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I - INTRODUÇÃO
A crescente demands de matéria-prima de origem

fiorestal e8t~ a ('xigtr....Um pl ancju rnento da pol rUe:, flurl!~t:d óJ H#:r Hf:gUjcj(J é.I

longo prazo.
A reposição das matas sacrilicadas durante anos c

anos e a conservação daquelas ainda existentes s;' poderá ser feita atrav~8 de
amparo às investigações cientÍficas; visando obter produtos tecnol;'gicos ea
paze s de substituir as madeiras de uso tradicional em nosso meio em SUas
variadas aplicações.



Os Estados do sul do Brasil, os mais desenvolvi
dos, são os que mais carecem de uma polftic.a florestal racional e agress;v;
para evitar o colapso de suas indúfltri~O Estado de são Paulo por exemplo,
conta com apenas 14,40"!o de sua árealflorestada, sendo somente I, 43<;. con~
tltu{dos por florestas artificiais cleEucalipto e Pinus. As matas naturais, C!!
brindo 12 97'1. de sua área, apresentam valor relatívamente baixo para fins
industrJai~ por serem em parte já explor-adas e por cont arcm com um número
elevado de espécies em sua maioria de crescimento lento, necessitando de
estudos tecnolcgtcos completos para seu melhor uso pelas indústri~s •

- As industrias que utiliz&.m made ir a pr-oduzida em
rotações çurtas como as fábrici's de celulose, de chapas dura.:~e moles, de
aglomerados de madeira e de lapis, pr ínc ípalmente dependc r ac em gr"ncJe P"!
te de madeira produzida por espécies dos gêneros Eucalyptus e Pinus pelo
menos no atual est~gio de conhecimento, outros vegetais, no entanto, pod!
rão vir a adquirir maior importância no futuro.

Conaiderando a taxa de aumento de consumo de p!
pel ao redor de 6% ao ano, considerando a possibilidade de o Brasil vlr a se
tornar exportador de celulose e papel, considerando a grande ace itaç ao de
chapas duras e moles, de. aglomerados de f}1brica.ção brasileira no _mcrcndo
internacional torns-se altamente aconselhavel uma tomada de posrç ao por
parte dos int~ressados, no sentido de melhorar' as técnicas de produção t~
to florestais como industriais.

O progresso daa técnicas de produção florestal e
industrial, visando a enfrentar a competição no plano r.terno e externo depe~
derá do esforço de técnicos e industriais em um programa bem estruturadc
e de longo alcance , Projetos isolados não somente condu~jr~o a ; reAultadoe
ínccmpletoa, como poderão resultar em duplicidade de esforços e gasto!

(+) Diretor Cientffico do Instituto de PeRqui~s e EstudoB-F)orefltais- IPEF
(++) Coordenador do I.P.E.F.
(+++) Técnicos do I.P.E.F,

materiais que um pai. em desenvolvimento não pode lIuportar,
O Brallil apresenta condições climáticas li edáticas,

que o colocam em condições de vir a aer um grande produtor de madeira. O
desenvolvÍll!,ento social e econômico do PaIs apresenta boas perspectivas p!
ra a expansao da demanda de produtos florestais. Existem ainda boas possibi
!idades de vir a oferecer condições competitivas satisfatórias para enfrent'ar
09 mercados externos.

Entretanto muito pouco se conhece sobre o compor
tamento florestal das principais essências fiorestals no quo tange ao seu creã
cimento anual. rendimento por área, rendimento industrial. Somente um prõ
gra~a de estudos bem organiz!ldo e devidamente amparado financeiramente pÕ
dera oferecer subsIdios para a exploração florestal racional. -

