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É  incontestável a liderança mun-
dial do setor de fl orestas plantadas 
brasileiro e sua contribuição signi-
fi cativa na geração de tributos, em-
pregos, no fornecimento de matéria 
prima e produtos para os mercados 
interno e externo, além do impor-
tante papel na conservação dos re-
cursos naturais.

Sua cadeia produtiva caracteriza-
-se pela diversidade de produtos 
e de atividades que incluem a pro-
dução, colheita e transformação da 
madeira nas indústrias de celulose e 
papel, painéis, processamento me-
cânico, siderurgia e fl orestas ener-
géticas, resultando no Valor Bruto 
de Produção Florestal superior a R$ 
56 bilhões/ano.

No âmbito social, o setor promo-
ve emprego e renda, investe em pro-
gramas de inclusão social, educação 
e meio ambiente e fi xa o homem no 
campo, melhorando a qualidade de 
vida rural. Gera cerca de 5 milhões de 
empregos diretos, indiretos e de efei-
to renda e investe R$ 150 milhões/
ano em programas nas áreas de saúde, 
educação, cultura e outros programas 
socioambientais.

Em termos ambientais, contribui 
para  a conservação das fl orestas na-
tivas e promoção da biodiversidade 
ao oferecer alternativa econômica 
sustentável da madeira provenien-
te de plantios, evitando o desmata-
mento de fl orestas nativas. Contri-
bui para a manutenção do regime 
hídrico, conservação e fertilidade do 
solo, qualidade do ar e da água, mi-
nimizando os efeitos das mudanças 

climáticas.
Porém,  este cenário não se deve 

apenas às favoráveis condições eda-
foclimáticas do País, mas também 
aos maciços investimentos em P & 
D realizados ao longo de anos pela 
iniciativa privada, universidades, 
instituições de pesquisas e órgãos 
públicos de fomento.

Estes investimentos, fundamen-
tados em melhoramento genético, 
manejo  fl orestal e ambiental, cria-
ram condições ideais para o desen-
volvimento e difusão das culturas de 
eucalipto e pinus.

Com isto,  expandiu-se a base 
fl orestal, proporcionando a vertica-
lização da atividade através da im-
plantação de diversas indústrias de 
transformação da madeira, desta-
cando o setor na economia nacional.

Outro resultado importante de-
corrente da aplicação de recursos, 
que na maioria das vezes se dá em 
parcerias com universidades e insti-
tutos de pesquisas, é a formação de 
profi ssionais de excelência no Setor.

Tudo isso não é sufi ciente para 
concluir que estamos em posição 
confortável. Vivemos em um mun-
do de constantes transformações, 
muitas em velocidade surpreenden-
te, fazendo com que os cenários se 
alterem em curto prazo. Frente a 
isto, o que fazer para nos mantermos 
competitivos?

Primeiramente, mesmo que as 
condições econômicas não sejam 
favoráveis, é fundamental manter os 
investimentos em P&D. Avançamos 
muito nas metodologias emprega-

das e os resultados neste segmento 
são alcançados no longo prazo e de 
forma continuada.  

Não podemos descuidar da for-
mação de pessoas. Com a globali-
zação dos mercados e rápida propa-
gação das informações, a exigência 
atual é por profi ssionais capazes de 
atuar em situações adversas.

Outro ponto fundamental é o for-
talecimento das instituições. Em 
toda a sociedade organizada, são 
as leis e marcos regulatórios que 
orientam as condutas que devem 
ser observadas e seguidas. Temos 
que atuar de maneira organizada e 
contínua, para que possamos con-
catenar os resultados alcançados e 
colocá-los em prática respeitando 
as exigências da Sociedade.  

O Setor de Florestas Plantadas 
consolidou seu papel nos cenários 
nacional e internacional fundamen-
tado em sólidos conceitos. Não há 
duvida que temos um horizonte 
promissor de crescimento pela fren-
te. Para que possamos nos manter 
como protagonistas, devemos con-
tinuar investindo na ampliação dos 
maciços fl orestais, em P&D, em 
gestão e no fortalecimento institu-
cional do Setor.

