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I – ALGUNS RESULTADOS DA FILOSOFIA DO IPEF
Após 7 anos de existência (abri/1968 a abril/1975), alguns resultados altamente
significativos já puderam ser alcançados. Esse trabalho, que é o resultado, no Brasil, da
primeira, real e efetiva integração UNIVERSIDADE-INDÚSTRIA, só pode ser conseguido
através da dedicação e entusiasmo de técnicos florestais, empresários industriais,
pesquisadores e professores.
Esses resultados iniciais já alcançados, podem ser considerados satisfatórios e muito
importantes. No entanto, a evolução progressiva e gigantesca do desenvolvimento florestal
brasileiro, trouxe consigo uma infindável soma de problemas e dúvidas que precisam ser
pesquisados e esclarecidos, e que, somente a manutenção e a incrementação desse espírito
mútuo de colaboração já existente entre os participantes do IPEF, poderão e deverão
solucionar.
ASPECTOS GERAIS DO PROGRAMA DO IPEF
1. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE PESQUISA
A – Estabelecimento de técnicas florestais adequada as diferente condições
ecológicas, visando o aumento da produtividade florestal.
B – Aproveitamento adequado dos recursos florestais disponíveis
C – Produção de sementes melhoradas
2. DADOS DO PROGRAMA DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO
A – Projetos experimentais instalados – 336.
B – Distribuição dos trabalhos em diferentes setores:
Setores
Manejo de Floresta
Melhoramento Florestal
Tecnologia e Produção de Sementes
Resistência a doenças e pragas
Tecnologia e química de produtos florestais
Totais

Eucalipto
90
88
21
1
3
203

Pinus
34
43
22
6
105

Araucária
14
6
2
22

Outras
6
6

3. RESULTADOS ALCANÇADOS E PRINCIPAIS TRABALHOS EFETUADOS
A – Aumento da produtividade florestal
Exemplo: Eucalyptus sp
Produção Média em 1968
(Fundação do IPEF)

Produção Média em 1975

Meta para 1980

20 st/ha/ano

35 st/ha/ano

45 st/ha/ano

a – Implicações práticas
Dados evolutivos das necessidades de matéria-prima de fibra curta (eucalipto), para
uma indústria de celulose e papel com produção de 1.000 ton/dia, em função do
aprimoramento técnico.
Dados Gerais

em 1968
20
17,8 : 1
106.000
16.000 ha
-

em 1975
(constatado)
35
7,6 : 1
45,600
75%
10.000 ha
36.000.000,00

para 1980
(meta)
45
4,9 : 1
29.400
125%
6.500 ha
57.000.000,00

Produção média st/ha/ano
Relação de árvores/st
Árvores abatidas teoricamente/dia
Acréscimo de Produtividade – referência/1968
Plantios anuais necessários (aproximados)
Investimento poupado anualmente
Investimento poupado após o 1º ciclo de 7 anos
(valores atuais)

-

250.000.000,00

399.000.000,00

b – Fatores favoráveis à evolução
- Adoção de técnicas básicas e comprovadamente eficientes (preparo de solo,
seleção de mudas, espaçamentos, fertilização mineral, tratos culturais, sementes
geneticamente superiores, seleção adequada de espécies, aprimoramentos industriais).
- Integração de Técnicos e Empresários Florestais (reuniões técnico-científicas,
seminários, palestras, relatórios, boletins técnicos, etc.).
B – Trabalhos básicos instalados em várias associadas
Tipos
Locais para colheita de sementes comerciais
Áreas para produção de sementes melhoradas
Pomares de sementes
Matrizes selecionadas para Bancos Clonais
Espécies utilizadas para Bancos Clonais
Espécie introduzidas ou re-introduzidas
Procedências introduzidas

Eucalyptus sp
3
300 ha
150 ha
500
6
58
157

Pinus sp
4
100 ha
105 ha
300
8
11
106

Araucária
3
100
-

Outras
3
A. cunninghamii 5

C – Divulgação de pesquisa realizada
Meios de Comunicação
Revista de Divulgação Científica

Números
Publicados
9

Esfera de Circulação

Tiragem

Brasil e Ext.

1000

Trabalhos
Publicados
55

Boletim Informativo Interno

9

Exclusivo aos técnicos
das associadas

150

100 (dados
parciais)

Boletim Bibliográfico

9

Técnicos e instituições
brasileiras

250

-

II – INFORMAÇÕES GERAIS
1. OS PROGRAMAS DE REUNIÕES E SEMINÁRIOS DO IPEF EM 1975
Dados seqüência ao programa de reuniões e seminários a serem desenvolvidos em
1975, já foram realizados e com muito boa aceitação, os seguintes seminários:
Dia 25 de fevereiro, em Piracicaba:
- Os grandes empreendimentos florestais e as práticas silviculturais adequadas.
Responsável: Dr. Leopoldo Garcia Brandão – Diretor Executivo da ARACRUZ
FLORESTAL S.A.
Dia 25 de abril, em São Paulo
- As pesquisas com essências nativas, visando a utilização em atividade de
reflorestamento.
Responsável: Dr. Jayme Mascarenhas Sobrinho – Diretor Técnico da
EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS S.A. FLORNIBRA.
Dia 27 de maio, em Monte Alegre – Paraná
- A importância e as possibilidades da Araucária angustifolia no Brasil.
Responsável: Dr. Silvio Pellico – Professor da Universidade do Paraná.
Dia 28 de maio, em Monte Alegre – Paraná
- A exploração adequada de florestas artificiais de Pinus tropicais e os aspectos
industriais envolvidos.
Responsável: Dr. Francisco Bertolani (Diretor Técnico da CIA. AGRO
FLORESTAL MONTE ALEGRE) e equipe técnica da CAFMA.
Face à importância dos aspectos que estão sendo discutidos nessas reuniões, o IPEF
deverá providenciar a publicação dos assuntos principais envolvidos nas discussões. A
freqüência crescente nessas reuniões, tem evidenciado a obtenção de resultados altamente
satisfatórios. Gostaríamos de continuar contando com a presença de técnicos e empresários
florestais.
2. A REUNIÃO CONJUNTA DO IPEF, REALIZADA NA KLABIN
Foi realizada nos dias 27 e 28 de maio, em Monte Alegre (Paraná), uma excelente e
proveitosa reunião conjunta do IPEF. A espetacular receptividade e organização da empresa,
garantiram o sucesso alcançado na ocasião. Provavelmente, a próxima reunião deverá ser
realizada em outubro, na INDÚSTRIA DE CELULOSE BORREGAARD S.A. – Rio
Grande do Sul.