_ . A produção de sementes melhor~das, a formação d~
pomares de produçao de sementes e estudos de ferti!izaçao e espaçamento, e
poca de desbastes e cortes são aspectos fundamentais de nossa silviculturã
que pr-ec íaam ser considerados para a 'outenção dos mais altos rendlni"entos
florestais por área. no mais curto períodO de tempo, Rendimento florestal
as soc iado a qualidade ele madeira, representará maior prodUtividade indus
trial e melhor qualidade do produto final. Visando o d~Ben~olvimento de um
programa dessa natureza, foi criado a 1<:'de abril de 1.968, o Instituto de
Pesquis~s e Estudos Florestais· IPEF, contando com a participação de v~
rias industrias que utilizam a madeira como matéria-pri.ma e do Curso de
Engenharia }o'lorestal da Escola Superior de Agricultura úLuiz de Queiroz" -
Piracicaba - SI'. Dessa forma, concretizava-se a integração ESCOLA-INDÚS-
TRL-\. na p~ura de informaçõed de problema bastante amplo e de real in
ter-esse economko e social. -



II • OBJETIVOS 00 IPEF
1. Desenvolver programação básica de pesquisa:
1.1. produção de Sementes Florestais

-Importação de sementes melhoradas de espécies pr~
míasorrie ou já adaptadas

-Produção de sementes melhoradas através dc forma
ção de "pomares de sementes" e áreas de produção
de sementes

-T'e ste s de laboratório com sementes rlorestais

• 1.2.Melhoramer.to florestal
-Introdução de nova.s .espécies e procedências
-Melhoramento genebco das especies mais importan
~s -

-Utilização de polinização controlada para obtenção
de híbridos

1.3. Proteção Florestal
- Levantamento e controle de pragas
-Desenvolvimento de controle biolÓgico
-Estudo da Biologia ·das Pragas
-Estudd de identificação e controle das doenças

1.4.Ecologia
-Eatudo das diversas zonas ecológicas de atuação

do lPEF
-.Introduç~o de espécies adequadas para a8 difere!!
tes regioes ecologicas •. _

-Estudos de fisioecologia referentes a )!errrunaçao e
crescimento de espécies nativas e exot íc as , utiliz,!
das no rerlorestamenlo

-Estudo do ecosistema de matas tropicais e subtr'!!
piesis

1.5. Manejo Florestal .
-Estudos de produção das mudas
-Estudos de técnicas de plantio e tratos culturais
-Estudos de espaçamentos
-Estudos de fertilização
-Testes de Iungicidas , inseticida'!,. e herhicidas
-Estudos de desbastes e exploraçao



1.6. Exploração
-Estudos de mecanização norestal
-Estudos sobre transporte de madeira

1.7. Utilizaç ão de produtos e subprodutos florestais
-Estudos sobre tecnologia da madeira
-Estudos sobre química da madeira
-Estudos sobre a tecnologia de celulose e papel
-Estudos sobre o aproveitamento industrial dos di
versos produtos e subprodutos flore'stars

1.8.Avuliação f'lor-e st al ,
-Estudo de técnicas de medição de árvores e siste-
mas de amostragens

-Execuçao de lnventirios Florestais
-Determinação de época e periodicidade de cortes

2. Promoção de reuniões técnico-cient{ficas
O lPEF promove periodicamente reunião conjunta

com as firmas associadas para discussão dos resultados de ensaios e tomada
de conhecimento de outros proble~ns de intere~se 'Seral.

, 3. Colaboraçao na formaçao técnica dos alunos do Cur
so de Engenharia Florestal.

Essa colaboração é realizada através de: '
- estágio! no pr';prio IPEF
- indicação de estagiários às firmas iUlsociadas,
- pesquisas conjuntae
- aulas

J

nr- PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL DA E.s.A.l..Q~. '

1. Participa9ão Técnica
O IPEF e assessorado tecnicamente pelo corpo do

cente do Curso de Engenharia ,,'lorelltal de Píeae ícaba , representando os se
guintes setores e.spccializados :

- Silvicultura Geral e Dendrologia
- Melhoramento Florestal
- Formação e Manejo de Povoamentos Florestais
- Secagem e preservação de Madeiras .
- Química da Madeira
- Tecnologia de Celulose e Papel
- Oendrometria e InventáriO Florestal
- Manejo de Bacias Hidrográticas
- Entomologiae Parasitologia Florestal
- Economia Florestal
- Ecologia Florestal
- Tecnalogta de Sementes Florestais