Relevância do Setor de Florestas Plantadas Brasileiro 

Luiz Antonio Cornacchioni 
  Diretor Executivo da ABRAF – Associação    

Brasileira de Produtores de Floretas Plantadas.
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Expediente

Editorial
 A Sociedade de Investigações Florestais tem como tra-

dição contribuir para a evolução do setor de base fl orestal, 
com a fl exibilidade requerida pela conjuntura do mercado. 
Nesse sentido, sempre apoiou e continuará a apoiar a gera-
ção de informações por meio da pesquisa científi ca, razão 
porque mantém parceria com a Universidade Federal de Vi-
çosa, disponibilizando a suas associadas capital intelectual e 
infraestrutura de pesquisa de alta qualidade, ao mesmo tem-
po em que contribui com a formação de novos profi ssionais. 
Desta forma, garante integração dos ambientes científi co,  
produtivo e sociedade em geral, particularmente na era do 
socialmente justo, ambientalmente correto e economica-
mente viável. 

Criada em 1974 por decisão conjunta da UFV por meio da 
Escola Superior de Florestas, atual Departamento de Enge-
nharia Florestal, fi cando assim constituída: Cia.  Aços Espe-
ciais Itabira-ACESITA; Cia. Agrícola e Florestal Santa Bár-
bara, Cia. Ferro Brasileiro/ Florestas Rio Doce; Rio Doce 
Madeiras-DOCEMADE; Escola Superior de Florestas/ 
UFV; Aracruz Florestal; Cia. Siderurgica Belgo Mineira. 

Conta atualmente com 30 empresas associadas e portfó-
lio de serviços voltado para suas demandas, mas também 
preparada para atender às não-associadas e instituições pú-
blicas e privadas relacionadas ao setor, bem como o ensi-
no de graduação e pós-graduação, particularmente na UFV, 
contribuindo na formação de profi ssionais qualifi cados para 
atuação no setor produtivo e na pesquisa científi ca. Nesse 
sentido, cabe destacar que a SIF contribui também para a di-
fusão de conhecimentos, bem como para o aperfeiçoamento 
de profi ssionais que já se encontram engajados no mercado 
de trabalho pela realização de eventos técnico-científi cos e 
treinamentos. Por fi m, vale ressaltar que a SIF é uma insti-
tuição a serviço da ciência e do desenvolvimento do setor de 
base fl orestal, que pauta suas ações pelo comprometimento, 
integridade, inovação, sustentabilidade e profi ssionalismo. 

Para conferir acesse www.sif.org.br ou entre em contato. 

AGENDA

Data: 05 a 07 de novembro 2013
Local: campus UFV, Viçosa - MG
Carga horária: 24 horas
Vagas: 20                                                                                                                        
Facilitadores:
Prof. Helio Garcia Leite -DEF/UFV
Eng. Daniel Henrique B. Binoti -DAP Florestal

Pesquisa Operacional 
em Mensuração Florestal

Prof. Ismael Eleotério Pires 
Diretor  Geral da  SIF.

Novembro

Data: 11 a 13 de dezembro 2013
Local: campus UFV, Viçosa - MG
Carga horária: 20 horas
Vagas: 20                                                                                                                        
Facilitadores:
Profª. Angélica de Cássia Carneiro -DEF/UFV
Eng. Daniel C. Barcellos -Delta Consultoria

Tecnologias de Produção 
de Carvão Vegetal
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parte das suas áreas sob o cultivo 
de seringueira, reduzindo assim a 
oferta da matéria-prima.

De acordo com o IRSG, a 
produção global soma 11,4        
milhões de toneladas, frente a um 
consumo de 10,9 milhões de tone-
ladas. Nota-se um saldo positivo 
da ordem de 500 mil toneladas. 
No entanto, essa sobra de borracha 
natural é apenas aparente, uma vez 
que o consumo está prejudicado 
pelo fraco desempenho da econo-
mia dos Estados Unidos e Europa, 
principalmente.

Com a retomada do crescimento 
dos principais mercados consumi-
dores, e nesta categoria estão tam-
bém os países do chamado BRIC 
(Brasil, Rússia, Índia e China), a 
disponibilidade de borracha natural 
deve se reduzir drasticamente.

A Ásia também responde por 
71,6% do consumo global. A de-
manda pela commodity vem au-
mentando fortemente na região, 
impulsionada pela China, resul-
tando em pressão sobre a dis-
ponibilidade da matéria-prima 
para o restante do mundo.

O IRSG projeta uma produção 
de 15,7 milhões de toneladas de 
borracha natural em 2021, para 
um consumo de 16,7 milhões de 
toneladas, ou seja, um défi cit da 
ordem de um milhão de toneladas.