3. REUNIÃO PARA INTEGRAÇÃO FLORESTA-INDÚSTRIA
Deverá ser realizada, provavelmente no mês de agosto, na CIA. SUZANO DE
PAPEL E CELULOSE (SP), uma reunião conjunta de técnicos florestais e industriais, para
abordarem aspectos envolvidos na produção e industrialização da madeira. Os associados
do IPEF serão notificados previamente.
4. A VISITA DE TÉCNICOS DO IPEF E DEPARTAMENTO DE SILVICURA
A convite da GEAT (Grupo Executivo de Aproveitamento de Terras), óirgão
subordinado à PETROBRAS, estiveram visitando as atividades florestais daquele
organismo em várias regiões da Bahia, o Dr. Mario Ferreira, Dr. João Walter Simões e
Engo Agro Nelson Barboza Leite. Após a visita, foi organizado um relatório suscinto da
situação atual e perspectivas, apresentando-se, inclusive, a possibilidade de ser
desenvolvido naquela região, um Centro de Estudos Florestais. Essa empresa já confirmou
a associação ao IPEF e acreditamos possa ser iniciado importante programa de pesquisa
florestal naquela região.
5. DISPONIBILIDADE DE TÉCNICOS ESTRANGEIROS
Levamos ao conhecimento das associadas do IPEF, o interesse de técnicos
estrangeiros em trabalhar em empresas brasileiras. Caso alguma empresa apresente maior
interesse, o IPEF, poderá fornecer mais detalhes:
- Engo Agro Luiz Lopes Barreira – Nova Lisboa (Angola)
- Dr. Raul Manuel de Albuquerque Sardinha – Nova Lisboa (Angola)
6. CURSO DE ATUALIZAÇÃO AGRÁRIA – CURITIBA - PR
Foi realizado no período de 17 a 24 de maio de 1975, o Curso de Atualização
Agrária, em Curitiba, sob o patrocínio do DASCA. O Prof. João Walter Simões apresentou
2 Seminários sobre Manejo Florestal, representando o Departamento de Silvicultura da
ESALQ e o Engo Agro Paulo Yoshio Kageyama apresentou também, 2 Seminários sobre
Melhoramento Florestal, representando o IPEF.
7. A CONTRATAÇÃO DEFINITIVA DOS NOVOS TÉCNICOS DO IPEF
Após o período experimental, já foram definitivamente integrados no quadro de
funcionários do IPEF, o Engo Agro Luiz Antonio Paro Junior, que responderá pelo Setor de
Desenvolvimento de Dados e Proteção Florestal e o Engo Ftal. Ubirajara Melato Brasil, que
responderá pelo Setor de Silvicultura e Tecnologia de Produtos Florestais. Além desses
setores técnicos especializados, o IPEF também conta, sob a responsabilidade do Engo Agro
Paulo Yoshio Kageyama, com os Setores de Melhoramento Florestal e Produção de
Sementes.
8. ALERTA ÀS EMPRESAS SOBRE ATAQUE DE LAGARTAS

Como tem acontecido em anos anteriores, no mesmo período (de maio a agosto), já
foram assinaladas as primeiras infestações de pragas em eucaliptais. Face à importância do
assunto, chamamos a atenção de todas as associadas no sentido de manter estreita vigilância
nas plantações.
A pedido da PETROBRAS e da CIA. RHODIA, no período do mês de maio, o
entomologista Engo Agro Newton Macedo e o Engo Agro Luiz Antonio Paro Junior (IPEF),
estiveram visitando plantações de E. saligna (2 anos), em Paulínia (São Paulo), onde o
ataque de Thyrinteina arnobia foi bastante intenso. Foi recomendada a aplicação de Dipel.

III – PERGUNTAS E CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS
1. Roteiro para cálculo do custo horário de máquinas florestais (assunto solicitado por
vários técnicos das associadas do IPEF).
Considerações feitas pelo Engo Civil Ricardo Bortolai (Setor de Mecanização Florestal –
Departamento de Silvicultura da ESALQ – USP).
Dentre os principais objetivos que iremos tentar alcançar com esta e futuras
publicações, está a abertura de um novo campo de debates e troca constante de informações
técnicas e práticas, entre as firmas componentes do IPEF e o próprio IPEF, dentro da
mecanização florestal.
Portanto, já nesta altura, procurando dar início aos debates e, ao mesmo tempo,
respondendo à pergunta formulada por diversos técnicos, apresentamos um roteiro para o
cálculo do custo horário de máquinas florestais, roteiro este que não deve ser encarado com
uma religião, mas sim como uma tentativa de padronizar a linguagem das máquinas.
CUSTO HORÁRIO
I – DESPESAS DE UTILIZAÇÃO – (Dut)
A – DESPESAS FIXAS – (Df)
A1 – Despesas passivas
a - depreciação
b – juros
A2 – Despesas de manutenção
c – manutenção
B – DESPESAS DE OPERAÇÃO – (Dop)
B1 – Materiais
d – combustíveis
e – lubrificantes
f – filtros
g – graxas
h – gasolina para partida
i – peças trabalhantes
j – pneus de câmara de ar
l – impostos
B2 – Mão de obra
m – salários

n – leis sociais
II – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (B.D.I.)
o – eventuais
p – administração
q – lucros
CUSTO HORÁRIO
I – DESPESAS DE UTILIZAÇÃO (Dut)
A – DESPESAS FIXAS (Df)
São aquelas que aparecem desde o instante em que a máquina é adquirida,
independentemente de estar ou não operando. Correspondem a mais de 50% do custo
horário, daí, ressaltando-se a importância de uma boa manutenção e administração pois, só
operando é que a máquina passa a constituir-se em objeto de receita.
A1 – Despesas passivas: são aquelas que incidem sobre o capital desde o instante em
que é empatado.
a – depreciação horária (Dh)
Dh =

Vo
H

onde:
Vo = valor de aquisição
Vo = Pc + Fd + Me
Pc = preço de custo
Fd = fretes diretos
Me = montagem e experimentação
H = vida útil prevista em horas
b – juros horários (jh)
Jh =

K.i.Vo
100.h

onde:
K = fator de proporção de juros (sem contar correção monetária)
K=

a +1
2a

a = vida útil em anos
i = taxa de juros, em % a.a.
Vo = valor de aquisição
h = número de horas de efetivo trabalho em um ano
A2 – Despesas de manutenção: são aquelas destinadas a manter as máquinas em
condições de operar. Vamos considerar manutenção como serviços de:
- reparos ligeiros
- reparos de grama monta
- peças de substituição
- revisões
- regulagens
- pintura
- lavagens
- retífica de motores
Essas despesas são avaliadas em função da depreciação, multiplicando-se por um
coeficiente de manutenção.
c – manutenção horária (Mh)
Mh = p. Dh
onde:
p = coeficiente de manutenção, variando de 0,6 a 1,50
Dh = depreciação horária
DESPESAS FIXAS POR HORA

∴ Df = Dh + jh + Mh

B – DESPESAS DE OPERAÇÃO (Dop)
São as que aparecem com a máquina em funcionamento.
B1 – Materiais (Dmh)
d – combustíveis (Dch)

Dch = ch x preço
onde:
ch = consumo horário
P.E.qc
ch =
em litros
dc
P = potência do motor em HP
E = fator de eficiênica
qc = consumo médio horário por HP, em Kg
dc = densidade do combustível em Kg/litro
e – lubrificantes (Dlh)
Dlh = Lh x preço
onde:
Lh = consumo horário
Lh = Lh1 + Lh2
Lh1 = quantidade necessária para manter o nível do Carter entre as trocas
Lh2 = renovação total periódica
P.E.ql
Lh1 =
em litros
dl
P = potência do motor em HP
E = fator de eficiência
ql = consumo horário médio por HP, em Kg
dl = densidade do lubrificante, em Kg/litro
P.C.
Lh2 =
t
P = potênica do motor, em HP
C = capacidade do Carter por HP
t – intervalo entre as trocas, em horas
f – filtros (Dfih)
Dfih =