2. Participação com material
- Labor-ator-io de Celulose e Papel
- Laborat';rio de Anatomia da Madeira
- Laborat';rio de Qufrnica de Produtos. Florestais
- Laboratório de Ensaios FísiCOS e Mecilnicos
- Laboratório e Usina de Preservação de Madeira
- Estufa para Secagem Controlada de Madeira
- Laboratório de Beneficiamento e Arrnaeenamento

de sementes
3. Serviços especializados

- Elaboração de projetos de pesquisas e orie'ntação
técnica para execução

- Planejamento estatIstico
- AnáUse dos resultados dos trabalhos
- Supervisão dos trabalhos de publicação
- Oferecimento de cursos regulares i cursos de

férias

IV - PARTICIPAÇÃO DAS INDÚSTRIAS
1.Contribuiçao financeira para

- Proporcionar os meios necessários para a execu
ção dos projetos aprovados
- Aquisição de materiais básicos para os laborat';
rios e experimentação de campo
- Contratação de estagiários .e técnicos
- Viagens de estudos

2. Contribui"ão ao aprimoramento técnico através de:
- Bolsas de estudo ?
- EstágiOS nos per-Íodoa de férias escolares

. 3.Contribuição na instalação. condução e coleta de da
dos experimentais'

V - ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS
Atraves das visitas normais e programadas, r_ealiza

das pelo corpo técnico do IPEf', os problemas particulares das firmas asso
dadas ,t,razidos para Piracicaba, onde junto aos setores especializados da
E.S.A.L.Q., o assunto é discutido, sendo elaborado um projeto de pesquisa,

que novamente é submetido à firma interessada para discussão ou aprovação.
Uma vez aprovado o projeto de pcl$quilla. O II'EF O

rienta a instalação de campo e a coleta de dados. feita periodicamente e com
a colaboração de pessoal especializado da empresa. Os dados são remetidos
ao IPEF em Piracicaba para que sejam calculados e interpretados est at lsttca
e tecnicamente. Os resultados parciais o~fJnltlvos ••ão divuJl{sdos pe lo
lPEF. através do setor especlallzado, a todas ali (Jrmall allllOclacJa•• e !J<J ••
teriormente ao públfeo em geral. -



Vl - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO lPEF
1- Diretoria
A Diretoria-do lPEF é composta pelos repreaentll!!.

tes de suas associadas nos segumtes cargos: -
- Presidente
- Vice-Presidente
- Diretoria Executiva
- Diretor CientÍfico
- Conselho de Administração
- Conselho Fiscal

2- Execução de trabalhos
Para execuçao dos trabalhos normais. o IPEF. além

de contar com o assessorarnento técnico especializado do Curso de Engenha
ria Florestal de Pír-actcaba, apresenta os seguintes setores: -

- Coordenaç ão
- Assistência Técnica
- Cálculo
- Divulgação Técnica

VII - COMPANHIAS ASSOCIADAS AO IPEF
- Aracruz Florestal S.A •••.•••••••••••••••••••••••• Espfrito Santo
- Champion Papel e Celulose S.A •••••••••••••••••••• são Paulo
- Companhia Agrícola e Industrial C!ce·ro Prado..... •• são Paulo
- Companhl.a Agro-Florestal Monte Alegre ••• ; •••••••• são Paulo
- Companhia Suzano de Papel e Celulose. ••• ••• ••••• •• são Paulo
- Duratex S·.A. Ind~stria e Comércio ••••.••••••••••••. são Paulb
- Eucatell S.A. Ind~stria e Comércio ••••••••••••••••• são Paulo
- Florestas Rio Doce S.A ••..•••.....•..••••••• ,.•.••. Minas Gerais
- Indústria de Celulose Borrcgaard S.A ••••••••••••••• R.C.do Sul
- Indústria e Comércio de Madeiras Baptísljllla S.A •••• --&I,ntaCatarIna

Ind~strias Klab ín do Paraná de Celulose SAA ••••••••• Paraná
- Indústrias. Madeirit S.A ••••....••••.•••..•••••••... Parariá
- Olinkraft Celulose e Papel Ltda ••••••••••••••• _•••••• Santa Catarina
- Papel e Celulose Catarinense S.A •••••.••• ,•••••••••• Santa Catarina
- Rigcsa - Celulose. Papel e Embalagens Ltda ••••••••• Santa Calarina
- Rio Doce Madeir·as S.A. DOcemade •••••••••••••••••• EapÍrito Santo
...Rlpasa S".A.Cebilose e Papel •.•.•••.••••••••••••••• são Paulo

