes, em Valinhos/SP, e da inauguração da fábrica de tintas para embalagens. O engenheiro ainda acompanhou as obras da
fábrica de papel em Santa Catarina e viu, em 1974, a fábrica começar a produzir. Aposentou-se em 1977, residindo atualmente em São Paulo.

De volta ao Brasil, em 1950, torna-se diretor-gerente
da Ribeiro Gerin S/A que, em 1953, transforma-se na Rigesa
Celulose, Papel e Embalagens, tendo Fernando Ribeiro como
gerente administrativo por mais de duas décadas. Acompanhou a instalação do primeiro laboratório de embalagens da
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Cláudio Cianflone
Nascido em 1941 e formado em engenharia agronômica pela Esalq- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz em 1965, Cláudio Cianflone teve sua carreira dedicada
ao setor florestal. Entre os anos de 1966 e 1977 foi consultor
florestal do Grupo Feffer, atual Grupo Suzano, tendo prestado consultoria para mais 20 empresas do ramo.

ca do Sul e Austrália. Foi diretor da Associação Paulista de
Reflorestamento e da Sociedade Brasileira de Silvicultura,
sendo nomeado membro do Conselho Florestal Estadual
pelo Governador do Estado de São Paulo, 1972.
Durante sua carreira, colaborou profissionalmente com
a implementação de 40 mil hectares de florestas artificiais e

Para aperfeiçoar sua formação, Cláudio Cianflone fez
cursos e estágios em países como Argentina, Japão, Estados Unidos, Honduras, Alemanha, Espanha, Holanda, Áfri-

20 mil hectares de pastagens. Atualmente, presta consultoria a empresas e vive com a família na capital paulista.
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Esalq - tradição no ensino e na pesquisa
do estabelecimento de uma escola agrícola ou instituto para
educação profissional dos que se dedicam à lavoura”.

Fundada em 1901, a Escola Superior de Agricultura
Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo- Esalq/USP
representa o ideal de Luiz Vicente de Souza Queiroz, um
rico aristocrata rural que sempre sonhou em criar um estabelecimento de ensino agrícola.

Luiz de Queiroz morreu em 1898 sem ver o seu sonho
realizado. Mas, após muitas dificuldades, em 1º de maio de
1901, abriu-se a matrícula aos futuros alunos; vinte dias depois,
iniciaram-se os exames de admissão. Foram aprovados onze
alunos e três ouvintes.

Para isso, em 1889, arrematou 319 hectares da Fazenda São João da Montanha, a três quilômetros da cidade de
Piracicaba/SP. As terras escolhidas tinham vantajosa localização e excelente qualidade, banhadas e contornadas pelo
Rio Piracicaba e pelo Ribeirão Piracicamirim, dois mananciais de água.

No dia 3 de junho de 1901, a cidade amanheceu em festa
com o início das aulas da Escola Agrícola Prática de Piracicaba,
sob regime de externato. As aulas teóricas eram dadas em uma
casa alugada na cidade e as práticas, na Escola Agrícola.

Para realização de seu ideal, Luiz de Queiroz embarcou para a Europa e América do Norte. Na Inglaterra, encomendou a dois arquitetos o projeto para uma Escola Agrícola
e Fazenda Modelo; dos Estados Unidos trouxe um professor
de Agricultura e dois arquitetos de nacionalidade espanhola. Em 1892, já funcionavam no local duas olarias e uma serraria a vapor, a primeira do gênero na cidade.

Em 1931, a Escola recebe a denominação de Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz - Esalq em homenagem
a seu idealizador. Em 1934, a Escola passa a integrar a Universidade de São Paulo (USP) e, em 1964, torna-se a primeira
unidade da USP a implantar cursos de pós-graduação.
A partir de então, o ideal de Luiz de Queiroz não parou
mais de crescer e, atualmente, a Esalq possui seis cursos de
graduação (Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Ciências Econômicas, Ciências Biológicas, Ciências dos Alimentos e Gestão Ambiental), além de 16 cursos de pós-graduação
em nível de mestrado e doutorado.

Mas, sem apoio para a construção de sua escola, ainda
no ano de 1892, Luiz de Queiroz doa a Fazenda ao Governo
Estadual com o compromisso da efetivação de uma Escola
Prática de Agricultura, no prazo de 10 anos. Pelo Decreto nº
130, de 17 de novembro de 1892, o então Presidente do Estado, Bernardino de Campos, aceitou a doação da fazenda com
todas as suas benfeitorias, “para nela ser levada a efeito a idéia
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Departamento de Ciências Florestais da Esalq/USP
A história do Departamento de Ciências Florestais da
Esalq teve início em 1962, quando foi criado com o nome de
Cadeira de Silvicultura, disciplina fortemente atrelada ao
IPEF desde o surgimento do Instituto , em 1968.

O curso de Engenharia Florestal da Esalq iniciou
suas atividades em 1972, marcando época por ter sido
o primeiro na escola a contratar docentes que não eram
agrônomos, prerrogativa que reforçava o pioneirismo
ideológico do Prof. Helládio que, em 1976, implanta também o curso de pós-graduação em Engenharia Florestal
na Esalq/USP, em nível de mestrado.

Em 1970, entretanto, a Cadeira de Silvicultura ganha
status de Departamento e, em 1971, implanta o curso de graduação em Engenharia Florestal, resultado da atuação do Prof.
Helládio- então chefe de Departamento que, no ano anterior,
obtivera autorização da Congregação da Esalq para criação
do terceiro curso do país, reconhecido em 1975. O primeiro foi
implantado em 1960, em Viçosa- Minas Gerais, e o segundo,
em Curitiba, no Paraná.

Outra importante iniciativa na área da pós-graduação foi a implantação do mestrado em Ciências e Tecnologia de Madeiras, em 1972, por meio de convênio com a
Divisão de Produtos Florestais do IPT- Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo.
O Departamento, que à época de sua criação contava com uma equipe de 17 docentes, atualmente mantém 23
professores e uma considerável infra-estrutura com mais de
seis mil metros quadrados de área construída no campus da
Esalq, sendo o responsável direto pela administração das
Estações Experimentais de Anhembi e de Itatinga.
Atualmente, além de ser responsável pelo curso de Engenharia Florestal e do Curso de pós-graduação em Recursos Florestais, o Departamento de Ciências Florestais dá suporte a outros cursos da Esalq e orienta parte das atividades
científicas do IPEF.
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Década de 1970...
A consolidação do IPEF
A partir dos anos 70, os estudos de aspectos
ambientais da atividade florestal começaram a se
intensificar no Brasil. A época coincidiu com o in
incentivo fiscal concedido pelo governo federal para
alavancar o setor industrial de plantações florestais,
razão do surgimento datado da maioria das escolas e
centros de pesquisa de engenharia florestal no país.
O Curso de Engenharia Florestal da Escola Superior
de Agricultura Luiz de Queiroz, implantado em 1971,
em Piracicaba, é um exemplo.

calipto, que apresentava elevada retratibilidade e propensão
a rachaduras e empenamentos.
Somem-se a isso, os reflexos dos boatos que corriam
dando conta de que a espécie provocava o desaparecimento
de nascentes, versão posteriormente esclarecida por meio de
estudos sobre ciclagem de nutrientes em plantações de rápido crescimento, como o pinus e o eucalipto que, ao contrário

Foi uma época em que a construção civil primava por madeira de altíssima qualidade e rejeitava parcial
parcialmente a madeira de reflorestamento, a exemplo do pinus,
cuja característica atendia mais especificamente a indús
indústria de fabricação moveleira de produtos populares.
Enquanto isso, empresários e pesquisadores
do setor florestal voltavam o foco de suas atenções e
pesquisas para a madeira do eucalipto, que se apre
apresentava como opção de matéria-prima à indústria,
ávida por elevar a qualidade de seus produtos e am
ampliar sua participação no mercado.
Antes, porém, era preciso atacar a crença arraigada e, principalmente, a desinformação e o pre
preconceito sobre o comportamento da madeira de eu
eu-

Aparelho de projeção utilizado em 1970
para medição de fibras da madeira

45

IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS • 40 ANOS

do que se propagava, contribuíam, inclusive, para a recuperação da camada orgânica do solo.
Foi uma fase difícil e superar as resistências enfrentadas para utilização do eucalipto na construção civil num
momento em que as serrarias se valiam apenas de espécies
nativas como a peroba e o ipê, parecia quase impossível.
A verdade, porém, é que a madeira de eucalipto, então
proveniente de plantios voltados para a produção de celulose e carvão, carecia de cuidados especiais que promovessem
sua adaptação ao uso industrial para fabricação de diferentes
produtos. E a Champion sabia disso. Tanto que, tendo o IPEF
como parceiro, a empresa prosseguiu com experimentos para
produção de celulose de fibras curtas de eucalipto, semelhante
ao que faziam a Suzano e outras empresas do setor florestal.
Foi uma fase em que os incentivos fiscais revelaram-se
imprescindíveis, fazendo com que os recursos financeiros deixassem de ocupar o centro das preocupações dos empresários
do setor que, agraciados por este estado estimulante de crescimento, não hesitaram em se associar ao IPEF, ampliando
consideravelmente o número de empresas parceiras.
Elas representavam os pequenos, médios e grandes
empreendimentos e chegavam em busca de soluções para
problemas específicos. Agrupavam-se por afinidade produtiva ou semelhança de programas e investiam, juntas, no desenvolvimento de projetos de interesse comum.
Um exemplo clássico foi a movimentação de empresários e pesquisadores para driblar a pequena disponibilidade de
base genética que impedia a rápida expansão de florestas plan-

Atividade de campo para subsidiar os primeiros estudos de polinização
controlada na Champion, em 1972
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tadas. A saída estava em implantar um amplo programa de melhoramento genético para ensaios de introdução de espécies.

as empresas a criarem seus próprios pomares, implantados com sementes melhoradas a partir dos estudos científicos do IPEF para manutenção de reserva genética das
melhores árvores selecionadas.

Assim, dezenas de programas foram sendo estabelecidos de forma a projetar o setor florestal que, para crescer, precisava desenvolver estudos sobre melhoramento em espécies
de rápido crescimento para detectar as espécies mais adequadas e as procedências mais produtivas dessas populações.

Até 1975, por exemplo, o Setor de Sementes do IPEF comercializou, juntamente com a Fepasa, 29 toneladas de sementes, quantidade que representava mais da metade das áreas reflorestadas no Brasil com recursos dos incentivos fiscais.

Como a qualidade das sementes disponíveis não
era adequada, o IPEF teve decisiva atuação também no
emprego de técnicas de melhoramento genético para o
eucalipto. Um grande salto de qualidade foi, então, registrado nos trabalhos de pesquisas realizados, estimulando

A quantidade de sementes produzidas, no entanto,
não era suficiente para atender a crescente demanda da indústria brasileira e as empresas passaram a intensificar a importação de material da África do Sul, Zimbábue, Austrália,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Belize e Bahamas,
exigindo, por outro lado, maior atuação do IBDF- Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal quanto à fiscalização sobre os reflorestamentos incentivados.
Para o IPEF, esta foi uma fase extremamente profícua
ao processo de maturação de seus programas. Só a área de
manejo, à época abarcada por 17 empresas associadas, contabilizava 300 experimentos de campo.
Em 1974, eles somavam 336 projetos experimentais,
distribuídos entre os Setores de Manejo, Melhoramento
Florestal, Tecnologia e Produção de Sementes, Tecnologia e
Química de Produtos Florestais. A programação era ampla
e gerava uma grande diversidade de espécies e condições
ecológicas de trabalho, permitindo a avaliação de tendências e possibilidades técnicas, através de extrapolações e interpretações adequadas dos resultados.

Enxertia de Eucalyptus grandis na
empresa Aracruz, no início da década de 70

47

IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS • 40 ANOS

O esforço valeu à pena e, nos anos 70, quando o IPEF
contratou equipe própria, composta de três engenheiros e dez
funcionários, o programa de ensino e pesquisa de Silvicultura
da Esalq foi eleito como o melhor do Brasil pela FAO, órgão da
ONU- Organização das Nações Unidas. O IPEF e o Departamento de Silvicultura
pareciam se fundir e havia
um espírito de equipe e uma
imensa disposição e dedicação ao trabalho.

Mesmo diante dos intensos e visíveis avanços, o período
foi marcado também pelo surgimento de diversas doenças florestais, entre elas o cancro do eucalipto, que se apresentavam
como restrições ao crescimento do setor. Mais uma vez, a necessidade de superar os entraves
que se opunham à cultura do
eucalipto, uniu as empresas
Aracruz, Eucatex, Mobasa,
Papel e Celulose Catarinense,
Champion, Duratex, Klabin
do Paraná, Olinkraft, Indústria de Celulose Borregaard,
Ripasa, Agro-Florestal Monte Alegre, Petrobras, Florestal
Eldorado e Cooperativa Mista Agropecuária de Pirassununga, reforçando a tese do
cooperativismo industrial e
do compartilhamento de reProf. Pryor (1º, à esq.) durante visita ao Brasil em 1973, quando visitou a Champion.
sultados.

A silvicultura era, até
então, uma ciência incipiente no Brasil e os estudos florestais
desenvolveram-se
bastante,
principalmente,
com o reconhecimento de
empresas particulares e instituições como a Fapesp- FunAo seu lado, de frente, Jayme Mascarenhas Sobrinho
dação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paulo, que
Na verdade, o prograpossibilitou a instalação de um laboratório para produção e
ma para estabelecer o monitoramento permanente das pragas
estudos de celulose e papel e de estufas de secagem de manas plantações homogêneas teve início ainda em 1969. O prideira junto ao Departamento de Ciências Florestais.
meiro passo consistiu num método simples de coleta, identificação e análise de material para o melhor conhecimento
As pesquisas realizadas pelo IPEF junto a técnicos de suas
desses inimigos da floresta e determinação das épocas de
associadas proporcionaram uma considerável melhora também
maior incidência. Novas técnicas foram, então, introduzidas
no sistema de produção de mudas a partir da propagação vegepara estudar os focos já instalados e as áreas de controle para
tativa por enxertia, mergulhia e alporquia. Novos métodos de
as diversas pragas identificadas.
plantio foram recomendados, com o emprego de espaçamentos
maiores entre as plantas e a incorporação de adubação.
A proposta mobilizou não apenas as empresas asso-
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Vista do viveiro de mudas da Cia. Melhoramentos, em Monte Verde (MG),
em 1970

ciadas ao IPEF como também docentes de outras universidades, profissionais de várias empresas e fabricantes de
defensivos. Assim, além do nível preventivo com adoção
de práticas de manejo para aumentar a estabilidade ambiental, desenvolveu-se também o nível corretivo, utilizando diferentes métodos de controle.

Além de coordenar a pesquisa e o combate a pragas e
doenças, o IPEF treinava pessoal altamente especializado,
numa dinâmica que exigiu o compartilhamento de informações. Esta evolução natural da pesquisa resultou no desenvolvimento de um amplo banco de dados informatizado
sobre as pragas florestais.

Um exemplo foi o projeto de controle e combate à formiga cortadeira que evoluiu para modernas técnicas de sensoriamento remoto aliadas a filmagens aéreas para mapear
áreas florestais danificadas pelo desfolhamento. Outra iniciativa consistiu na utilização de armadilhas específicas ao
controle de cupins, que atacavam o eucalipto prejudicando
o uso múltiplo da madeira.

No início da década de 70, pesquisadores começaram a identificar também os primeiros sintomas da deficiência de boro no solo, ocorrência que reduzia em até 50% a
produtividade da floresta de eucalipto. A escassez de boro
deixa as folhas grossas e quebradiças, tornando-as vulneráveis ao ataque de ácaros e pulgões.
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Também provoca deformações no ramo e rachaduras no
caule. Paralelamente aos estudos para determinação das doses,
épocas e fontes mais adequadas de fornecimento de boro, estudos identificaram novas espécies, com melhor desenvolvimento em solos que apresentavam carência deste elemento.

Também datam dessa época os estudos de espécies
potenciais com base em novas populações, que passaram
a ser a principal fonte de sementes para novos plantios.
Como resultado, surgiram as chamadas áreas de coleta e
de produção de sementes, unidades criadas pelo IPEF para
proporcionar aumento da produtividade e a seleção intensiva de árvores superiores para testes de progênies.

Copa de eucaliptal vítima de ataque de formigas

Alguns especialistas são unânimes em afirmar que,
no período de 1969 a 1975, a assistência técnica disponibilizada pelo IPEF em parceria com suas associadas e com
a Esalq foi decisiva para o melhoramento florestal no Brasil. A dinâmica dos programas instalados era tão ampla e
diversificada que o período pode, de fato, ser considerado
como a fase de consolidação do IPEF enquanto instituto
de pesquisa, órgão de integração das empresas entre si e
destas com a Universidade.
Pomar clonal de Eucalyptus saligna em Rio Claro
com claros sinais de cancro em enxerto

Os conhecimentos necessários eram complementados
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na Central de Informações do IPEF que, em 1973, implantou
uma biblioteca para o fornecimento de bibliografias seletivas
e cópias de documentos científicos a profissionais e a outras
instituições ligadas ao setor florestal, ampliando as possibilidades de desenvolvimento do setor.

a empresas, instituições congêneres, universidades, bibliote-

Naquela época, o Instituto mantinha quatro publicações próprias: uma revista de divulgação científica, enviada

aos mais de 300 técnicos das associadas para informar sobre

cas e demais interessados; um boletim informativo interno,
de circulação restrita às empresas associadas; um boletim
bibliográfico, edição bimestral que condensava toda literatura florestal recebida; e uma circular técnica, encaminhada
os resultados dos programas de experimentação.

Publicações mantidas pelo IPEF em 1973
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Biblioteca Helládio do Amaral Mello
Criada em 1973, em 1980 a Unidade passou a chamar-se Biblioteca Prof. Helládio
do Amaral Mello, em homenagem ao idealizador do IPEF e fundador do Curso de EngeEnge
nharia Florestal da Esalq/USP, cujo trabalho em prol do aperfeiçoamento do setor florestal
brasileiro é reconhecido em todo o país e no exterior. Hoje, é uma referência entre as bibi
bliotecas florestais da América Latina.
Desde sua fundação, a missão da Biblioteca Prof. Helládio do Amaral Mello tem sido
desenvolver atividades de apoio ao ensino e à pesquisa florestal em parceria com o DeparDepar
tamento de Ciências Florestais da Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
da USP – Universidade de São Paulo, possibipossibi
litando ainda a atualização científica dos enen
genheiros florestais das empresas associadas,
mantenedoras do Instituto.
A Biblioteca foi virtual desde sua funfun
dação, quando colocava à disposição de seus
usuários os artigos florestais publicados na
coleção de periódicos da Biblioteca Central
da Esalq, já que seu acervo físico era muito
deficitário. O material era divulgado excluexclu
sivamente às empresas associadas ao InsIns
tituto através da publicação mensal “IPEF
Biblioteca”.
Hoje, este tipo de divulgação é manman
tido com um serviço de alerta bibliográfibibliográfi
co, distribuído em quatro tipos diferentes
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de publicações: Sumários Correntes Florestais, com periodicidade mensal, trazendo a relação dos artigos contidos
em periódicos disponíveis no acervo da Biblioteca; Sumários de Periódicos Eletrônicos, também com periodicidade
mensal, para divulgação dos principais artigos de periódicos
florestais e de ciências correlatas disponíveis no Portal de
Periódicos da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – atualmente com um acervo de
11.419 periódicos com textos completos em todas as áreas
do conhecimento; Resumos de Teses, com referências bibliográficas e resumos das teses recebidas para o acervo da Biblioteca, além das teses disponíveis online no site do IPEF;
e Sumários de Livros Novos, com a divulgação do conteúdo
dos livros adquiridos.

Outro importante serviço é a digitalização do material
bibliográfico já produzido pelo IPEF, que disponibiliza online
todas as edições da Circular Técnica (n.1-202); da Série Técnica (n.1-35); da Scientia Forestalis, incluindo o título anterior,
revista IPEF (n.1-75); dos Documentos Florestais (n.1-17); da
IPEF International (n.1-2); dos Anais de vários eventos realizados pelo IPEF; e do Atlas Rural de Piracicaba. Já estão preparados para serem disponibilizados o Boletim Informativo
IPEF; os anais dos Simpósios IPEF e mais de 340 Relatórios
de Visita elaborados pelos engenheiros e pesquisadores.

Este é um diferencial da Biblioteca IPEF, que disponibiliza online as referências bibliográficas de todos os artigos
contidos nas publicações que compõem o seu acervo. O banco de dados, que começou na década de 70, atualmente contabiliza 93.659 referências bibliográficas, das quais 70.184
estão completas com o resumo. As pesquisas bibliográficas
podem ser realizadas no endereço www.ipef.br/biblioteca/
acervo.asp, e o material solicitado, enviado ao usuário através de cópia impressa ou eletrônica. O próximo desafio é
completar as referências bibliográficas, acrescentando o link
daquelas já disponíveis eletronicamente.
A Biblioteca também mantém atualizado o Forest
Science Database, banco de dados específico para o setor
florestal que traz a literatura mundial indexada desde 1939.
Esta é a ferramenta utilizada para realizar as pesquisas bibliográficas solicitadas pelas associadas.

Instalações da Biblioteca Helládio do Amaral Mello em 1980
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postal. Já a freqüência à Biblioteca registrou 6.203 usuários
que consultaram 7.408 publicações, perfazendo uma média
diária de 25 usuários e 30 volumes emprestados. O uso intensivo da Internet explica a queda no acesso físico à Biblioteca em relação aos anos anteriores.

Atualmente, o acervo da Biblioteca é constituído de
12.823 volumes, distribuídos entre 7.017 livros, 1.469 teses
florestais, 428 volumes de folhetos, 170 volumes de separatas e 3.739 volumes de periódicos. Possui também 5.367 unidades de material não convencional, como CD-Rom, fitas de
vídeo e slides, estes últimos em processo de digitalização.

Atualmente, a área física da biblioteca é de 340 metros
quadrados, onde estão dispostos oito microcomputadores ligados em rede, 20 mesas individuais na sala de estudo e um
espaço com três mesas e 12 cadeiras para estudo em grupo.