No Brasil, a produção estimada 
para 2012 é de 171 mil toneladas, 

contra um consumo de 355 mil 
toneladas. Entretanto, pode-se 
considerar que o consumo atual 
também é aparente, uma vez que 
o país também sofre os efeitos da 
crise econômica mundial. A real 
necessidade da indústria brasileira 
é da ordem de 400 mil toneladas.

As projeções apontam para a 
produção de 214 mil toneladas em 
2020, para uma demanda de 600 
mil toneladas. Nota-se que as cur-
vas de produção e consumo se dis-
tanciam com o passar do tempo.

ENTRAVES
Hoje, acredita-se que o principal 

entrave do setor seja o iminente 
défi cit de mão de obra no campo, 
especialmente na categoria “san-
grador” (ou seringueiro, como 
alguns preferem). As principais 
ações na área de capacitação de 
sangradores são conduzidas pelo 
Serviço Nacional de Aprendiza-
gem Rural (SENAR) e pela Coor-
denadoria de Assistência Técnica 
Integral (CATI), vinculados  à 
Secretaria da Agricultura e Abas-
tecimento do Estado de São Paulo. 
Porém, outra necessidade já tem 
sido apontada como imediata, que 
é a capacitação de técnicos agríco-
las, engenheiros agrônomos e fl o-
restais para a heveicultura.

A elaboração do Plano Nacional 
de Capacitação em Heveicultura 
poderia identifi car as reais neces-
sidades de cada região produtora 
e propor soluções para aumentar a 
oferta de profi ssionais. A capaci-
tação de mão de obra é um dos 
temas em discussão atualmente 
no âmbito da Câmara Setorial da 
Cadeia Produtiva da Borracha 
Natural (CSBN), do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e      Abas-
tecimento (MAPA).

A Amazônia brasileira é o cen-
tro de origem e diversidade da 
Hevea brasiliensis, espécie de 
seringueira mundialmente culti-
vada. A produção hoje se concen-
tra no sudeste asiático, graças a 
Henry Wickham, aventureiro in-
glês e principal ator de um contro-
verso episódio no fi nal do século 
XIX, em que foram levadas 70 mil 
sementes de seringueira para a In-
glaterra e de lá para o Ceilão, hoje 
Sri Lanka.

A hegemonia do Brasil como 
maior produtor e exportador mun-
dial de borracha natural estava 
ameaçada. Pouco mais de meio 
século depois, em 1951, registra-
se   a   primeira    importação   da  
commodity e, desde então, cresce 
a cada ano o volume importado.

A importância da borracha natu-
ral reside no fato de ser uma ma-
téria-prima utilizada na fabricação 
de uma infi nidade de artefatos pre-
sentes no dia-a-dia das pessoas. O 
mais óbvio deles é o pneu, cuja in-
dústria responde por cerca de 80% 
do consumo total do elastômero.

OFERTA e DEMANDA
Os principais produtores e ex-

portadores de borracha natural são 
a Tailândia, a Indonésia, o Vietnã 
e a Malásia. De acordo com da-
dos do International Rubber Study 
Group (IRSG), organismo inter-
governamental sediado em Cinga-
pura, a região responde por 92,9% 
da produção global.

Na Malásia, líder na produção 
da commodity até meados da 
década de 1980, a seringueira per-
deu espaço para o dendê, que pro-
porcionava melhor renda na épo-
ca. O país ainda ocupava a terceira 
posição em 2011, sendo superado 
pelo Vietnã com a renovação de 

O desafi o da heveicultura brasileira                                                 
frente ao mercado global
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O desafi o do Brasil é     
alcançar a autossufi ciência 

em borracha natural e,
quem sabe, ter volume 

para exportar para todo o 
continente americano.

Engenheiro agrônomo. M.Sc. em Agronomia. 
Diretor executivo da Associação Paulista de Produ-

tores e Benefi ciadores de Borracha (Apabor).

Heiko Rossmann 

 hrossman@terra.com.br

Artigo
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Artigo

Hoje, crédito para investimento 
não se constitui propriamente um 
gargalo para o setor heveícola. É 
bem verdade que algumas linhas 
de financiamento necessitam de 
ajustes para se adequarem à hevei-
cultura, uma vez que são, normal-
mente, delineadas sobre o padrão 
do cultivo de eucalipto.

Um exemplo é o custeio as-
sociado ao investimento no Pro-
grama Agricultura de Baixo 
Carbono (ABC), do Governo 
Federal, operado principalmente 
pelo Banco do Brasil. O limite de 
35% do valor total do projeto para 
o custeio associado é insuficiente 
para a heveicultura. A experiência 
mostra que este deveria ser próxi-
mo de 45% (percentual estimado; 
a definição do percentual requer 
um estudo) para a boa manutenção 
da floresta de seringueira durante 
a fase de formação.