Dlh
2

onde:
Dlh – despesa com lubrificantes

g – graxas (Dgrh)

Dgrh = Cgrh x preço
onde:
Cgrh = consumo horário de graxa, valor esse que é tabelado para cada 100 HP, para
cada máquina
h – gasolina para partida (Dgh)

Dgh = Cg x preço
onde:
Cg = consumo de gasolina; considera-se um consumo de 0,007 litros por HP do
motor
i – peças trabalhantes (Dpth)

Dpth = r x Dh
onde:
r = constante prática fornecida pelo fabricante
Dh = depreciação horária
j – pneus e câmaras de ar (Dph)

dph =

Vop
Hp

onde:
Vop = valor de aquisição
Hp = vida útil

Soma parcial das despesas com materiais
Dmh = Dch + dlh + Dfih + Dgrh + Dgh + Dpth + (Dph)
l – imposto (Dih): incide sobre prestação de serviços
Dih = 0,06 x D’mh
onde:
D’mh = soma parcial das despesas com materiais
∴ DESPESAS DE MATERIAIS POR HORA
Dmh = D’mh + Dih
B2 – Mão-de-obra (Dmoh)
m – salários (Dsh)
Dhs = salário do operador/hora + salário ajudante/hora
n – leis sociais (Dlsh)

Dlsh = 0,85 x Dsh
onde:
Dhs = despesas de salários por hora, inclusive 13º salário
∴ DESPESAS DE MÃO-DE-OBRA POR HORA

Dmoh = Dsh + Dlsh

∴ DESPESAS DE OPERAÇÃO POR HORA
Doph = Dmh + Dmoh
∴ DESPESAS DE UTILIZAÇÃO POR HORA
Duth = Dfh + Doph
II – BENEFÍCIOS E DESPESAS POR HORA
São calculados em percentagem das despesas de operação.
o – eventuais (Eh)
Eh = 0,10 x Doph
onde:
Doph = despesas de operação por hora
p – administração (Ah)
Ah = 0,10 x Doph
onde:
Doph = despesas de operação por hora
q – lucros (Lh)
Lh = 0,15 x Doph
onde:
Doph = despesas de operação por hora

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS POR HORA
B.D.I. = Eh + Ah + Lh
B.D.I. = 0,10 . Doph + 0,10 . Doph + 0,15 . Doph
B.D.I.h = 0,35 . Doph
CUSTO TOTAL HORÁRIO
Cth = Duth + B.D.I.h

2. Formação e exploração de florestas artificiais em terrenos completamente acidentados
(assunto solicitado por vários técnicos das associadas do IPEF).
Considerações feitas pelos técnicos da CIA. SUZANO DE PAPEL E CELULOSE –
Divisão Florestal.
FORMAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS ARTIFICIAIS EM TERRENOS
COMPLETAMENTE ACIDENTADOS
1. INTRODUÇÃO
1.1. ASPECTOS GERAIS
O presente trabalho visa dar idéia das principais operações e seus rendimentos, que
são utilizadas pela Divisão Florestal do GRUPO SUZANO-FEFFER, no reflorestamento e
exploração do eucalipto em regiões acidentadas.
Queremos, também, esclarecer que nossa preocupação foi a descrição suscinta em
cada um dos itens que abordamos a seguir.
1.2. ASPECTOS DO GRUPO SUZANO-FEFFER
Abaixo fornecemos alguns dados de produção e consumo, visando relacioná-los
com a quantidade de matéria prima que deverá ser obtida das áreas não propícias à
mecanização ou acidentadas (denominada Região Leste).
- Produção diária de celulose = 1.000 ton
- Fator de conversão = 5,2 m3/ton de celulose
- Consumo diário de eucalipto = 5.200 m3
- Cota diária de participação prevista da Região Leste = 1.000 a 1.500 m3
1.3. ASPECTO DA REGIÃO LESTE

As principais características regionais são:
- Topografia – acidentada com declividade entre 20 a 45º.
- Solo – são considerados de fertilidade média, com alta acidez e alto teor de
alumínio. São solos profundos, com drenagem moderada.
- Clima – mencionaremos somente os principais fatores:
- Temperatura
- Temperatura média anual – 17,5oC
- Temperatura máxima – 36,0oC (Out)
- Temperatura mínima – 5,4oC (Jul)
Obs: dados coletados de 1961 a 1966.
- Precipitação
- Precipitação anual – 1.300 a 1.500 mm
- Precipitação de outubro até fevereiro – 770/890 mm
- Tipos de vegetação – Mata natural secundária (vide conceito a seguir).
- Campo (vide conceito a seguir).
- Material humano - A mão de obra existente é escassa, de baixa produção
e onerosa.
- Salienta-se a presença de grandes complexos
industriais, que absorvem em desigualdade de condições (indústria x agricultura) grande
parte do trabalho manual.
2. FORMAÇÃO DE FLORESTAS DE EUCALIPTO
Compreende várias fases:
a) Desmatamento
b) Encoivara – Descoivara – Queima
c) Alinhamento e Preparo de Covas
d) Adubação
e) Plantio
f) Replantio
g) Tratos Culturais
h) Outras Operações
Faremos, a seguir, uma descrição suscinta das operações, baseada nas diversas
técnicas que porventura lançamos mão para sua execução:
a) DESMATAMENTO

Focalizaremos o desmatamento em dois tipos distintos de cobertura vegetal:
a.1. Mata Secundária: “Vegetação inteiramente dominada por árvores de
estrutura complexa, representando estagio avançado de regeneração natural da mata
primitiva”
Descrição da Operação
Início: Março – Abril
Término: Julho – Agosto
Método: Totalmente manual, podendo-se, eventualmente ser auxiliada por
serra motorizada. Consiste no corte e traçamento de todo o material lenhoso existente.
Material: São usados foice, machado e moto-serra
Finalidade: É desejável a obtenção de cepas baixas, pois acreditamos que a
altura das cepas influi quantitativamente e qualitativamente em todas as operações
posteriores, principalmente no alinhamento e preparo das covas e tratos culturais.
Rendimentos: baseando-se em dados obtidos em diferenças locais de
trabalho (considerar variação de cobertura vegetal), o rendimento é 0,07 ha/homem dia.
a.2. Campo – “É a formação com apenas um andar de cobertura vegetal,
constituída principalmente de leguminosas, gramíneas e ciperáceas de pequeno porte, onde
raramente ocorrem formas arbustivas e arbóreas. Considera-se do mesmo grupo, o campo
sujo, pasto limpo e sujo e tigüera”.
Descrição da Operação
Início e Término: Depende da época de plantio desta área.
Método: Consiste em se derrubar a vegetação lenhosa e arbustiva existente
de madeira esparsa. A seguir, no devido tempo, a vegetação é eliminada através da queima.
É boa medida a realização da queima próximo ao plantio, devido a rápida brotação das
gramíneas.
Material: Basicamente, não há material ou equipamento que possa ser usado.
A principal preocupação é o controle do fogo, o qual é feito com a colocação de homens
equipados em pontos estratégicos.
Finalidade: Visamos obter um terreno livre de vegetação para que possamos,
nas operações seguintes, contar com rendimentos normais.
Rendimentos: Basicamente, obtemos 0,17 ha/homem dia.
b) ENCOIVARA – DESCOIVARA – QUEIMA
Início: Julho
Término: Outubro
Método: Consiste em eliminar a vegetação derrubada anteriormente. Para
isto, deve-se empilhar (caieiras) todo o material lenhoso e colocar fogo. Esta operação será
repetida quantas vezes forem necessárias.
Material: São utilizados: foices, machados e moto-serras. É uma operação
considerada exclusivamente manual.