Em 2008, 25.305 usuários pesquisaram virtualmente
o acervo da Biblioteca, realizando 53.322 pesquisas bibliográficas. Para uma biblioteca especializada é um número
bastante expressivo. Também foram atendidos 4.155 usuários através de correspondência, seja por meio eletrônico ou
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Publicações IPEF
Desde sua fundação, em 1968, o
IPEF mantém o compromisso de divulgar
os resultados das pesquisas realizadas
em parceria com o Departamento de Ci-

Sua importância no cenário nacional, e até internacional, pode ser mensurada pela indexação de todos os seus
artigos nos Abstracts da CABI Internacional, que posteriorposterior
mente formaram o Forest Science Datase, a mais importanimportan
te fonte de pesquisa do setor florestal. Este banco de dados
inclui os principais abstracts florestais: Forestry Abstracts
(desde 1939), Forest Products Abstracts (a partir de 1978) e
Agroforestry Abstracts (a partir de 1988).
A revista passou por várias modificações. A principal,
entretanto, ocorreu em 1996, a partir do nº 50 com a mudanmudan
ça, inclusive, do nome para Scientia Forestalis (ISSN 14139324). Esta nova fase também mantém todos os seus artigos
indexados no Forest Science Database, levando a revista a
ser classificada como nível B nacional pela CAPES (Coor(Coor
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior),
que destacou em seu portal na internet a disponibilização
online dos artigos desde 1970, quando a publicação se chacha
mava Revista IPEF.

ências Florestais da Esalq/USP. Assim,
em 1970 surgiu o primeiro número da
então Revista IPEF (ISSN 0100-4557)
que, a partir da década de 80, passou
a publicar também trabalhos científicos
de outras instituições ligadas ao setor
florestal, deixando de ser uma revista
institucional para tornar-se um veículo
aberto à sociedade florestal.

A Scientia Forestalis já publicou 76 edições, com um
total de 350 artigos. Foram rejeitados 50% dos artigos recerece
bidos, evidenciando a qualidade da análise realizada por um
excelente corpo de editores e revisores de alto nível, doutodouto
res em sua área de especialização.
O IPEF mantém também outros veículos de comuni-
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cação: a Circular Técnica (ISSN 0100-3453) criada em 1975
para disseminar as informações de conhecimentos técnicos
e científicos referentes ao setor florestal, hoje apenas em formato eletrônico; a Série Técnica (ISSN 0100-8137), criada
em 1980 com a finalidade de divulgar os anais dos eventos
promovidos pelo IPEF, hoje também apenas em formato eletrônico; e o IPEF Notícias, tradicional fonte de informações
das atividades desenvolvidas no âmbito florestal do IPEF e
das empresas associadas para divulgação de notícias de interesse florestal aos profissionais da área.

mento de florestas homogêneas e mistas. O livro reúne, em
suas 427 páginas, 14 capítulos com conhecimentos teóricos
e práticos de 32 professores e pesquisadores de 10 renomadas instituições brasileiras. Esta publicação foi reeditada em
2005. Em 2004 foi traduzida para o inglês e publicada com o
título “Forest nutrition and fertilization”.
Em 2000, professores, consultores e pós-graduandos
ligados ao Departamento de Ciências Florestais da Esalq
e ao IPEF compartilharam três capítulos do livro “Impacto
Ambiental do Uso Agrícola do Lodo de Esgoto”, lançado
pela Embrapa Meio Ambiente e pelo Instituto Agronômico de Campinas. Em suas 311 páginas, a publicação reúne
artigos de profissionais e pós-graduandos de universidades e instituições de pesquisa, abordando uma das formas
mais utilizadas de disposição final do lodo de esgoto: o
uso agrícola e florestal.

O IPEF Notícias também passou por várias modificações. Criado em agosto de 1973 como Boletim Informativo,
circulava exclusivamente entre as associadas para levar aos
profissionais os resultados dos trabalhos de pesquisa, comentários e informações técnicas de interesse do setor. O
primeiro artigo, intitulado “Aspectos gerais dos trabalhos de
entomologia florestal em desenvolvimento”, foi muito solicitado na época pelos engenheiros das associadas.
Em 1986, a publicação passou a ser editada como “Jornal do Convênio USP-IPEF”, trazendo como destaques informações alusivas aos novos testes de progênies com Pinus
caribaea e ao curso sobre formigas cortadeiras. No período
de 1995 a 1998, assume novamente a forma de Boletim Informativo, até se converter no atual IPEF Notícias.Todas estas
publicações têm seus artigos disponíveis eletronicamente no
endereço www.ipef.br/publicacoes.

O ano 2000 foi marcado também pelo lançamento de
uma obra considerada uma homenagem àquela que é fonte
de alimento para o consumo humano, de matéria-prima para
a indústria e espaço de lazer para a sociedade: a floresta.
Editado pela Edusp- Editora USP em parceria com o IPEF,
o livro foi lançado em 21 de setembro, Dia da Árvore, para
relatar a história da origem e evolução das florestas através
dos tempos, seus usos e benefícios e as ameaças ao seu equilíbrio. Sua finalidade foi também contar a história do IPEF e
da Engenharia Florestal na Esalq.

Outra publicação editada pelo IPEF foi lançada em
maio de 1999 sob o título de “Nutrição e Fertilização Florestal”, imprescindível à produção de mudas e estabeleci-

Em suas 450 páginas, o livro “A Floresta e o Homem”
relata o extraordinário desenvolvimento do setor florestal
brasileiro, que conseguiu inverter o caminho da simples ex-
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ploração extrativista e instalar um dinâmico parque industrial, gerador de empregos e de renda, inteiramente apoiado
em florestas plantadas.

tais”. Em seus quinze capítulos, professores, engenheiros
e profissionais florestais apresentam e discutem dados de
pesquisa e experiências práticas sobre a conservação e o
cultivo de solos para o plantio de florestas homogêneas e
mistas, como os florestamentos de Eucalyptus e Pinus, e
os reflorestamentos com espécies da Mata Atlântica em
áreas de preservação permanente.

Patrocinada pelas empresas associadas ao IPEF, a publicação, amplamente ilustrada, traz mais de 50 depoimentos de pesquisadores e profissionais do setor florestal, na
tentativa de comemorar os 500 anos de descobrimento do
Brasil, promovendo o resgate da história do ponto de vista
da ciência florestal, mostrando o impacto da cultura de exploração dos recursos naturais empregados desde aquela
época, a evolução dos conceitos e, finalmente, as práticas
atuais, que se baseiam numa ciência que desde a década
de 60 vem se aprimorando e incorporando o desenvolvimento sustentável no país.

Em 2006, o IPEF publicou também o “Atlas Rural de
Piracicaba”, fazendo da cidade o primeiro município brasileiro a ter uma coleção de mapas ou cartas geográficas em
volume específico de sua zona rural. Numa linguagem simples e acessível, o Atlas traz cinco capítulos que abordam
aspectos sobre Piracicaba: seu meio físico (clima, relevo, solos, estradas e hidrografia); o uso da terra, sua distribuição
geográfica, o perfil de produção, a produção canavieira, pecuária e a expansão urbana, retratando também os recursos
florestais na cidade e as opções para o futuro.

Certamente, por se traduzir na primeira literatura em
língua portuguesa a explicar o desenvolvimento das civilizações e seu relacionamento com as florestas e o progresso da
ciência florestal, a publicação foi escolhida como Melhor Livro de Geografia publicado no Estado de São Paulo. O prêmio
“Colar do Centenário” foi oficializado por Decreto pelo Governo do Estado de São Paulo e entregue em sessão solene em 25
de janeiro de 2001, na sede do Instituto, em São Paulo.

No mesmo ano, foi lançada também publicação pioneira no campo da Entomologia Florestal: “A Entomofauna
associada à Teca, Tectona grandis L.f., no Estado do Mato
Grosso”, onde a Teca é a espécie florestal de maior expressão em decorrência de seu alto valor comercial e de sua boa
adaptação às condições ambientais da região. Com a expansão da espécie, entretanto, surgiram insetos associados à
cultura, preocupando silvicultores. Na busca por respostas,
diversos estudos foram desenvolvidos e, após anos de pesquisas, a obra foi lançada para esclarecer várias indagações
em relação à Teca.

Em 2002, o IPEF obteve uma importante conquista,
credenciando-se como Editora de Livros junto à Fundação Biblioteca Nacional do Ministério da Cultura, com o
registro no Sistema ISBN (International Standard Book
Number). No mesmo ano, foi publicado o livro “Conservação e cultivo de solos para plantações florestais”, resultado do Simpósio “Preparo de Solos para Plantações Flores-
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À medida que o setor florestal brasileiro e o IPEF cresciam era maior também a demanda por tecnologia, processo
que exigia a melhoria constante das condições e da qualiquali
dade dos trabalhos na década de 70. O Programa de MeMe
lhoramento Florestal, por exemplo, carecia de áreas experiexperi
mentais para espécies e procedências e espaço adequado à
produção de sementes melhoradas.
Os setores de Ecologia e Manejo de Áreas Silvestres tamtam
bém estavam em expansão, visando à melhoria genética de ár
árvores nativas e exóticas (estrangeiras) com vistas à conservação
e restauração florestal e ao uso sustentável das espécies.
Foi em meio a este salto na qualidade e na quantidade
de programas e projetos do IPEF que a Esalq recebeu em
doação uma área de 508,67 hectares que parecia perfeita à
instalação e ampliação de seus experimentos.
Dividida em duas glebas localizadas na cidade
de Anhembi, na margem esquerda do rio Tietê, a
área era remanescente das terras desapropriadas
pela Companhia Energética de São Paulo-CESP
para construção da Usina Hidrelétrica de BarBar
ra Bonita. Lá, a Universidade implantou,
em 1975, a Estação Experimental de Ciências Florestais de Anhembi, alterando
definitivamente o ritmo das pesquisas,
que ganharam uma dinâmica ainda
mais diversificada e abrangente.
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Estação Experimental
de Anhembi
A Estação Experimental de Ciências Florestais de
Anhembi foi anexada à Esalq em 1975, marcando o encerramento de um processo que teve início 15 anos antes,
quando o Prof. Helládio vislumbrou a possibilidade de
manter parte daquela grande área como apoio às atividades de extensão universitária.
Era 1960 e ele já projetava o perfil estratégico da Estação, que serviria à pesquisa científica por meio do plantio,
produção e melhoramento de espécies num processo altamente salutar ao setor florestal brasileiro.
A idéia, hoje realidade, era criar um banco de conservação genética de essências florestais e, para isso, sementes
de alta qualidade foram obtidas junto a produtores da Austrália e Indonésia, transformando o antigo pasto ali existente
no maior acervo florestal de eucalipto do mundo.
A Estação foi palco, por exemplo, para os primeiros estudos realizados no país para o aperfeiçoamento das técnicas
de propagação e seleção por meio da silvicultura clonal, iniciativa que proporcionou ganhos de produtividade superiores
a 200%. Um marco na história da Silvicultura no país, que
abriria espaço para novas e imprescindíveis tecnologias.
Desta forma, a Esalq conquistava apoio sólido de organismos financiadores como o CNPq- Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Comitê de Ciên-
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cias Agrárias, Capes- Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, BNDES- Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico, BID- Banco Interamericano
de Desenvolvimento, Fundação Rockefeller e Usaid- United
States Agency for Internacional Development.
Experimentos realizados na
Estação de Anhembi, na década
de 70, para colheita de sementes
com utilização de balão

Diversas bolsas de estudos foram, então, concedidas
para ampliar o conhecimento e promover o maior envolvimento dos parceiros do IPEF nos programas e pesquisas
mantidos pelo Instituto, em parceria com o Departamento
de Ciências Florestais da Esalq.
Atualmente, a Estação Experimental de Anhembi abriga bancos clonais para enxertia, testes de procedência e testes de progênies, além de ensaios de adubação e de espaçamento. Os estudos são realizados, principalmente, com o
Eucalyptus e o Pinus, mas o local abriga também experimentos com nativas e diversas outras espécies, como a Araucária
cunninghamii, Cunninghamia lanceolata, Cupressus luzitanica, Taxodium distichum e Taxodium mucronatum.
Além das pesquisas sobre produção e qualidade da madeira, a Estação fornece sementes melhoradas, que são colhidas, beneficiadas e comercializadas pelo IPEF para atender a
demanda de reflorestamentos no Brasil e em diversos outros países. Outra fonte de receita consiste na venda, pelo Departamento de Ciências Florestais, da madeira proveniente dos desbastes
periódicos e rotações dos povoamentos florestais. Anualmente, a
Estação produz em média 300 litros de mel, 300 metros cúbicos
de madeira e 300 quilos de sementes melhoradas.
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Em 1976, o quadro associativo do IPEF compreendia
29 empresas espalhadas por nove estados brasileiros. A área
total das associadas somava 800 mil hectares e a estatística
registrava cerca de 388 projetos reunidos em diferentes programas. Nesta fase, a pesquisa tinha como propostas principais o estabelecimento de técnicas florestais adequadas
às diferentes condições ecológicas, visando ao aumento da
produtividade e aproveitamento adequado dos recursos florestais disponíveis.
O contexto levou o Setor de Silvicultura a estudar
também a utilização de uréia para fertilização de mudas de
eucaliptos, enquanto o Setor de Melhoramento se dedicava
à manutenção de banco de clones de pinus tropicais, com levantamento do potencial de cada região para a produção de
sementes melhoradas, estudos de polinização e interação genótipo com o ambiente no florescimento e frutificação.

Confecção de torronete na Champion no início dos anos 70

Já o Setor de Entomologia dedicava-se às principais pragas ocorridas em povoamentos de eucalipto, com utilização do
controle biológico no combate às pragas de essências florestais.
Outro marco histórico foi registrado em 1975, quando o
IPEF incorporou e passou a administrar o Setor de Sementes.
Quatro anos depois de sua anexação, o Setor abrigava todo
aparato de equipamentos e condições próprios para a produção de sementes, respondendo, assim, com eficiência pelos
trabalhos de colheita de sementes em áreas das empresas associadas e também de outras empresas que eventualmente
contratassem estes serviços.
O IPEF era, então, um dos poucos órgãos no país especializados em análises para avaliação constante da pureza,
poder germinativo e taxa de umidade de sementes.

Torronetes com mudas de eucalipto
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As pesquisas voltadas à ampliação do poder germinativo de sementes foram fundamentais também à implantação dos primeiros canteiros experimentais de revegetação de solo minerado com espécies arbóreas, em 1977, a
pedido da Petrobras.

para reposição topográfica, disposição de solo vegetal original,
produção e plantio de mudas de espécies florestais nativas.
Se as atividades voltadas ao melhoramento genético das
espécies por meio de sementes melhoradas avançaram nesta
época, as florestas plantadas de pinus e eucalipto sofriam com
outro sério problema: as ervas daninhas. Para controlá-las, o
Setor de Silvicultura desenvolveu, a partir de 1976, uma série
de ensaios com herbicidas.

Por meio de um processo denominado Petrosix, destinado ao processamento do xisto, a empresa mantinha uma
Unidade de Negócio da Industrialização do Xisto, em São
Mateus do Sul (PR), e firmou convênio com o IPEF para o
desenvolvimento de pesquisas relacionadas à adaptação das
plantas ao substrato (xisto).

Num trabalho complementar, o Setor de Melhoramento
prosseguia com programa de pesquisa em regiões frias do sul
do Brasil para avaliar aspectos de qualidade e utilização da madeira de eucaliptos adaptados a regiões suscetíveis à geada.

Era preciso dispor dos conhecimentos necessários
ao desenvolvimento de metodologia para a elaboração da
técnica mais adequada para que as mudas suportassem as
severas condições impostas pelo substrato, constituído por
uma camada superficial de subsolo compactado, que recobria o xisto retortado. A implantação dos canteiros foi baseada em orientações técnicas resultantes de estudos prévios
realizados por professores do Departamento de Silvicultura
e técnicos do IPEF.

O mesmo ocorreu em relação a eucaliptos e coníferas
potencialmente aptos ao reflorestamento de regiões tropicais e subtropicais e, em 1977, o IPEF firmou convênio com
a Companhia Agro-Florestal Monte Alegre e com a Aracruz
Florestal para implantação do CCGMPT- Centro de Conservação Genética e Melhoramento de Pinheiros Tropicais.
O objetivo era produzir sementes melhoradas e realizar estudos e pesquisas com pinheiros tropicais, numa
iniciativa que, pela primeira vez, contemplaria também os
aspectos ligados à industrialização da madeira e não apenas à sua produtividade.

A Petrobras era, então, a única a manter um processo
contínuo de grande eficiência, testado industrialmente, que
poderia ser adaptado em outras reservas de xisto no mundo. As
atividades foram consideradas um marco histórico do ponto de
vista ecológico.

Em 1984, a implantação do CCGMPT já estava plenamente concluída e contabilizava 45 mil enxertos e implantação de bancos clonais em uma área de aproximadamente
150 hectares. Já naquela época, a produção de sementes geneticamente melhoradas e a conservação do material gené-

Atualmente, a Petrosix processa 7.800 toneladas diárias
de xisto, quantidade que se apresenta como reserva energética
estratégica para o país. Após a lavra deste material, a empresa
promove a recuperação das áreas mineradas, utilizando técnicas
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Pesquisadores visitam
área restaurada

Processo de extração do xisto. Ao fundo, floresta restaurada após atividades
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Aspecto do canteiro de estacas já enraizadas
na própria embalagem (Aracruz, em 1978)

Material clonal para reprodução vegetativa na Aracruz, em 1978
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tico existente, com a instalação de bancos genéticos, a partir
da programação vegetativa de árvores superiores, eram os
objetivos básicos do Centro.

estudos de desenvolvimento, florescimento e frutificação dos
clones; polinização controlada; introdução de novos materiais
genéticos e estabelecimento de populações-base para a continuidade do programa de melhoramento genético no país.

A Aracruz, aliás, foi a primeira empresa a introduzir o
enraizamento por estaquia, processo acelerado com o emprego de substâncias indutoras do crescimento. Para isso,
além das pesquisas do IPEF, utilizou-se também tecnologia
trazida de países como Austrália, Inglaterra, França, Haiti
e Timor. Desta forma, foi possível propagar em larga escala
matrizes ou clones resistentes ao temido fungo causador do
cancro, que ameaçava as plantações de eucaliptos.

Os resultados foram tão promissores que garantiram ao
setor florestal brasileiro acesso a informações precisas sobre
o desenvolvimento do material genético de Pinus caribaea e
a obtenção de sementes de qualidade superior.
O IPEF tinha, então, apenas oito anos e vivenciava uma
fase extremamente fértil, em que a preocupação em avançar
na investigação científica e transferir imediatamente os conhecimentos adquiridos ao corpo técnico das empresas resultou no pré-agendamento de, pelo menos, seis reuniões
técnicas regionais por ano, quando ocorriam as chamadas
visitas técnicas e dias de campo.

Apta à adoção de inovações tecnológicas, a Silvicultura
Brasileira incorporaria rapidamente o sistema clonal. O processo passou, então, a ser praticado por quase todas as associadas do IPEF, que se valiam do CCGMPT para promover

Os encontros reuniam mais de cem profissionais em espaços físicos cedidos pelas empresas, onde se formavam pequenos grupos para percorrer as áreas de produção. Os técnicos dessas empresas expunham as metodologias aplicadas
e o IPEF orientava quanto às alterações necessárias, numa
rica e incessante troca de experiências. Apesar das inúmeras
linhas de pesquisa, a coerência entre elas evidenciava o impacto produtivo e dinâmico da extensão universitária.
Em 1979, por exemplo, o IPEF contabilizava um grande número de projetos e sua área de atuação foi, então, dividida em regiões. Somente a Região Sul mantinha 111 projetos em desenvolvimento: dez na Rigesa, 19 na Klabin, 24 na
PCC, 13 na Riocell, nove na Mobasa, sete na Embrasca, 18
na Seiva, três na Braskraft, dois na Manasa e seis na Placas

Técnicos da Petrobras avaliam problemas de enovelamento
em raízes de eucaliptos, em Candeias, em 1979
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do Paraná. 78,4% deles na área de Melhoramento e 21,6% na
área de Implantação e Manejo.
A Região Centro-Sul contabilizava 188 projetos: 14 na
Suzano, 58 na Duratex, 52 na Champion, 32 na Cafma, nove
na Eucatex, três na Ripasa, seis na Simão, dois na Alplan e
12 na Guatapará. 55,85% deles na área de Melhoramento,
37,76% na área de Implantação e Manejo, 4,25% em AmbiAmbi
ência e 2,12% na Área de Tecnologia Florestal.
Já a Região Centro-Oeste, por sua vez, mantinha 95
projetos em desenvolvimento: 13 na Acesita, dez na CAFSB,
cinco na Ferro Brasileiro, 28 na Florestas Rio Doce, nove na
Plantar, 26 na Resa, dois na Itapeva e dois na Seiva. 52,63%
deles na área de Melhoramento, 44,21% na área de ImplanImplan
tação e Manejo e 3,15% em Ambiência.
A Região Leste, por sua vez, registrava 84 projetos: 12
na Aracruz, 16 na Flonibra, dez na Florestas Rio Doce, três
na Petrobras, quatro na Reflora, dois na CAFSB, 18 na Torras
e 19 na Duratex. 48,80% na área de Melhoramento, 47,61%
na área de Implantação e Manejo e 3,57% em Ambiência.
Na prática, o Sistema Cooperativo exerceu grande influência no ensino do próprio curso de EngenhaEngenha
ria Florestal, pois trouxe definitivamente a realidade das
empresas para dentro das salas de aula, fazendo com que
a Universidade se tornasse ainda mais ágil na busca por
soluções. A nova dinâmica de trabalho estabelecida por
meio do IPEF mostrou-se eficiente também no processo
de aquisição de novas tecnologias e aumento de produtiproduti
vidade por parte das empresas.