Outro exemplo diz respeito ao 
custeio não associado ao inves-
timento. A inexistência de um 
produto para o período compreen-
dido entre o plantio e o início de 
produção, ou seja, do segundo ao 
sexto ano, tem se mostrado fator 
que dificulta a condução do plan-
tio de forma a alcançar o máximo 
potencial produtivo nos casos em 
que simplesmente ocorreu uma 

jeções de preço da borracha natu-
ral no mercado internacional no 
médio prazo, e considerando a in-
fluência do preço sobre os inves-
timentos em plantio, percebe-se 
que o desafio da autossuficiência 
pode ser ainda maior nos próxi-
mos anos.

Na Figura 1, observa-se a 
tendência baixista dos preços no 
médio prazo. Os dados originais 
são do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) e confirmam a ex-
pectativa do Dr. Hidde Smit, espe-
cialista em economia da borracha, 
em um dos seus cenários apresen-
tados em abril de 2012. 

De acordo com Smit, os preços 
internacionais devem seguir em 
queda até o final desta década, 
quando voltariam a subir. Este se-
ria o tempo necessário para que 
as economias europeia e     esta-
dunidense se recuperem comple-
tamente.

O Brasil demanda hoje um novo 
plano nacional para o desenvolvi-
mento da heveicultura, cujo ob-
jetivo seria alcançar a necessária 
autossuficiência na produção de 
borracha natural, tornando-o me-
nos vulnerável à oferta limitada 
no mercado internacional nos anos 
que estão por vir. É uma questão 
estratégica.

FIGURA 1 – Evolução do índice de preços da borracha natural no médio prazo.  
Fonte: FMI, adaptado por NATURAL/borrachanatural.org.br

“intempérie” nas finanças do em-
presário rural que o impedem de se-
guir as melhores práticas de manejo 
da cultura.

Quando se atinge a fase produ-
tiva, crédito rural deixa de ser um 
problema. Outros surgem, como 
o número limitado de agrotóxicos 
registrados para a seringueira, espe-
cialmente fungicidas e acaricidas. 
As empresas químicas não se  in-
teressam nem mesmo pela extensão 
de uso de produtos já registrados 
para outras culturas. O processo 
burocrático de registro de produtos 
junto ao Ministério da Agricultura 
pode ser um dos motivos.

O DESAFIO
O desafio do Brasil hoje é al-

cançar a autossuficiência em bor-
racha natural e, quem sabe, ter 
volume para exportar para todo o 
continente americano. Entretanto, 
percebe-se que o preço do coágulo 
(látex coagulado) tem influência 
sobre a decisão de investimento 
na heveicultura. Preços mais altos 
possibilitam a obtenção de elevada 
renda, atraindo maior número de 
interessados, enquanto um movi-
mento baixista nos preços termina 
por esfriar os ânimos de qualquer 
interessado pela atividade.

Tomando-se por base as pro-

ÍNDICE DE PREÇOS DA B. NATURAL, SOJA E PETRÓLEO, MÉDIO PRAZO
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Muitas universidades brasileiras 
não tem tradição no relacionamento 
com empresas e não se preocupam 
em transferir resultados de pesqui-
sas para o setor privado. Este não é 
o caso de nossa experiência com a 
SIF e UFV, onde empresa e univer-
sidade executam trabalho de desen-
volvimento de tecnologia e trans-
ferência de conhecimento, desde 
longa data, com signifi cativos re-
sultados para ambos.

Sabemos que as empresas sofrem 

Opiniões

com os custos crescentes de pesqui-
sas associados ao desenvolvimento 
de produtos e à demora na obtenção 
de resultados práticos dos trabalhos 
realizados  em seus centros de in-
vestigação.

Também conhecemos que as 
universidades  têm, cada vez mais, 
difi culdades para receberem re-
cursos públicos destinados as suas 
linhas de pesquisa universitária.

Não devemos imaginar que a in-
teração universidade-empresa vá 

resolver  a necessidade de tecnolo-
gia das empresas ou de geração de 
recursos a universidades. Cada uma 
tem missões diferentes e devem ser 
respeitadas, mas é de grande valor 
estimular tal cooperação, pois con-
tribuirá muito para melhorar a for-
mação dos docentes e estudantes, 
bem como levar a cultura de valori-
zação do conhecimento para a em-
presa, contribuindo para a geração 
de riqueza e desenvolvimento.