Finalidades: Obter-se um terreno estritamente limpo (livre de vegetação
anteriormente derrubada).
Rendimentos: Basicamente, obtemos 0,07 ha/homem dia.
Obs.: esta operação é realizada somente em terrenos cuja vegetação é mata
secundária
c) ALINHAMENTO E PREPARO DE COVAS
Início: Setembro
Término: Novembro
Método: Consiste em demarcar, segundo o espaçamento determinado, as
covas e posteriormente abri-las definitivamente.
As covas deve ter grandes dimensões para compensar a ausência
de preparo de solo.
Material: Basicamente, usa-se enxadão, o que torna a operação manual.
Finalidades: Obter-se um aproveitamento ideal do terreno com relação à
densidade de árvores (no de árvores/ha).
Rendimentos: Basicamente, obtemos 0,12 ha/homem dia.
d) ADUBAÇÃO
Início: Setembro
Término: Novembro
Método: Consiste em se colocar o adubo em quantidades previamente
determinadas, nas covas e misturá-lo com a terra.
Finalidades: Proporcionar à muda um bom aproveitamento de nutrientes
provenientes do fertilizante empregado.
Rendimentos: Basicamente, obtemos de 0,25 a 0,55 ha/homem dia.
e) PLANTIO
Início: Outubro
Término: Dezembro
Método: Consiste em se distribuir as mudas pelo terreno coveado e adubado
e realizar o plantio propriamente dito.
Material: Para a distribuição de mudas são usados caminhões, tratores,
homens e animais.
Finalidades: Obtenção de árvores que serão a matéria prima lenhosa.
Rendimentos: 0,20 ha/homem dia.
f) REPLANTIO
Início: 10 dias após o início do plantio.
Término: 30 dias após o início do plantio.
Método: Idem ao plantio.
Material: Idem ao plantio.

Finalidades: Assegurar alta densidade de árvores/ha ou um aproveitamento
ideal do terreno.
Rendimentos: 0,70 ha/homem dia.
g) TRATOS CULTURAIS
Devemos considerar vários tipos de capinas:
g.1. Capina Manual Total
É usado a enxada em toda área e, geralmente, como 1º trato cultural, quando
as mudas estão ainda pequenas e muito sujeitas à concorrência com as ervas existentes.
Tem um rendimento de 0,05 a 0,07 ha/homem dia.
g.2. Coroamento e Roçada Complementar
É feito uma capina com enxada em torno dos pés (± 1m de diâmetro), e o
restante do terreno sofre uma roçada com foice.
Esta operação é usada dependendo do tipo de vegetação e do
desenvolvimento do eucalipto.
Tem um rendimento de 0,09 a 0,15 ha/homem dia.
g.3. Capinas em Faixas
É feito uma capina com enxada em uma faixa com 1m de largura.
O restante do terreno pode sofrer uma roçada com foice. A operação é usada
em condições idênticas ao Coroamento e Roçada Complementar.
O rendimento é de 0,06 a 0,09 ha/homem dia.
Início: Antes de iniciar a concorrência das ervas sobre o eucalipto.
Método: Dependendo das condições (vegetação, disponibilidade de mão de
obra, época, etc.), aplica-se um dos tipos de capina anteriormente descritos.
Material: Enxada e ou foice.
Finalidades: Assegurar o desenvolvimento do eucalipto livre da concorrênica
de ervas más.
Rendimentos: Já descritos anteriormente.
h) Outras Operações
Mencionaremos outras operações que são necessárias para a instalação de
um povoamento florestal artificial:
h.1. Abertura e Conservação de Estradas
h.2. Construção de Pontes e Buerios
h.3. Construção de Aceiros
h.4. Construção de Alojamentos
h.5. Instalação de Viveiros
h.6. Destruição e Combate às Formigas

h.7. Levantamentos Topográficos
3. EXPLORAÇÃO DE FLORESTAS DE EUCALIPTO
Compreende basicamente 3 fases:
a) Corte
b) Descascamento
c) Encosta
d) Outras Operações
a) CORTE
Compreende as seguintes operações:
Derrubada: consiste em se derrubar as árvores com machado ou moto-serra.
Desgalhamento: consiste na retirada dos ramos laterias com machado, foice
ou moto-serra
Traçamento: consiste em seccionar a árvore em toretes de 2,0 a 2,20 m de
comprimento. É usada exclusivamente a moto-serra.
b) DESCASCAMENTO
Consiste na retirada da casca dos torretes. É usado basicamente o facão.
c) ENCOSTA
Consiste na retirada manual da madeira e colocação ao longo de estradas
locadas ou já construídas.
d) OUTRAS OPERAÇÕES
Rachamento: quando o diâmetro dos toretes for superior a 35 cm, efetua-se o
rachamento em 2 ou 4 partes. Para isto é usado cunha de ferro e marreta.
Re-encosta: É usada quando a construção de estradas não pode obedecer a
locação prévia, causada por obstáculo (pedra).
Baldeação com Trator: Consiste no transporte da madeira encostada para
estradas com trânsito permanente (principal).
Abertura de Estradas: É realizada mediante prévia locação, onde poderá ou
não ter havido a convergência da madeira encostada.