Coleta de sementes em
matriz selecionada de
Eucalyptus saligna na
Suzano, no final dos anos 70
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Setor de Sementes
Com a anexação do Setor de Sementes, o IPEF ampliou
programas de melhoramento genético e também de desenvolvimento de tecnologia para a produção de sementes, possibilitando a introdução de novas espécies e procedências que
passaram a suprir as demandas do mercado nacional quanto
à qualidade da madeira e condições diversas de clima e solo.

quenos produtores espalhados nos mais diversos pontos do
país e também do exterior. Elas são acompanhadas de certificado de qualidade, de origem e de análise física e fisiológica
para determinar a quantidade do produto, sua capacidade
de germinação e a viabilidade da plântula.
A coleta das sementes nas Estações Experimentais
de Anhembi e de Itatinga é feita por funcionários treinados
para a arriscada e difícil tarefa. Amarrados às árvores matri-

A base de instalação dos experimentos do programa de
melhoramento estava nas áreas cedidas pelas empresas asas
sociadas e nas Estações de Ciências Florestais de Anhembi
e Itatinga que, juntas, formam uma rede experimental que
guarda um grande e precioso banco de germoplasma, patripatri
mônio genético que tem favorecido o ganho da qualidade
das sementes comercializadas.
O trabalho dos técnicos do setor consiste, justajusta
mente, em selecionar as progênies de determinadas eses
pécies e procedências para formar populações-base
para atender aos programas de melhoramento das
espécies de rápido crescimento. Mas a Unidade
produz também sementes de espécies arbóre-as nativas, utilizadas em plantios de áreas de
proteção e recuperação ambiental.
As sementes e mudas produzidas
pelo IPEF, atualmente um dos maiores
produtores da América Latina, servem
tanto a grandes empresas quanto a pe-
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Coleta de sementes exige técnica e habilidade
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zes, eles sobem equipados com capacetes, luvas, botas especiais e facão. Os ramos colhidos são, então, levados para
um pátio, onde a pré-secagem é feita ao sol. Depois, eles são
sacudidos para que as sementes se desprendam dos frutos
e passem por uma peneira até estarem prontas para seguir
para o Setor de Sementes do IPEF, onde são beneficiadas.

O processo envolve uma mesa gravitacional para
separação de impurezas e posterior divisão em lotes, embalagem, identificação e controle. Finalmente, uma amostra de cada lote é submetida a testes de laboratório para
identificação do teor de umidade e condições adequadas
ao armazenamento. A estocagem, em câmara fria e sêca,

Sementes secam ao sol antes de serem beneficiadas (área externa do Setor de Sementes)
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é feita a dez graus centígrados e com 50% de teor de umidade até sua comercialização.
Na Unidade, são beneficiadas sementes geneticamente melhoradas de pinus, eucaliptos e espécies nativas,
processos que levaram o Setor a atingir, em 1979, a extraordinária marca de 6.311 quilos de sementes/ano, comercializadas em pleno auge do “milagre econômico”.
A crise que se seguiu após este período, porém, achatou
as vendas e, em 1983, apenas 1.958 quilos de sementes seriam comercializados. Em 1985, entretanto, as vendas começaram a dar mostras de recuperação, com a comercialização
de 3.149 quilos do produto. Em 1987, foram 4.441 quilos.
Naquele mesmo ano, o IPEF participou com 20% do
total de sementes comercializadas junto ao setor florestal
brasileiro, que plantava em média 100 mil hectares de espécies de pinus e eucaliptos por ano. Os principais compradores eram pequenos e médios produtores rurais que trabalhavam, sobretudo, com apicultura, produção de cercas-vivas,
mourões, paisagismo e energia.
As atividades do Setor também foram intensas em
1998, quando 2,22 toneladas de sementes florestais foram
disponibilizadas no Brasil e no exterior, superando em 13%
o desempenho do ano anterior. Assim, o IPEF ultrapassou a
marca de 100 toneladas de sementes disponibilizadas desde a sua criação, quantidade que viabilizou a produção de
seis bilhões de mudas, o equivalente a uma área plantada
de três milhões de hectares.
O Setor também registrou forte desempenho em
2002, quando distribuiu 3,28 toneladas de sementes e

Na Unidade são beneficiadas sementes melhoradas
de pinus, eucalipto e espécies nativas
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passou a viabilizar os processos para obtenção de Registro Nacional de Cultivares (RNC) e Proteção de Cultivares junto ao Serviço Nacional de Proteção de Cultivares
(SNPC). O Registro de Cultivares obriga o cadastramento de cultivares nacionais e estrangeiras, habilitando-as
para a produção e comercialização de sementes e mudas
em todo território nacional.
Em 2003, dentre as prioridades definidas pelo IPEF, a
melhoria da qualidade das sementes foi a de maior destaque. Pela primeira vez em sua história, o Instituto passou a
disponibilizar sementes peletizadas de Eucalyptus spp, iniciativa que elevou para 30% a taxa de crescimento do Setor
que, em 2004, se projetaria como um dos mais importantes
centros de conservação e distribuição de materiais genéticos da América Latina.
Naquele ano, o Setor disponibilizou 4,3 toneladas
de sementes, principalmente de eucaliptos (53% do total)
e essências nativas (32% do total), notadamente ipê rosa,
orelha de negro e sansão do campo.
Em 2007, foram disponibilizadas 3,0 toneladas de
sementes de diferentes espécies florestais, suficientes para
o estabelecimento de cerca de 85 mil hectares de florestas. Atualmente, o Setor de Sementes se constitui num dos
maiores bancos de germoplasma da América Latina, envolvendo 89 espécies/procedências de eucalipto, 29 de pinus
e 54 espécies de essências nativas.

Câmara fria para conservação de sementes
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Década de 1980...
A maturidade do IPEF
Além da diversidade de projetos e programas

ANO

GANHADORES DO PRÊMIO HELLÁDIO DO AMARAL MELLO

de cunho estritamente científico desenvolvidos no

1984

João Luis Ferreira Batista

início da década de 80, o IPEF deu maior abrangên
abrangên-

1985

Vera Lex Engel

cia a suas atividades, instituindo em 1981 o Prêmio

1986

José Luiz Stape

Helládio do Amaral Mello, entregue anualmente ao

1987

Horácio de Figueredo Luz

formando em Engenharia Florestal da Esalq/USP que

1988

Não houve formatura (transição de curso,
que passou de 4 para 5 anos)

1989

Cláudio Roberto da Silva

A iniciativa se traduz numa homenagem àque-

1990

Paulo Augusto Cunto Motta

le que é considerado um dos “pais” da Silvicultura

1991

Giampaolo Queiroz Pellegrino

no Brasil pelo impacto altamente salutar de suas con
con-

1992

José Luiz Gava

1993

Adriana Oliva

1994

Lucimara Roncolato

O primeiro Prêmio foi concedido em 4 de fe-

1995

Flaviana Maluf de Souza

vereiro de 1982, à formanda Petra Sylvia Roth. No

1996

Simone Maria Paschoaletto Michi

ano seguinte, entretanto, alterações nos critérios

1997

Cíntia Rodrigues de Souza

para concessão do Prêmio impediram sua efetiva
efetiva-

1998

Luiz Fernando de Moura

1999

Marco Aurélio Watanabe Lentini

2000

Guadalupe Gatto Cavalcanti

2001

Ugo Leandro Belini

2002

Juliana de Oliveira Fernandes Viana

2003

Rodrigo Alexandre Sbravatti Piromal

2004

Thais Regina Drezza

2005

Maria Carolina Silva

2006

Cristiane Camargo Zani

2007

Marina Augusta Conde

apresentar o melhor desempenho ao longo do curso.

tribuições ao setor.

ção, que se normalizou posteriormente, conforme
revela a tabela ao lado.
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A pesquisa floO ambiente atingia tal vibração e aquecirestal no Brasil semmento que, pela primeira
pre esteve associada
vez, a expansão do IPEF
ao desenvolvimento de
exigiu um crescimento
universidades e instiordenado, traduzido por
tutos. A partir da décaum plano elaborado por
da de 50, ainda dando
uma comissão especial.
os primeiros passos,
amparou-se nos conheComo resultado,
cimentos adquiridos e
em 1980, o IPEF reunia
Na década de 80, um grande passo foi dado rumo ao planejamento ecológico integrado.
inspirados em renoma30 empresas associadas,
Um exemplo, está na estratégia proposta pelo mosaico florestal, que intercala plantações de
exóticas com corredores ecológicos de nativas
dos mestres brasileiros
o maior e mais diversifique desenvolveram sua
cado programa de pesquisa, mais de 20 convênios e trabalhos especiais e, contrasciência em áreas afins ou professores estrangeiros que para
tando com essa fase de excepcional crescimento, a maior crise
cá trouxeram suas contribuições.
de identidade de toda sua história.
No curto espaço de 30 anos, fundaram-se escolas e
Isso devido a uma espécie de “dupla personalidade”
institutos, foram lançados os incentivos fiscais, criou-se uma
vivenciada até então pelo Instituto, que se apresentava
mentalidade florestal e uma crescente preocupação com a
como uma associação de empresas florestais, de um lado,
conservação dos recursos naturais.
e, do outro, um poderoso agente de integração e interação
O IPEF inseriu-se neste contexto e, em 1980, reforçava
da ciência com a tecnologia florestal.
a necessidade de planejamento e otimização das pesquisas,
Foi quando o IPEF começou a afrouxar os laços admipromovendo estudos relacionados ao reflorestamento e ao
nistrativos com a Universidade, passando a adquirir identiaproveitamento industrial de produtos florestais. Para isso,
dade própria num processo que, a partir de 1981, resultaria,
mantinha centros de pesquisas com laboratórios, biblioteca
inclusive, na mudança de sua estrutura administrativa.
especializada e seções técnicas; promovia congressos, seminários, conferências, cursos e relatórios; e cuidava da divulTodos os setores e departamentos do IPEF estavam em
pleno desenvolvimento. Na área da pesquisa científica, desgação de trabalhos técnicos e manutenção de intercâmbio
taque para os estudos de biometria e inventários florestais,
com entidades de ensino e pesquisa nacionais e estrangeiimprescindíveis à disseminação de processos modernos de
ras. Semelhante ao que ocorre atualmente.
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mensuração, e aos primeiros estudos efetivamente voltados
para os aspectos qualitativos da madeira.

momentos mais importantes do desenvolvimento florestal
brasileiro. Um exemplo ocorreu em 1989, quando pesquisadores do Instituto participaram da elaboração e implantação
do Projeto Floram no Brasil, coordenado pelo Instituto de Estudos Avançados da USP para captar parte do carbono existente na atmosfera, por meio da implantação de florestas.

A densidade passou, então, a ser parâmetro de qualidade do produto, assim como a quantidade de fibras por grama e suas características químicas, referências que levaram
o Brasil a adotar padrões internacionais de qualidade num
processo que refletiu diretamente no mercado exportador e na
incorporação de novas tecnologias e materiais genéticos.

Foi uma época realmente notável, em que o IPEF e a
Esalq passaram a ser internacionalmente reconhecidos devido, sobretudo, à propagação vegetativa do eucalipto, então
o mais notável dos desenvolvimentos de pesquisa no setor
florestal, processo que resultou, inclusive, na concessão do
Prêmio Marcus Wallenberg à equipe da Aracruz pelo pionierismo na implantação da técnica em larga escala.

As pesquisas na área industrial de produção de celulose branqueada de eucalipto também fizeram história. Completamente desacreditadas no início, logo contribuiriam para
a reconhecida pujança do setor no país, fazendo com que o
Brasil passasse de importador de celulose a exportador dos
mais competitivos no mercado internacional.

Na fase seguinte, entretanto, o IPEF sofreu uma profunda transformação interna, causada fundamentalmente pela expansão e supervalorização dos departamentos e
setores de pesquisas das empresas. Forte impacto causou,
ainda, a extinção dos incentivos fiscais para reflorestamento
no Brasil, em 1986, marcando o início de uma nova fase na
história da Silvicultura Intensiva no país.

A intensa movimentação em torno de grandes projetos e a extrema qualificação profissional verificada na época
explicam por que a fase compreendida entre as décadas de
70 e 80 se apresenta como de grande crescimento do IPEF
e do Departamento de Silvicultura da Esalq que, em 1986,
transforma-se em Departamento de Ciências Florestais.

Com a diminuição dos investimentos, o preço internacional da celulose, principal produto industrializado do reflorestamento, caiu consideravelmente. Enfrentar a globalização da economia exigiria reformulações significativas na
política administrativo-financeira das empresas florestais,
que acabaram desativando uma série de projetos e programas de pesquisa científica.

À medida que iam sendo desenvolvidos, tornando-se
mais amplos e complexos, os programas do IPEF estabeleciam vínculos cada vez mais consistentes com as empresas,
com as quais promovia a qualificação profissional, treinando
e capacitando técnicos de instituições públicas e privadas
num processo importantíssimo ao desenvolvimento da indústria de base florestal do país.

Os reflexos desse quadro logo recairiam sobre o
IPEF, que teve seu quadro de funcionários gradativamen-

Naquela época, o IPEF era convidado a participar dos
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temáticos para otimização do planejamento florestal.

te reduzido. O número de associadas também era menor,
dez a menos que em anos anteriores.

Os experimentos foram implantados em áreas da empresa Ripasa com o objetivo de fornecer indicações precisas
de quanto, quando e onde cortar a madeira com base em
um sistema de suporte à decisão que otimizou princípios
econômicos de desempenho e garantiu um eficiente fluxo
de suprimento de matéria-prima para a fábrica.

Era preciso ter habilidade para driblar aquele momento, propício à crise, e atender as necessidades das associadas e de não-associadas, concedendo-lhes apoio para
a retomada operacional de projetos e programas, situação
que o IPEF habilmente contornou, implantando um plano
estratégico para o desenvolvimento da pesquisa.

O sucesso do método determinou a criação do Programa Cooperativo de Planejamento Florestal, reunindo a
própria Ripasa, Champion, Florin, Freundenberg, Eucatex,
Acesita e CAF-Santa Bárbara.

Um roteiro básico de pesquisa foi traçado de comum acordo, prevendo-se duas modalidades de programas de pesquisas:
Melhoramento Florestal e Implantação e Manejo Florestal.

A aplicação prática da nova metodologia contribuiu
para solucionar também problemas relativos à alocação eficiente de recursos, definição de estudos de expansão da base
florestal e condução dos povoamentos de eucaliptos. Assim, a
partir de 1986, a tônica da estratégia da pesquisa coordenada
via IPEF passava a se apoiar na interação interempresas.

A partir desta determinação, uma estrutura organizacional correspondente foi desenvolvida, com planejamentos
e previsões a médio e longo prazos, levando-se em conta as
aspirações de cada uma das empresas e as possibilidades
concretas da Universidade.
Pela nova estratégia de atuação, as empresas passaram a compor dois grupos específicos: o de eucalipto e o de
pinus, formados segundo as características das empresas e
o perfil dos projetos que mantinham. O desafio estava em
se ajustar à nova realidade e enfrentar a escassez de madeira decorrente da deficiência das florestas homogêneas,
insuficientes para abastecer o mercado consumidor.

Os programas deveriam introduzir uma sistemática
operacional em que os vários projetos a serem desenvolvidos
guardassem interação entre si, de forma que o intercâmbio
estabelecido projetasse ganhos de escala, otimizando a aplicação dos recursos financeiros.
Sob este enfoque, o IPEF consolida os Programas Cooperativos que, a partir de 1987, alavancaram pesquisas nas
áreas de interação genótipo e ambiente; produção de híbridos;
manejo de bacias hidrográficas; planejamento florestal; rotações sucessivas de eucalipto; monitoramento de insetos em
florestas; conservação genética e melhoramento de pinheiros
tropicais; mecanização florestal e silvicultura de nativas.

Era hora de retomar o desenvolvimento de programas de
reflorestamento nas áreas marginais das pequenas e médias
propriedades rurais e promover o levantamento estatístico das
florestas. Um exemplo clássico da nova dinâmica de atuação
já podia ser observado no trabalho pioneiro que Esalq e IPEF
implantaram nessa época, visando à obtenção de modelos ma-
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No final da década de 80, projetos ligados à mecanização em plantações florestais ganham projeção
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Programas Cooperativos: a alma do IPEF

As experiências acumuladas pelo setor florestal nas últimas décadas revelam que a forma mais efetiva de atuação
do IPEF na área de Silvicultura tem se efetivado, não através
do atendimento de solicitações pontuais ou específicas das
empresas associadas, mas por meio dos atualmente denominados “Programas Cooperativos”.

comum entre pesquisadores do meio acadêmico e de um
número definido de empresas que contribuem com recursos
humanos, materiais e financeiros.
É fácil observar que, desta forma, os resultados são
mais imediatos, mais eficazes e menos onerosos. Isso porque, de forma natural e espontânea, há uma troca de experiências entre a “teoria” e a “prática”, com reais benefícios
para as partes envolvidas.

Como o próprio nome sugere, por meio deles, os trabalhos são desenvolvidos em torno de temas de interesse

82

Certamente por isso, o IPEF completou 20 anos tendo
os Programas Cooperativos como grande diferencial em relação a entidades similares.

metal Florestas S/A (MG); Duratex S/A Indústria e Comércio (SP); Cenibra Florestal S/A (MG); Eucatex Florestal Ltda.
(SP); Acesita Energética S/A (MG); Florestal Guaíba Ltda.
(RS); Florestas Rio Doce S/A (MG); Florin – Florestamento
Integrado S/A (SP); Klabin do Paraná Agro-Florestal S/A (PR);
Manasa Madeireira Nacional S/A (PR); Mobasa – Modo Batistella Reflorestamento S/A (SC); Petrobras; Reflora – Reflorestadora e Agrícola Ltda. (BA); Rigesa Celulose Papel e Embalagens Ltda. (SC) e Ripasa S/A Celulose e Papel (SP).

Pela própria natureza, esses programas surgiram com
a proposta de se desenvolver em longo prazo e serem integralmente assumidos pelas partes envolvidas. Também
deveriam ser, preferencialmente, abertos a universidades e
empresas brasileiras, de forma a reunir associadas e nãoassociadas, convidadas em função das contribuições que pudessem trazer aos projetos.

Era evidente a maior adesão de grandes grupos empresariais no final da década de 80, quando o IPEF se tornou
um dos principais órgãos de integração entre universidade e
setor privado com vistas ao desenvolvimento de programas
de pesquisa em ciências florestais no Brasil.

Assim, a versão preliminar de todo e qualquer Programa Cooperativo deveria conter, necessariamente, uma
grande quantidade de informações técnicas, científicas e
operacionais; um cronograma de execução, com prováveis
resultados a serem alcançados, e orçamento estimado.

Com um início tímido, a tecnologia silvicultural experimentou melhorias ambientais e ganhos de produtividade
marcantes, transformando o país, antes importador, em um
dos mais competitivos exportadores de celulose do mundo.

Por isso, ainda hoje, os eventos realizados no IPEF e
nas empresas associadas são coordenados com a estreita
colaboração de professores, pesquisadores e profissionais
das associadas envolvidos na pesquisa e na operacionalização dos programas. São momentos dedicados também
aos estudos de oportunidade, importância e viabilidade
de novos programas.

Na prática, a nova sistemática operacional proposta pelos Programas Cooperativos foi aplicada em 1987 nas ações
de melhoramento florestal e de implantação e manejo. A idéia
era fazer com que os vários projetos que compunham essas
duas grandes áreas de atuação guardassem interação entre si,
permitindo o intercâmbio de informações de forma a garantir
ganhos de escala e otimização dos recursos financeiros.

Atraídas, obviamente, pela forma como os Programas
Cooperativos eram concebidos e conduzidos, 20 empresas
estavam associadas ao IPEF em 1987: Aracruz Florestal S/A
(ES); Companhia Energética de São Paulo S/A (SP); Champion Papel e Celulose S/A (SP); Companhia Agrícola e Florestal Santa Bárbara (MG); Companhia Agro-Florestal Monte
Alegre (SP); companhia Suzano de Papel e Celulose (SP); Ci-

No Programa de Melhoramento Florestal, por exemplo, desenvolveu-se prioritariamente o Projeto de Interação
Genótipo com Clima e Solo, pois o conhecimento mais detalhado do ambiente mostrou-se essencial para definir estra-
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tégias de melhoramento mais eficientes, com ganhos mais
racionais de produtividade. Eficiência nutricional de genótipos, tolerância ao déficit hídrico, melhoria de amostragem
para densidade básica, operacionalização e viabilidade de
programas em multipopulações estavam entre as principais
linhas de pesquisa.

dutividade. Nesta linha de pesquisa, constavam a análise de
exportação e lixiviação de nutrientes, interação entre espécie,
espaçamento e produtividade em segunda rotação, maturidade fisiológica florestal e estudos de sistemas radiculares.
A operacionalização dos programas exigiu ainda um
levantamento completo do nível de conhecimento que universidades, institutos de pesquisa e empresas detinham sobre os temas dos programas e ensaios instalados. Para isso,
reuniões eram realizadas para três metas bem específicas.

O Programa de Implantação e Manejo, por sua vez, voltou-se para o subprograma sobre segunda rotação, tendo-se
como certo que o conhecimento das técnicas, após o corte da
floresta, era essencial para o aumento ou manutenção da pro-

Uma delas consistia na identificação do estágio das
pesquisas; a outra, na observação dos avanços alcançados
pelas diferentes universidades, institutos de pesquisas e
empresas, e, por fim, a localização e capacitação nacional e
estrangeira dentro do enfoque multidisciplinar e multinstitucional da reunião, para a qual eram convidados professores, pesquisadores, engenheiros, alunos e demais interessados, independentemente de estarem ou não ligados ao
convênio USP-IPEF.
Outra ação pertinente consistia numa reunião interna entre o corpo docente e discente da USP e o corpo
técnico do IPEF para avaliar o andamento dos trabalhos e
direcionamento científico das pesquisas.
Era preciso relacionar os ensaios das empresas; planejar pesquisas básicas e aplicadas; definir formas de interação universidade-empresa e empresas-empresas e, finalmente, programar intercâmbio de informações.
Os conhecimentos obtidos eram amplos e abriam novas perspectivas para a pesquisa científica que, em 1987, se

Primeiro vertedor para microbacia instalado na estação de Itatinga
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dedicou também à implantação do primeiro experimento do
atual Programa de Monitoramento e Modelagem de Bacias
Hidrográficas- PROMAB.

espaços para a pesquisa de campo, necessidade suprida a
partir de 1988, quando a Esalq incorporou o Horto Florestal
de Itatinga e seus 2.200 hectares.

O objetivo era desenvolver indicadores hidrológicos por
meio da análise dos efeitos das atividades florestais sobre a
quantidade e qualidade da água, num processo que auxiliaria
na busca do manejo sustentável das florestas plantadas, contribuindo para o melhoramento contínuo da atividade florestal.

As características da área, promissoras para a pesquisa
florestal, fez com que a Esalq duplicasse a extensão de terras
sob responsabilidade do campus de Piracicaba, possibilitando o desenvolvimento de um programa conjunto de pesquisa com vários departamentos da Universidade.