VIlI - PESQUISAS EM DESENVOLVIMENTO
O Instituto de PesquisDS e Estudo. Florestais apr!

senta aproximadamente 300 projetos experimentais em desenvolvimento em
áreaa·de a••• n firmas associadas. Seguem r.elacionadas abaixo, as pesqw ".
sas emdeaenvolvimento em cada firma associllCia ;

l.~ - CELULOSE. PAPEL E EMBALAOENS LTDA.
• Adubaçao no plantio de Pinus elliottU varo elllottU
• Estudo sobre oespaçamento no plantio de Bracati.!!,

ga
• Regtmeração natural d, Br.~rga (Subproje.to)
- Cornpcr-tamento de enxertos de Pinus taeda
- lnstala\·ão de pomar de sementes de Pinus elliottii

var. e Iliottii por clone.s
• Plano de ensaio sobre o comportamento florestal

de Pinus elliottii vaI'. densa em competição com
Pinus elliottii vaI'. elliottü de. várias procedê!!,
cias

2. OLlNKRAFT CELULOSE E PAPEL LTDA.
- Estudo da produção de resina em povoamentos de

Pinus ellioltii com 10 anos de idade
- Metados de desbastes - estudo econômico
- Determinação de uma curva de regressão preli~

Dar de crescimento de área basal. por hectare
em função da idáde em povoamentos de Pinus elliot
til - .

- Determinação de curva de regressão definitiva
de crescimento de área basal por hectare em fU!!
ção da idade em povoamentos de Pinus elliottii

- ·EfeitQs do emprego do machado e da moto-serra 8J

bre as perdas de madeir.a de desbaste nos talhÕes
de Pinus

- Â~á de, produção de sementes de Pinus laeda da
Florida - USA

• Plano de adubação fundamental em Eucalyptus vi
minalis .

- Piãiiõde ensaio de adubação no plantio de Pinus
taeda

- Projeto-de instalação de um pomar de sementes
de Pinus tseda

- Plano de ensaio de consorciação entre Pinus taeda
e Araucária angustifolia .

- Plano de ensaio sobre o comportamento de Pinus
elliottii vaI'. densa em competição com outroSPI
nos tropicais

- Teste de progênie de EucalyPtusviminalis
- Ensaio de progênies de Eucalyptus saligna ou Euc,!

lyptus deanei
- Teste conjugado de origens de Eucalyptus deanei
- Ensaio de introdução e procedência de eucalipto

em regiÕeS onde ocorram geadas

- Plano de ensaio de adubação no pl.-ntio de ~
elliottií vaI'. elllottii

- Estudo de caracterlst1cas mecânicas de madeira
de Pinos (Pinus taeda)



3. lND(lSTRIAS MADEIRIT S.A.,
o Adubação de Pinu8 elliotlll de 3 anos
• lnlltalaç~o de pomar de produçko de sementes de

Pinus taeda em Guarapuava
o EnRaio sobr-e eRp9ç~mcnt" de PinUH t"cria 1..
o Plano de ensaio sobre adubuç ao em pinheiro do

paraná (Araucaria angustifolia Be rt , O. KTZE.) •
o Melhoramento de povoamentos naturais da regiao

de Guarapuava
o Plano de ensaio sobre o comportamento florestal

do Pinus elliottii varo densa em competição com
Pinos nao tropicais

o Ensaio sobre produção de mudas de Pinue taeda em
laminados

o Teste de progênie de Eucalyptus viminaUs
o Ensaio de introdução e proced<:ncia de eucalipto

em regiões onde ocor-r-am-geadas
o Plano de ensaio fatorial de adubação no plantio de

Pinue taeda L.
o Eatudo sobre determinação do ponto de estagnação

de P. taeda

a

11. DURATEX S.A. INUÚSTRIA E COMÉRCIO
o Fertillzaç ao fosfatada no plantio de eucalipto
o Ensaio sobre adubação de to!!ças de. E. saligna
o Plano de ensaio de competiçao de varias proceder,

cias de Pínus não tr-opícaís -
o Ensaio sobre o uso do fogo e fertilização em tou

