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A interação entre instituições traz benefícios que vão desde uma maior 
abrengência de ações até a otimização de recursos financeiros, a troca de 
informações mais eficiente até a maior representatividade institucional de todos 
os participantes da congregação, através da soma de esforços e pensamentos. 
Esta interação é ainda mais significativa quando as instituições tem objetivos 
e atuações diferenciadas, devido a complementação que elas obtêm juntas. É 
o caso, por exemplo, dos convênios firmados pelo IPEF nos últimos meses. 

O primeiro, com a Industria Brasileira de Árvores (IBÁ), organização com 
grande atuação política e grande representatividade no setor florestal. Enquanto 
o IPEF fornecerá sua expertise em pesquisa científica nas áreas de proteção 
florestal, gestão de recursos hídricos, melhoramento genético, biotecnologia e 
certificação florestal, a IBÁ irá utilizar os resultados destas pesquisas e o apoio 
de nossos pesquisadores para fundamentar melhor as discussões políticas a 
respeito de importantes temas na área florestal.

Já com relação aos convênios firmados com a Secretaria de Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo (SMA/SP), o IPEF irá atuar no levantamento das es-
pécies nativas de potencial econômico que podem ser utilizadas no plano de 
restauração florestal do Estado, trazendo uma justificativa viável aos produtores 
para o desenvolvimento rural sustentável. Além disso, em um segundo acordo 
firmado com o Instituto Florestal, vinculado a SMA/SP, o IPEF se compromete 
em apoiar a produção de sementes melhoradas de espécies florestais para 
usos múltiplos, quando irá atuar na implantação, orientação e condução das 
populações alvo.

Toda esta representatividade só é possivel através das pesquisas de fronteira 
dos programas cooperativos do IPEF. Evidenciando isto, temos nesta edição 
os relatos do Programa Cooperativo sobre Produtividade Potencial do 
Pinus no Brasil (PPPIB), que teve dissertação sobre o estudo do balanço de 
carbono deste gênero defendida recentemente.

O Programa Cooperativo sobre Proteção Florestal (PROTEF) 
também relata a continuidade das pesquisas no controle biológico da vespa-da-
-galha, importante praga do eucalipto que traz grandes prejuízos aos produtores 
no mundo inteiro.

O Programa Cooperativo sobre Certificação Florestal (PCCF) 
também relata suas ações planejadas para os próximos meses, como consultas 
públicas, pesquisas entre os filiados e reuniões, além de informar sobre a 
publicação de dois importantes relatórios sobre condicionantes para cupins e 
formigas cortadeiras.

Também o Programa Cooperativo sobre Silvicultura e Manejo 
(PTSM) informa sobre a estada de um doutorando vinculado ao programa 
no Canadá, onde trouxe as importantes experiências deste país na aplicação 
de fonolito em plantios florestais.

Finalmente, não podemos deixar de registrar a conclusão do quinto ciclo 
do Programa de Preparação de Gestores Florestais (PPGF), que atinge a 
incrível marca de 96 profissionais formados, cooperando com o setor florestal 
na capacitação dos engenheiros florestais recém saídos da universidade.

Todas estas notícias nos dão a grata sensação de estar cumprindo com nosso 
dever de integrar a universidade ao meio empresarial e de estar colaborando 
com a sociedade para a criação de um setor florestal produtivo, ambientalmente 
sustentável e socialmente justo.

A todos, uma boa leitura!

ExpEdiEntE



IPEF Notícias - janeiro/fevereiro de 2016 3

IPEF e IBÁ firmam acordo de cooperação institucional
O Instituto de Pesquisas e Estu-

dos Florestais (IPEF) e a Industria 
Brasileira de Árvores (IBÁ) firma-
ram, no final de 2015, um termo de 
colaboração técnica, aumentando 
ainda mais a já grande integração 
entre as duas instituições.

Segundo o termo, o IPEF se com-
promete a contribuir na elaboração 
e disponibilização de documentos 
técnicos-científicos relativos aos 
seus Programas Cooperativos, 
incluindo a indicação de represen-
tantes para participação em eventos 
e reuniões da IBÁ, no que tange 
as temáticas de certificação flores-
tal, proteção florestal, gestão de 
recursos hídricos, melhoramento 

genético e biotecnologia, entre 
outros de potencial interesse ao 
setor. Além disso, o IPEF irá auxiliar 
nos processos de consulta públicas 
dos sistemas de certificação florestal 
FSC® e PEFC, através do corpo téc-
nico capacitado, que contemplem 
as discussões pertinentes à ambos 
os sistemas.

O IPEF irá também atuar nos 
processos de consultas públicas e 
discussões com o Governo Fede-
ral, particularmente do Ministério 
da Agricultura Pecuária e Abas-
tecimentos, além de Secretarias 
Estaduais, através de elaboração 
de documentos e respaldo téc-
nico no que tange os temas de 

proteção florestal, registro e uso 
de agroquímicos.

Já a IBÁ, caberá ações de sua 
esfera de atuação natural, como 
articular politicamente junto ao 
Governo, incluindo Poder Executivo 
e Legislativo, em níveis estadual e 
federal, temas de interesse setorial; 
incentivar e auxiliar na promoção 
de diálogos multisetoriais, promo-
vendo a troca de conhecimento e 
levando informação à sociedade civil; 
articular e organizar encontros com 
diretorias das empresas para delibe-
rações estratégicas frente aos temas 
de interesse setorial; e oferecer ao 
IPEF apoio político-institucional para 
temas recorrentes do setor.