                                                                   

Engenheiro fl orestal. M.Sc. em Agronomia. 
Professor do Departamento de Solos /UFV.

Nairam Félix de Barros 

nfbarros@ufv.br

O sucesso profi ssional num mun-
do globalizado depende não so-
mente da boa formação, mas tam-
bém de outros requisitos que podem 
ter peso tão grande quanto. Dentre 
esses, estão o domínio de outras lín-
guas e a experiência no exterior. O 
domínio de outros idiomas pode ser 
conseguido no Brasil, mais comu-
mente por meio de cursos intensi-
vos, formais ou informais. O exer-
cício desses idiomas é fundamental 
para que se tenha domínio, e hoje 
temos vários meios para isso. O se-
gundo requisito, a experiência no 
exterior, tem ultimamente sido fa-
cilitado, principalmente por meio 
de intercâmbios e bolsas de estudos.

O Governo Brasileiro tem favo-
recido o intercâmbio e fornecido 
bolsas de estudo para estudantes 
de graduação no exterior.      Den-
tre outros programas, o Acordo 
CAPES/FIPSE (ligado ao Depar-
tamento de Educação dos Estados 
Unidos), precursor do programa 
Ciências sem Fronteiras, facilitou 
o intercâmbio de centenas de estu-
dantes  nas várias áreas do conhe-
cimento em Universidades Ameri-
canas. 

Fundamentalmente, esse Acordo 
visava a complementação curricu-
lar em áreas ou temas de interesse 
internacional. Duas a três universi-
dades brasileiras se associavam ao 
mesmo número de universidades 
americanas, preparavam uma pro-
posta de complementação curricu-
lar em temas selecionados e de in-
teresse comum e concorriam com 
outras instituições, num processo 
competitivo, à busca de recursos 
fi nanceiros para desenvolver a pro-
posta. A UFV teve vários projetos 
aprovados e enviou algumas deze-
nas de estudantes de graduação a 
universidades americanas e recebeu 
outros tantos, visto que o balanço 
entre idas e vindas era um requisito 
do programa. E quais foram as van-
tagens para os estudantes? Várias. 
Primeiro, tinham a oportunidade 
de aprender o Inglês, requisito para 
freqüentarem aulas nos EUA. Se-
gundo, completavam sua grade cur-
ricular com disciplinas, ainda que 
eventualmente semelhantes, ensi-
nadas com visão de outra      reali-
dade. Terceiro, o estudante viven-
ciava outras culturas, pela interação 
com estudantes americanos e de 

outras nacionalidades. Além disso, 
durante o período na universidade 
americana ele podia identifi car 
outros temas de seu interesse ou a 
oportunidade de, após concluir sua 
graduação na UFV, retornar aos Es-
tados Unidos para cursos de pós-
graduação ou estágio profi ssional 
mais prolongado.      

A experiência da UFV nesse 
acordo mostra que vários dos es-
tudantes que participaram do in-
tercâmbio retornaram aos EUA,        
fi zeram pós-graduação e alguns 
foram empregados por empresas 
multinacionais com negócios no 
Brasil e, até mesmo, se casaram e 
por lá fi caram. A grande maioria 
dos que participaram desse inter-
câmbio entrou na pós-graduação 
no Brasil e, depois, pelo domínio 
da língua Inglesa, conseguiram em-
pregos em empresas multinacionais 
e viajam com freqüência entre os 
dois países ou para outros, tendo 
em vista o domínio da língua. 

Portanto, a experiência no ex-
terior constitui um diferencial de 
grande peso no sucesso profi ssional 
e deve ser uma meta de todos os es-
tudantes de graduação.

Diretor Geral ArcelorMIttal BioFlorestas.

            Mauricio Bicalho de Melo      

mauricio.bicalho@arcelormittal.com.br

Interação universidade-empresa 
experiência ArcelorMittal Biofl orestas

A experiência no exterior 
pesa na vida profi ssional?
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Pesquisas

A restauração de áreas original-
mente ocupadas por florestas nati-
vas tem ganhado importância nos 
últimos anos por conta das discus-
sões que resultaram no novo Códi-
go Florestal brasileiro. Neste con-
texto, cabe destacar que o avanço 
tanto em área restaurada como na 
qualidade dos projetos de restau-
ração deve-se em grande parte às 
parcerias Universidade-Empresa, 
podendo-se exemplificar com os 
convênios intermediados pela 
SIF entre empresas como CMPC     
Celulose Riograndense, Energi-
sa,  Gerdau, Votorantim Metais, 
Cimento Tupi, Holcim e o LARF-
-Laboratório de Restauração Flo-
restal da UFV (www.larf.ufv.br).