ç aa de euc al ipto
o Ens aío sobre brotação de touç as de eucalipto
o Projeto de instalação de um pomar de serl,ent('s

de Eucalyptus sall&,na Smith
o Projeto de instalaçao de um pomar de sementes

de Eucalyptus grandis
o Plano de ensaio para o estudo do rendimento indu s

trial e natureza dó produto (chapas duras). ohtid;;
das espécies: E. saligna , E.alha. E.grandis e I::.!,.
propinqua, a diferentes e apaç amento s e idade de
corte

o Ensaio de sdubação de EucalyptuR alba
o Introdução da espec íe E.decaisneana na região de

Salto o SP
o Plano de ensaio sobre o compor-tamento florestal

de ellpéc·ies de eucaliptos
o Projeto de ensaio Áohre o comportamento de v••

rias espécies de eucalipto
- Plano de ensaio de competição de linhagens de eu

calipto
o Plano de ensaio de adubação fundamental em Euc a

lyptus saligna
o Ensaio s~ .adubação parcen.da em eucalipto

I

!

•• INDÚSTRIAS.KLABIN 00 PARANÁ DE CELULOSE s.»,
o Plano de ensaio sobre revolvimento de solo para

o plantio de P inus taeda
_ Projeto de Instalaçao de pomar de sementes de

. Plnus taeda.por clone s
- Projeto de instalação de um pomar de sementes de

Pinus caribaea varo hondurensis
o Projeto de lnlltalaçiib de pomar de sementes de

Pinus patula .
o Ensaio fatorial de adubação no plantio de Ar.auca

ria angustifolia
• Plano de ensaio sobre revolvimento de solo para

o plantio de Araucaria angustifolia
o Ensaio sobre adubaçao de mudas de eucalipto
o Plano de ensaio de competição entre Pinos tropi

cai~ e Pinus taeda, na Fazenda Monte Alégre o p!
rana

• - Teste conjugado de origens e progênies de Euca
Jyptus decaisneana A.

o Teste conjugado de origens e procedencras de
E. viminalis .

o Teste de progênie de P. taeda da Rodésia
o Teste de progênie de P:eiiiõiiil var.elliotUida R.2

. désia
o Teite de procedência de Pinus patula

• Eu.io de progênie. de Eucalyptus •• Uana ou !E.:
deanei

o OeiiCãscamento natural do eucaUpto
- Plano de ensaio sobre tratamento de solo apÓS o

corte e lIua innuência na Porcentagem e vigor da
brotação
Ensaio sobre tratos culturais na rormação do eu
callpto
Ensaio de introdução de eucalipto em regiões on
de ocorram geadas

o Projeto de ensaio de Introdução de espécies
Ensaio sobre introdução de espécies de procedên
cias de eucalipto -

o Plano de ensaio sobre fertilização na produção
de mudas

- Plano de ensaio sobre a influênci" da época de
corte do eucalipto na sobrevivência e vigor da bro
tação

o Plantações experimentais de espécies de eucalipto
procedentes da AustráUa .

o Ensaio de procedência de E. robusta em solos hi
dromórficos
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- Teste conjugado de origens e progênies de Eucàlyp
tus saligna

- Plano de ensaio sobre revolvimento de solo para
o plantio de eucalipto

- Ensaio sobre espaçamento e adubação em Pinus
sp

- Teste conjugado de origens e progênies de Euca
lyptus deanei

- Ensaio de progênie de E. saligna varo protusa ou
E. deanei

- Teste de progênie de Eucalyptus virri'inalis
- Métodos de adubação de touças de Eucalyptus
- Estudo sobre a formação de mudas de Eucalyptus

em tuue te s
- Ensaio de introdução e procedência de eucalipto

em r"giões onde ocorram !;!eadas
- Teste conjugado de origens e progênies de Eucalyp

tus granelid Hill e:5-Maiden
- Teste de eompetiçao entr-e origens de Eucalyptus

viminalis Labill
- Teste de progênies de Eucalyptus botryoides Smith
"- T'c s te ele pl"oi:;nie de Euc"lyplus botryuides Smith
- Teste de competição entre origens de Eucalyptus

dec"isneana (urophyllal
tU"CU de produçao de sementes de P. taeda da Fló
rida - USA