Editora do IPEF disponibiliza identificador 
DOI para revista Scientia Forestalis

O Digital Object Identifier (DOI) 
é um padrão para identificação de 
documentos digitais, ou seja, é um 
sistema para localizar e acessar 
materiais na web, especialmen-
te publicações em periódicos e 
obras protegidas por copyright, 
muitas das quais localizadas em  
bibliotecas virtuais.

O DOI representa um sistema 
de identificação numérico para con-
teúdo digital, como livros, artigos 
eletrônicos e documentos em geral. 
Foi desenvolvido recentemente 
pela Associação de Publicadores 
Americanos (AAP) com a finalidade 
de autenticar a base administrativa 
de conteúdo digital. O DOI atribui 
um número único e exclusivo a 

todo e qualquer material publicado 
(textos, imagens, etc).

Para periódicos científicos eletrô-
nicos, o DOI informa a localização 
de seus artigos, evitando a perda de 
informação causada por alterações 
técnicas de sites, servidores etc. 
Quando um usuário procura na 
web um número DOI, o navegador 
utiliza o prefixo para encontrar 
a referência original e acessar 
informações relativas a publicação 
diretamente na editora. 

No Brasil, a plataforma lattes do 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), por exemplo, utiliza o DOI 
como uma forma de certificação 
digital das produções bibliográficas 

registradas pelos pesquisadores em 
seus currículos lattes. 

Reconhecendo a importância 
da iniciativa, o IPEF acaba de se 
associar ao principal repositório 
DOI, o CrossRef, e disponibilizou 
a referência DOI para os arti-
gos da última edição da revista 
Scientia Forestalis (número 108,  
dezembro de 2015).

Desta forma, todos os próximos 
artigos a serem publicados na revista 
serão classificados com DOI, o que 
trará maior confiabilidade a comuni-
dade e benefícios aos seus autores. 

A revista Scientia Forestalis está 
disponível na íntegra no endere-
ço www.ipef.br/publicacoes/
scientia.
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PPGF: 5 anos agregando competências 
aos Engenheiros Florestais

O Programa de Preparação 
de Gestores Florestais (PPGF), 
programa criado em 2010 que teve 
seu primeiro ciclo em 2011, tem 
como objetivos proporcionar aos 
recém-formados em engenharia 
florestal um melhor desempenho 
profissional inicial, ampliar e equa-
lizar o conhecimento em questões 
florestais, aprofundar conceitos 
administrativos e financeiros para 
melhor entender o negócio florestal 
e desenvolver competências e habi-
lidades para o trabalho em equipe. 

Para comemorar a continuidade 
e sucesso do programa foi realizado 
uma confraternização de todas as 
turmas com a presença de mais de 50 
ex-participantes do PPGF, contando 
com representantes de todas as tur-
mas. As atividades se iniciaram com 
o plantio de árvores comemorativas 
de cada turma, nesta oportunidade 
foi feita uma homenagem ao prof. 
Luiz Ernesto George Barrichelo, 
diretor executivo do IPEF, sendo ele 
o responsável pela concretização 
do PPGF e grande incentivador. A 
homenagem foi realizada por Nel-
son Barbosa Leite, que relembrou 

sua brilhante carreira, desde seu 
início como professor da ESALQ, 
até suas conquistas nos dias atuais. 
Este fato também enfatizado pelo 
coordenador do PPGF, Admir Lopes 
Mora, em uma publicação na página 
da comunidade de silvicultura do 
Facebook, onde ressaltou o fato de 
Barrichelo, além de ser professor de 
química da madeira, também é um 
extraordinário silvicultor e admirável 
pessoa.  Para finalizar o encontro das 
turmas, realizou-se um churrasco 
que proporcionou uma maior inte-
gração entre os profissionais.

Dos 74 engenheiros florestais das 
quatro primeiras turmas do PPGF 
inseridos no mercado de trabalho, 
66% estão alocados nas empresas 
associadas ao IPEF, 14% em em-
presas e instituições não associadas, 
4% são professores e 11% estão em 
programas de pós-graduação.  

Neste ano de 2016, graças ao su-
porte financeiro e profissional de 10 
empresas associadas do IPEF (Bahia 
Specialty Cellulose – Copener; 
Celulose Nipo Brasileira S/A – CENI-
BRA; CMPC Celulose Riograndense 
Ltda; Duratex S/A; Eldorado Brasil 

Celulose S/A; Fibria Celulose S/A; 
International Paper do Brasil; Klabin 
S/A; Suzano Papel e Celulose S.A. e 
Veracel Celulose S.A.) foi realizado 
o quinto ciclo do PPGF..

O PPGF 2016, que foi realizado 
no período de 11 de janeiro à 17 de 
fevereiro, contou com a participação 
de 22 engenheiros florestais recém-
-formados oriundos de 11 diferentes 
escolas de Engenharia Florestal 
brasileiras (ESALQ/USP, IMMES, 
UFES, UFMS, UFPR, UFRRJ, UFSM, 
UFV, UnB, UNESP, UNICENTRO), 
selecionados dentre 146 inscritos 
provenientes de 32 escolas de enge-
nharia florestal, sendo um recorde 
de inscrições.

Não obstante ao cenário econômi-
co brasileiro, seis empresas financia-
doras do PPGF ofereceram 24 vagas 
aos 22 participantes do programa, 
enfatizando os bons resultados das 
turmas anteriores e a qualidade de 
seleção dos atuais. Todos os anos do 
curso três palestrantes são escolhidos 
e homenageados, e neste ano, foram 
contemplados os Engenheiros Miguel 
Faria (Suzano), Tomas Balistiero 
(Fibria) e Carlos Bernardi (Klabin). 