QUADRADO DE RENDIMENTOS

Corte
Descascamento
Encosta

Rendimento

Homem
dia/1000m3

35 – 45 st/dia
3 – 5 st/dia
10 – 20 st/dia

25
250
67

% de
Distribuição de
Mão de Obra
7,31
73,10
19,59

% de
Influência
sobre o Custo
27
51
22

- Considerações de autoria dos seguintes técnicos pertencentes à Divisão Florestal da Cia.
Suzano de Papel e Celulose: - Engo Ftal. Jorge T. Yonezawa – Engo Agro Shinitiro Oda e
Engo Agro Fernando F. Camargo.
3. A secção de Química, Celulose e Papel do Departamento de Silvicultura da ESALQ-USP
(assunto solicitado por técnicos das associadas do IPEF).
Considerações feitas pelo Dr. Luiz Ernesto G. Barrichelo e Dr. Celso Edmundo B. Foelkel,
co-responsáveis pela Secção supra citada.
SECÇÃO DE QUÍMICA, CELULOSE E PAPEL
A Secção de Química, Celulose e Papel (SQCP) do Departamento de Silvicultura,
resultou da fusão de duas outras anteriormente denominadas Secção de Química da
Madeira e Secção de Tecnologia de Celulose e Papel.
Conta, atualmente, com dois professores-pesquisadores co-responsáeis pela mesma,
três auxiliares de técnicos de laboratório e inúmeros bolsistas e estagiários.
No setor de ensino, a secção é responsável por quatro disciplinas em nível de
graduação e uma em nível de pós-graduação dentro do Curso de Engenharia Florestal. O
objetivo básico dessas disciplinas tem sido o de dar aos futuros profissionais, uma
formação adequada e suficiente para serem elos de ligação entre os setores florestais e
industriais das empresas, visando uma perfeita e completa integração flroesta-indústria.
Possivelmente, no próximo ano a SQPC deverá, em convênio com Escola Técnica local,
oferecer um curso de nível médio em Tecnologia de Celulose e Papel. Este curso deverá
colaborar com os órgãos governamentais para o equacionamento da problemática da falta
de mão-de-obra especializada para o setor papeleiro, situação que tende a se agravar cada
vez mais se considerarmos, além da evolução natural do setor, a posta-em-marcha do
Programa Nacional de Papel e Celulose.
Visando oferecer cursos de extensão universitária, a SQCP está ultimando
entendimentos com a Universidade de Grenoble (Ecole Francaise de Papeterie) para a vinda
de dois técnicos franceses em Celulose e Papel.
O setor de pesquisa da SQCP está alcançando um dinamismo que a coloca entre as
mais efetivas e operantes do Departamento, mercê do apoio e incentivo recebido dos órgãos
colegiados da USP, ESALQ, Chefia do Departamento de Silvicultura, órgãos
governamentais, firmas associadas do IPEF e outras indústrias nacionais.
A SQCP recentemente recebeu visitas de industriais e técnicos americanos,
canadenses, finlandeses e suecos, visando estabelecer programas de pesquisas conjuntas, o
que atesta o elevado conceito desfrutado pela secção.

Ao lado do reconhecido “know-how” já conseguido com a utilização do eucalipto,
inúmeros projetos de pesquisas estão em desenvolvimento desde utilização de essências
nativas até acurados estudos de propriedades específicas do papel e seus derivados.
No início do corrente ano, o BNDE, através do FUNTEC, reconhecendo a tradição
da pesquisa da Secção de Química, Celulose e Papel, destinou uma considerável verba para
estudos de produção integrada de alfa-celulose para rayon e proteínas a partir de bagaço de
cana-de-açúcar.
4. Variabilidade de utilização de uréia para fertilizar mudas de Eucalyptus (Pergunta feita
pelo Sr. Dilur Araújo Carneiro – Inds. Klabin do Paraná de Celulose S.A.).
Considerações feitas pelo Dr. João Walter Simões (Setor de Formação e Manejo de
Florestas – Departamento de Silvicultura – ESALQ – USP).
VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE URÉIA PARA FERTILIZAR MUDAS DE
EUCALIPTUS
É viável o emprego de uréia em solução 1% em água, em pulverização foliar sobre
mudas de eucalipto em aplicações repetidas conforme foi constatado no ensaio “Adubação
mineral na formação de mudas de eucalipto”, IPEF 2/3, 1971.
Não há vantagem no parcelamento do N isoladamente quando se faz a incorporação
do fertilizante de uma só vez ao solo.
O parcelamento da fertilização pela aplicação da mistura NPK sob regas, permite
mais rápido crescimento das mudas de eucalipto mesmo com o emprego de misturas
comerciais de NPK compostas de sulfato de amônio, superfosfato simples e cloreto de
potássio (IPEF 8, 1974).
Em cafeeiro com 3 anos de idade, MALAVOLTA et al. Obtiveram bons resultados
na correção de deficiências de N, com duas pulverizações de solução de uréia a 2,5%, em
intervalo de 15 dias.
5. As principais pragas ocorridas em povoamentos de eucalipto. (Assunto solicitado por
vários técnicos das associadas do IPEF).
Considerações feitas pelo Acadêmico Gilberto José de Morais, do Departamento de
Entomologia da ESALQ – USP e pelo Dr. Newton Macedo – Entomologista Florestal do
mesmo Departamento.
AS PRINCIPAIS PRAGAS OCORRIDAS EM POVOAMENTOS DE EUCALIPTO
É o eucalipto uma planta exótica, introduzida no Brasil há vários anos, tendo se
adaptado a diferentes regiões do nosso país.
Hoje, as plantações de eucalipto são muito extensas, abrangendo vastas áreas em
nosso Estado. Paralelamente ao aumento da área plantada com espécies de eucalipto,
pertencentes à família das mirtáceas, tem aumentado os problemas com pragas nessa
cultura.

Citamos como principais pragas, as lagartas que se alimentam da folha do eucalipto,
cujos nomes se seguem, por ordem decrescente de importância: Thyrinteina arnobia,
Euselasia eucerus, Eupseudosoma involuta e Sarsina violascens. Dentre estas, apenas a E.
eucerus é borboleta, sendo mariposas as outras três. Isto equivale a dizer que, o adulto de E.
eucerus tem hábito diurno, enquanto que os adultos das outras três espécies tem hábito
noturno.
A Thyrinteina arnobia pertence à família Geomitridae, família das lagartas “medepalmo”, nome dado devido à sua forma peculiar de se locomover. Esta é a principal praga
de nossos eucaliptais, sendo extremamente voraz, conseguindo cada lagarta, comer, em
média, 120 cm2 de área foliar durante sua vida. A duração da fase de lagarta de Thyrinteina
é, em condições de laboratório, de 26,8 dias. Em condições de campo, este período deve ser
de 30-40 dias. Devemos salientar, entretanto, que, nos últimos 10 dias, as lagartas comem
10 vezes mais do que comeram até então.
A duração do período de ovo é de, aproximadamente, 10 dias, assim como também
é a duração do período de pupa. Isto equivale a dizer que, o ciclo de ovo a adulto é de mais
ou menos, 50 dias.
Os adultos são muito prolíficos, e cada fêmea pode por, em média, 800 ovos.
Essa praga, nos últimos anos, tem aparecido nas regiões de Sorocaba, São Miguel
Arcanjo, Itu, Paulínia e Itapetininga.
Os adultos dessa espécie, são mariposas de coloração branca, com finas listras de
coloração marrom escura. Seus surtos se dão na passagem do outono a inverno.
O estudo da biologia dessa praga foi executado pelo entomologista Dr. Evôneo Berti
Filho, responsável pelo Setor de Entomologia Florestal do Departamento de Silvicultura –
ESALQ – USP.
Com referência à Euselasia eucerus, temos:
- As lagartas tem o hábito de viverem agrupadas sobre uma mesma folha e de caminharem
em fila indiana, quando perturbadas.
- São bem menos vorazes que a espécie anterior.
- São de coloração amarela ao nascer, e se tornam verdes mais tarde.
- Cada fêmea põe, em média, 70 ovos.
- As lagartinhas apenas raspam as folhas, nos primeiros dias após eclosão.
- Ocorrem principalmente, nas bordas do talhão; sendo o talhão atacado, é facilmente
reconhecido devido às folhas raspadas pelas lagartinhas recém eclodidas. Tem sido
registrada, em nosso Estado, nas regiões de Campinas e Itapetininga principalmente.
- Os adultos dessa espécie, apresentam grande dimorfismo sexual, sendo as fêmeas
totalmente pretas, com pontos brancos nos centros das asas anteriores e os machos com as
asas de coloração vermelho-alaranjado no centro e preta nas bordas.
Com referência à Eupseudosoma involuta e Sarsina violascens, deve-se dizer que
muito pouco é conhecido sobre sua biologia até o momento. As lagartas de E. involuta tem
pelos macios, de coloração amarela e cabeça de coloração castanha. As lagartas de S.
violascens tem pelos acinzentados e duros, não sendo, no entanto, urticantes.
A E. involuta ocorreu, nos últimos anos, principalmente nas regiões de Mogi Guaçu
e Lençóis Paulista. A S. violascens ocorreu, principalmente, em Paulínia.
Por ocasião de ocorrência dessa lagartas, geralmente evita-se o emprego de produtos
químicos no controle. A utilização de tais produtos pode trazer sérias conseqüências por