O experimento teve início com a instalação de duas
microbacias experimentais na Fazenda Bela Vista, localizada no Município de Santa
Branca, e no Vale do Paraíba, em São Paulo, através
de convênio com a Florin
Reflorestamento Integrado, atual Votorantim Celulose e Papel, em Jacareí.
Os projetos eram diversos e elevavam também
a quantidade e a qualidade dos mais variados procedimentos, que começavam a exigir novas áreas e

Cerimônia de assinatura
do termo de doação do
Horto de Itatinga à Esalq/
USP, em junho de 1988
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A Estação Experimental de Itatinga
Tudo começou em 1974, quando Esalq e IPEF viviam
o entusiasmo proporcionado pela anexação da Estação Experimental de Anhembi e, sob o estímulo do Prof. Helládio,
deram então início ao processo para incorporação também
do Horto Florestal de Itatinga, implantado pela antiga Companhia Sorocabana de Estradas de Ferro.

Sob o aspecto ecológico, o Horto revela toda sua pujança nas diversas nascentes e cursos de água limpa dentro dos
povoamentos de eucalipto, criando o ambiente perfeito para o
desenvolvimento de pesquisas sobre hidrologia florestal e piscicultura. Todas as atividades são executadas por equipe que
reúne engenheiros, técnicos agrícolas e auxiliares de campo.

Assim, em 22 de agosto de 1978, saía publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a lei nº 1.744, autorizando
a Fazenda do Estado a alienar, por doação à Universidade de
São Paulo, o Horto Florestal de Itatinga. A escritura de doação, entretanto, só seria assinada em 28 de julho de 1988.

O local chega a receber anualmente cerca de mil visitantes para atividades de educação ambiental e mantém uma considerável infra-estrutura que compreende a casa-sede, cinco
residências de funcionários, refeitório, casa-dormitório, salas
de aula e de reuniões, galpões, depósitos, viveiros para produção de espécies florestais e posto meteorológico completo.

Implantado a 170 km de Piracicaba, às margens da Rodovia
Castelo Branco, no município de Itatinga, região de Botucatu, a
Estação Experimental mantém uma área de produção de sementes de importância estratégica ao reflorestamento comercial.
São cerca de trezentas árvores geneticamente superiores, com mais de 60 anos de idade, selecionadas através de
testes de progênies implantados pelo país todo e que hoje
compõem o maior patrimônio genético nacional de Eucalyptus saligna, uma das principais espécies para a produção de
lenha, carvão, celulose e chapas.
A principal linha de pesquisa tem sido a que se refere ao
melhoramento e implantação de florestas de rápido crescimento
para fins industriais. Outra vertente, porém, volta-se à recuperação de florestas naturais degradadas, englobando estudos de conservação genética e ecofisiologia de espécies arbóreas nativas.

Centro de visitantes da Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga
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Os 20 anos do IPEF
Em 1988, ano em que a Esalq incorporou a Estação
Experimental de Itatinga, IPEF e Departamento de Ciências Florestais dão início à implantação de um Centro de
Documentação na Área Florestal, iniciativa que traria, de
imediato, quatro grandes avanços para a pesquisa científica: automatização da pesquisa bibliográfica, aumento da

rapidez no processamento e recuperação
da informação bibliográfica, cadas
cadastro dos pesquisadores na área flo
florestal e implantação de um ter
terminal para consulta de bancos
de dados bibliográficos na
nacionais e internacionais.
Assim, próximo de
seus 20 anos de funda
fundação, o IPEF mantinha
como
prerrogativa
o estímulo à adoção
de um planejamento
complexo e dinâmico,
capaz de contribuir para a
articulação de políticas e dire
diretrizes diversas, com base em resultados expe
experimentais e informações atualizadas, aperfeiçoando
os sistemas então existentes e definindo estratégias mais
eficazes de silvicultura no país.
Em 1988, quando o IPEF completou 20 anos de ativi
ativiPlantio de muda de Tabebuia heptaphylla
(Ipê-Roxo) comemorativo dos 20 anos do
IPEF, em 24 março de 1988
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dades, a Silvicultura Brasileira já se destacava por sua criatividade e ousadia, levando o país à condição de destaque
internacional.
A relação produtor/consumidor, que a princípio gerava
uma alta dependência das empresas em relação à universidade, devido à pesquisa cooperativa, acabou institucionalizando
a pesquisa nos departamentos florestais das associadas.
Como conseqüência, criou-se um amplo mercado de
trabalho e a área florestal, com função específica para produção de madeira, adquiriu maior personalidade, procurando, através de suas metas claras e bem estabelecidas,
orientar a produção da madeira em função da qualidade
do produto final.

Reunião regional na Aracruz, em janeiro de 1988

Além das atividades iniciais em melhoramento genético e implantação de florestas de rápido crescimento para fins
industriais, a recuperação de florestas naturais degradadas,
a conservação genética e a ecofisiologia das espécies nativas
passaram a compor, de maneira ainda mais enfática, as preocupações básicas da Universidade e, gradativamente, incorporadas aos novos projetos de reflorestamento do IPEF.

Em decorrência dessa ampla evolução, houve uma inversão na relação anterior, levando a Universidade a desenvolver
pesquisas básicas e a formar pessoal altamente qualificado para
atender as necessidades da Silvicultura Intensiva Brasileira.
A filosofia básica, até então centrada na produção de
madeira, evoluiu para o estudo integrado do uso múltiplo das
florestas e a conseqüente conservação da água, do solo e da
fauna, estabelecendo-se aí as bases para o uso correto dos recursos naturais renováveis.

Desta forma, a floresta já não era vista apenas como
fornecedora de matéria-prima para energia, celuloses, chapas, carvão ou processamento mecânico e outros usos excediam este tipo de concepção.

A Universidade, profissionais de nível superior, agregados nas empresas ou instituições, direta ou indiretamente envolvidos na pesquisa florestal, passaram a formar um
dos setores mais produtivos e criativos do hemisfério sul na
área florestal, incluindo em sua atividade operacional todos os resultados positivos que a integração universidade/
empresa pudesse produzir.

O manejo integrado de bacias hidrográficas, a integração
da fauna e flora e o manejo das áreas silvestres eram exemplos
que podiam minimizar os efeitos dos impactos da ação do homem sobre o ecossistema. Como conseqüência, a Universidade
reforçava a tese de que deveria estar cada vez mais preparada
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para produzir profissionais capacitados para as áreas de Silvicultura, Tecnologia e Industrialização da Madeira, Planejamento, Proteção Florestal e Ecologia Aplicada.
Outro fato importante observado quando o IPEF completou 20 anos foi a abertura de novos campos de atuação, reflexo
do crescimento da pesquisa florestal. Já naquela época, era inconcebível uma empresa florestal verticalizada, que não tivesse
em seu quadro engenheiros florestais, engenheiros agrônomos
ou biólogos envolvidos com a pesquisa e operações relativas ao
melhoramento genético, implantação e manejo das florestas,
nutrição de solo, ecologia aplicada e biotecnologia.
Na Universidade, os reflexos dessas atividades podiam
ser avaliados pela qualidade dos profissionais formados e pela
própria evolução da Engenharia Florestal no Brasil.
A crise financeira enfrentada no início dos anos 90 pelo
setor florestal brasileiro, entretanto, fez com que a questão
da geração própria de tecnologia pelas empresas fosse reavaliada, já que equipes de pesquisa estavam sendo reduzidas para contenção de gastos.
Diante desta situação, as empresas, que já não podiam
abrir mão dos avanços científicos em época de acirrada competição internacional, mais uma vez se valeram do modelo
implantado pelo IPEF para a realização de estudos conjuntos. A multidisciplinaridade deveria ser exercida com vigor,
já que um único experimento poderia originar resultados
nas mais diversas áreas florestais.

Atividades em viveiro
florestal de associada
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Um exemplo que ilustra bem essa fase do IPEF foi o
convênio firmado em 1988 com a Cia. Energética de São
Paulo (Cesp) e retaguarda científica do Departamento de
Ciências Florestais da Esalq, para o desenvolvimento de
pesquisa em modelos de plantio de espécies nativas visando à restauração do entorno dos reservatórios da empresa e
das áreas ciliares de seus tributários. Pioneiro no Brasil e
no mundo, o convênio continua gerando importantes resultados para a ciência florestal, que passou a aplicar corretamente conceitos de diversidade de espécies e de sucessão
ecológica de plantio de mata ciliar que imitavam florestas
naturais, envolvendo toda sua biodiversidade.

O método marcava o início do processo de restauração
de mata nativa e orientou o plantio para a prestação de serviços ambientais, como regularização hidrológica, controle
de erosão e assoreamento, filtragem de poluentes e o restabelecimento de funções e fenômenos biológicos inerentes às
comunidades florestais.
Assim, foram elaborados estudos para efetivação da
sucessão ecológica, estímulo à biodiversidade, reprodução,
fluxo de genes das espécies, interrelações flora e fauna e ciclagem de nutrientes, a exemplo do ciclo do carbono, envolvido no chamado efeito estufa.
Preservação: plantio de eucalipto ao fundo, com
manutenção de mata ciliar à frente
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servação Genética e Melhoramento de Pinheiros Tropicais
(CCGMPT) eram os centros das discussões. O IPEF registrava,
então, 600 hectares com eucalipto e 3.000 hectares de pinus
distribuídos pelas associadas, que direcionavam o foco de suas
pesquisas para a seleção de matrizes, clones e propagação vegetativa; utilização da madeira como recurso energético; uso
múltiplo da madeira; ambiência e abertura internacional.

Ainda em 1989, o IPEF instala microbacias experimentais na Estação Experimental de Ciências Florestais
de Itatinga, lançando a Rede de Monitoramento Ambiental
em Microbacias - ReMAM.
O objetivo era determinar possíveis impactos ambientais do manejo de plantações florestais com espécies de rápido crescimento, principalmente em relação à quantidade
e qualidade da água produzida. Com a adesão de inúmeras
empresas nos anos seguintes, atualmente este programa cooperativo é o mais antigo em operação.

Em decorrência dos resultados dos programas implantados pelo IPEF, seu criador, Prof. Helládio do Amaral Mello,
afirmou que a principal contribuição do Instituto ao longo
de seus 20 anos foi “a condução das atividades florestais, retirando as empresas do empirismo histórico, para colocá-las
sobre bases técnico-científicas compatíveis. Isso porque, até
então, os dados relativos à produtividade florestal, à qualidade dos produtos florestais indicados à utilização industrial
e ao melhor uso do meio eram objeto de severas críticas por
não serem confiáveis, pela falta de esquematização científica em sua obtenção e análise. A experimentação ganhou,
assim, confiabilidade e sistematização”.

Naquela época, era crescente também o interesse que
empresas não vinculadas ao setor florestal demonstravam pelo
Instituto, a exemplo das empresas siderúrgicas, cujos programas exigiram novas linhas de pesquisa e completa integração
de todos os setores do IPEF. Foi preciso projetar uma nova dinâmica de atuação, decorrente da própria maturação empresarial
do Instituto e da exigência das empresas associadas em relação
ao melhor atendimento e maior objetividade dos programas.
Para absorver e manter a demanda, o IPEF investiu,
então, no preparo de uma equipe altamente técnica, capaz
de manter de maneira rápida e objetiva contato constante
com as associadas, revelando o trabalho de assessoria especializada que o Instituto poderia executar.

O cientista lembrou ainda que, antes do Instituto, “a ecologia era uma ciência praticamente desconhecida ou ignorada
pelos técnicos e especialistas, recebendo informações lastreadas na observação e na vivência desses mesmos técnicos e especialistas, de formações as mais variadas”.

O resultado apontou para a intensificação da comunicação técnica, das receitas e das atividades do IPEF, que
passou a atender solicitações de empresas não associadas
para pequenos serviços, sem comprometimento dos trabalhos de pesquisa em andamento.

“Os insucessos e os problemas decorrentes de incorretas avaliações eram no geral examinados, discutidos e formalizados através da conceituação própria de cada analista,
envolvendo o conceito de espécies nativas e espécies introduzidas (exóticas), e suas exigências e possibilidades. Assim, os
dados de produtividade eram os mais divergentes possíveis.

A Estação Experimental de Anhembi e o Centro de Con-

92

empresas, coordenadas. Hoje, todas elas dispõem de banco
de dados que, uma vez computados, analisados e arquivados, em sua fineza, possibilitam orientar seus programas e
planejá-los sob índices de segurança insuspeitáveis”.

Não havia como planejar e esquematizar a implantação e
condução de empresas ligadas ao setor florestal, pela impossibilidade de trabalhar dados tão contrastantes”.
“As relações ambientais eram discutidas como se vegetais
introduzidos e propagados pelo homem se constituíssem em graves agressões à natureza. Os programas de manejo de florestas
implantadas e naturais eram discutidos sob clima emocional,
com envolvimentos patrióticos que colocavam os verdadeiros
técnicos e cientistas sob severa suspeita”.

“Nesse aspecto, os programas levantados e sustentados
pelo IPEF há 20 anos, com as correções naturais, evidenciam
o valor e o alcance da união empresas-universidades e a função social propiciada pela implantação de importantes empresas a concorrer para o desenvolvimento sócio-econômico
de regiões de há pouco praticamente estagnadas”.

“Que dizer então da programação e acompanhamento
científico da pesquisa ambiental? As restrições partiram de todos os lados. A ciência florestal, pelos conceitos vigentes, era,
antes de tudo, de difícil análise, pelo seu caráter de perpetuidade e lenta avaliação de resultados. Esses fatos desestimulariam
os que pretendessem estudá-la para, então, aplicá-la”.

“Ao lado desses aspectos todos, não pode ser esquecida a importantíssima contribuição ao ensino e à pesquisa
na universidade, trazida pela participação empresarial, per
permitindo levar para a área do ensino os mais recentes avanços do setor florestal nacional”.

“Sobrepondo-se a esses aspectos, o país evoluía e
suas indústrias se preparavam para receber novas idéias sobre ocupação florestal, produtividade, sistemas e trabalho,
mecanização, empregos de fertilizantes, melhoramento florestal, espécies de rápido desenvolvimento, tecnologia industrial e manejo florestal, como um todo. O IPEF levantou
esses aspectos em seus programas de estudos e pesquisas, e
mostrou a validade e exeqüibilidade dos mesmos”.
“Houve compreensão e união de esforços, para enfrentar o desafio representado, pelo pouco que se conhecia
a respeito de técnicas de produção e uso de madeiras. As
empresas ligadas ao setor florestal reagiram favoravelmente. Deram seu apoio aos programas e reprogramaram suas
atividades. Departamentos de pesquisas foram criados e as
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Década de 1990...
A reformulação do IPEF
A década de 90 foi marcada por alguns fatores que refletiram diretamente na atuação do IPEF.
Entre eles, a redução na quantidade de demandas
para pesquisa e desenvolvimento tecnológico, rere
flexo da isenção dos incentivos fiscais e da conseconse
qüente redução da velocidade de implantação de
novos grandes projetos de reflorestamento para fins
produtivos no país observados na década de 80.

clonagem, genética molecular, qualidade da madeira e certificação, além de mais atenção para os aspectos ambientais.
Assim, o IPEF passou a projetar e a desenvolver com
especial interesse uma série de programas específicos,
como os de conservação ambiental e manejo de bacias hidrográficas.
Em termos organizacionais, essas mudanças implicaram redefinição conceitual do papel do Instituto e de
sua relação com a Universidade e com o próprio setor
produtivo florestal.

Por outro lado, as empresas, em especial as
associadas ao IPEF, começaram a buscar mais quaqua
lidade e especificidade nos projetos, já que em anos
anteriores, apesar do maior volume de atividades, a
demanda tecnológica era bem menos sofisticada.

Foi preciso estabelecer maior controle na apresentação
e nos resultados dos projetos e fortalecer a definição dos papéis da Universidade e das empresas associadas, processo
que levou a um aperfeiçoamento nos procedimentos contábeis e administrativos e à readequação das formas de participação profissional de seus técnicos assessores.

A nova realidade passou a exigir da Universidade respostas mais científicas e profundas
sobre silvicultura e manejo, proteção florestal,
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As dificuldades financeiras e administrativas enfrentadas no período levaram ao consenso de que o Instituto deveria se profissionalizar cada vez mais. Assim, no final da década de 90, o IPEF, que reduzira sensivelmente o quadro de
funcionários, deixando de manter corpo técnico permanente, constituiu uma equipe de consultores altamente especializados para a colaboração nos Programas Cooperativos e

consultorias a empresas associadas, que podiam contratar
projetos de pesquisa bastante específicos.
Por meio de uma profunda reestruturação, modernas
técnicas de gestão empresarial e de planejamento estratégico foram introduzidas tendo-se por foco o aumento da produção científica, a reformulação administrativa e o equilíbrio financeiro.
A meta era promover novos produtos e parceiros e o
Programa de Gestão da Qualidade Total, implantado no Departamento de Ciências Florestais da Esalq, auxiliou neste

Técnico prepara
muda para o
processo de estaquia

Visita de técnicos e pesquisadores a viveiro de mudas de uma das empresas associadas ao IPEF

95

IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS • 40 ANOS

vação do meio ambiente. Tanto que, ao listar os fatos que
marcaram os 25 anos do IPEF, completados em 1993, seu
fundador, Prof. Helládio do Amaral Mello, apontou como
principais contribuições do Instituto “o delineamento de
uma nova mentalidade, voltada para uso correto dos recursos
naturais renováveis, e sua efetiva colaboração para o desenvolvimento socioeconômico do país”.

processo, levando o IPEF à otimização de recursos e à melhoria no ambiente de trabalho.
Em decorrência das reformulações, a principal instância
decisória do IPEF era o Conselho Deliberativo, composto de representantes das empresas associadas e de representantes da
USP. Complementavam a estrutura a Diretoria Científica, a Gerência Administrativa e
de Desenvolvimento, a
Central Técnica de Informações e o Setor de
Sementes.

Foi uma época em
que o manejo florestal
sustentável, por exemplo, implicava, antes de
tudo, existência de uma
ligação mútua e interativa entre os recursos florestais e todos os demais
elementos inerentes ao
ecossistema
florestal,
como a água, a fauna, o
potencial produtivo do
solo e a biodiversidade.

Foi um período
em que os produtos
florestais
brasileiros
passaram a ser altamente competitivos no
mercado internacional, num crescimento
contínuo que abarcou
também as exportações
Para atender a
de produtos oriundos
esta premissa, o IPEF
das florestas plantaimplanta em 1992 o
das. Provavelmente,
Jardim
clonal
de
eucalipto
Programa Cooperativo
devido às vantagens
de Silvicultura de Escompetitivas do setor e
pécies
Nativas
(PCNAT),
criado
para
atuar na recuperação
ao aumento do consumo mundial de produtos florestais, notade ecossistemas naturais, no manejo de paisagens e na obdamente de celulose e compensado de pinus.
tenção de indicadores de qualidade ambiental.
Isso refletia basicamente o forte e sólido crescimento
A interligação de fragmentos florestais para o planedo setor florestal brasileiro, que se estabeleceu compromejamento geográfico das atividades de recuperação de flotido também com conceitos fortemente vinculados à preser-
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restas naturais e dos sistemas silviculturais, bem como os
indicadores ambientais e sociais de sustentabilidade e a
biologia e a silvicultura de espécies nativas também foram
focos de pesquisa.

Os avanços científicos se avolumavam e o IPEF resolveu, então, homenagear um dos responsáveis por este processo, concedendo o nome de Prof. Ronaldo Algodoal Guedes Pereira ao prédio do Instituto. O descerramento da placa
aconteceu em 21 de março de 1997 e reuniu pelo menos 80
pessoas que relembraram a verdadeira peregrinação de Ronaldo pelas empresas florestais para difundir a importância
da Universidade, da ciência e da pesquisa para o desenvolvimento do setor florestal.

No mesmo ano, surge também o Programa de Melhoramento e Clonagem Florestal (PTCLONE), criado para divulgar tecnologia apropriada para a clonagem de essências
florestais e desenvolver sistemas e processos de produção de
clones de essências florestais.

À medida que os resultados das pesquisas se evidenciavam, o interesse das empresas pelo IPEF crescia na mesma
proporção, restabelecendo o ritmo de trabalho que havia sido
drasticamente reduzido no início da década.

Na prática, o programa servia de fórum para avaliação
de impactos políticos, legais, sociais e ambientais do uso da
clonagem, facilitando o contato entre fornecedores de equipamentos, produtos e serviços, Universidade e clientes.
Logo depois, mais precisamente em 1995, o IPEF implantou também o PTCM- programa específico ao desenvolvimento de técnicas de cultivo mínimo, posteriormente
adotadas pelas empresas. Mais abrangente, atualmente o
Programa é denominado PTSM- Programa Temático de Silvicultura e Manejo e está voltado a projetos de pesquisa e
desenvolvimento comprometidos com o embasamento científico e tecnológico adequado para a tomada de decisões operacionais na área de silvicultura das empresas. A estratégia
vem gerando aumento da produtividade dos povoamentos
florestais e sustentabilidade a médio e longo prazos.
No ano seguinte, o IPEF amplia o Programa Temático Boro em Eucalipto (PTBORO), em atendimento à necessidade de 12 empresas florestais que queriam avaliar
o processo de maximização da produtividade por meio da
nutrição mineral florestal.

Cultura de tecido em laboratório
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Assim, no final dos anos 90, além das mais de 60 organizações integradas ao IPEF, com participações em projetos e
atividades específicas, o Instituto agregava como associadas
titulares as empresas Aracruz, Bahia Sul, CAF Santa Bárbara, Cenibra, Champion, Duratex, Eucatex, Inpacel, Klabin, Lwarcel, Pisa, Riocell, Ripasa, Suzano e Votorantim. Na
mesma época, associaram-se também a Monsanto do Brasil
e, em âmbito internacional, a mexicana Desarrollo Forestal.

gânica, fosse devolvido ao solo para fertilização de plantações
agrícolas e florestais.
Seguindo esta tendência, o IPEF e o Departamento
de Ciências Florestais da Esalq/USP, em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo), passaram a desenvolver, em fevereiro de 1998, o
projeto aplicado em plantações de eucalipto na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga-SP que, em
2002, se converteu no Programa de Biossólidos em Plantações Florestais (PROBIO).