Reunião de representantes das cinco turmas do PPGF
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A essência do programa está ali-
cerçada nas apresentações realizadas 
por profissionais de diferentes posi-
ções das empresas participantes. Os 
módulos ministrados são integração, 
gestão de pessoas, finanças, proces-
sos produtivos e sustentabilidade. 
Este ano, o curso foi realizado nas 
dependências da biblioteca “Prof. 
Helládio do Amaral Mello”, no 
Departamento de Ciências Florestais 
da ESALQ/USP, em Piracicaba (SP). 
Além disto, foram visitadas às em-
presas Klabin (Telêmaco Borba, PR), 
Fibria (Capão Bonito, SP), Duratex 
(Lençóis Paulista, SP) e Suzano (Ita-
petininga, SP), onde os participantes 
conheceram detalhes do processo de 
produção de celulose, do plantio, sil-
vicultura e colheita florestal, além de 
cenários regulatórios das empresas. 

Outra novidade para este ano 
foi o fato do PPGF contar com a 
participação de Rafaela Lorenzato 
Carneiro e André Luiz Abdala 
(IPEF) na coordenação do progra-
ma, juntamente com Admir Lopes 
Mora, tradicional coordenador 
do PPGF nestas cinco edições. 
Para Rafaela, “ter participado da 
primeira turma do PPGF e agora, 
juntamente com o Admir e André, 
parte da coordenação do programa 
está sendo muito engrandecedor 
para o aprimoramento profissional e 
pessoal. Poder vivenciar a melhoria 
continua que o programa apresenta, 
com a inclusão de temas antes não 
abordados como logística, NR31 entre 
outros, demonstra a preocupação de 
todos no aprimoramento do programa 
em busca de sua excelência”. 

Já André destaca que “é uma 
enorme satisfação poder participar 
da equipe deste Programa que é 
extremamente importante, tanto 
para os participantes, quanto para as 
empresas associadas. Os participantes 
podem ter contato com assuntos e 
temas relevantes e não vivenciados em 
sua graduação e durante este breve 
período podem aumentar a integração 
com colegas de diferentes instituições 
de ensino, bem como, de diferentes 
localidades do país. Do ponto de vista 

das empresas, a possibilidade de con-
tar com recém-formados previamente 
selecionados e com maiores compe-
tências, aumenta a possibilidade de 
sucesso nas contratações e adaptação 
mais eficiente ao meio corporativo”. 
Concluindo, André enfatiza que “esta 
é uma importante oportunidade para 
o IPEF fortalecer um de seus objetivos 
estratégicos inerentes ao seu DNA, 
que é a de contribuir para a melhoria 
da capacitação dos profissionais que 
atuam na área florestal”.

Para os próximos meses já serão 
tratados os detalhes para realização 
do PPGF 2017, no esforço constante 
do IPEF pela qualificação dos profis-
sionais recém-formados, em busca 
da manutenção da competitividade 
do nosso setor florestal nacional.

Depoimentos
“No início do PPGF já senti que 

seria uma oportunidade única e que 
levaria para sempre essa experiência. 
Passados quatro anos, apenas tenho 
a certeza do que imaginava, o pro-
grama a cada ano cresce mais e vem 
agregando muito para o setor florestal 
brasileiro. Reconheço e valorizo a cada 
dia a importância do PPGF na minha 
carreira professional”. 
Mellory Ferronato – PPGF2012
Supervisora de Colheita na Klabin

“Sinto-me privilegiado pela oportu-
nidade de participar de uma iniciativa 
exclusiva no Brasil, que visa preparar 
recém-fomados para o ambiente 
corporativo. O conteúdo intenso e 
qualificado, proporcionado por profis-
sionais de áreas/empresas, possibilitou 
meu ingresso dentro de uma grande 
empresa florestal e atualmente mo-
delam minha carreira. Hoje enxergo 
que o PPGF é reconhecido como um 
dos melhores programas para o desen-
volvimento e preparação de pessoas 
para os desafios da vida profissional”. 
Rogério Campos – PPGF2014
Analista Jr na Fibria

“Considero o PPGF (Programa de 
Preparação de Gestores Florestais) 
um primeiro passo na carreira. O 

curso é ministrado por profissionais de 
excelência no mercado, através de um 
overview dos processos que envolvem 
os negócios florestais, o qual abriu 
minha visão enquanto acadêmico, 
proporcionando um melhor preparo 
e uma nova postura para superar os 
desafios do primeiro emprego”.
Erich Andrade – PPGF2015
Eng. Comercialização na Suzano

“Quando terminei a graduação a 
minha meta era participar do PPGF. 
Eu já conhecia o programa desde o 
segundo ciclo quando um veterano 
participou, desde então sabia que 
era uma grande oportunidade, mas 
é engraçado, pois eu não sabia o 
porquê. Hoje eu sei que o PPGF, antes 
de qualquer coisa, é uma experiência 
de autoconhecimento, uma oportuni-
dade de ter contato com profissionais 
renomados do setor florestal de várias 
empresas assim como pesquisadores 
e professores das melhores universi-
dades do Brasil. Neste contexto com 
uma carga horária bastante puxada 
e a tutoria full time de profissionais 
altamente capacitados, somos convi-
dados a imergir no mundo florestal e 
para além das florestas temos contato 
com conceitos que não abordados 
nas universidades. Conhecemos as 
dificuldades, as oportunidades e ao 
final de seis semanas temos uma visão 
mais clara do setor e de nosso papel e 
por fim de nós mesmos”. 
Victor Ribeiro – PPGF2016