quebrar o equilíbrio ecológico de uma floresta. Geralmente, as pragas que ocorrem em uma
floresta encontram-se em equilíbrio com seus inimigos naturais. Por um motivo qualquer,
como, por exemplo, por variações bruscas de condições climáticas, pode haver um aumento
da população de praga. Ao se utilizar um produto não específico, pode-se abalar ainda mais
o equilíbrio rompido, prejudicando os inimigos naturais. Desta forma, a população da praga
se veria livre, ou menos prejudicada pelos seus inimigos.
É comum se observar ovos, lagartas e pupas das pragas citadas anteriormente,
parasitados por moscas da família Tachinidae ou por microhymenópteros. Não menos
comum e se encontrar percevejos sugando todas as fases do ciclo biológico dessa pragas,
desde ovos até adultos.
Segue-se abaixo, a relação das parasitas e predadores já constatados em nosso meio:
a) de T. arnobia:
- Deopalpus sp – tanquinídeo parasita de lagartas.
- Tetrastichus sp – hymenóptera parasita de pupas.
- Hemíptera, Pentatomidae – predador de lagartas, pupas e adultos.
b) de E. eucerus:
- Brachymeria ovata – hymenóptera parasita de lagartas.
- Tetrastichus minasensis – hymenóptera parasita de pupas.
- Hemíptera, Pentatomidae – predador de lagartas e pupas
c) de S. violascens:
- Apanteles iglesiasi – hymenóptera parasita de lagartas.
- Archytas sp – taquinídeo parasita de pupas.
d) de E. involuta:
- Lepesia sp – taquinídeo parasita de lagartas.
Atualmente, está em andamento um trabalho de criação de alguns desses inimigos
naturais, procurando-se obter um número suficiente para auxiliar nos controles de pragas já
no próximo ano. Apesar do fato de que, à medida que a população da praga cresce em
determinado local, cresce também a população de seus inimigos naturais, que irão causar
um novo declínio na população da mesma, torna-se, às vezes, necessária a interferência do
homem nesse processo, tendo-se em conta que, até que o controle natural se manifeste de
forma eficiente, a praga, em muitos casos, já causou muitos danos à cultura.
Uma outra forma de se controlar essas pragas, é através do uso de agentes
microbianos causadores de doenças quando ingeridos. Já existe no mercado nacional,
produtos à base de Bacillus thurigiensis, que tem efeito deletério, especificamente sobre
lagartas, não chegando a prejudicar nem os inimigos naturais, nem os peixes, nem as aves e
nem o próprio homem.
A aplicação desses produtos é, portanto, uma forma de controle biológico e, por isso,
recomendável para utilização em surtos de pragas florestais.

6. Aspectos gerais do controle biológico das pragas de essências florestais e principais
infestações verificadas em 1975 (Assunto solicitado por vários técnicos das associadas).
Considerações feitas pelo Engo Agro Luiz Antonio Paro Jr., responsável pelo Setor de
Proteção do IPEF.
A UTILIZAÇÃO DO CONTROLE BIOLÓGICO NO COMBATE ÀS PRAGAS DE
ESSÊNICAS FLORESTAIS
O início do período frio do ano, em nosso meio, se revela extremamente favorável
ao aparecimento de infestações de lagartas em florestas e se prolonga até que haja elevação
da temperatura novamente, provavelmente no mês de agosto. O abaixamento da
temperatura, a ocorrência de geada ou de chuva após o aparecimento das pragas, acarreta
diminuição da potencialidade da infestação.
Assim, tivemos neste ano, a ocorrência de ataques de lagartas em eucaliptos da Cia.
Rhodia e Cia. Petrobras, em Paulínia - SP; Cia. Suzano, em Itapetininga e Horto da
FEPASA, em Iperó - SP.
As Companhias envolvidas contaram com a presença constante dos Técnicos do
IPEF, nos locais de ocorrência, acompanhando a evolução dos ataques em cada caso
particular e recomendando, a tempo, as medidas de controle para que os eucaliptais fossem
salvaguardados.
A Cia. Petrobrás, pulverizou os talhões ataca dos com DIPEL P.M., na base de 300
g do produto comercial por ha, distribuídos em, aproximadamente 280 litros de água. O
pulverizador usado, na ocasião, foi o HOLDER TRILHOTERO, com canhão acoplável,
desenvolvido recentemente para atender às necessidades florestais (FOTO No 1).
A eficiência do produto DIPEL foi altamente significativa, tanto matando as
lagartas, como preservando a fauna entomológica benéfica, existente no local,
concentrando-a sobre as pupas e os adultos, onde o produto não possui ação.
Em Itapetininga, o ataque se encontra praticamente estacionado, chegando mesmo a
acreditarmos que não haverá necessidade de pulverizações. Nessa empresa, contamos com
o apoio e o trabalho incessante do Engo Agro Fernando Gutierrez Neto, para que a evolução
do ataque fosse estudada detalhadamente. Dessa maneira, foi colocado um estagiário para
executar levantamentos nos talhões atacados, determinando tanto horizontalmente, como
verticalmente, a amplitude da infestação.
Esses dados permitiram a liberação, nos principais focos, de, aproximadamente,
4.000 percevejos de várias espécies, que são inimigos naturais em potencial de lagartas e
pupas e, esporadicamente, de adultos. Esses percevejos foram coletados em Paulínia - SP,
sendo as espécies, em sua maioria, provavelmente do gênero Apateticus (Hemiptera,
Pentatomidae).
Pôde ser feito ainda, um trabalho de conscientização do pessoal de campo da Cia.,
naquela região, no sentido de identificar as principais pragas dos eucaliptos.
A situação de encontra agravante somente na Cia. Rhodia (FOTO No 2), localizada
em Paulínia, junto à Cia. Petrobrás, associada do IPEF. Na Rhodia, as instruções de
controle fornecidas pelo IPEF, não foram seguidas, sendo, em contrapartida, feitas
aplicações com inseticida FOSFORADO, totalmente contra indicado para uso em florestas.
Esse aspecto é muito importante, porque continua colocando em risco os povoamentos
florestais da própria Petrobrás, que já se encontram sob controle.