As parcerias entre empresas e 
LARF-UFV têm enfocado duas 
frentes de pesquisa e desenvolvi-
mento, uma é a aplicação de novas 
tecnologias de restauração flores-
tal, buscando alternativas para re-
duzir os custos dos projetos, bem 

como facilitar os processos ecoló-
gicos e sustentabilidade das áreas 
em restauração, outra é a avalia-
ção e monitoramento dos projetos 
implantados. 

O LARF-UFV vem realizando 
a avaliação e monitoramento de 
projetos de restauração florestal 
de APPs e áreas de compensação 
nas empresas conveniadas atra-
vés da aplicação de indicadores 
como regeneração natural, banco 
de sementes do solo, produção 
e decomposição de serapilheira, 
avifauna, fotos hemisféricas de 
dossel, entre outros. Em comum 
estes monitoramentos possibilitam 
corrigir eventuais problemas que 
possam comprometer a sustenta-
bilidade das áreas em restauração, 
bem como orientar a aplicação de 
novas tecnologias que minimizem 
os custos dos projetos e acelerem 
o processo de sucessão. Os resul-
tados destas parcerias têm sido 
divulgados, sempre com o aval e 

o interesse das empresas, em pu-
blicações de artigos científicos, re-
sumos e palestras em congressos, 
dissertações e teses.

Avaliação e monitoramento de áreas em restauração 

Monitoramento da serapilheira produzida em 
área em restauração, LARF-UFV.

Avaliação do banco de sementes do solo de 
área restaurada, LARF-UFV.

Prof. Sebastião Venâncio Martins
LARF /DEF/UFV.                                                            
venancio@ufv.br

O Brasil detém 12% da água 
doce existente no planeta, sendo 
aproximadamente 67% da água 
disponível utilizada para irrigação 
de cultivos agrícolas. O uso irra-
cional deste recurso, junto às pers-
pectivas de escassez, alertam para 
a necessidade da busca de técnicas 
para otimização do seu uso. Em 
viveiros destinados à produção de 
mudas florestais observa-se alto 
consumo de água visto que, ge-
ralmente, a lâmina de irrigação é 
aplicada em excesso por se desco-
nhecer a demanda real das mudas.

Este trabalho teve como obje-
tivos o desenvolvimento de ferra-
menta para medir de forma precisa 
o consumo de água em viveiro de 
mudas ao longo do ciclo de produ-
ção e a modelagem do uso da água 
por mudas de eucalipto como um 
ajuste fino no manejo da irrigação. 

A determinação do consumo 

hídrico foi realizada por idealiza-
ção de minilisímetro de pesagem 
desenvolvido e calibrado para uso 
em ambiente protegido (Figura 1). 
A quantificação da entrada e saída 
de água no minilisímetro baseou-
-se no acúmulo de biomassa fresca 
das mudas em função dos graus-
-dia acumulados, na interceptação 
de água por folhas e bandeja e na 
quantidade de água retida nos mi-
croporos do substrato.

A ferramenta desenvolvida pos-
sibilitou uma economia hídrica em 
relação ao manejo convencional 
comumente observado de 12%, 
60%, 26% e 31%, respectivamen-
te, para as diferentes fases de de-
senvolvimento das mudas.

O sistema desenvolvido apre-
senta-se como ferramenta prática 
para diminuição do consumo de 
água para produção de mudas, não 
só de espécies de eucalipto mas  

em geral, uma vez que mostrou 
ser possível economizar água em 
grande quantidade, em todas as fa-
ses de produção.

O estudo foi resultado de par-
ceria entre a Universidade Federal 
de Viçosa, por meio da SIF, com 
importantes empresas florestais 
do país (Cenibra, Klabin, Plantar, 
S&D Florestal, Suzano e Veracel).

Otimização do uso da água na produção de mudas clonais de eucalipto

FIGURA 1. Instalação do minilisímetro ao 
centro do ambiente protegido.

Dissertação defendida no Programa de Pós-
-Graduação em Meteorologia Agrícola, UFV. 