“Gratidão: se pudesse resumir o 
PPGF em um sentimento, seria este.  
Foram 37 dias de muito aprendizado, 
temas importantes que não são 
abordados na Universidade são os 
protagonistas do curso como exemplo: 
gestão de pessoas; gestão de conflitos; 
finanças; como elaborar um bom 
currículo, dentre outros. O curso me 
proporcionou um crescimento muito 
grande em muito pouco tempo, e 
isso me fez um engenheiro florestal 
muito mais confiante para entrar no 
mercado e fazer meu trabalho com 
competência”. 
Vinicius Ayres – PPGF2016
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Cooperação com Secretaria do Meio Ambiente do 
Estado de São Paulo ganha novos componentes

O Instituto de Pesquisas e Estu-
dos Florestais (IPEF) e a Secretaria 
de Meio Ambiente do Estado de 
São Paulo (SMA/SP) vêm a alguns 
anos unindo esforços em prol 
da restauração florestal. Um dos 
resultados deste trabalho conjunto 
foi a assinatura de um protocolo 
de intenções entre IPEF, SMA/SP, 
União Internacional para Conser-
vação da Natureza (IUCN) e o 
World Resources Institute (WRI), 
em maio de 2015, com o objetivo 
de criar de um Plano Estratégico 
de Restauração Florestal para 
implementar o Programa de Regu-
larização Ambiental, fomentando o 
incremento da cobertura florestal 
e o fortalecimento da economia 
verde de base florestal

Esta atuação conjunta agora 
ganha novos componentes, com a 
assinatura de mais dois convênios 
que visam distintas ações no setor 
florestal estadual. O primeiro, firma-
do diretamente com a SMA/SP em 
janeiro de 2016, tem por objetivos 
o aprofundamento das informações 
sobre mercado para produtos flores-
tais madeireiros e não madeireiros 
de espécies nativas; o apoio técnico 
para a definição de modelos flo-
restais para áreas demonstrativas 
implantadas pela SMA/SP no âmbito 

do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável; o aprimoramento 
de metodologias de monitoramento 
de florestas nativas sob exploração 
sustentável; e a promoção de ativi-
dades de capacitação e difusão em 
temas relacionados.

O IPEF atuará na compilação e 
organização de informações téc-
nicas sobre florestas nativas que 
subsidiem a definição de modelos 
de reflorestamento com espécies 
nativas, consorciadas ou não com 
espécies exóticas, de uso múltiplo, 
com viabilidade econômica e função 
ecológica, além de a apoiar tecnica-
mente a realização de estudos sobre 
mercado de produtos florestais pro-
dutos madeireiros e não madeireiros 
de espécies nativas. O Instituto 
também se compromete em apoiar 
tecnicamente a implantação de uni-
dades demonstrativas dos modelos 
de florestas visando a realização de 
monitoramento de longo prazo, e 
em participar no desenvolvimento 
de metodologias para monitorar, 
avaliar e valorar os resultados e 
impactos de políticas e planos de 
fomento ao plantio de florestas 
nativas para exploração sustentável. 
A execução deste trabalho por 
parte do IPEF, estará a cargo dos 
profissionais do Grupo de Trabalho 

sobre Políticas Públicas (GTPP), sob 
coordenação da assessora Maria 
José Brito Zakia (IPEF).

O segundo convênio, firmado 
com o Instituto Florestal, que é 
vinculado à SMA/SP desde 1986, 
tem por objeto o desenvolvimento 
de trabalhos conjuntos visando à 
integração de esforços para exe-
cução de trabalhos de pesquisa em 
produção de sementes melhoradas 
de espécies florestais para usos múl-
tiplos, trabalhos esses previstos no 
projeto “Formação de populações 
de conservação e melhoramento de 
espécies florestais”. 

O IPEF irá atuar na orientação da 
implantação, condução e o manejo 
das populações alvo, coletando e be-
neficiando as sementes das espécies 
em estudo, produzindo e disponi-
bilizando mudas para implantação 
das destas populações, analisando 
os dados das avaliações periódicas 
dos experimentos e elaborando do-
cumentos técnicos e científicos com 
os resultados obtidos em parceria. 
Para atingir estes objetivos, o IPEF 
disponibilizará a participação intensa 
do corpo técnico do seu Programa 
Cooperativo sobre Melhoramen-
to Florestal (PCMF), sob coor-
denação do eng. Paulo Henrique  
Muller da Silva (IPEF).
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IPEF contrata novos profissionais 
para seus programas cooperativos

No início deste ano, o IPEF con-
tratou três novos coordenadores 
para atuar em seus programas co-
operativos. Para assumir a gestão 
do Programa Cooperativo sobre 
Certificação Florestal (PCCF), foi 
contratada a eng. Daniela Teixeira 
Vilela, cujo processo seletivo foi rea-
lizado no final de 2015 e contou com 
imprescindível atuação do Comitê 
Técnico Administrativo (CTA) do 
programa. Daniela é engenheira flo-
restal formada pela Escola Superior 
de Agricultura “Luiz de Queiroz” 
(ESALQ/USP), em 2010. Atuou 
como analista na área de certificações 
por três anos na Veracel Celulose 
S.A., e durante um ano e três meses 
como auditora externa de Cadeia de 
Custódia pelo Imaflora.