FOTO No 1
Plverizador
HOLDER
TRILHOTERO
aplicando produto “Dipel” em eucaliptos de
9 m de altura, da Cia. PETROBRÁS, em
Paulínia – (SP)

FOTO No 2
Aspecto da infestação em eucaliptos com 2
anos de idade, em Paulínia – SP

Tivemos ainda a ocorrência de uma nova praga (provavelmente do gênero
Automeris) atacando os Eucaliptais da Cia. FEPASA S.A.. Esse ataque está evoluindo na
mesma amplitude inicial para os novos talhões.
Mediante a gravidade desse problema, chamamos a atenção para que todas as
Companhias fiquem de alerta e, nos primeiros sinais de alguma infestação, participem ao
IPEF, para que medidas de controle possam ser encaminhadas e discutidas imediatamente.
Estamos iniciando, em Piracicaba, no Laboratório de Controle Biológico de Pragas
de Essências Florestais do IPEF, a criação de vários inimigos naturais.
Essa criação é extremamente difícil, sendo necessária, em primeiro lugar, a criação
da Galleria sp, em grande número, para que as suas pupas sejam bases sobre as quais são
criados os inimigos das pragas florestais.
Antes, porém, de haver alguma liberação desses insetos no campo, deverá ser
atingido, em laboratório, uma população extremamente alta. O inimigo natural que se tem
revelado mais promissor para essa prática, é o Hymenóptera, Tetrastichus sp, da família
Eulophydae.
Em virtude do ciclo biológico dos insetos envolvidos, ser relativamente grande e
necessitarmos de várias gerações, poderemos dispor das primeiras populações somente para
o inverno do próximo ano (1.976), sendo de grande importância que as liberações sejam
precedidas por levantamentos de campo, onde os dados coletados fornecerão subsídios para
os locais de liberação com maior possibilidade de êxito.
IV - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PESQUISA
- Setor de Ecologia e Melhoramento Florestal do IPEF
Responsável: Engo Agro Paulo Yoshio Kageyama
BANCO DE CLONES DE PINUS TROPICAIS
- Aspectos da fase de enxertia A. INTRODUÇÃO
Dado ao crescente interesse com relação aos Pinus tropicais no Brasil, o IPEF vem
desenvolvendo um Programa de Melhoramento Genético, envolvendo as espécies mais
importantes, visando suprir a necessidade de sementes de boa qualidade, para os plantios
que vem sendo programados.
Dentro desse programa, a seleção intensiva de árvores "plus" vem sendo conduzida
em populações básicas, nas diversas regiões, visando a sua utilização em "Bancos Clonais"
através de reprodução vegetativa por enxertia.
No ano de 1.975, foram selecionadas árvores plus de P. caribaea var. hondurensis, P.
oocarpa e P. kesiya, que foram propagadas por enxertia, utilizando-se a metodologia de
enxertia em viveiro, controlando-se as condições de insolação e de umidade.
Os resultados altamente satisfatórios de pegamento, demonstram as vantagens da
enxertia em condições controladas, em relação à enxertia feita no campo.
B. MATERIAIS E MÉTODOS

Os porta-enxertos utilizados para a enxertia foram de mesma espécie do enxerto,
tendo-se incluído, no caso do P. oocarpa, a enxertia dessa espécie em porta-enxerto de P.
caribaea var. hondurensis.
O método de enxertia para todas as espécies foi o de garfagem em fenda de topo,
considerando que o método tem apresentado bons resultados, aliados à facilidade de
operação do mesmo.
A enxertia foi realizada em viveiro do Departamento de Silvicultura da ESALQ USP, em Piracicaba, tendo-se controlado a insolação através de ripado, assim como a
umidade do solo através de irrigações diárias.
Os porta-enxertos foram formados em embalagens de bambu, com as dimensões de:
diâmetro = 20 em e altura = 30 cm.
Os porta-enxertos, por ocasião da época de enxertia, em março de 1.975,
encontravam-se com altura média em torno de 60 cm.
C. RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSOES
Serão apresentados, a seguir, dados relativos a número de árvores "plus" propagadas
por enxertia, número de enxertos feitos e porcentagem de pegamento aos 75 dias após a
enxertia, para as três espécies estudadas.

Espécie

P. oocarpa
P. oocarpa*
P. caribaea var. hond.
P. kesiya
Total

No de
árvores plus
propagadas
74
20**
75
69
218

No de enxertos
Efetuados

Pegos 75 d.

1.541
48
1.373
954
3.916

1.222
44
1.095
853
3.214

%
pegamento
75 d.
79,3
91,7
79,7
89,4
82,1

Amplitude de
Variação

30,0-100,0
50,0-100,0
16,7-100,0
50,0-100,0

* P. caribaea var. Hondurensis como porta-enxerto
** Inclusas nas 74 árvores plus da linha acima.
Os dados de pegamento aos 75 dias, revelam resultados promissores, com os
menores pegamentos para o P. oocarpa (porta-enxerto de P. oocarpa) e para o P. caribaea
var. hondurensis, com porcentagens de pegamentos equivalentes a 79,3 e 79,7,
respectivamente, e maiores pegamentos para o P. oocarpa (porta-enxerto de P. caribaea var.
hondurensis) e para o P. kesiya, com porcentagens equivalentes a 91,7 e 89,4. A média
geral de pegamento para as três espécies foi equivalente a 82,1%.
Esses resultados de enxertia em condições controladas, quando comparados com os
obtidos com enxertia no campo, demonstram vantagens para o primeiro método, já que a
porcentagem de pegamento médio obtida para enxertia em Pinus tropicais no campo, está
em torno de 50%, segundo resultados obtidos pelo próprio IPEF.
A comparação relativa à porcentagem de pegametno entre a enxertia de P. oocarpa,
utilizando-se como porta-enxerto a mesma espécie ou a espécie P. caribaea var.
hondurensis, demonstra uma diferença estatística pelo Teste de X2 (x2 = 3,92). Essa
comparação foi feita ao nível de mesmas árvores “plus”, possibilitando a comparação. Esse
resultado está de acordo com os obtidos por MARTIN (1973), que encontrou melhores
pegamentos para a enxertia de P. oocarpa, utilizando porta-enxerto de P. caribaea var.

hondurensis, em relação ao porta-enxerto da mesma espécie. Resultados quanto ao
desenvolvimento dos enxertos, assim como quanto à incompatibilidade entre enxerto e
porta-enxerto, deverão ser observados, visando verificar o efeito global dos tratamentos.
Visando verificar o efeito da árvore matriz sobre o pegamento na enxertia,
relacionamos abaixo a distribuição do pegamento segundo as árvores matrizes, para as três
espécies estudadas.
Porcentagem de
pegamento (%)
11 – 20
21 – 30
31 – 40
41 – 50
51 – 60
61 – 70
71 – 80
81 – 90
91 – 100
Total