Aline Santana de Oliveira
alinesantolive@yahoo.com.br                             

Prof. Aristides Ribeiro
Departamento de Engenharia Agrícola/ UFV.
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Associadas

Instalada em Pirapora, MG a 
Companhia Ferroligas Minas Ge-
rais – MINASLIGAS vem contri-
buindo, desde 1980, na produção 
nacional de ligas de silício e se 
destaca pelo comprometimento 
com colaboradores, clientes e so-
ciedade. Possui politica focada na 
qualidade e melhoria constante de 
processos e produtos, gestão efi-
ciente e aplicada às melhores prá-
ticas, fundamentada nos pilares da 
sustentabilidade econômica, so-
cial e ambiental. É certificada pelo 
ISO 9001-2008 e recentemente 
conquistou o certificado OHSAS 
18001:2007, que lhe confere o 
status de primeira empresa do 
segmento de Ferro Silício, Silício 
Metálico e Microsílica na América 
Latina a ter esta certificação. 

Nossa fábrica tem capacida-
de instalada para produção de 60 
mil t de Ferro Silício 75 e 40 mil 
t de Silício Metálico por ano.  Es-
tas ligas de silício que tem ampla 
aplicação nos setores metalúrgico 
e químico são comercializadas no 
mercado nacional e internacional.

A empresa participa de vários 
projetos sociais nas áreas de educa-
ção e saúde de forma participativa 
e financeira. Visite nosso site e con-
fira: www.minasligas.com.br                                                                                             

BASE FLORESTAL
No processo industrial consu-

mimos carvão vegetal, redutor do 
Silício, e cavaco usado na melho-
ria da permeabilidade dos gases 
no processo de produção das ligas. 
São aproximadamente 60 mil m³ 
de madeira por mês. Para garantir 
esta demanda de produtos flores-
tais a empresa investiu na aquisi-
ção de terras, cultivo e formação 
de florestas de eucalipto e no pro-
cessamento da madeira para a pro-
dução de carvão vegetal e cavaco. 
Tem mais de 57,6 mil ha de terra, 
onde 27 mil são para formação de 
florestas e o restante são áreas de 
reservas e APP.  Conta com equi-
pe técnica qualificada e parcerias 
como a da SIF, que contribuem 
efetivamente para o sucesso dos 
plantios, produtividade florestal e 
transformação da madeira.

Nossos desafios e projetos es-
tão focados na máxima aplicação 
da mecanização em todos os pro-
cessos de Silvicultura, Colheita  
e Carbonização da madeira, sem 
perder o padrão de qualidade ob-
tido quando comparado com as 
operações feitas manualmente. 
Também temos como desafio na 
silvicultura entender as interações 
entre a Genética /Fisiologia,  bus-

cando  identificar as melhores es-
pécies, cruzamentos e clones alia-
dos  a um  manejo silvicultural que 
busque atenuar os efeitos indeseja-
dos do estresse hídrico e térmico,  
característicos do  ambiente onde 
estão localizados  nossos projetos.

Temos também como meta  
produzir carvão vegetal agregan-
do qualidade, e entendemos que 
a QUALIDADE nesse caso é a 
combinação de características fí-
sicas, químicas e anatômicas de 
uma árvore ou de suas partes que 
permitam a produção de carvão 
com propriedades desejáveis  para 
a fabricação das Ligas de Silício. 
O que ainda é pouco estudado pelo 
setor e universidades, que concen-
traram pesquisas na qualificação 
do carvão vegetal usado em Side-
rurgia, que representa maior fatia 
do mercado brasileiro.

PRODUTOS                                               
    E EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

Ferro Silício 75, utilizado como 
desoxidante e liga na fabricação 
de aço e Ferro Silício 75 de  Alta 
Pureza, por sua vez utilizado para 
fabricação de aços especiais ao si-
lício com grãos orientados e não 
orientados com aplicação na in-
dústria de componentes elétricos.

Silício Metálico é usado na me-
talurgia no processo de fabricação 
de liga de alumínio, empregada 
na fabricação de componentes por 
indústrias automobilística e ae-
ronáutica e na indústria química 
como base para resinas, silicones 
e lubrificantes. O silício metálico, 
por processo metalúrgico ou quí-
mico, é transformado em silício de 
altíssima pureza para fabricação 
de componentes eletrônicos de 
tecnologia avançada como com-
putação, comunicação espacial, 
sistemas de defesa e painéis foto-
voltaicos. 