Já o Programa Cooperativo 
sobre Silvicultura e Manejo 
(PTSM) conta agora com o apoio 
de Alexandre Vicente Ferraz, que 
é engenheiro florestal formado na 
FCA/UNESP (2002-2006), com 

mestrado (2007-2010) e doutorado 
(2010-2014) sob orientação do 
prof. Fábio Poggiani (ESALQ/USP), 
atuando principalmente na área de 
uso de biossólido em plantações 
de eucalipto. Foi nesse período 
também que o Alexandre iniciou 
sua interação com o grupo do PTSM 
quando, entre 2013 e 2014, fez 
especialização em Solos e Nutrição 
Florestal sob orientação do prof. 
José Leonardo de Moraes Gonçalvez 
(ESALQ/USP). Em 2014, deu início 
ao pós-doutorado sobre o tema 
“Fontes alternativas ao KCl”.

Para atuar no Programa Coope-
rativo sobre Produtividade Poten-
cial do Pinus no Brasil (PPPIB), foi 
contratada a eng. Isabel Deliberali. 
Isabel é engenheira Florestal pela 
ESALQ/USP (2012), com mestrado 
em Recursos Florestais na área de 
Silvicultura e Manejo Florestal também 
pela ESALQ/USP (2015), com a disser-
tação “Captura e alocação de carbono 
em Pinus taeda e Pinus caribaea var. 
hondurensis sob manejos hídricos e 
nutricionais distintos” (ver matéria na 
próxima página) sob orientação do 
prof. José Luiz Stape (Suzano).

IPEF realiza reunião com a Embrapa Florestas para 
definição de parceria com relação a caracterização de solos
No início de fevereiro, o IPEF 

realizou uma reunião com a Embra-
pa Florestas a fim de delinear uma 
possível parceria entre as institui-
ções para o desenvolvimento de um 
estudo detalhado de caracterização 
dos solos dos sítios experimen-
tais dos  programas cooperativos  
TECHS e PPPIB.

Participaram da reunião o prof. Luiz 
Ernesto George Barrichelo (diretor 
executivo do IPEF), Rafaela Carneiro 
e Isabel Deliberali (IPEF), Otávio 

Campoe (UFSC), Edson Iede (chefe-
-geral da Embrapa Florestas), Sérgio 
Gaiad (chefe adjunto de pesquisa da 
Embrapa Florestas), Itamar Bognola 
e João Bosco (Embrapa Florestas). A 
reunião teve inicio com a apresentação 
de ambos os programas cooperativos, 
mostrando suas importâncias em cada 
segmento, a quantidade de dados 
coletados e resultados gerados em 
cada um. Dentro disso, foi proposta a 
parceria entre os programas e a Em-
brapa Florestas para geração de dados 

detalhados sobre os solos onde estão 
instalados os experimentos, já que os 
dados climáticos e dendrométricos 
estão bem caracterizados. 

Foi acordado que os protoco-
los técnicos serão desenvolvidos 
pelos pesquisadores de ambas as 
instituições e que após uma última 
reunião com a participação dos 
Comitês Técnico Administrativo 
de cada programa poderá ser feita 
a programação para execução do 
plano de trabalho a ser proposto.

Isabel, Alexandre e Daniela
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Dissertação do PPPIB sobre Balanço de 
Carbono em Pinus é defendida na USP

No final de janeiro, a engenheira 
florestal Isabel Deliberali defendeu 
sua dissertação de mestrado sobre 
a “Captura e alocação de carbono 
em Pinus taeda e Pinus caribaea 
var. hondurensis sob manejos hídri-
cos e nutricionais distintos”, sob 
orientação do professor José Luiz 
Stape (Suzano), pelo programa de 
Recursos Florestais da ESALQ/USP. 
Este estudo faz parte da rede experi-
mental do Programa Cooperativo 
sobre Produtividade Potencial 
do Pinus no Brasil (PPPIB).

O trabalho foi desenvolvido em 
um dos delineamentos experimen-
tais do programa, no município 
de Itatinga (SP), onde se instalou 
um fatorial 24, com dois níveis do 
fator manejo (desbastado e não 
desbastado), dois níveis do fator 
nutrição (fertilizado e não fertili-
zado), dois níveis do fator hídrico 
(irrigado e normal) e duas espécies 
contrastantes (P. taeda e P. caribaea 
var. hondurensis), totalizando 16 
tratamentos com quatro repetições. 

O estudo do balanço de carbono 
durou dois anos (de junho de 2013 
a maio de 2015) e foi desenvolvido 
com as espécies P. taeda (subtropical) 
e P. caribaea var. hondurensis (tropical) 
nas parcelas sem desbaste, fertiliza-
das e irrigadas e nas parcelas controle 
(sem qualquer manejo), totalizando 4 
tratamentos e 16 parcelas avaliadas. 
O objetivo do estudo foi estimar a 
produtividade primária bruta (GPP) 
de ambas as espécies quando sob 
diferentes manejos e determinar os 
padrões de alocação da GPP para os 
diferentes componentes da árvore, 
para melhor entendimento das 

grandes diferenças de produtividade 
entre as espécies e como a dispo-
nibilidade de recursos influencia na 
produção de madeira.

Dessa maneira, no sudeste do 
Estado de São Paulo, região apta 
ao plantio de ambas as espécies, os 
dados mostraram que as maiores 
produtividades de madeira foram 
encontradas na espécie tropical, 
sendo quase duas vezes maior 
que a subtropical. Essa diferença 
foi resultado da maior captura de 
carbono do P. caribaea var. hondu-
rensis e de sua maior partição de 
carbono para o tronco e menor 
para os componentes abaixo do 
solo comparado ao P. taeda. 