Com a expansão do setor florestal e retomada do crescimento do IPEF, o compromisso com problemas intrínsecos
ao meio ambiente começou a ganhar vulto. O acúmulo de
resíduos da sociedade moderna, que tem no esgoto doméstico seu maior exemplo, foi um dos temas que elencaram a
relação de constantes preocupações de governos, entidades
ambientalistas e da própria população.

O objetivo era identificar a viabilidade técnica, econômica e ambiental da aplicação de biossólidos no plantio
de eucalipto e, ao mesmo tempo, proporcionar facilidades
operacionais no manejo e disposição desse resíduo.
Outro projeto que ganhou vulto em 1999 foi estabelecido com a participação do IPEF e de 15 empresas do setor
de extração e beneficiamento de resina de pinus no Brasil.
Juntos, eles desenvolveram uma série de pesquisas com o
objetivo de aumentar a competitividade e a produtivi
produtividade do setor.

Como grande parte destes resíduos é de origem biológica, estudos começaram a ser desenvolvidos no mundo todo a fim de que este
material, rico em nutrientes e matéria or
or-

A esquerda muda
de eucalipto
apresentando
deficiência de boro

O projeto envolveu as áreas de melhoramento genético, clonagem, monitoramento nutricional de solos,
análise estrutural da madeira, tecnologia de extração,
monitoramento da qualidade da goma-resina e diagnós
diagnóstico econômico.
A extração de goma-resina das árvores vivas, denominada resinagem, teve início na década de 70 no
Brasil, elevando o país à categoria de exportador do
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produto a partir de 1989. Apesar da recente participação no
mercado internacional, o Brasil já é o segundo maior produtor mundial da matéria-prima, com aproximadamente 80
mil toneladas por ano, atrás apenas da China, que apresenta
uma produção anual de 400 mil toneladas, correspondente
a 60% do mercado mundial.
Entusiasmado com os resultados promissores do programa de resinagem, o IPEF implanta no ano seguinte o
Programa de Produtos Florestais (PRODFLOR), que reuniu
pesquisadores e empresários interessados em promover o
aumento da competitividade e produtividade da goma-resina de pinus no Brasil.
A estratégia de produção deveria contemplar diagnóstico de demandas e desenvolver projetos cooperativos em parceria com empresas, universidades e institutos de pesquisa
para o desenvolvimento de novos equipamentos e técnicas.
O eucalipto seguiu a mesma tendência, passando a ser utilizado também para a produção de óleo essencial. As fragrâncias
e aromas obtidos dos óleos essenciais do eucalipto são utilizados
em diversos produtos, que vão de alimentos a artigos de limpeza, fazendo da espécie uma importante fonte de matéria-prima
para as indústrias farmacêutica, de perfumaria e de aromas.
Como o processo para extração e beneficiamento de resina de pinus, assim como a produção de óleo essencial de
eucalipto eram atividades desenvolvidas junto a comunidades
rurais estabelecidas nas imediações das plantações de florestas, o IPEF implantou um Programa de Educação Ambiental
que, em 1997, evoluiu para o Programa Temático de Educação
e Conservação Ambiental- PTECA, que na atualidade se cons-

Plantação de Pinus caribaea com 9 anos,
na Estação Experimental de Anhembi
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titui num Núcleo de Cultura e Extensão da Esalq/USP.
A idéia básica era estimular as empresas e instituições envolvidas em pesquisa a desenvolverem projetos na
área de educação, conservação e legislação ambiental, promovendo melhoria na qualidade de vida e do meio ambiente
e a conservação da biodiversidade.
O nível de produção científica foi tão intenso que o IPEF
encerrou a década de 90 contabilizando 19 associadas e mais
de 40 empresas e instituições nacionais e internacionais que,

ao lado de 300 profissionais, entre eles 40 pesquisadores de
universidades e 11 consultores do IPEF, dedicaram-se a nove
programas temáticos que se desdobravam numa centena de
subprojetos. Todos, tendo como característica comum o compromisso com a qualidade da madeira, aspecto que marcou a
tecnologia aplicada ao setor florestal na década de 90.
Também disponibilizou, em 1998, o site www.ipef.br,
implantado para otimizar o processo de comunicação entre o
Instituto, suas associadas e as comunidades científicas, técnicas e empresariais do setor florestal brasileiro e mundial.

Visita do reitor da USP, Flávio Fava Moraes (ao centro), à
Estação Experimental de Anhembi, em 3 de março de 1995

O site do IPEF
A proposta, porém, tornou-se muito mais abrangente,
diversificando-se à medida que aumentava a demanda por
informações. Assim, o que começou de maneira tímida,
transformou-se num portal com cerca de 12.000 páginas
e 70.000 mil visitas por mês, números que fazem da homepage do IPEF a página eletrônica da área florestal
mais consultada pela internet no país.
A partir de 2003, o SPI passou a se chamar
IPEF online e ampliou seu enfoque e conteúdo, por
meio de um banco de informações capaz de oferecer
dissertações e teses florestais, pesquisas de opinião,
curiosidades, listagem de eventos, anúncios de oportuoportu
nidades profissionais no setor florestal, lista de discussões e
outros links de interesse do setor florestal.
Além da apresentação do IPEF, a página de abertura
do site traz links para as associadas, programas de pesquipesqui
sas, biblioteca, publicações online, eventos, setor de semensemen
tes, serviços complementares e contatos com o corpo administrativo e técnico do Instituto.

É este o endereço eletrônico do IPEF- Instituto de Estudos e Pesquisas Florestais na internet. Criado em 1998 com o
nome de Sistema Provedor de Informações- SPI, seu objetivo
no início era bastante modesto e procurava, fundamentalmente, aproximar as empresas associadas, mantenedoras do IPEF,
e a Universidade de São Paulo, representada pela Esalq e, em
especial, pelo Departamento de Ciências Florestais.

Há também uma seção especial para orientar pesquisas
dos internautas, relacionando links para teses e dissertações,
divulgação de eventos de terceiros, consulta bibliográfica, clipping de notícias, avisos de publicações e links de entidades do
setor florestal/ambiental com mais de 270 endereços.
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Da mesma forma, há uma extensa relação de acessos
a “Estatísticas Florestais” que apresenta séries históricas de
exportação dos principais produtos florestais brasileiros. A
seção “Novidades” equivale a um serviço de alerta com enfoque amplo de matérias de interesse geral nas áreas científica, técnica e de desenvolvimento florestal.

A seção “Serviços”, por sua vez, disponibiliza os “clippings” florestais e promove a divulgação de dissertações e
teses, respostas às perguntas mais freqüentes encaminhadas
ao IPEF e listas de discussões. Já a seção “Sementes” traz
informações técnicas, relação de sementes de nativas e exóticas disponíveis e sua aquisição via internet.

Os Programas Cooperativos são descritos dentro do link
“Pesquisas” e a seção “Eventos” informa sobre as atividades
desenvolvidas pelo IPEF e por terceiros, com inscrições e confirmações de presenças feitas via online. O Sistema também
disponibiliza publicações na forma digitalizada, como a revista científica Scientia Forestalis, as circulares e séries técnicas,
edições do “IPEF Notícias” e anais de diferentes eventos.

Em função do crescente número de consultas também
do exterior, em 2005, as principais páginas informativas do
IPEF online foram vertidas para o Inglês.
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Sócios Honorários

Foto dos primeiros Sócios Honorários do IPEF
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Em 2001, surgiu também a idéia de se criar uma nova
categoria de sócios do IPEF. Assim, além dos sócios contribuintes, foram instituídos também os sócios honorários, iniciativa que marcou a disposição do Instituto em homenagear
homens que acreditam na filosofia do Instituto, contribuindo
de todas as formas possíveis para que seu trabalho prossiga.

1979

Antônio Sebastião Rensi Duratex S.A.
Coelho

1980 – 1981

Sérgio Carlos Lupatelli

Manasa S.A.

1982 – 1983

Manoel de Freitas

Champion Celulose S.A.

1984

Alexandre Eduardo Conti Cia. Suzano de Papel e Celulose S.A.
Perego

1985

A primeira galeria foi apresentada em 21 de março
de 2002 e reunia os fundadores do IPEF e todos os ex-presidentes e ex-diretores do Instituto. Atualmente, a galeria de
sócios honorários incorporou novos integrantes e está constituída conforme o quadro abaixo.

Maria

Tereza

Pádua
1985

Fernando

Ferreira

1986 - 1988

Walter Suiter Filho

CAF

1989 – 1991

Francisco Bertolani

CAFMA

1991 – 1993

Arnaldo Salmeron

Ripasa S.A. Celulose e Papel
Champion Celulose S.A.

Data

Nome

Empresa

1994 – 2000

Manoel de Freitas

01/04/1968

Locke Craig

Champion Celulose S.A.

2000 - 2005

Antônio

01/04/1968

Rúben de Mello

Indústrias Madeirit S.A.

01/04/1968

Fernando

Abreu Rigesa

Papel,

Celulose

Ribeiro

Embalagens

01/04/1968

Cláudio Cianflone

Indústria de Papel Leon Feffer S.A

01/04/1968

Laerte Setúbal Filho

Duratex S.A.

01/04/1968

Helládio do Amaral Mello Esalq/USP
Nome

Empresa

1968

Locke Craig

Champion Celulose S.A.

1969 – 1970

Rúben de Mello

Indústrias Madeirit S.A.

1971

Antônio Sebastião Rensi Duratex S.A.

Joaquim

de Duratex S.A.

Oliveira

e

2005

José

Maria

Arruda Votorantim Celulose e Papel S/A

Mendes Filho

Diretores do IPEF
Data

Presidentes do IPEF
Data

de CESP

Camargo

Fundadores do IPEF

de

Jorge CESP

Coelho

Nome

1968 - 1980

Helládio do Amaral Mello

1980

Nelson Barbosa Leite

1981

Ricardo Berger

1980 – 1984

João Walter Simões

1984 – 1986

Mário Ferreira

1986 – 1992

Luiz Ernesto George Barrichelo

1992 – 1994

João Walter Simões

1972

Roberto Onety Soares

Indústria de Celulose Borregard S.A.

1994 – 1998

Walter de Paula Lima

1973

Rúben de Mello

Indústrias Madeirit S.A.

1998 – 2004

José Otávio Brito

1974

Antônio Sebastião Rensi Duratex S.A.

2004

Luiz Ernesto George Barrichelo

Coelho
1975

Cláudio Cianflone

1976 – 1978

Leopoldo

Cia. Suzano de Papel e Celulose S.A.
Garcia Aracruz Celulose S.A.

Brandão
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Século XXI
A estabilidade do IPEF
Trata-se mais de equilíbrio. Capacidade de produzir
conhecimento e, a partir dele, gerar tecnologia que permita
“imitar” a natureza e plantar florestas, tendo-se por princípio a preservação e o respeito ao meio ambiente.

Um compromisso empenhado pelo Brasil com maior
veemência a partir do ano 2000, quando o país resgata
definitivamente o reconhecimento da importância das florestas na estrutura organizacional da administração direta
do Governo Federal. E não poderia ser diferente: a participação do setor florestal brasileiro no cenário econômico
cresce a cada ano. Em 2005, por exemplo, o valor total da
produção do setor foi de US$ 27,8 bilhões, o equivalente a
3,5% do PIB nacional.

Realmente um desafio: uma busca constante e interminável de possibilidades que se revelam a cada novo programa,
a cada nova descoberta empreendida pelo IPEF e seus parceiros. Cuidado necessário ao crescimento sustentável do setor
florestal, num esforço permanente que tem envolvido organismos governamentais, entidades civis e os diversos segmentos
do setor de produção de base florestal. Todos empenhados em
conciliar a exploração com a proteção dos ecossistemas.

No cenário internacional, em 2005, o Brasil contribuiu
com 4,6% das exportações mundiais de produtos florestais
madeireiros, destacando-se como o maior produtor e expor-

Produtividade: o avitractor, equipamento robusto e de alta performance
durante aplicação de fertilizante em extensas áreas de plantio
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tador de celulose branqueada de eucalipto e primeiro exportador mundial de compensados de pinus. As exportações
do grupo de produtos florestais madeireiros, como celulose
e papel, madeira sólida, painéis e móveis, foram superadas
apenas pelos complexos soja e carne.
Em termos de contribuição econômica e social, a indústria de base florestal recolheu impostos da ordem de
US$4,2 bilhões. Estima-se que o setor empregava direta e
indiretamente 6,5 milhões de pessoas em todos os segmentos, com expectativas que projetavam aumento da produção
de madeira e lenha a partir das florestas plantadas, de onde
provinham 68,4% da produção madeireira do país.
Um crescimento vertiginoso que alavancou também a
preocupação com a forma como essas florestas vinham sendo produzidas e exploradas. Assim, aliado a pesquisadores,
cientistas, técnicos, iniciativa privada e sociedade civil, o
Governo Federal cria, em 1999, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas no Ministério do Meio Ambiente, a quem
coube a proposição de políticas, instrumentos e normas ambientais e a definição de estratégias para promover a gestão
compartilhada do uso sustentável dos recursos florestais.
No ano 2000, o Governo Federal lança o Programa Nacional de Florestas – PNF, para ampliação do mercado interno e externo e o desenvolvimento institucional do setor. Em
2004, instala a Comissão Coordenadora do Programa Nacional de Florestas – CONAFLOR, criada para se fazer cumprir princípios e diretrizes das políticas públicas para o setor
florestal. Em 2006 é promulgada a lei que dispõe sobre a
gestão de florestas públicas para produção sustentável, ins-

Técnicos em atividade de campo para treinamento
no combate a incêndios florestais
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que proporcionou a integração direta de 351 profissionais
vinculados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico em
vários pontos do país.

tituído o Serviço Florestal Brasileiro – SFB e criado o Fundo
Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF, delegando
aos órgãos estaduais competentes a prévia aprovação da exploração de florestas públicas e privadas.

O segmento de celulose e papel compunha-se, então,
de 220 empresas localizadas em 450 municípios e em 16
estados brasileiros, que utilizavam madeira exclusivamente de florestas plantadas. Em média, 70% da madeira maciça utilizada pela indústria moveleira eram provenientes de
plantios florestais.

O momento revelou-se estratégico ao IPEF, que aliou
os interesses empresariais às necessidades científicas para
produzir tecnologia de baixo impacto ambiental. Na prática,
isso significava promover o progresso, produzindo produtos
de base florestal ecologicamente corretos e estrategicamente competitivos.

O crescimento acelerado do sistema produtivo em torno das florestas plantadas era patente e suscitava questionamentos por parte da comunidade científica também acerca dos aspectos legais relacionados ao uso de organismos
geneticamente modificados e dos aspectos éticos e técnicos
que envolviam esta questão.

Com este perfil de atuação, o IPEF conseguiu mobilizar as comunidades científica e empresarial, adentrando o novo século mantendo-se responsável pela criação
das mais sofisticadas técnicas para a melhoria da qualidade e produtividade das florestas brasileiras, na visão
do papel que elas representam no contexto econômico,
social e ambiental.

Assim, em 2000, o IPEF e o Departamento de Ciências
Florestais da Esalq participaram de um grupo de trabalho
sobre OGMs- Organismos Geneticamente Modificados, liderado pela Sociedade Brasileira de Silvicultura.

O movimento científico registrado pelo Instituto em
2000 respalda esta tese. Naquele ano, foram estabelecidas 156 parcerias no campo da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, estimulando a cooperação interinstitucional. Do total de projetos, 58% foram estabelecidos
junto a empresas associadas, responsáveis por 70% dos
projetos de pesquisa.

A estratégia estava em reunir representantes do setor
florestal para desenvolver medidas de biossegurança, legislação e comunicação. O grupo elaborou, inclusive, documento para esclarecer a sociedade sobre o conceito de OGM,
suas vantagens e desvantagens para que os riscos fossem
minimizados e o consumidor informado sobre o que estava
sendo desenvolvido nos laboratórios.

Para isso, o IPEF mobilizou, apenas em sua estrutura
organizacional de trabalho, 50 pessoas que se debruçaram
sobre três estruturas básicas de atuação: Gerência Administrativa e de Desenvolvimento, Gerência de Informação e
Difusão e Gerência de Sementes Florestais, numa atuação

Com esta prerrogativa, em março de 2000, o IPEF realizou o 1º Seminário sobre Organismos Geneticamente Mo-
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dificados em Florestas, reunindo representantes de centros
de pesquisas e universidades, empresas florestais e ambientalistas num amplo debate, partindo de apresentações que
trouxeram a Piracicaba renomados profissionais e pesquisadores da Engenharia Genética.

o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização
ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa,
produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação
de serviços, visando a saúde do homem, dos animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados.

Também conhecidos como transgênicos, os organismos geneticamente modificados são aqueles que tiveram
parte de sua estrutura de DNA alterada por técnicas de Engenharia Genética.

Um dos eventos organizados pelo IPEF para debater estas questões foi o 1º Curso Intensivo de Biossegurança com
Organismos Geneticamente Modificados - Avaliação de Riscos de Impactos Ambientais, promovido pelo IPEF em 2003.

No setor florestal, os transgênicos ainda não estão
sendo utilizados em escala comercial. As principais linhas
de pesquisa desenvolvidas com OGMs em países da Europa e nos Estados Unidos envolvem aspectos relacionados à
resistência das plantas aos insetos e doenças, tolerância a
herbicidas e melhoria da qualidade da madeira.

O objetivo era integrar a teoria de biossegurança a processos de avaliações e gerenciamento de riscos, com respaldo em dados científicos obtidos por trabalhos e experiências
realizadas no Brasil e, principalmente, na Europa e nos Estados Unidos.
Outro tema de interesse para a indústria de base florestal mobilizou empresários e pesquisadores em torno da procedência da madeira comercializada, fundamental aos que se
preocupam com a forma de produção, posicionando-se absolutamente contrários ao corte ilegal, inseguro e predatório.

Empenhado nesta linha de pesquisa, o Laboratório de
Genética Molecular e Melhoramento Genético do Departamento de Ciências Florestais da Esalq/USP firmou parceria
com empresas privadas para estudo da floração em espécies
arbóreas para encurtar o ciclo de maturidade reprodutiva e
agilizar os programas de melhoramento via semente.

Convictos de que era possível extrair, manufaturar e
comercializar madeira de forma sustentável e, com isso,
não apenas melhorar sua imagem junto à opinião pública, mas também aumentar a produtividade e obter novos
mercados, um número cada vez maior de madeireiras começou, então, a perseguir a certificação florestal com entusiasmo e determinação.

Apesar da evolução das pesquisas da Engenharia
Genética com relação aos transgênicos, pairava no ar uma
grande questão em torno do tema: como estes organismos
podem afetar a fauna e a flora nativas?
Os riscos ao meio ambiente ainda não foram totalmente descartados e vêm sendo amplamente estudados com
base em conceitos voltados à biossegurança, definida como

O interesse pelo tema estimulou representantes do Forest Stewardship Council (FSC) no Brasil a promover even-
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to, focando a importância da certificação como ferramenta
para o manejo florestal. De origem internacional e sem fins
lucrativos, o FSC conciliou interesses ambientais, sociais e
econômicos para desenvolver princípios e critérios de exploração racional e duradoura das florestas. As exigências são
as mesmas para todas as florestas, independentemente das
espécies que abriguem ou do país onde se encontrem.
A certificação florestal passou a garantir, por exemplo,
que a madeira comercializada não pertencesse a fragmentos de florestas naturais resultantes da crescente degradação ambiental, tema que, em 2000, ganhou aprofundamento
durante o curso promovido pelo IPEF para estudar o desenvolvimento de técnicas e métodos que possibilitassem a
restauração de áreas fragmentadas, pensando-se na sustentabilidade dos diferentes ecossistemas florestais naturais.
Para isso, muito contribuiu o I Simpósio Iberomericano de Gestão e Economia Florestal promovido pelo IPEF e
parceiros no ano seguinte, em Porto Seguro, na Bahia.
O fórum trouxe à tona temas florestais nas áreas de economia, planejamento, sistemas de apoio à gestão e tecnologia
da informação, permitindo otimizar o processo de produção de
florestas plantadas, que reduziam sensivelmente a pressão de
exploração sobre as matas naturais remanescentes.
A exploração desprovida de compromisso ambiental, entretanto, não era o único “inimigo” das florestas. Os
incêndios também implicavam sérios problemas, levando o
Programa Ambiental do IPEF a incorporar a área de controle
de incêndios florestais.