Adriano Lopes de Faria  
adrianof@minasligas.com.br

Engenheiro Florestal                                                       
MINASLIGAS 
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Eventos

II Reforest, VII Semana de Atualização Florestal e 84ª Semana do Fazendeiro

A Comissão Técnica de Genética e Melhoramen-
to Florestal SIF reuniu-se entre os dias 15 e 16 de 
agosto em Guaíba - RS, na sede da CMPC Celulose 
RioGrandense Ltda. Sob coordenação de Ismael E. 
Pires e Aloísio Xavier, Professores do DEF/UFV, e 
de Glêison Augusto dos Santos, CMPC, o encontro 
incluiu palestras, discussões e visita técnica.

Estiveram presentes 40 participantes, entre repre-
sentantes de empresas associadas à SIF e convida-
das, que discutiram temas como Seleção Genômica 
Ampla (SGA); Árvores Geneticamente modificadas 
x produtividades; Desempenho de clones x doses de 
fertilizantes no Brasil; Florescimento Precoce e Re-
gistro de clones no RNC. 

Merece destaque a Seleção Genômica Ampla, 
sob a coordenação do pesquisador da Embrapa Dr. 
Marcos Deon, que destacou o fato de o projeto ter 
revelado acurácias preditivas similares àquelas ob-
tidas com os melhores métodos de seleção conven-
cional (BLUP) para características de crescimento 
volumétrico e qualidade da madeira em populações 
operacionais de melhoramento de Eucalyptus no 

Brasil. Assim, a vantagem é a possibilidade de se-
leção precoce em plântulas. A adoção rotineira do 
modelo aditivo-dominância possibilita a seleção de 
genitores, clones e cruzamentos, por meio do “co-
nhecimento” do valor genético dos indivíduos antes 
deles crescerem e expressarem o fenótipo. Também 
importante é a possibilidade de previsão da capa-
cidade específica de combinação e da seleção de 
cruzamentos antes deles serem realizados. Ademais 
existe a possibilidade de seleção de clones estáveis 
pela heterozigose multilocos.

Ao encerrar, o Prof. Ismael agradeceu em nome 
do grupo a excelente recepção e organização pela 
equipe CMPC e apresentou proposta da Coordena-
ção da CTGMF de convite ao Dr. David Kleinig – 
DENDROS/Austrália para fazer parte da Comissão 
na condição de Membro Honorário. Assim, ele pas-
sa, a partir desta reunião, a fazer parte da CTGMF.  
   A XXVI reunião se dará em Três Marias – MG, 
com apoio da GERDAU e sob coordenação do En-
genheiro Francisco Sérgio Gomes, nos dias 21 e 22 
de agosto de 2014.

XXV REUNIÃO DA CTGMF - SIF/DEF/UFV

SIF doa mudas para Projeto Carbono Zero.

Neste trimestre, a Sociedade de 
Investigações Florestais promoveu 
o II REFOREST - Simpósio Nacio-
nal sobre Restauração Florestal, em 
parceria com o Laboratório de Res-
tauração Florestal - LARF no cam-
pus da UFV. Entre 7 e 9 de agosto, 
palestrantes de alto nível e cerca de 
300 participantes vindos de todas as 
regiões do Brasil trocaram experi-
ências durante palestras e apresen-
tações de trabalhos de pesquisa. O 
III REFOREST está previsto para 
agosto de 2015. 

Já em setembro, promoveu-se 
a VII Semana de Atualização Flo-
restal entre os dias 17 e 19. Pes-
quisadores, diretores de empresas, 
dirigentes de entidades de classe e 
estudantes participaram do evento, 
cuja programação incluiu palestras 
proferidas por especialistas e visita 
técnica, além de cobertura pelo Pai-
nel Florestal.

No mesmo mês, a SIF se fez pre-
sente na 84ª edição da Semana do 
Fazendeiro, promovida pela UFV 
entre os dias 14 e 20. Além da in-
teração direta com os participantes 
por meio de estande institucional, 
uniu-se ao Projeto Carbono Zero, 
que tem por objetivo quantificar 
e reduzir as emissões de carbono 
geradas pelo evento, sensibilizar o 
público através da elaboração da 
“Pegada de Carbono” e doação de 
mudas e, posteriormente, neutrali-
zar as emissões através do plantio 
de mudas de espécies nativas em 
áreas em recuperação ambiental. 
Sob coordenação do DEF/UFV, o 
Projeto existe desde 2010 e conta, 
ainda, com o apoio do Instituro Es-
tadual de Florestas - IEF.  

As mudas doadas ao Projeto fo-
ram produzidas pelo Setor de Se-
mentes & Mudas Florestais da SIF, 
implantado no início deste ano.

Participantes da VII Semana de Atualização.

Auditório, II Reforest.