Além disso, o manejo intensivo 
(fertilização e irrigação) influenciou 
de maneira significativa a produção 
de madeira da espécie tropical e a 
fotossíntese bruta das duas espécies. 
Entretanto, ainda não foi encontrada 
diferença estatística na partição 
de carbono para os componentes 
fluxos entre os tratamentos, mas 
observa-se uma tendência de di-
minuição na partição de carbono 
para os componentes abaixo do 
solo e aumento para produção de 
tronco conforme a disponibilidade 
de recursos aumenta. 

Segundo José Luiz Stape “estes 
padrões de alocação de carbono 
são de grande importância para o 
estabelecimento de estratégias de 
seleção de clones de Pinus, além de 
grande importância para a tomada de 
decisão em hibridação”.

Assim, o conhecimento de como 
a escolha da espécie, a disponibili-
dade água e nutrição influenciam na 
captura e alocação de carbono terá 
aplicação sobre o manejo florestal, 
além de propiciar valores de fluxos 
essenciais para a calibração de 
modelos ecofisiológicos de produ-
ção, ainda inexistentes para essas 
espécies no Brasil.

Este estudo foi financiado por 
meio do programa PPPIB, suas 
empresas filiadas e pelo Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico – CNPq, com 
apoio do Laboratório de Silvicultura 
Tropical (Lastrop/Esalq/USP) no 
suporte as atividades laboratoriais. 

A dissertação na íntegra es-
tará disponível em breve aos fi-
liados do programa na sua área 
no IPEF Connect, no endereço  
www.connect.ipef.br. Mais infor-
mações sobre o PPPIB podem ser 
obtidas no site do IPEF em www.
ipef.br/pppib/.
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PROTEF segue com pesquisas sobre 
controle biológico da vespa-de-galha do eucalipto

A praga popularmente conhecida 
como vespa-de-galha do eucalipto 
(Leptocybe invasa), originária da 
Austrália, é um inseto pequeno me-
dindo até 1,4 mm de comprimento 
e possui corpo com coloração 
marrom escuro com brilho metálico 
azul-esverdeado. O primeiro relato 
deste inseto foi no Oriente Médio 
e na região do Mediterrâneo, em 
2000. Desde então, esta espécie tem 
demonstrado uma grande capacida-
de de dispersão e expansão, sendo 
registrada em todos os continentes 
do mundo em poucos anos. 

No Brasil, a vespa-de-galha foi re-
gistrada pela primeira vez em clones 
híbridos de Eucalyptus camaldulensis 
x E. grandis no nordeste da Bahia 
em 2008. Posteriormente, a vespa-
-da-galha foi relatada nos Estados 
de Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, São 
Paulo, Tocantins, Pernambuco, Espí-
rito Santo, Sergipe e Santa Catarina.

Pesquisas realizadas em Israel in-
dicam que o ciclo biológico do inseto, 
ou seja, seu desenvolvimento de ovo 
até adulto é de 130 dias. Contudo, 
em estudos na Tailândia apontaram 
duração do ciclo de vida deste inseto 
em 46 dias. Com base nas pesquisas 
em desenvolvimento pelo Progra-
ma Cooperativo sobre Proteção 
Florestal (PROTEF), estima-se que 
no Brasil o ciclo da vespa-de-galha 
seja de 90 dias em média.

De maneira geral, o principal 
problema causado por este inseto 
é a formação das galhas na planta, 
impedindo o fluxo vascular, acar-
retando alterações fisiológicas e 
nutricionais na planta. Em casos de 

altas infestações, pode ocorrer o 
atraso do crescimento e redução da 
produtividade das plantações.

Diferentes táticas têm sido explo-
radas para controle desta praga, a 
utilização de genótipos resistentes de 
eucalipto tem sido estudada no Brasil 
e exterior. Com relação ao controle 
químico, o Ministério da Agricultura 
autoriza a utilização de alguns ingre-
dientes ativos para controle desta 
praga apenas em viveiros, contudo, 
ao empregar inseticidas químicos 
o produtor deve avaliar diversos 
critérios técnicos relacionados ao 
manejo da praga e seus efeitos sobre 
o homem e ambiente.

De acordo com diversos especia-
listas do Brasil e exterior, o controle 
biológico é a estratégia mais promis-
sora no manejo da vespa-de-galha, 
principalmente pela utilização de 
parasitoides. Os parasitoides são 
pequenas vespas que utilizam outros 
insetos, neste caso a vespa-de-galha, 
para se desenvolver acarretando na 
morte de seu hospedeiro. A utiliza-
ção de parasitoides em programas 
de controle biológico é comum e 
possui inúmeros casos de sucesso no 
combate de pragas importantes na 
agricultura como psilídeo-asiático-
-do-citros (vetor do Greening), broca 
da cana-de-açúcar, entre outras. 

A grande vantagem da utilização 
de parasitoides em programas de 
controle biológico é sua alta especifi-
cidade e dependência da praga-alvo, 
o que impede que o mesmo se 
torne um problema atacando outros 
insetos benéficos na natureza.