Atualmente, o IPEF mantém um programa para análise da polinização
cruzada e das diferentes distâncias da fonte doadora de pólen com o
objetivo de definir aspectos regulatórios da biotecnologia florestal
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A proposta englobava também o manejo integrado de pragas
e doenças por meio do
PROTEF- Programa de
Proteção Florestal, antigo
PCMIF- Programa Cooperativo de Monitoramento
de Insetos em Florestas,
lançado em 1989 como o
primeiro programa nacional relacionado a pragas
florestais.

ficação de materiais genéticos resistentes a pragas.
Mesmo diante da
extensa abrangência deste e outras dezenas de
programas de comprovada relevância para o
setor florestal brasileiro,

o IPEF apostou também
na investigação de temas
mais específicos, que indicassem a pesquisadores
e cientistas quais eram e
Dezesseis empresas
onde estavam os probleReunião técnica orienta sobre prevenção e controle de incêndios florestais
do setor florestal investimas pontuais das comuram no programa que, em nova fase, passou a ser denominanidades envolvidas com as empresas associadas.
do PCMIP- Programa Cooperativo para o Manejo de Pragas
Florestais. Em 1999, o amadurecimento da proposta incorAssim, em 2001, Piracicaba sediou o 1º Encontro de
porou a área de doenças florestais e, sob a denominação de
Educadores Ambientais para Sociedades Sustentáveis. O
Programa Temático de Manejo Integrado de Pragas e Doenencontro reuniu cerca de 300 pessoas, todas empenhadas
ças Florestais, deu continuidade aos trabalhos por meio da
em compreender o processo de educação, preservação amidentificação e manejo de doenças do eucalipto.
biental e desafios para o século XXI.
A idéia era buscar soluções objetivas, por meio de
projetos de pesquisa, para aperfeiçoar o manejo integrado
de pragas e doenças, implementando sistemas que levassem
em consideração a flutuação populacional dos insetos-praga
e inimigos naturais e as formas de monitoramento e controle
mais adequados, respeitando aspectos técnicos, econômicos,
sociais e ambientais, numa iniciativa que muito contribuiu
para o melhoramento genético das florestas, através da identi-

Logo depois, acontecia o 1º Curso sobre Elaboração de
Projetos em Educação Ambiental, com o objetivo de fornecer
subsídios aos participantes para a elaboração e avaliação de
programas sustentáveis, dentro do ambiente de seu convívio.
Outra experiência que ilustra bem os esforços empreendidos pelo IPEF para proporcionar melhoria na qualidade
de vida da população pode ser relatada por meio do Projeto
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de Arborização e Educação Ambiental Germinar, que adentrou o ano 2000 contribuindo efetivamente para a conservação e recuperação de remanescentes de mata ciliar da bacia
do médio Paranapanema.
O projeto teve início em 1996, na Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga, resultado da parceria
firmada com a Prefeitura Municipal daquela cidade, onde
residiam cerca de 16 mil pessoas.
A proposta consistia em testar uma metodologia participativa para o diagnóstico da realidade local e elaboração
de modelos de revegetação da formação florestal baseados
na biodiversidade do ecossistema e no conhecimento dos
proprietários rurais e urbanos.
A iniciativa também propunha projetar a conscientização ambiental, principalmente das crianças, através do
plantio de mudas no perímetro urbano e da distribuição de
materiais didáticos visando à sensibilização e informação da
comunidade. Mais de 600 mudas de árvores foram plantadas em todo perímetro urbano e outras 3.000 nas zonas
periférica e rural da cidade.
O Comitê das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari
e Jundiaí (PCJ), lançado em 1993 em Piracicaba e região,
também resultou do processo de amadurecimento da comunidade em relação aos problemas ambientais vivenciados
no novo século. Primeiro colegiado do gênero no Estado de
São Paulo, o Comitê nasceu com a prerrogativa de buscar
soluções para a escassez hídrica a partir da integração de
esforços técnicos, políticos e financeiros.
Alunos durante visita a viveiro da Masisa
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Isso porque a região de atuação do Comitê vinha se destacando no cenário nacional, graças a uma economia moderna,
com alto grau de desenvolvimento tecnológico, estabelecido,
entretanto, de maneira não sustentável, razão de problemas relacionados ao abastecimento de água e à poluição hídrica.
Em 2001, o convênio Esalq/IPEF encontrava-se, pela
primeira vez, como um dos representantes da sociedade civil
junto ao Comitê PCJ, que reunia também o poder público,
representado pelo Estado e municípios, e a sociedade civil,
representada pelos usuários de água, universidades, associações técnicas, comunitárias e ambientalistas.
Assim, em meio a uma série de programas, projetos e
intensas pesquisas científicas aplicadas, o IPEF deu continuidade a suas atividades em 2001, empenhado no desenvolvimento de novas técnicas de produção, possibilitando a
seleção e a multiplicação de espécies florestais melhoradas.
As conquistas reforçavam os laços do Instituto com a
Esalq, que naquele ano comemorava seu centenário de fundação, contabilizando importantes contribuições para o desenvolvimento do país. A solenidade alusiva à data trouxe
a Piracicaba diversas autoridades, entre elas, o governador
do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, que entregou a
Medalha Paulista de Mérito Científico e tecnológico a 80
pesquisadores.
Entre os premiados estavam os professores Helládio
do Amaral Mello, fundador do Curso de Engenharia Florestal da Esalq e do IPEF, e Luiz Ernesto George Barrichelo, do
Departamento de Ciências Florestais.
Dinâmica de campo do projeto Paca, da Rigesa
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Processo de medição do fluxo de seiva no interior da árvore

Experimento do programa BEPP

Em 2001, as áreas plantadas apresentavam alta produtividade em diversos ciclos de corte e proporcionavam a
obtenção de um produto com grande homogeneidade, perfeitamente adequado ao seu uso final. Essa característica,
vital ao mercado consumidor, consolidava a atuação do IPEF
no processo que permitiria ao Brasil quadruplicar a produtividade de madeira obtida nas florestas plantadas.

criado para estudar os fatores silviculturais e ambientais que
determinam o crescimento das plantações de eucalipto, estimando a produtividade potencial através do conhecimento
da eficiência do uso do recurso hídrico, da disponibilidade
nutricional e da estratificação das árvores. O resultado do
ajuste nutricional mostrou que o uso da irrigação poderia
elevar a produtividade em 29%, taxa que chegaria a 38% se
a fertilização fosse incorporada ao processo.

Além de liderar a produção de celulose de eucalipto
para fabricação de papel, o país posicionou-se como o maior
produtor mundial de carvão vegetal para uso siderúrgico a
partir de madeira de florestas plantadas, diminuindo sensivelmente a pressão sobre as florestas nativas.

Outros programas de grande projeção no período foram o PROMAB- Programa de Modelagem e Monitoramento Ambiental em Bacias Hidrográficas e o ReMAM - Rede
de Monitoramento Ambiental em Microbacias, focos do I
Encontro sobre Monitoramento Ambiental em Microbacias
e Aspectos Socioambientais, promovido pelo IPEF em 2002,
no Horto Florestal Barba Negra, pertencente à Klabin-Riocell, localizado em Guaíba, RS.

Um programa extremamente importante para este processo foi implantado em 2002, referendando-se como um dos
mais ousados pelo impacto de seus resultados: o Programa
de Produtividade Potencial do Eucalyptus no Brasil (BEPP),
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O evento discutiu e analisou os resultados alcançados
com o monitoramento ambiental das microbacias. Revelou
ainda que o IPEF contava com 19 microbacias experimentais
em funcionamento.
Localizadas em áreas de florestas plantadas e floresta
nativa de diferentes condições edafoclimáticas no país, essas
microbacias constituíam condição favorável para o estabelecimento de uma rede integrada de monitoramento ambiental,
visando à obtenção contínua de informações sobre o funcionamento hidrológico destas áreas, assim como a identificação
de indicadores hidrológicos para monitorar a busca do manejo sustentável de florestas plantadas.
Os resultados dos estudos e pesquisas eram tão expressivos e o trabalho efetivado por meio da parceria universidade-empresa tão impactante que, estimativamente, pelo menos 20% de todas as florestas plantadas no Brasil no início do
século XXI tiveram suas sementes produzidas, beneficiadas
e certificadas pela estrutura viabilizada pelo IPEF no âmbito
da Esalq/USP, revelando a contribuição benéfica do sistema
cooperativo ao setor florestal brasileiro.

Infestação de Psilídeo-de-concha em eucalipto

Não havia segredo. O caminho estava, como sempre,
no envolvimento direto dos docentes com a realidade das
demandas técnico-científicas das empresas, relação que
proporcionava grandes desafios e, em paralelo, gerava motivação para o desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa.
Em contrapartida, as empresas proporcionavam aos
docentes a alocação de importante infra-estrutura para o
estabelecimento de seus experimentos e estudos de campo,
devido às dificuldades impostas à experimentação de cam-

Plantação infestada por Psilídeo-de-concha em 2004
apresentou taxa de mortalidade em torno de 95%
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po na área florestal, bastante difícil e onerosa, sobretudo em
função das extensões de áreas necessárias e longo tempo de
maturação das florestas para obtenção de resultados.

Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia; Eucatex S/A Indústria e
Comércio - São Paulo; Inpacel Agroflorestal Ltda. – Paraná;
Indústrias Klabin de Papel e Celulose - Paraná, Bahia, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul; International Paper do Brasil - São Paulo, Mato Grosso do Sul e Amapá; Jari Celulose
S/A – Pará; Lwarcel Celulose e Papel Ltda. - São Paulo; Pisa
Florestal S/A - Paraná e São Paulo; Ripasa S/A Celulose e Papel - São Paulo; Votorantim Celulose e Papel S/A São Paulo
e Minas Gerais. Integravam o IPEF como sócios colaboradores as empresas Basf S/A - São Paulo; Monsanto do Brasil
Ltda. - São Paulo e Pecom Florestal – Argentina.

Um exemplo do nível de atuação do IPEF foi a solicitação do Ministério da Ciência e Tecnologia - Grupo de Trabalho Interministerial, que propôs ao Instituto a criação do
“Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para
o Setor Florestal”, com levantamento de diagnóstico, prioridades e modelo de financiamento. O resultado do estudo serviu de base para definições governamentais estratégicas.
Assim, o IPEF encerrou 2002 com uma centena de atividades técnico-científicas e seis programas de pesquisa gerenciados nas áreas de Silvicultura e Manejo Florestal; Proteção
Florestal; Conservação, Educação e Legislação Ambiental;
Modelagem e Monitoramento Ambiental em Microbacias Hidrográficas; Produtos Florestais e Celulose e Papel.

Foi, justamente, em decorrência do nível e amplitude
das parcerias estabelecidas com essas empresas que o IPEF
deu início a suas metas e projetos em 2003, contribuindo ativamente com ações que fizeram do setor florestal brasileiro,
notadamente das florestas plantadas, uma instância altamente competitiva, com árvores de rápido crescimento que
atingiam produtividade cerca de 10 vezes superior à observada nos países líderes do mercado florestal mundial.

No total, 42 pesquisas foram desenvolvidas, 62% delas
direcionadas a sócios e 38% a não-sócios. No final daquele
período, o IPEF alcançava também outra importante conquista: a obtenção de registro junto ao Sistema ISBN - International Standard Book Number, da Fundação Biblioteca
Nacional, do Ministério da Cultura, credenciando-o formalmente como Editora de Livros.

Talvez por isso, o SPI- Sistema Provedor de Informações do IPEF, criado em 1998 para divulgar todas as informações técnico-científicas geradas pelo convênio IPEF/Esalq,
tenha ampliado sua abrangência em 2003, quando passou a
ser cada vez mais acessado por usuários de países como Portugal, Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai, Itália,
Peru, Austrália, Chile, França, Japão, Alemanha, Espanha,
Paraguai e Colômbia.

Eram, então, sócios titulares as empresas Aracruz Celulose S/A - Espírito Santo e Bahia; Bahia Sul Celulose S/A
– Bahia; CAF Santa Bárbara Ltda. - Minas Gerais e Bahia;
Celulose Nipo Brasileira S/A - Cenibra - Minas Gerais; Cia
Suzano de Papel e Celulose S/A - São Paulo e Maranhão;
Desarrollo Forestal S/A de C.V. – México; Duratex S/A - São

O período foi marcado também pelo crescente interesse da comunidade científica e das associadas ao IPEF no
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Colheita de madeira de pinus

processo de melhoramento genético com o propósito de produzir materiais de eucalipto com alto valor apícola. Lançada
em 2003, a idéia era obter clones da espécie que apresentassem as melhores características possíveis para a produção de mel, como precocidade (rápido início de floração),
sazonalidade (produção de flor de forma contínua ao longo
do ano), intensidade (produção de grande quantidade de
flores) e qualidade (atributos do mel produzido).

oriundo de plantios da espécie, é comum em todo Brasil e
de grande relevância para várias comunidades, beneficiadas
muitas vezes pelo apoio das empresas florestais que cedem
suas áreas para a produção de mel, retendo apenas uma pequena parte da produção para fins sociais.
Em poucos anos, a proposta contabilizava mais de
1.200 produtores rurais cadastrados, constatando que, depois da madeira, o mel era o produto de maior interesse por
parte dos produtores que procuravam a diversificação agrícola com a eucaliptocultura.

A iniciativa difundia a eucaliptocultura junto a proprietários rurais, até porque o mel, produto não–madeireiro
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O ano de 2004 foi marcado também pelos 30 anos da
Estação Experimental de Ciências Florestais de Anhembi.
O espaço mantinha, então, 200 experimentos que, juntos,
cobriam mais de 30 espécies florestais com testes que possibilitavam introdução, melhoramento e conservação de
materiais genéticos de espécies nativas e exóticas, principalmente eucalipto e pinus.

produtividade e uso de modelos ecofisiológicos.
A metodologia foi apresentada dois anos depois nos
estados de Massachussetts e Nova York, nos Estados Unidos, durante reunião da IUFRO (União Internacional de Organizações de Investigação Florestal), que classificou a metodologia brasileira como adequada à correta avaliação da
melhoria da produtividade florestal por práticas de manejo
em âmbito regional.

O local também abrigava estudos de seqüestro de carbono em áreas de recuperação ambiental, proposta que teve seu
primeiro ensaio instalado em áreas de recuperação da Mata
Atlântica, por meio de convênio firmado naquele ano com a
Petrobras. Para os dois ensaios estabelecidos, foram pesquisadas e definidas 20 espécies típicas para compor os estudos.

Apesar da diversidade de ações, 2004 seria especialmente marcado pela colaboração do Centro Nacional de

O projeto quantificou os potenciais mínimo, médio e
máximo de seqüestro de carbono em áreas de recuperação
de Mata Atlântica, através do inventário anual dos estoques
de carbono nas parcelas experimentais, submetidas a diferentes sistemas de manejo.
Ainda em 2004, o projeto Parcelas Gêmeas de Inventário (PPGI) foi oficializado como programa para determinar
as limitações nutricionais, hídricas e de manejo de plantações
florestais numa ampla escala espacial e temporal, revelando a
diferença entre a produtividade real e potencial em diferentes
situações. Também identificou causas e estabeleceu critérios
para o manejo, permitindo a rápida avaliação de ganho da
produtividade com melhores práticas silviculturais.
A iniciativa resultou em propostas de melhorias operacionais e de pesquisas e criou um banco de dados amplo
e necessário à análise do impacto de fatores ambientais na

Mel como subproduto da eucaliptocultura
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Pesquisa Florestal para implantação do Projeto Resgate, voltado à conservação e fornecimento de materiais genéticos
de eucalipto que haviam sido introduzidos nas décadas de
70 e 80 em diferentes regiões brasileiras pelo próprio IPEF,
PRODEPEF/IBDF, Embrapa e empresas florestais.

Além de gerar informações científicas acerca das taxas
de crescimento de espécies tropicais e seu potencial de seqüestro de carbono, a iniciativa passou a garantir também a identi-

Considerado o marco dos 35 anos do Instituto, o Programa visava à obtenção de sementes de diferentes espécies
e procedências, testadas e adaptadas a diferentes regiões
brasileiras, garantindo ainda subsídios para a continuidade
do Programa de Melhoramento Genético e zoneamento de
raças locais para exploração adequada.

Outro benefício foi transformar a proposta em alternativa de recuperação ambiental para proprietários rurais. Implantados em cinco hectares de área na Estação Experimental
de Anhembi e na cidade de Conde/BA, os dois primeiros ensaios apresentaram índice de sobrevivência superior a 98%.

ficação de protocolos operacionais para a regeneração de Mata
Atlântica para diferentes situações e níveis tecnológicos.

Dois anos depois, o compromisso com a preservação ambiental levou uma série de empresas associadas ao IPEF a investir na recuperação de áreas naturais historicamente impactadas.

A proposta contou com o apoio financeiro das empresas Aracruz, Suzano, Duratex, Eucatex, Klabin, Jarí e Votorantin e resultou no levantamento dos projetos de pesquisa
instalados nas regiões onde seriam executados os subprojetos para diagnóstico da situação atual dos experimentos.

O trabalho teve início com o levantamento da real estimativa dos potenciais climáticos e das taxas de recuperação da Estância Ecológica Sesc/Pantanal, composta por
100 mil hectares de Reserva Particular do Patrimônio Nacional (RPPN) localizada no município de Barão de Melgaço/MT, antes destinadas à criação de gado. Com a retirada
do gado e a eliminação dos incêndios induzidos para limpeza de pastagem, a complexa vegetação do Pantanal vem
mostrando claros sinais de recuperação.

O resgate de materiais genéticos e seu fornecimento às
empresas participantes, planejamento da estratégia de conservação genética de raças locais importantes para o setor florestal e a instalação das populações para conservação genética estavam entre os objetivos da segunda fase do projeto.
Outro desafio consistiu na seleção de espécies-manejo
mais aptas à captura de carbono dentro dos propósitos do
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), compromisso que levou o IPEF e o Departamento de Ciências Florestais
a firmar parceria com a Petrobras, para implantar o Projeto
Seqüestro de Carbono. O objetivo era quantificar os potenciais mínimo, médio e máximo de seqüestro de carbono em
áreas de recuperação de Mata Atlântica.

Alguns anos depois, 168 parcelas permanentes haviam sido implantadas, permitindo a catalogação de milhares de árvores, coleta de amostras de solos e identificação de espécies arbóreas. Criteriosamente instaladas,
essas parcelas passaram a funcionar como verdadeiros
sensores da dinâmica de carbono.
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Alunos e pesquisadores durante visita a área de Mata Atlântica regenerada pelo Instituto Ecofuturo, da Suzano, no Parque das Neblinas

119

IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS • 40 ANOS

Ainda em 2004, IPEF, Coordenadoria de Assistência
Técnica Integral (CATI) e Departamento de Ciências Florestais da Esalq promoveram diversos Cursos de Atualização
em Eucaliptocultura, muitos deles na Estação Experimental
de Itatinga, para onde convergiram representantes de instituições do setor florestal
e de produtores rurais,
potenciais divulgadores
de conhecimento para
produção de boas florestas de eucalipto.

Base Florestal em Piracicaba, visando à pesquisa cooperativa e serviços de consultoria capazes de criar as condições
ideais para produção e industrialização de produtos de origem florestal.
A primeira etapa da
proposta prevê operações
com orientação técnica
do IPEF e da Esalq para
o desenvolvimento de
técnicas de combate à formiga, plantio e replantio,
prevenção do mato competição e manutenção de
estradas rurais.

Na programação,
palestras para abordagens dos aspectos relacionados ao melhoramento genético e à
colheita, passando pelas
fases de produção de
mudas, implantação e
manejo florestal. Aspectos legais do zoneamento da propriedade, suas
áreas de preservação
permanente e reserva
legal também foram abordados.

Com esta perspectiva, o IPEF encerrou
2004 com a admissão de
três novas associadas,
elevando o quadro associativo do Instituto, que
passou a contar com 20
empresas cujas áreas de
Reserva natural da empresa Veracel
atuação se estendiam
por 12 estados da federação. Naquele ano, 100% da celulose
exportada pelo Brasil eram produzidas por empresas ligadas
Em meio a tanta movimentação científica, 2004 regisàs associadas do IPEF.
traria também a parceria do IPEF com a Coplacana (Cooperativa dos Plantadores de Cana do Estado de São Paulo) e à
Eram elas: Acesita Energética Ltda., Agroholding
Afocapi (Associação dos Fornecedores de Cana de PiracicaS/S Ltda., Aracruz Celulose S.A., CAF Santa Bárbara Ltda.,
ba), união que resultaria na criação de um Pólo Industrial de
Celulose Nipo-Brasileira S/A, Duratex S/A, Eucatex S/A,
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Inpacel Agroflorestal Ltda., International Paper do Brasil
Ltda., Jari Celulose S.A., Klabin S/A, Lwarcel,Celulose e
Papel Ltda., Masisa do Brasil Ltda., Nobrecel S/A Celulose
e Papel, Ramires Reflorestamento Ltda., Ripasa S/A Celulose e Papel, Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A, Veracel
Celulose S/A, Votorantim Celulose e Papel.

As novas adesões reforçaram a convicção de que o
sistema estrutural e de funcionamento do IPEF atendia às
expectativas e necessidades das empresas que, em 2005, registraram maior atuação por meio dos programas temáticos/
cooperativos nas áreas de silvicultura e manejo, produtividade potencial do eucalipto, microbacias hidrográficas, legislação florestal, proteção florestal, biossólidos em florestas e
produtos florestais.

Juntas, essas empresas possuíam 1,5 milhão de hectares plantados, correspondente a 30% da área reflorestada no
Brasil, e contabilizavam quase três milhões de hectares de
matas nativas mantidas como área de preservação permanente (APP) e reserva legal (RL).

Os resultados parciais desses programas também
mantiveram sua estrutura de análise e apresentação, sendo
discutidos em eventos com a presença dos participantes e
posteriormente divulgados pelo IPEF a empresas, órgãos e
entidades que compunham o setor florestal em nível nacional e internacional.
Para ampliar a dinâmica de atuação e, sobretudo, o
resultado dos trabalhos, a participação nos programas era
aberta a todas as associadas que, além de uma mensalidade
específica, contribuíam com uma taxa mensal para manutenção das atividades. Aquelas empresas que, porventura,
não possuíssem taxa fixa, acabavam se cotizando para cobrir
eventuais gastos.
Empresas não-associadas também podiam integrar
determinados programas, desde que contribuíssem de maneira relevante com os projetos. Se, depois, a empresa quisesse se candidatar como associada ao IPEF, o pedido era,
antão, analisado e aprovado pela Diretoria Executiva e pelo
Conselho Deliberativo.
Além de aspectos relacionados à constituição jurídica
e procedimentos éticos, a empresa deveria ser verticalizada,

Aplicação de biossólido em plantação de eucalipto
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ou seja, dominar todas as etapas de fabricação de seus produtos, desde a floresta até a indústria; possuir pelo menos 10
mil hectares de área e planos concretos de expansão, além
de contar com corpo técnico e operacional suficiente para
acompanhar o processo de operacionalização do IPEF.

ções sobre a região em que atuam, bem como sobre o desenvolvimento e a qualidade de suas florestas.
Em contrapartida, além dos diversos programas, o
IPEF continuava oferecendo às empresas associadas amplo
suporte técnico e científico, garantido pelos professores e
pelos laboratórios do Departamento de Ciências Florestais
da Esalq/USP e de outras universidades.

As candidatas em potencial também deveriam participar de um ou mais programas temáticos/cooperativos e
de eventos, como reuniões técnicas, visitas técnicas e seminários. Elas eram convidadas, ainda, a contribuir técnica e
cientificamente com o sistema, notadamente com informa-

Todas as associadas tinham, ainda, direito às publicações
editadas pelo IPEF, que mantinha a Revista Scientia Forestalis, IPEF Notícias, Série Técnica, Circular Técnica, Sumários
Correntes, Resumos de Teses, Sumários Periódicos Eletrônicos,
Relatório Anual de Atividades, Memórias de Eventos Técnicocientíficos e Relatórios de Pesquisas Bibliográficas.
Outros benefícios oferecidos se davam em forma de taxa
diferenciada para inscrição nos eventos científicos promovidos pelo Instituto, preço diferenciado na aquisição de sementes florestais e coordenação por parte do IPEF de programas e
projetos de pesquisa em desenvolvimento na área florestal.
O corpo discente envolvido diretamente com os programas e projetos de pesquisa também recebeu atenção especial em 2005, quando o IPEF instituiu um Fundo de Apoio
às Atividades Discentes- FAAD.
A iniciativa já estava prevista, ainda que de maneira implícita, no Estatuto do Instituto desde sua fundação, quando
suas finalidades foram definidas de forma a “contribuir para a
formação, capacitação e treinamento de recursos humanos”.
Na prática, a implantação do FAAD ampliou o apoio às
atividades dos acadêmicos em nível de graduação, dos bolsis-

Visita técnica do IPEF a uma das associadas
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tas e estagiários de diferentes setores da ciência e da tecnologia florestal. A iniciativa assemelhava-se aos incentivos observados na estrutura organizacional do IPEF, que apoiava a
pesquisa dos alunos viabilizando a apresentação de trabalhos
em eventos científicos, com prioridade para os acadêmicos do
Curso de Engenharia Florestal da Esalq/USP.