- Tcste de procedências de TECA (Tectona grandis)

5. COMPANHIA SUZANO DE PAPEL E CELULOSE
- Plano de ensaio de competição de linhagens de

eucalipto
- Plano de ensaío sobre a desbrota em função da ai

tura da hrotação em eucaliplo
- Projeto de" instalação de um pomar de sementes de

Eucalyptus saligna SM
- Plano de ensaio sobrc o comportamento florestal

de espécies de euealipto r"ce a espaçamentos e ~
dubação

- Plano de ensaio sobre o comportamento florestal
do eucaliplo em diverso>! espaçamentos

- Plano de ensaio sobre adubação de cepas de Euea
Iy ptu s saligna

- Plano de ensaio sobre a idade da desbrota
- Projetu de ínst alaçjio de um pomar de sementes de

EuC";,lvptu",grandis
- Projeto de ensaio sobre o comportamento de várias

espécies de euc al.ipto "
- Estudo da influênCIa da casca no desenvolvimento -

da brotação do eucalipto
- Intl"oclll\"~OdC!"Ellcalyptus decaisncana na região

de Sa lc sopolis - SP
- 1 este de progênie de Eucalyptus saligna
- Bnsalo de aduba7ão em touças de..eucaUpto
- EnsaiO sobre metados de adubaç ao em touças de

euc al ipto
- Plano de ensaio sobre o comportamento florestal

do P. elliottii varo densa em competlção com p..!
nos tropicais

- Propal(ação vcge tat iva do E. saligna proveniente de
Canela - HS

- Teste conjugado de origens e progênies de E. sa
ligna

- Ensaio sobre introdução de espécies de procedê~
cias conhecidas de eucalipto

- Teste de progênie de E. saligna proveniente de ms
trizes de diferentes locais do"Rio Grande do "Sul

- Teste de progênie de E. saligna proveniente de
matrizes selecionndas em Mairinque - SP

- Ensaio de introdução e procedência de" eucalipto
em regiÕes onde ocorram geadas (IJ)

- Projeto de instalação de uma área de produção de
se rnente s de E" gralldis

- Ensaio de adubaç ao no plantio de E. sali[na
- Ensaio sobre tratos culturais na formaçao do eu

c ul ipt o
- Ensaio sobre introdução de e spec Ies de procedê~

c í as conhecidas de eucaliplo



7. CHAMPION PAPEL E CELULOSE S.A.
- Banco de c Ione s de P. caribaea varo caribaea

Projeto de instalaçao de area de produç ao de se
rne nte s de PillUS ooe urpa
Estudo dos nut r Icnte s minerais l í m ít ante s do cres
cimento de Pinus caribaea var. hondurensis, na
região da Casa Branca - SI'
Plano de ensaio de adubação em cobertura de E. sa
ligua com 2 anos de idade, em solo de ~errad-o--
Plano de ensaio de pinos tropicais de varias pr,2
cedências
Projeto de adubação de ~rea de produção de se
mentes de P.car!llaea var.hondurcnsis
Adubaçüo Ir-ac íonnda de li:. saligna no cer;ado
Plano de ensaio sobre cornpe tí ç ao de e spec íes de
eucalipto
Plano de ensaio de comportamento de espécies de
PlIlUS em solo de baixada
Plano de ensaio sobre adubação de touç as de E. ai
ba em solo de cer-r-ado ---
Experimento para verificar eficiência do tratamen
to preservativo de moirões de eucalipto e durab!
l idade de espécies que ocorrem em cerrados e
são utilizadas na confecção de cercas
Estudo do comportamento florestal de E. saligna e
E. gr andi s da Austrália, em diversos espaçame!!



tos
- Plano de ensaio sobre o comportamento da Grne l i

na arborea em compet iç ào c o rn E.grandis
- Plano de ensaio de adaptaç~o ele e apcc ie a de Pinus

na região de Poços de C~ldaH
_ Pl ano J{: f;fawjcJ para estudo de rend irne nto indus

t r ia l c na tur-c z a d a c c lu lo se (,ilUdiJ dt: 4 (;ti,;(;)CI) d;
eucalipto a diferentes e spaç arnento s e idades de,
corte