P. oocarpa
1
2
4
3
10
13
21
20
74

Número de árvores matrizes
P. caribaea var. hond.
4
1
1
2
4
5
10
13
35
75

P. kesiya
1
2
12
13
41
69

As três espécies mostraram uma distribuição mais ou menos semelhante para a
porcentagem de pegamento, em função das árvores matrizes, com altas frequências de
matrizes com pegamento acima de 70 %. A espécie P. kesiyas apresentou três árvores
matrizes somente com pegamento abaixo de 70 %, enquanto que o P. caribaea var.
hondurensis e o P. oocarpa apresentaram 17 e 20 árvores matrizes respectivamente, com
pega mentos abaixo de 70 %.
Ainda com relação à porcentagem de pegamento em função das árvores matrizes,
foi observada, visualmente, uma correlação entre as condições do material vegetativo e a
porcentagem de pegamento. Ramos vegetativos em pleno crescimento vegetativo ou
bastante tenros, apresentaram melhor pegamento que ramos lenhosos, não em período
vegetativo. Devemos salientar que os ramos utilizados como porta-enxertos foram retirados
sempre da mesma posição da copa da árvore (terço superior), sendo, portanto, essas
características observadas, inerentes das próprias árvores matrizes.
Estudos mais completos deverão ser feitos para comprovação desses fatos, já que
essas discussões se baseiam somente em observações.
Um fato bastante interessante observado, foi o florescimento constatado aos 60 dias
após a enxertia nas espécies: P. caribaea var. hondurensis, P. kesiya e P. oocarpa.
Damos, a seguir, quadro do número de matrizes com amentilhos masculinos e
femininos, segundo as espécies.
Espécie

P. caribaea var. hondu.
P. keisya
P. oocarpa

no de matrizes
c/florescimento
23
2
4

no de enxertos
c/florescimento
62
3
14

no de enxertos
flor masc. flor femin.
60
2
0
3
14
0

Os amentilhos masculinos de P. caribaea var. hondurensis e P. oocarpa, evoluíram
normalmente, liberando o pólen em meados de junho, tendo sido coletados para análise em

laboratório. Os amentilhos femininos, tanto de P. caribaea var. hondurensis, como de P.
kesiya, continuam evoluindo normalmente. Esses fatos revestem-se de importância,
demonstrando a possibilidade do florescimento precoce, de bastante interesse para o
Programa de Melhoramento.
O florescimento precoce, ligado a algumas matrizes, sugere um controle genético
para o caráter. Uma das árvores matrizes de P. caribaea var. hondurensis apresentou 11
enxertos com florescimento (amentilhos masculinos) dos 17 enxertos totais.
FOTO No 1
Aspecto do florescimento precoce em enxertos de P. caribaea var. hondurensis. O
aparecimento de amentilhos masculinos (na foto) aos 60 dias após a enxertia e a evolução
normal dos mesmos, revelam grande potencialidade para a metodologia utilizada.

D. REFLEXOS DO PROGRAMA DE BANCOS CLONAIS
Os enxertos obtidos para as 3 espécies que totalizam um número de 3.214 enxertos,
se destinam ao Programa de Bancos Clonais que deverão ser instalados numa ampla
distribuição geográfica potencial a essas espécies.
O Programa de Bancos Clonais de Pinus tropicais envolverá as Cias.: Cia. Agro
Florestal Monte Alegre, Champion Papel e Celulose S.A., Florestas Rio Doce S.A. e
Aracruz Florestal S.A., já estando delineado, tendo sido confirmadas as participações
dessas empresas.
Uma circular precedendo a distribuição dos clones enxertados, foi remetida às
Companhias interessadas no programa, tendo-se enfatizado a importância da contribuição
de cada empresa, no desenvolvimento do programa, através de trabalhos básicos conjuntos,
visando o contínuo melhoramento das populações básicas. Desse modo, a distribuição de
parte das matrizes para cada Cia. participante e a conseqüente divisão de trabalho no
tocante, principalmente, a polinizações controladas, visando a determinação do potencial
genético de cada árvore matriz, deverá ser importante à continuidade do programa. Do

mesmo modo, a participação do IPEF nas sementes produzidas em cada unidade de Banco
Clonal, será necessária e importante para reconstituição e formação de novas populações
básicas aos novos ciclos de melhoramento genético, assim como aos estudos do
comportamento do material em novas áreas potenciais.
O Programa de Bancos Clonais, além de ser uma reserva genética, visa obter
informações básicas à produção de sementes melhoradas, com estudos referentes a:
a) Potencial de cada região para produção de sementes - Esse estudo reflete-se de bastante
importância dadas as poucas informações referentes a esse aspecto. Á determinação das
regiões mais potenciais à produção de sementes para cada espécie, contribuirá bastante para
o sucesso do programa.
b) Interação genótipo x ambiente no florescimento e frutificação - O controle genético dos
caráteres florescimento e frutificação precoces, poderá determinar a seleção para
florescimento precoce, que será de grande valia para os trabalhos de melhoramento. A
interação genótipo x ambiente determinará os clones mais adequados à formação dos
futuros Pomares Clonais em cada condição ecológica.
c) Estudos de polinização controlada - Esses trabalhos,que deverão ser conduzidos
paralelamente em cada empresa, serão importantes na fase de cruzamentos dialélicos
(específicos) que determinarão a capacidade geral e específica de cada clone para
cruzamentos. A avaliação da seleção efetuada e dos ganhos genéticos a serem obtidos será
possível através dos Testes de Progênies, a partir desses cruzamentos específicos.
d) Produção de sementes melhoradas - Através da seleção dos melhores clones
geneticamente, serão produzidas sementes que se destinarão aos plantios comerciais, assim
como à formação das novas populações básicas, com novas manipulações genéticas.
Como reflexo primordial para cada Cia. envolvida, o programa em desenvolvimento
estabelecerá, paralelamente, as bases para os pomares clonais, visando a produção
comercial de sementes.
Tendo em vista que as matrizes ora distribuídas, foram selecionadas com base numa
intensidade de seleção média de árvore para 3.500 árvores analisadas, foram impostas
determinadas restrições às Cias. participantes, no tocante à multiplicação vegetativa
posterior, a partir do banco clonal.
Com base nos resultados preliminares, cada Cia. poderá, se assim for deliberado,
instalar seus pomares através de uma programação a ser estudada pelo IPEF, utilizando se
futuras seleções.
O Programa Geral de Melhoramento Genético do IPEF, vem englobando as diversas
regiões ecológicas ocupadas pelas empresas associadas, devendo-se enfatizar que, um
Programa de Seleção de árvores matrizes e Instalação de Bancos Clonais, está sendo
estendido à região sul do Brasil, devendo a fase de seleção intensiva ter continuidade no
mês de julho desse ano (1975).
O mesmo programa está sendo levado a efeito para E. grandis, E. decaisneana, E.
pilularis e E. dunnii e deverá ser estendido as demais espécies de eucalipto de importância
econômica.