No caso da vespa-de-galha, o 
PROTEF realizou duas importações 
de parasitoides da espécie Selitricho-

des neseri em 2015. Este parasitoide 
já vem sendo utilizado na África do 
Sul obtendo bons resultados e teve 
sua importação facilitada por meio da 
aliança internacional para pesquisas 
com controle biológico de pragas 
do eucalipto (BiCEP) mantida entre 
o IPEF, Universidade de Pretória 
(África do Sul) e Universidade de 
Sunshine Coast (Austrália). As fême-
as do parasitoide colocam seus ovos 
no interior das galhas, assim as larvas 
do parasitoide se alimentam da praga 
causando sua morte. Ao final do ciclo 
de vida, das galhas ocorre apenas a 
emergência dos parasitoides.

O PROTEF desde julho do ano 
passado tem trabalhado no desen-
volvimento da criação massal de 
S. neseri para o atendimento das 
empresas filiadas ao programa. Libe-
rações deste parasitoide foram efe-
tuadas nas empresas BSC/Copener, 
Aperam, Klabin, Lwarcel, Suzano, 
CMPC e Fibria visando o controle 
biológico da vespa-de-galha.

Pesquisas com o parasitoide 
envolvendo sua dispersão, eficiência 
de parasitismo e estabelecimento a 
campo ainda estão em andamento. 
Contudo, devido às características 
deste parasitoide como ciclo de vida 
curto, eficiência de parasitismo em 
laboratório e alta especificidade hos-
pedeira as expectativas de sucesso 
são grandes. 

As informações e pesquisas re-
lacionadas com este tema contam 
a colaboração de instituições de 
pesquisa parceiras ao PROTEF, 
como: Faculdade de Ciências 
Agronômicas – UNESP – campus 
Botucatu, Embrapa Florestas e 
Embrapa Meio Ambiente.
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Estudante de doutorado vinculado ao PTSM realiza 
parte de seus estudos em universidade do Canadá

Entre os meses de outubro de 
2015 e janeiro de 2016, o estudante 
de doutorado Fábio Henrique Silva 
Floriano de Toledo (Esalq/USP) 
realizou parte do seu doutorado 
na University of British Columbia 
(UBC), em Vancouver, Canadá. O 
estudante vem desenvolvendo o 
projeto de pesquisa “Crescimento 
e nutrição mineral de plantio clonal 
de eucalipto fertilizado com fontes 
alternativas de nutrientes”, que 
faz parte de um projeto maior 
conhecido como “Fertilização em 
plantios de eucalipto com fono-
lito”. Este projeto surgiu a partir 
da parceria entre o Programa 
Cooperativo sobre Silvicultura 
e Manejo (PTSM) do IPEF, a 
International Paper do Brasil e a 
empresa de mineração Curimbaba. 
O fonolito contém potássio, sódio 
e silício em sua composição, o que 
faz dessa rocha uma importante 
alternativa à fertilização potássica 
convencional (com KCl), além de 
poder contribuir com a tolerância 
das plantas ao déficit hídrico e à 
diferentes pragas e doenças, como 
por exemplo, a ferrugem. 

Dentre várias oportunidades, 
Fábio optou por realizar o seu inter-
câmbio acadêmico no Canadá, por 
ser um dos maiores produtores de 

potássio do mundo (elemento foco 
de seu estudo) e pela possibilidade 
de trabalhar em conjunto com a Dra. 
Cindy E. Prescott (UBC), especialis-
ta na área de fertilização, ciclagem 
de nutrientes e nutrição florestal. 

Durante seu intercâmbio, Fábio 
aproveitou para trocar experi-
ências, conhecer outros tipos de 
ecossistemas, outra cultura e outras 
metodologias de ensino e pesquisa.  
Com o auxílio de Jason Barker, pós-
-doutorando e especialista em aná-
lises estatísticas do departamento 
de ciências florestais e conservação, 
foi possível aprimorar as análises 
de sua pesquisa com o fonolito. 
Durante sua estada, Fábio tam-
bém realizou apresentações para 
grupo de estudo da Dra. Prescott 
(Bellowground Ecossystem Group 

– BEG) e também para o grupo 
de estudos em Fisiologia Vegetal 
do Dr. Robert Guy. Isto permitiu 
aprofundar seus conhecimentos 
sobre ecofisiologia florestal, além 
de fortalecer novas parcerias e 
colaborações entre o PTSM e outras  
instituições de ensino.

O estudante também parti-
cipou dos seminários semanais 
promovidos pelo departamento de 
ciências florestais e conservação da 
UBC, onde professores e alunos de 
diferentes partes do mundo fazem 
apresentações sobre suas pesquisas 
em diferentes regiões do globo. 
“O intercâmbio no Canadá foi muito 
enriquecedor para o meu doutorado, 
para a produção científica do PTSM e 
para estabelecer parcerias entre seus 
orientadores e instituições”, relata 
Fábio. Por isso, ele sugere que vários 
outros alunos e estagiários do IPEF 
trilhem caminhos semelhantes.

Fábio e o PTSM agradecem o 
apoio da CAPES, pelo fornecimento 
da bolsa de estudos através do 
Programa Institucional de Bolsas de 
Doutorado Sanduíche (processo: 
BEX 6286/15 -1).
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Programa de Certificação publica relatórios e articula ações
As atividades do Programa 

Cooperativo sobre Certificação 
Florestal (PCCF) iniciaram este 
ano com uma reunião de planeja-
mento entre a equipe do programa e 
seu Comitê Técnico Administrativo. 
Nesta reunião o Plano Estratégico, 
definido em linhas gerais durante 
a 15ª Reunião Geral (novembro 
2015), foi estruturado com maior 
robustez considerando a previsão 
orçamentária para o ano.