Assim, além da própria Esalq, foram integradas ao
processo a Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESPBotucatu, a Universidade Federal de São Carlos-UFSCAR,
a Universidade Metodista de Piracicaba-UNIMEP, a Escola
de Engenharia de Piracicaba-EEP, a Faculdade de Ciências
Agronômicas/UNESP- Ilha Solteira, a Fundação Educacional Regional de Avaré, o Centro Regional Universitário do
Espírito Santo do Pinhal-UNIPINHAL, o Colégio Dom Bosco/Faculdade e o Colégio Cidade de Piracicaba-Anglo.

Em nível de pós-graduação, o IPEF mantinha duas bolsas de mestrado para alunos indicados pelo Conselho de Pósgraduação em Recursos Florestais. Na época, 71 bolsas eram
administradas pelo Instituto e distribuídas em 13 cursos de
pós-graduação, 55 de graduação e três de nível técnico.

Outro grande estímulo às atividades científicas em
âmbito florestal foi estabelecido em abril de 2005, quando o IPEF obteve Certificado de Credenciamento junto ao
CNPq- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico, conquistando o direito de importar diretamente máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos,
além de materiais destinados à execução de pesquisas de

Mas havia, ainda, a necessidade premente de formação
dos técnicos pertencentes aos setores do IPEF e aos laboratórios do Departamento de Ciências Florestais da Esalq/USP.
Para isso, o Instituto ampliou em 2005 a série de convênios com
inúmeras entidades educacionais de níveis superior e médio.

Treinamento de pessoal para o controle de formigas cortadeiras
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caráter científico ou tecnológico.

A iniciativa atraiu um número ainda maior de empresas que tinham o gênero Pinus como matéria-prima, levando
o IPEF a comemorar a ampliação de seu quadro de associadas naquele ano com a adesão das empresas ArborGen
Ltda., Copener Florestal Ltda., Satipel Florestal e retorno da
Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda.

As operações passaram, então, a ser isentas do imposto
de importação e sobre produtos industrializados e do adicional ao frete para renovação da Marinha Mercante e, segundo justificativa do próprio CNPq, resultaram da qualidade
e atenção dispensada pelo Instituto ao desenvolvimento da
ciência e da tecnologia florestal.

Em 2006, a Caxuana Reflorestamentos S/A reforçaria
o time de associadas, que passaram a investir numa série
de iniciativas que, na prática, complementavam os esforços

Entusiasmado com o resultado dos trabalhos, o IPEF lançou, também em 2005, o Programa de Produtividade Potencial
do Pinus no Brasil (PPPIB), para estudar os fatores silviculturais e
ambientais que determinam o crescimento da espécie no país.

Instalação de área experimental do PPPIB para análise de produtividade
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Imagem para estudo do Índice de Área Foliar (IAF) e análise da quantidade de luz absorvida

125

IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS • 40 ANOS

até então empreendidos para validação de modelos ecofisiológicos usados como ferramentas de análise da produção e
sustentabilidade do ecossistema.

departamentos da Esalq, outras unidades da própria USP
e do CIRAD ( Instituto Francês de Pesquisa Agrícola para o
Desenvolvimento Internacional).

Na mesma época, foi lançado o Programa Torre de Fluxo (EUC-FLUX) para estudar o fluxo de energia, de água, de
nutrientes e de carbono no ecossistema florestal, estimando
a eficiência do uso desses recursos no crescimento da floresta de eucalipto, que contempla a participação de outros

Apesar dos imprescindíveis avanços científicos, um
grave entrave parecia se opor à consolidação dos programas
e projetos de pesquisa em 2006, quando IPEF e Esalq buscavam alternativas à lei federal 8.666, de 2001, que estabelecia
novas disposições para celebração de convênios por entidades públicas, impedindo a renovação do convênio entre as
duas instituições nos moldes anteriores.
Depois de inúmeras tratativas, a solução veio com o
estabelecimento de um Termo de Permissão de Uso pela
Universidade, através do qual o IPEF se compromete com
a utilização do espaço cedido “única e exclusivamente para
implantação de associação sem fins econômicos que teria por

O anemômetro
sônico fornece
resultado direto das
trocas líquidas de
CO2 e vapor d’água
entre as copas e a
atmosfera

Torre do programa Euc-Flux

126

A VCP (Unidade
Piracicaba) em primeiro
plano; ao fundo vista
parcial cedida em
comodato ao IPEF;

Aspecto de parte
da área de nativas
já restaurada
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finalidade apoiar o planejamento, a implementação e a coordenação de ações e gerenciamento de recursos, destinados
aos estudos, análises e às pesquisas na área de recursos naturais, com ênfase na ciência florestal”. A medida garantiu a
permanência do IPEF no Campus Luiz de Queiroz, junto ao
atual Departamento de Ciências Florestais da Esalq.
O ano de 2006, todavia, foi atípico e traria outro grande
desafio ao IPEF, que precisava ampliar sua área física, sob o risco de ter comprometido o desenvolvimento de seus projetos e
pesquisas. Entre as diversas alternativas surgiu, como a mais interessante, a utilização da área disponibilizada pela VCP- Votarantim Celulose e Papel/unidade Piracicaba, próxima à Esalq.
Um contrato de comodato foi, então, estabelecido, prevendo a utilização do espaço para ampliação do Setor de
Sementes, que passará a ter área de manipulação e estocagem; salas para realização de eventos e atividades de treinamento; residência padrão para responsável pela manutenção e segurança da área; viveiro florestal voltado à produção
de mudas de eucalipto, pinus e nativas e integração com o
Núcleo de Educação Ambiental da VCP.

Madeira com selo de
identificação de produto
certificado pelo FSC. Ao lado,
selo alusivo aos 10 anos de
certificação florestal da Eucatex

Vencidos os dois principais problemas enfrentados em
2006, no ano seguinte, a linha de atuação do IPEF e seus parceiros prosseguiu com o compromisso de consolidar um elo
de ligação entre as empresas certificadas pelo FSC (Forest
Stewardship Council- ou Conselho de Manejo Florestal), os
organismos de certificação, universidades e instituições de
pesquisa, fornecedores de insumos e serviços.

prazo, criou um conjunto de regras reconhecidas internacionalmente, chamadas Princípios e Critérios, que conciliam as
salvaguardas ecológicas com os benefícios sociais e a viabilidade econômica. Dentre essas regras existe a que regulariza o uso de produtos químicos para o controle de pragas e
doenças das florestas plantadas.

O FSC, que tem por objetivo difundir o uso racional
dos recursos naturais, garantindo a sua existência no longo
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Em sua última versão, publicada em maio de 2007, a
política de químicos do FSC traz algumas restrições a determinados produtos, como a Sulfluramida, por exemplo, mais
conhecida como isca granulada, utilizada há anos para o
controle de formigas cortadeiras pelas empresas do setor de
florestas plantadas no Brasil.

Mas, para que os projetos e programas mantivessem
sua dinâmica de atuação, no início de 2007, o IPEF oficializou
uma série de modificações estatutárias, redimensionando aspectos burocráticos e administrativos necessários à execução
das atividades em andamento.
As principais mudanças foram estabelecidas junto às
empresas, que passaram a ter novos pré-requisitos de admissão, e aos Conselhos, que ganharam nova composição.

Dessa forma, em 2007, o IPEF implanta o Programa
Cooperativo em Certificação Florestal (PCCF), criado com
o objetivo de acompanhar os interesses das empresas junto
aos sistemas de certificação, articular ações entre empresas
florestais e demais instituições pertinentes e buscar oportunidades competitivas para as empresas certificadas

Assim, a Diretoria Científica passou a denominar-se
Diretoria Executiva, fazendo com que o diretor, antes responsável pelos aspectos técnicos e executivos do Instituto,
passasse a responder exclusivamente pelo aspecto administrativo, valendo-se de um Conselho Técnico Científico formado por professores e representantes das associadas, para
decisões pertinentes ao aspecto científico.

As 17 empresas que aderiram ao Programa inicialmente entenderam que, uma vez articuladas, seria mais fácil se organizar e somar esforços no sentido de discutir e até
questionar as imposições colocadas pelo FSC, tendo o PCCF
como mediador nesse processo. Numa das ações previstas
em suas metas, o Programa liderou um processo para solicitação de derrogação temporária de alguns produtos químicos com restrições de uso pelo FSC.

Desta forma, o diretor executivo não precisa mais manter vínculo obrigatório com a Universidade, como ocorria
com o antigo diretor científico que, estatutariamente, era o
professor catedrático da Cadeira de Silvicultura, atual Departamento de Ciências Florestais.

Atualmente, o Programa conta com a participação
de 28 empresas do setor e trabalha agora no sentido de
atender às informações complementares solicitadas pelo
FSC para a obtenção da aprovação dos processos de derrogação e cumprir as demais metas previstas para o programa. São exemplos, a revisão dos parâmetros da Política de Químicos do FSC, o processo de revisão global
de plantações e a nova política de cadeia de custódia e
madeira de origem controlada.

Outra inovação estatutária é a não-obrigatoriedade de o
IPEF manter convênio com universidades, conforme previsto
no Estatuto original do Instituto, que atrela sua criação à manutenção de convênio com a Universidade de São Paulo.
Pelas alterações, o IPEF passa, oficialmente, a ter personalidade administrativa própria, com maior abertura inclusive para interagir de maneira mais dinâmica com outros
centros e institutos de pesquisa e universidades. Na prática

129

IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLORESTAIS • 40 ANOS

o Instituto pode, a qualquer momento ou quando necessário,
se valer de competências técnicas científicas nacionais e internacionais, não dependendo de uma única referência que,
originalmente, pertencia à Universidade de São Paulo.

passaram a servir como fonte de sementes e de material.
No início, 14 empresas aderiram à proposta e receberam os primeiros lotes de materiais genéticos para produção de mudas e posterior seleção dos materiais superiores na rede experimental. Depois, então, os materiais
propagados comporão um pomar, chamado de população
principal, e as sementes dele provenientes serão distribuídas às empresas participantes do Programa.

Mesmo diante das intensas mudanças operacionais e
administrativas, 2007 foi um ano extremamente produtivo,
marcado também pelo lançamento do PCPN-Programa Cooperativo de Populações Núcleos e pelo PRODIP- Programa de
Dispersão de Pólen que, juntos, apontam para a retomada da
posição histórica do IPEF na área de Melhoramento Florestal,
um dos pilares sobre o qual o Instituto foi fundado em 1968.

No mesmo período, o IPEF assumiu ainda dois novos
projetos: a Rede Experimental de Silvicultura e o Projeto
Cultivares de Eucalipto. O primeiro, para avaliar a produtividade de diversas espécies florestais em diferentes regiões
brasileiras e indicar as espécies e tipos de fertilizações de
eucalipto mais adequadas para cada região.

Criado para suprir a carência de informações sobre polinização efetiva em diferentes distâncias da fonte doadora de pólen,
os resultados do PRODIP constituíram importante ferramenta
para auxiliar nos aspectos regulatórios da biotecnologia florestal, já que a falta ou deficiência desses dados tem gerado sérios
entraves à aprovação de liberações planejadas para o plantio.

As áreas experimentais foram instaladas em espaços
cedidos por empresas florestais, grande parte associadas ao
IPEF, para a realização de testes em seus clones, permitindo
a rápida expansão da Rede. Nessas áreas foram plantadas
espécies puras e híbridos de Eucalyptus, Pinus, Teca e Toona,
que originaram clones com até 70% de ganho em volume,
posteriormente recomendados para plantio comercial.

O Programa Cooperativo de Populações Núcleos
(PCPN), por sua vez, foi concebido visando à instalação
de populações com materiais de ampla base genética; fornecimento de material para a ampliação da base genética
das empresas e zoneamento ecológico através da análise
da estabilidade e adaptabilidade das progênies/procedências em diferentes regiões.

Assim, com o melhoramento genético, as empresas
conseguiram desenvolver clones cada vez mais produtivos,
rústicos e mais adaptados às condições de clima e solo, adequando as madeiras para usos bem específicos. A preferência industrial pela madeira de uso múltiplo, entretanto, implicou pesquisas realizadas para o desenvolvimento também
de cultivares de eucaliptos para diversas finalidades. Surgia,
assim, o Programa Cultivares de Eucalipto.

Materiais genéticos foram, então, coletados de árvores superiores indicadas pelas empresas participantes e
o Programa passou a propiciar sua conservação genética
em longo prazo, formando um grande acervo, com agrupamento e recombinações de indivíduos selecionados que
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Projeto Novos Cultivares de Eucalipto

A proposta era desenvolver espécies para usos múltiplos
em atendimento às necessidades dos pequenos e médios produtores florestais e rurais, mas acabou despertando também
a atenção de grandes empresas associadas e não-associadas.
Os materiais produzidos deram origem a bancos clonais instalados na Estação Experimental de Itatinga e na Estação Experimental de Anhembi, que passaram a reproduzir materiais
de alta produtividade para disponibilização de espécies, inclusive não tradicionais, ao produtor rural e a empresas.

endidos é possível contabilizar os recursos humanos envolvidos
com a pesquisa, estudos e diferentes trabalhos realizados pelo
IPEF ao lado de 24 empresas associadas e 15 não-associadas,
em 2007. Além dos coordenadores, professores e pesquisadores convidados, as atividades contaram com a participação e
apoio de 25 alunos de pós-graduação e 43 graduandos.
Somam-se a eles mais 190 técnicos pertencentes ao corpo técnico das associadas, contribuição que elevou para mais
de 260 o número de pessoas envolvidas na metodologia e sistemática de condução das pesquisas e na realização de mais

Examinando os inúmeros e diferentes programas empre-
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de uma centena de atividades técnico-científicas, algumas
complementares aos Programas Cooperativos; outras como
projetos específicos e pesquisas de diferentes setores e laboratórios da Esalq/USP e outras universidades brasileiras.

Instituto estabeleceu convênio de cooperação científica com o
Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento Internacional (CIRAD/França).
A proposta era quantificar e modelar a dinâmica dos
fluxos de carbono, água e nutrientes entre solo-planta-atmosfera ao longo da rotação de eucalipto.

Grande margem do estímulo e segurança a essas
iniciativas foi garantida por meio do deferimento de marcas de serviços do IPEF no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), conforme publicação na edição de
junho/2007 da Revista da Propriedade Industrial (RPI). Isso
significa que os nomes dos produtos e serviços oferecidos
pelo IPEF através da revista Scientia Forestalis, do IPEF
Sementes e do IPEF Eventos passaram a se distinguir de
produtos similares no mercado.

Assim como o IPEF, a missão do CIRAD também é
contribuir com o desenvolvimento dos países tropicais e
subtropicais através de seus pesquisadores. O Centro de
Cooperação, entretanto, conduz pesquisas em parceria com
mais de 50 países da África, Ásia, Oceania, América Latina
e Europa. Suas atividades abrangem as áreas das ciências
agronômicas, veterinárias e florestais, seguindo uma
abordagem integrada multidisciplinar, voltada ao com
combate à pobreza, intensificação da agricultura e produ
produção de biomassa energética. Esforços são direcionados
também no sentido de reduzir os impactos das
atividades humanas sobre a mudança climática
e o meio ambiente.

Ainda em 2007, a Derflin Agropecuária Ltda., perten
pertencente à empresa sueco-finlandesa Stora Enso, passa a integrar o quadro de associadas do IPEF. No ano seguinte, outra
parceria de impacto seria firmada, quando o

Este, na verdade, seria apenas um das centenas
de exemplos que apontam
o IPEF como personagem fun
fundamental ao desenvolvimento do
setor florestal. Sua incontestável ca
caProdutos e subprodutos do
eucalipto: madeira, sementes,
folhas, essências e mel
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pacidade de inovar no que diz respeito ao manejo de floresta plantada e de ecossistemas naturais explica porque,
em curto espaço de tempo e apesar da pouca quantidade
de floresta plantada para fins industriais, o Brasil conquistou liderança tecnológica e reconhecimento mundial na
área do conhecimento científico.

agora, pela sociedade organizada.
Cada um com suas contribuições específicas, mas todos, e sobretudo o IPEF, empenhados para que a evolução
do setor florestal se estabeleça continuamente, mantendo a
posição do Brasil na liderança mundial de produtos de origem florestal, setor que eleva o nome do país “lá fora”, ao
mesmo tempo em que gera emprego, renda, ciência, tecnologia e respeito ao meio ambiente “aqui dentro”.

O forte vínculo universidade/empresa, estabelecido no
Brasil por iniciativa inédita do IPEF, comprova também que o
desenvolvimento da ciência sempre esteve atrelado ao setor
industrial. Esta parceria, responsável pelo aporte de c a pital e transferência de conheciconheci
mento e tecnologia da univer
universidade para o setor privado foi,
sem sombra de dúvida, fator
imprescindível e determinante
para que a ciência e a tecnotecno
logia florestal brasileiras cheche
gassem ao patamar atual.
Assim, no início do novo
século, já maduro e no auge
de seus bem vividos 40 anos,
o IPEF se projeta com vigor
na idealização de seus projeproje
tos. Feitos comemorados com
resultados cujos impactos se
estendem por todos os cantos
do país. Proezas memoráveis,
dignas de serem exaltadas por
técnicos, assessores, cientistas,
pesquisadores, empresários e,
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Conclusão:
Na verdade, uma constatação: a história do IPEF, ao
longo de seus 40 anos, permite avaliar que as atividades
do setor de base florestal até o final da década de 60 eram
pouco expressivas dentro da economia brasileira.

mente reconstituído, tendo o IPEF papel fundamental
no processo de manutenção da pesquisa científica que
garantiu a obtenção de novas e modernas tecnologias,
imprescindíveis ao desenvolvimento e crescimento ordenado do setor.

Com a instituição de políticas públicas durante as
décadas de 60 e 70, o setor passou a contribuir com uma
parcela importante na economia brasileira através da geração de produtos para consumo do mercado interno e externo, gerando impostos e empregos.

Assim, em menos de duas décadas, o país alcançou
projeção mundial devido a sua nova extensão florestal, propiciou o ressurgimento da indústria de base florestal e a
criação de uma infra-estrutura de reflorestamento de grande escala no Brasil.

Tanto que, ao fim de 1988, quando se encerraram
as últimas modalidades de incentivo ao reflorestamento, o país apresentava um panorama florestal inegavel-

De 1988 a 2004, por exemplo, as indústrias de base
florestal aumentaram em mais de 200% suas produções
industriais e a área reflorestada, que até 1988 era esti
estimada em cinco milhões de hectares, praticamente não
se alterou. A principal explicação é que as empresas
investiram pesadamente em ciência e tecnologia,
através das universidades e instituições de pesqui
pesquisa, como o IPEF, e conseguiram um salto espetacu
espetacular na produtividade florestal.
Historicamente, o setor florestal apresenta contribuições significativas para o comércio internacional
brasileiro, principalmente no que diz respeito às expor
exportações e conseqüente efeito no superávit da balança co
comercial brasileira. O Brasil, que vem ganhando cada vez
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mais espaço no mercado internacional, contribuiu com
2,1% nas exportações mundiais de produtos florestais em
1993.

ganização das Nações Unidas (ONU) para o crescimento
da economia dos países em desenvolvimento.
Diante de expectativas tão promissoras, o IPEF, por
sua vez, estará pronto para manter sua contribuição, solidificando e ampliando os laços que unem universidades,
institutos de pesquisa e empresas para o engrandecimento
e contínuo avanço da pesquisa científica no país que, certamente, saberá propor as melhores técnicas e caminhos para
que essa meta seja, de fato, consolidada. Bom para o setor
florestal. Melhor para o Brasil.

Em 2003, a taxa de contribuição foi de 3,7% e, em
2005, o país contribuiu com 6,3% das exportações oriundas de produtos florestais, sendo o eucalipto e o pinus a
fonte mais importante de matéria-prima para os diversos
usos industriais. Em 2007, o país arrecadou 9,6 bilhões de
reais em tributos oriundos da cadeia de base florestal.
A perspectiva de utilização dessas madeiras, portanto, é uma realidade e continua promissora.
O conhecimento já acumulado pelo IPEF e pelo setor
de base florestal brasileiro, quanto ao manejo, melhoramento genético e tecnologias de processamento mecânico
e industrial, permite que a madeira oriunda de florestas
plantadas seja aplicável em um grande espectro de usos
de forma competitiva e com agregação de valores ambientais e sociais, referências que evidenciam o extraordinário
potencial da Silvicultura Nacional para assegurar a competitividade das indústrias de base florestal no Brasil.
A análise dos números permite concluir que, diante
da importância que tem na produção, na arrecadação, nas
exportações e no pagamento de salários, o setor florestal
brasileiro pode ser um dos instrumentos necessários para
impulsionar o desenvolvimento da economia.
O processo, inclusive, é uma alternativa concreta que
vem sendo discutida e proposta desde a década de 50 pela
Organização para Alimentação e Agricultura (FAO) da Or-
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O IPEF hoje
Estrutura Organizacional:
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Associadas Titulares:
» Acesita Energética S.A.
» Aracruz Celulose S.A.
» Arauco Florestal Arapoti S.A.
» ArcelorMittal Florestas
» Caxuana S/A Reflorestamento
» Celulose Nipo-Brasileira S.A. - CENIBRA
» Copener Florestal / Bahia Pulp
» Derflin Agropecuária Ltda. (Stora Enso)
» Duratex S.A.
» Eucatex S/A Indústria e Comércio
» International Paper do Brasil Ltda.
» Jari Celulose S/A
» Klabin S.A.
» Lwarcel Celulose e Papel Ltda.
» Masisa do Brasil Ltda.
» Nobrecel S.A. Celulose e Papel
» Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
» Ripasa S/A - Celulose e Papel
» Satipel Florestal
» Suzano Papel e Celulose S.A.
» Veracel Celulose S.A.
» Votorantim Celulose e Papel S/A

» Celso Edmundo Bochetti Foelkel
» Cláudio Cianflone
» Fernando de Abreu Ribeiro
» Fernando Ferreira de Camargo
» Francisco Bertolani
» Helládio do Amaral Mello
» Jacques Marcovitch
» Jayme Mascarenhas Sobrinho
» João Walter Simões
» José Luiz de Magalhães Neto
» José Otávio Brito
» Laerte Setúbal Filho
» Leopoldo Garcia Brandão
» Locke Craig
» Luiz Ernesto George Barrichello
» Manoel de Freitas
» Maria Tereza Jorge Pádua
» Mário Ferreira
» Nelson Barbosa Leite
» Pieter Willem Prange
» Raul Machado Neto
» Ricardo Berguer
» Roberto Onety Soares
» Roberto de Mello Alvarenga
» Rúben de Mello
» Sérgio Carlos Lupatelli
» Walter de Paula Lima
» Walter Suíter Filho

Associadas Colaboradoras:
» Arborgen Ltda.
» Ramires Reflorestamentos Ltda.