_ Acompanhamento do s enxertos de P.caribaca varo
hOlllJurensis no Horto N.Sr a , Aparecido

- Fertilizaçao f'osf at ada no pl ant io de euc al into
_ Plano de ensaio NPK Ca e c onduç ao da brotação de

E. saligna
- Plano de ensaio sobre o comportamento florestal

de esp~cies de eucalipto pr-occdente s d a Au,;tr~lia
~ Plano de ensaio sobre produção de madeira para

c e lulo se tipo e xpo r tuç Zo
- Plano de ensaio de adubação em cobertura de E.

s al igna com 3 ano s de idade em solo de cerrado
_ Piano de ensaio de adubação em coho rtur a de E.

sal ign:l c:,.om 5 ~nO!-1 de id ...d(!, em sol~ dr- c(-rradr-;-
_ Int r-oduç ao de I::.decaisne'lOa na r-egiao de ~lr,;;I-

(iuaçu
_ Plano de ensaiu de adubação de touç as de ". sálig

na
_ Plano de ensaio de adubação de louças de t::. ~~llig

na em solos de cerrado
_ Enxa io dp. aduhaçn() f'r-nc ionnda ti,-: P.r.;)rjh:Jf-n v;,r.

hahamensis em solo de cerrado
_ Planodeensaio ("turial de "dui!aç::o no pl ant ro dto

P.carib"ea va,'.bah"men~i~
_ Projeto de pe s qui s a - pe rd a de madeira em vo lu

me
_ Projeto de instalação de um pomar de aementes de

E. saligna
- Projeto de instalação de um pomar de sementes de

E.grandis
- Projeto de ensaio sobre o comportamento de \'3

rios e spec Ies de euc al ípto
- Pomar de sc me nte s de P. cc.rihaea var.C'êJrlbat'a
- Plano de cn s a io sobr-e IJ cc mpo r-Inrnento flo r-esía l

de espécieR líricas de cuc ol ipto
- Teste de progenic de: E. ;dba
- Pomar de sume nte a d" E.,,1h"
- Ensaio sobr-e o comporta~ento de enxertos de

P inu s caríb<.s.ea var. carih3f;a e P.carib&.ca v a r ,

hondu r c ns is
- ~efltc de el!p~cies e pr-oc edcnc iaa de eucaliptos

e rn terreno úmido (solo de baixada)
_ Introdu",,,o de E.amplifC]ia, E.camphora e t::.ovata,

na rej;iao de cerrado (snlrJH de ba ixad a)
- Teste conjugado de origens e progênies de E. sa

ligna
- Ensaio sobre adubação na produção de mudas de

euc al ípto
- Ensaio sobre introdução de espécies de procedê~

cias de eucalipto conhecidas
- 1-:n5"io sobre altura do corte e idade de desbrota

em eucalipto
- Ensaio sobre métodos de condução de touças de

eucalipto
- Ensaio sobre métodos de aplicação de adubo em

touç as de eucalipto
- Introdução de d~sbaste em E. grandis(Austrálial vi

sando a produçao de sementes
- Plano de ensaio sobre adubação de touças de E. sa

!~ ---
- Plano de ensaio de adubação por omissão na forma

ção de mudas de euc al ipto
- P~ano de ens a ío sobre fases de adubação na forma

ç ao de mudas de eucalipto
- Projeto de instalação de área de produção de se

mentes de P .eariba"o \'01'. hondur-en s í s
- Projeio de ins ta laç ao de uma area de produção de

sementes de E.gt·"ndis(Horto M.Guaçul
- Projeto de in"tal.lçao de uma área de produção de

s erne nte s de E.s:randia H. Gigante)
- ~este de procede~cia de E. grandís e E. saligna

En"H110de procedencias de E. robusta em Bol08 hi
dromórficos



8. PAPEL E CELULOSE CATARINENSE S,A. _
- A utilizaçao de baixas dosagens de radiaçao gama

no t r-at arne nto de sementes de Araucaria angustifo
lia
Plano de ensaio de adubação no plantio de E. vimi
nal is