Neste bimestre o PCCF arti-
culou a participação da câmara 
econômica brasileira em três im-
portantes consultas públicas do sis-
tema FSC®: a norma de Trademark 
(FSC-STD-50-001), a 2ª consulta 
pública da Política de Associação 
(FSC-POL-01-004) e o guia de Escala 
Intensidade e Risco para implemen-
tação dos Padrões Nacionais de 
Manejo Florestal (FSC-GUI-60-002). 
Para a Política de Associação, os tra-
balhos contaram com a colaboração 
da Industria Brasileira de Árvores 
(Ibá) para análise e construção dos 
comentários, a fim de fortalecer 
ainda mais o posicionamento do 
Brasil frente à essa política.

Além disso, o FSC também 
conduziu um questionário eletrô-
nico com seus membros, a fim de 
angariar preocupações e sugestões 
para iniciar uma extensiva revisão 
da sua estrutura de governança. 
Essa revisão é mandato da moção 
45, aprovada durante a Assembleia 
Geral do FSC de 2014, e será um 
importante momento para o sistema 
melhorar a capacidade de participa-
ção das câmaras social e ambiental, 
além de redefinir as responsabilida-
des e qualificações de cada instância 

dentro do sistema. O PCCF também 
trabalhou em colaboração com a Ibá 
na análise das fragilidades da estrutu-
ra de governança FSC para elaborar 
um documento com orientações 
para suas empresas filiadas. 

Em fevereiro, o PCCF publicou 
seus primeiros “Documentos Técni-
cos IPEF”, que tratam dos relatórios 
finais das condicionantes para cupins 
e para formigas-cortadeiras. O obje-
tivo destes relatórios é apresentar às 
partes interessadas e ao FSC Inter-
nacional os trabalhos realizados pelas 
organizações florestais brasileiras para 
atender as recomendações do FSC, 
resultado da derrogação de 2010-
2015 pra sulfluramida, fipronil e delta-
metrina. O PCCF agradece o suporte 
essencial do GT Químicos, da equipe 
do Programa Cooperativo sobre 
Proteção Florestal (PROTEF) e de 
todas as empresas filiadas ao PCCF, 
em especial ao setor de proteção 
florestal dessas organizações. Os 
relatórios estão disponíveis no site do 
IPEF na sessão ‘Publicações’.

Ainda no que se refere à atuação 
na temática de químicos, em janeiro 
o PCCF se reuniu com o GT Quí-
micos para discutir as estratégias a 
serem adotadas em prol da participa-
ção da câmara econômica brasileira 
na revisão da Política de Químicos 
FSC. Dentre essas estratégias está 
a candidatura de dois profissionais 
do Brasil para o GT do FSC Interna-
cional responsável por essa revisão. 
A decisão acerca dos profissionais 
que irão compor esse GT será feita 
pelo “Board of Directors” do FSC 
em meados de março deste ano. 
Enquanto isso, o PCCF trabalhará 
para o desenvolvimento de uma 

proposta de Avaliação de Risco 
Ambiental, metodologia que a câ-
mara econômica sul de maneira geral 
pleiteia para substituição do sistema 
de derrogações, hoje empregado 
para regulamentar o uso de químicos 
em florestas certificadas FSC.

Durante todo o mês de fevereiro 
o programa trabalhou na avaliação 
do quarto draft da norma ISO de 
Cadeia de Custódia (ISO 38200). 
Essa avaliação aconteceu com o 
apoio do GT Espelho do Brasil, 
composto por representantes das 
empresas interessados em parti-
cipar da construção dessa norma, 
e deu-se através de três reuniões. 
Os comentários resultantes dessa 
avaliação serão encaminhados à ISO, 
através da ABNT, para serem discu-
tidos em nível mundial na próxima 
reunião, que acontecerá de 11 a 15 
de abril, na Suécia.

Também em fevereiro o progra-
ma iniciou o processo seletivo para 
a contratação de um novo estagiário. 
A fase para envio dos currículos 
terminou e a previsão é que nos 
próximos dias iniciem-se as entrevis-
tas com os pré-selecionados. Com 
esse programa de estágio, o PCCF 
busca capacitar novos profissionais 
para atuar na área de certificação 
florestal, ramo que atualmente é 
insipidamente abordado nos cursos 
de graduação. Para o estudante, essa 
é uma oportunidade de compre-
ender os quadros normativos dos 
principais esquemas de certificação 
florestal e desenvolver a capacidade 
de compreensão de normas e análise 
crítica de oportunidades e dificulda-
des que essas podem representar 
para o setor florestal brasileiro.
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Temas

Dias 19 e 20 de abril de 2016
Piracicaba (SP)

- Resistência de plantas daninhas a herbicidas em plantações de eucalipto.
- Controle de plantas daninhas no interior do Estado de São Paulo.
- Desa�os do controle de plantas daninhas nas novas fronteiras �orestais.
- Tecnologia de aplicação de herbicidas e práticas de manutenção de equipamentos.
- Controle da brotação de eucalipto com glifosato.
- Associações de herbicidas e mecanismos de ação na planta.
- Uso de herbicidas em plantações �orestais certi�cadas.
- Comportamento ambiental de herbicidas e seu impacto no controle químico de plantas daninhas.
- Mesa de debate com palestrantes.

Atividades de campo
- Pontas de pulverização.
- Inovações em equipamentos para aplicação de herbicida.
- Demonstrações de patrocinadores.

Mais informações e Inscrições
www.ipef.br/eventos/
eventos@ipef.br
Telefone: (19) 2105-8602

III Seminário sobre controle de plantas 
daninhas na cultura do eucalipto