Sócios Honorários:
» Alexandre Eduardo Conti Perego
» Ângelo Di Ciero Neto
» Antônio Joaquim de Oliveira
» Antônio Paulo Mendes Galvão
» Antônio Sebastião Rensi Coelho
» Arnaldo Salmeron

Conselho Deliberativo:
» José Maria de Arruda Mendes Filho - Votorantim Celulose
e Papel S.A. - Presidente
» Armando José Storni Santiago - International Paper do
Brasil Ltda. - Vice-presidente
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Coordenadores de Área:
» André Luiz Abdala - Coordenador Administrativo
» Marialice Metzker Poggiani - Coordenadora de Informação
e Difusão Científica
» Israel Gomes Vieira - Coordenador do Setor de Sementes

» Antônio Sérgio Alípio - Veracel Celulose S/A
» Eduardo Fagundes Sortino - Caxuana S/A Reflorestamento
» Germano Aguiar Vieira - Masisa do Brasil Ltda.
» Ivo de Conto - Nobrecel S/A Celulose e Papel
» Luciano Amaral Rodrigues - Celulose Nipo-Brasileira S.A.
- CENIBRA
» Roosevelt de Paula Almado - ArcelorMittal Florestas.
» Rogério Salamuni - Ripasa S/A Celulose e Papel - Suplente
» Paulo Sadi Silochi - Acesita Energética Ltda. – Suplente
» Prof. Dr. Fábio Poggiani - Esalq/USP (Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz - Universidade de São Paulo)
» Prof. Dr. José Luiz Stape - Esalq/USP

Equipe Administrativa e Técnica:
» Aline Formággio de Oliveira - Eventos
» Ana Paula de Moura Silva - Secretaria
» Andréa Gonçalves Ferreira - Biblioteca
» Andréia Maria Artuso - Recursos Humanos
» Charlene Letícia De Souza - Expedição de Sementes
» Claudilania de Souza Lima Schiavolin - Atendimento de Sementes
» Cláudio Roberto Costa Campos - Auxiliar de Campo
» Daniele Evangelista - Atendimento de Sementes
» Edislaine Aparecida Oliveira Roza - Laboratório de Sementes
» Edison Luís da Fonseca - Colhedor de Sementes
» Érica Fernanda Moura - Atendimento de Sementes
» Evandro Dell Amatrice - Auxiliar de Informática
» Eveli Ramos - Colhedor de Sementes
» Fernanda Cristina da Silva - Zeladoria
» Genival dos Santos Lira - Auxiliar de Campo
» Genivaldo dos Santos Pereira - Colhedor de Sementes
» Isael Aparecido da Silva - Colhedor de Sementes
» José Cardoso de Araújo - Colhedor de Sementes
» Luiz Erivelto de Oliveira Júnior - Assistente de Editoração
» Michele Serrano - Financeiro
» Olicina Maria de Goes Ferraz - Biblioteca
» Paulo Henrique Muller da Silva - Assistente Técnico
» Paulo Sérgio Beraldo - Biblioteca
» Robson da Silva - Auxiliar de Campo
» Rodrigo Costa das Neves - Auxiliar de Campo
» Rogério Oliveira Naressi - Analista de Sistema
» Sabino de Carvalho Santos - Colhedor de Sementes
» Valquíria Aparecida Ferraz - Atendimento de Sementes
» Viviane Ferreira Molero - Financeiro

Conselho Técnico-científico:
» Eucatex S/A Indústria e Comércio
» Prof. Dr. Fábio Poggiani - Esalq/USP
» Prof. Dr. Francides Gomes da Silva Júnior - Esalq/USP
» Prof. Dr. José Luiz Stape - Esalq/USP
» Prof. Dr. João Luís Ferreira Batista - Esalq/USP

Conselho Fiscal:
» Hernon José Ferreira - Eucatex S/A Indústria e Comércio
» Ricardo José Muniz Ribeiro - Arauco Florestal Arapoti S.A.
» Luís Antônio Kunzel - Lwarcel Celulose e Papel Ltda.
» Ivo de Conto - Nobrecel S/A Celulose e Papel - Suplente

Diretoria Executiva:
» Luiz Ernesto George Barrichelo - Diretor Executivo
» Walter de Paula Lima - Vice-diretor Executivo
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Programas Cooperativos atuais:
• Programa de Monitoramento e Modelagem de Bacias Hidrográficas (PROMAB): tem como foco o uso da microbacia hidrográfica experimental para avaliação dos efeitos
do manejo florestal sobre os recursos hídricos, em termos de
balanço hídrico da microbacia, da qualidade da água do riacho e do regime de vazão.

O Programa gerencia e desenvolve projetos de pesquisa nessa área e realiza a transferência de tecnologias geradas através das reuniões técnicas e publicação de circulares
e séries técnicas.
Coordenação: Prof. Carlos Frederico Wilcken, Prof. Edson L. Furtado e Eng.o Pedro José Ferreira Filho, todos da FCA/
UNESP- (FCA/UNESP- Faculdade de Ciências Agronômicas Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”.

Desta forma, a premissa básica é a de que alteração
nestes componentes hidrológicos da microbacia pode ser vista como indicador adequado para o monitoramento, de longo
prazo, da sustentabilidade ambiental do manejo.

• Programa de Produtividade Potencial do Eucalyptus
no Brasil (BEPP): estuda os fatores silviculturais e ambientais
que determinam o crescimento das plantações de Eucalyptus,
estimando a produtividade potencial através do conhecimento da eficiência do uso do recurso hídrico, da disponibilidade
nutricional e da estratificação das árvores.

Coordenação: Prof. Walter de Paula Lima (Esalq/USP) e
a
Eng. Carolina Rodrigues Fontana (SEIVA- Consultoria e Projetos Ltda.).
• Programa de Silvicultura e Manejo (PTSM): desenvolve projetos de pesquisa e desenvolvimento, gerando embasamento científico e tecnológico adequado para a tomada
de decisão operacional da área de silvicultura das empresas,
visando ao aumento da produtividade dos povoamentos florestais e à sustentabilidade a médio e longo prazos.

Coordenação: Prof. José Luiz Stape (Esalq/USP), Prof.
Dan Binkley (CSU- Universidade Estadual do Colorado) e
pesquisador Mike Ryan (USDA Forest Service- Serviço Florestal do Departamento de Agricultura Americano).

Coordenação: Prof. José Leonardo de Moraes Gonçalves
(Esalq/USP), Prof. José Luiz Stape (Esalq/USP) e engenheiros
Ana Paula Pulito e José Arthur Júnior, da ALP (Arthur, Lima e
Pulito Ltda. / Florestar Consultoria).

• Programa de Produtividade Potencial do Pinus no
Brasil (PPPIB): estuda os fatores silviculturais e ambientais
que determinam o crescimento das plantações de Pinus, estimando a produtividade potencial através do conhecimento
da eficiência do uso do recurso hídrico, da disponibilidade
nutricional e do manejo da floresta.

• Programa de Proteção Florestal (PROTEF): busca soluções objetivas para aperfeiçoar o manejo integrado de pragas e doenças florestais, considerando o desenvolvimento de
sistemas de monitoramento de agentes daninhos e benéficos
e o desenvolvimento e avaliação de métodos de controle de
pragas e doenças, com ênfase a métodos alternativos.

Coordenação: Prof. José Luiz Stape (Esalq/USP), Prof.
Dan Binkley (CSU- Universidade Estadual do Colorado) e
pesquisador Mike Ryan (USDA Forest Service- Serviço Florestal do Departamento de Agricultura Americano).
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Gonçalves (Esalq
(Esalq/USP), Eng.º Paulo Henrique Muller da Silva
(IPEF), Eng.º Rildo Moreira e Moreira ( Esalq/USP) e Eng.º
Alexandre Vicente Ferraz (Esalq/USP).
• Programa Cooperativo de Dispersão de Pólen (PRODIP): a carência de informações sobre polinização efetiva em
diferentes distâncias da fonte doadora de pólen vem sendo um
grande entrave para a aprovação de liberações planejadas para
plantio. Os resultados deste projeto são de interesse dos melhoristas florestais e constituirão uma importante ferramenta para
auxiliar os aspectos regulatórios da biotecnologia florestal.

• Programa Torre de Fluxo (EUC-FLUX): estuda o fluxo
de energia, de água, de nutrientes e de carbono no ecossistema florestal, estimando a eficiência do uso desses recursos no
crescimento da floresta de eucalipto, validando modelos ecofisiológicos usados como ferramentas de análise da produção e
sustentabilidade do ecossistema.
Coordenação: Prof. José Luiz Stape (Esalq/USP), Prof.
Humberto Rocha (IAG/USP- Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas/ Universidade de São Paulo), Prof.
Paulo Sentelhas (Esalq/USP) e os pesquisadores do CIRAD
(Instituto Francês de Pesquisa Agrícola para Desenvolvimento
Internacional) Yann Nouvellon, Jean Paul Laclau, Claire Mar
Marsden e Jean Pierre Bouillet.

Coordenação: Dr.ª Luciana Di Ciero (JOMAKOL- Jomakol Representações e Serviços Ltda.), Prof. Edson Seizo
Mori (FCA/UNESP), Prof. Giancarlo Pasquali (IB/UFRGSInstituto de Biociências - Universidade Federal do Rio Grande
do Sul) e Engº Paulo Henrique Muller da Silva (IPEF).
• Populações Núcleos de Melhoramento (PCPN): o
projeto reunirá materiais melhorados existentes nas empresas e nas estações experimentais, formando um grande acervo. O agrupamento e a recombinação servirão como fonte de
sementes e de material para o desenvolvimento do melhoramento e serão de grande importância para a expansão e
conservação genética.

• Programa Parcelas Gêmeas de Inventário (PPGI):
determina as limitações nutricionais, hídricas e de manejo de
plantações florestais numa ampla escala espacial e temporal,
determinando a diferença entre a produtividade real e potencial em diferentes situações. Identifica as causas e estabelece
critérios para o manejo.Coordenação: Prof. José Luiz Stape
(Esalq/USP) e Prof. Dan Binkley (CSU).

Os objetivos são instalar populações com materiais de
ampla base genética, fornecer material para a ampliação da
base genética e realizar o zoneamento ecológico através da
análise da estabilidade e adaptabilidade dos materiais em
diferentes regiões.

• Programa de Biossólidos em Plantações Florestais
(PROBIO): estuda os efeitos da aplicação de biossólido (lodo
de esgoto) em plantações florestais sobre o crescimento, a ciclagem e a sustentabilidade do ecossistema florestal, com o intuito
de diminuir a adubação química convencional e eliminar possíveis impactos no ambiente.

Coordenação: Prof. Edson Seizo Mori (FCA/UNESP),
Prof. Mário Luiz Teixeira de Moraes (FEIS/UNESP- Faculdade
de Engenharia de Ilha Solteira - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”), Biólogo Israel Gomes Vieira
(IPEF) e Engº Paulo Henrique Müller da Silva (IPEF).

Coordenação: Prof. Fábio Poggiani (Esalq/USP), Prof.
José Luiz Stape (Esalq/USP), Prof. José Leonardo de Moraes

• Programa Cooperativo em Certificação Florestal
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(PCCF): criado para ser o elo de ligação entre os organismos de
certificação, empresas certificadas, universidades e instituições de
pesquisa, fornecedores de insumos e serviços e demais partes interessadas ao processo de certificação florestal.

Informática

Coordenação: Prof. Carlos Frederico Wilcken (FCA/
UNESP), Engº José Luiz da Silva Maia (DURATEX), Engº Alexandre Di Ciero (Suzano Papel e Celulose S.A.), Engº Fabiano
Goulart (Plantar S/A Reflorestamentos) e Engº Guilherme de Andrade Lopes (RR Agroflorestal).

O IPEF mantém também um Setor de Informática com o
objetivo de atender às demandas do próprio Instituto e àquelas
provenientes do Departamento de Ciências Florestais da Esalq/
USP. Entre as atividades desenvolvidas pelo setor, destacam-se:
• administração e gerenciamento dos servidores e da
infra-estrutura da rede de informática;

Sementes e mudas

• desenvolvimento e manutenção de sistemas e bancos de dados;

Durante o ano de 2007, com a introdução do Projeto
Cultivares de Eucalipto, o Setor de Sementes do IPEF passou
a responder por sementes e mudas, passando, então, a ser denominado ‘Coordenadoria Técnica de Sementes e Mudas’.

• administração e manutenção do Sistema de Gestão
Empresarial (ERP);
• administração do sistema de telefonia;

Naquele ano, foram distribuídas 3,03 toneladas de sementes, sendo 2.300 kg de sementes do gênero Eucalyptus,
172 kg de espécies exóticas e 553 kg de essências nativas,
com uma estimativa de 84.000 hectares de área plantada com
estas sementes. 57% das sementes, o equivalente a 1.700 kg,
foram adquiridos por pessoas físicas, e 1.230 kg, ou 43% do
total, por pessoas jurídicas.

• administração das salas de aula informatizada e de
apoio à Informática;
• suporte a computadores e periféricos na linha PC; e
• atendimento e suporte a usuários (funcionários, professores, estagiários e alunos do IPEF e do Departamento de
Ciências Florestais da Esalq/USP).

Os resultados de 2007 praticamente repetem os de 2006. As
sementes foram distribuídas por região, conforme a tabela abaixo:
Nordeste

132 kg

Norte

40 kg

Sul

668 kg

Sudeste

1.567 kg

Centro Oeste

597 kg

Exportação

34 kg

Em 2008, o IPEF mantinha a estrutura de informática
citada abaixo, a qual é compartilhada com o Departamento de
CiênciasFlorestais:
Número de computadores
Número de servidores
Número de pontos de rede
Número de Access Point
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260
4
363
4
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11.419 periódicos com textos completos em todas as áreas
do conhecimento; Resumos de Teses, trazendo a referência
bibliográfica e resumos das teses recebidas para o acervo
da biblioteca, além das teses disponíveis online no site do
IPEF; e Sumários de Livros Novos, com a divulgação do
conteúdo dos livros adquiridos pela Biblioteca.

Documentação e Difusão Científica
• Biblioteca Prof. Helládio do Amaral Mello
A missão da Biblioteca Prof. Helládio do Amaral
Mello é desenvolver atividades de apoio ao ensino e à
pesquisa florestal em parceria com o Departamento de Ciências Florestais da Esalq/USP, além de possibilitar a atualização científica dos engenheiros florestais das empresas associadas, mantenedoras do Instituto. Atualmente,
a Unidade é considerada referência entre as bibliotecas
florestais da América Latina.

O banco de dados, iniciado na década de 70, conta hoje
com 93.659 referências bibliográficas, das quais 70.184 estão
completas com o resumo. As pesquisas bibliográficas podem
ser realizadas no endereço: www.ipef.br/biblioteca/acervo.asp.
Acervo físico atual da Biblioteca:
Material Impresso

A Biblioteca foi virtual desde a sua fundação em 1973,
quando colocava à disposição de seus usuários os artigos
florestais publicados na coleção de periódicos da Biblioteca
Central da Esalq, já que seu acervo físico era muito deficitário. Este material era divulgado exclusivamente às empresas associadas ao Instituto através da publicação mensal

Material Não Convencional

Livros

7.017

CD-Rom

190

Teses

1.469

Fitas de vídeo

175

Folhetos

428

Slides

5.002

Separatas

170

Total

5.367 unidades

Volumes de pe- 3.739
riódicos
Total

12.823 volumes

“IPEF Biblioteca”.
Em 2008, a composição do banco de referências online
da Biblioteca era composto da seguinte forma:

Hoje, esta divulgação continua com um serviço de
alerta bibliográfico, distribuído em quatro tipos diferentes
de publicações: Sumários Correntes Florestais, com periodicidade mensal, trazendo a relação dos artigos contidos
em periódicos disponíveis no acervo da biblioteca; Sumários de Periódicos Eletrônicos, também com periodicidade
mensal, divulgando os principais artigos de periódicos florestais e de ciências correlatas disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior – atualmente com um acervo de

Referências Bibliográficas
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Analíticas

10.278

Folhetos

7.692

Livros

5.646

Periódicos

61.870

Separatas

6.717

Teses

1.463

Total

93.666 referências

•Editora
Desde a sua fundação, em 1968, o IPEF se preocupa em
divulgar os resultados das pesquisas realizadas em parceria
com o Departamento de Ciências Florestais. Assim, em 1970,
surgiu o n.1 da então Revista IPEF (ISSN 0100-4557) que, a
partir da década de 80, passou a receber trabalhos científicos
de outras instituições ligadas ao setor florestal, tornando-se
uma publicação aberta à sociedade florestal.

•Internet
A grande quantidade de informações florestais geradas
pelo IPEF e o avanço tecnológico proporcionado pela internet
tornaram possível a disponibilização de dados técnicos para o
setor florestal brasileiro.

Sua importância no cenário nacional e até internacional
pode ser demonstrada com a indexação de todos os seus artigos nos Abstracts da CABI Internacional, que posteriormente
formaram o Forest Science Datase, a mais importante fonte de
pesquisa do setor florestal.

Assim, em 1998, o IPEF lançou o SPI (Sistema Provedor
de Informações), iniciando este processo informativo. Hoje,
com suas 15.270 páginas de informações, o IPEF online tornou-se uma referência na busca de informações florestais disponibilizadas pela Internet.

Além da Scientia Forestalis, o IPEF mantém também outros veículos de comunicação: a Série Técnica (ISSN 0100-8137),
com a finalidade de divulgar eventos promovidos pelo IPEF; a
Circular Técnica (ISSN 0100-3453), para disseminar as informações de conhecimentos técnicos e científicos referentes ao setor
florestal, apenas em formato eletrônico; e o IPEF Notícias, tradicional fonte de informações das atividades desenvolvidas no
âmbito florestal do IPEF e das empresas associadas, divulga notícias de interesse florestal aos profissionais da área.

Em 2006, iniciou-se um processo de atualização da página inicial do IPEF online, com a exibição de estatísticas do
setor florestal, atualizadas semanalmente.
Fazem parte destas estatísticas as cotações da tonelada
de celulose de fibras longa e curta na Europa (dados coletados
junto ao indexador Foex), além de dados de exportações mensais brasileiras de celulose, painéis e madeiras.

Publicações disponibilizadas eletronicamente em 2008:

Na área de estatísticas do site, o IPEF também dispo-

Scientia Forestalis

795 artigos em 75 edições

nibiliza relatórios técnicos estatísticos de instituições con-

IPEF Notícias

68 edições (das quais 19 com o “Boletim Informativo”)

gêneres na divulgação de relatórios, como por exemplo, o

Circular Técnica IPEF

202 edições

Série Técnica IPEF

181 artigos em 35 edições

Produtores de Florestas Plantadas, o “Relatório Florestal

Documentos Técnicos IPEF

1 edição, lançada em 2008.

IPEF International

15 artigos em 2 edições

“Anuário Estatístico” da ABRAF- Associação Brasileira de
Estatístico” da Bracelpa- Associação Brasileira de Celulose
e Papel, o “Fatos e Números do Brasil Florestal” da SBS-
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Abaixo, a quantidade de usuários cadastrados nas
listas abertas:
Nome

Sociedade Brasileira de Silvicultura, o “Forest Products
Annual Market Review” e o “State of the World’s Forests”
ambos da FAO, entre outros.
Desde 1998, foram divulgados 89 eventos no site do
IPEF, alguns destes com layouts diferenciados e inscrições
personalizadas.
Também como apoio ao Setor de Eventos do IPEF, o

Inscritos em
março de 2008

Descrição

Bioenergia

Discussões sobre Bioenergia

273

Clipping

Divulgação do ‘clipping’ de notícias IPEF

266

Eventos Florestais

Divulgação de eventos do IPEF e de outras instituições

1.309

Floresta

Discussões gerais sobre Florestas

205

Publicações

Divulgação de publicações e atualizações do site

229

Vagas

Divulgação de oportunidades de emprego no setor

1.239

Setor trabalha na criação de cartazes e folders, que auxiliam
na divulgação impressa e digital do evento, cuidando, inclusive, da confecção de relatórios, folders, banners, livros e

•Eventos

revistas do IPEF.

Em 2007, o IPEF organizou 23 eventos, com a presença de 1.149 participantes, conforme indicação abaixo:

Na área de produção multimídia, o Setor teve como
grande destaque a produção, em 2006, do Vídeo Institucional do IPEF. Com cerca de 12 minutos, o vídeo traça um histórico das atividades do Instituto, desde sua fundação até a
atualidade, informando suas áreas de atuação, conquistas e
objetivos para o futuro.
Na área de serviços do IPEF online, são encontradas teses e dissertações disponibilizadas na íntegra (totalizando 181
estudos disponíveis), notícias resultantes do clipping (totalizando 2.056 notícias cadastradas desde 2002) e oportunidades de emprego/concursos no setor florestal.
A página de “Links” traz 253 endereços em funcionamento, atualizados em 2008.
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Eventos

Participantes

Reuniões Conselho Deliberativo

3

45

Reuniões Técnicas Gerais

2

88

Reuniões Técnicas Programas Cooperativos

11

573

Seminário

1

209

Visitas

1

32

Workshops

5

202

Total

23

1.149