- Plano de ensaio de adubaç ão fundamental em A. an
gu~tlfolla --

- Pr-ojeto de illíltnlação de um pomar de sementes
de P. taeda
Plano de ensaio sobre o comportamento .flor-est.al
de P.ellioltii vaI'. densa em competição com ou
tros pinos tr0J'icai~ ~

- Testes de especies e procedencias de eucaliptos
em terreno umido

- Teste de progênie de. E.viminalis
- Ensaio de introdução de eucalipto em regiões onde

ocorram geadas (H)
- l':studo sobre profundidade de semeadura e tipo

de proteção na formação de mudas de Araucaria
- Plano O" t\n:-~:üo In to r-i nl do adubnç~o n~nlaçüo

de mudas de A. anU\lstifolia



- Teste de procedências e progênics de f;. vlm;n ••
l í s da Austrália (11)

- Ensaio de procedências de Pinux t ar-da
- Ensc ío de procedências de PTiiü-sechinata
- Estudo da densidade de Pínus temperados (P. elli'lt

tii varo elliotlii e P. taeda)
- Bns ••lo noure idade de mUdas para o plantio de A.

LinguHtiftJlja

- Ensaio sol.r-e método" de formação de mudas de
A. angu at ifol Ia

- Influência da luminosid ade e insolaçãu na forma
ção de povoamcnto s de Arauearia "nguqtif(»)ja

- Enauío sobre tr-atos culturais na fo r rnaç ao de p~
voarnentos de Araucuria angu~tifol ia

9. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS BATTISTELLA S.A.
- Efeitos do f'osf'or-o e c a lc ar-eo sn},reo crescimento

de Araucaloia angulltifolí~ em solos com a Ito teor -
de aluminiu
Plano de ensaio sobre a influência das dimensões
do laminado na formaçãn de mudas de Pinheiro
do Paran;.l

- Plano de ensaio fatorial de ddlJb'-lç~(J na fornlêfçã0
de mudas cle~~~c~'.!!!! •.m larninudo s

- Projeto de ins t al aç ao de um pomar de se me nte s
de A. angustifolia

- Projetu de instalação de um pomar de sementes
de P.taeda

- Ensaio de procedências de Pinus taeda
- Ensaio de procedências de Pinus echinata

10- ARACRUZ FLORESTAL S.A.
- Projeto de instalação de um pomar de sementes de

Eucalyptus saligna
- Plano de ensaio de adubação fundamental em E. sa

li!lna· ---
Competição entr-e diferentes espécies de cucalipto
na região ele Ar-acr-uz - ES

- E;studo sobr-e prl'paro de solo e adu,,~{;ão de E. 58
ligna ---

- Ensaio sobre adubação de E.salignae E. grandis
em 4 tipos de solos

- Efeito do tamanho de covas no desenvolvimento de
2'. H:l.lIo/la

.; Comportamento do E,f11ha pr-ovcníente de aernente s
de enxertos feitos .;-;n-cããa Branca - S P

- Controle químico de ervas daninhas; em ár{:as r!
cém-plant adas com eucalípto

- Teste de progênie de E. saligna proveniente de ma
tr Ize s seleciunadas em Ma í rinque • SP

- 'I'uate de prog(:nic de E. sa.!i~~ proveniente de ma
tri"e" de difel"l.:ntclI locaü; tlu 1(10 Grah<le do Sul

- Teste de procedência de TECA (Tcctona grandis )
- Plano de ensaio sobre o comportumento florestal

da Toona ciliata face ao espaçamento e adubação
- Estudo sobre o tamanho da parcela para inventário

norestal
- Estudo sobre a ocorrência de distúrbios fisiol';~

cos em plantaçõcs de eucalipto na região de Ara
cr-uz.- ES

- Ensaio sobre tratos culturais na formação de
voamenlos de eucalipto

._- Ensaio sobre comportamento florestal de
procedências de E.grandis

- Fertilização fosfatada doeE.urophyl1a
Ensaio sobre compor-tamento florestal de
espécies e procedências de euealiptos na
de Araeruz

- Plano de ensaio sobre doses crescentes de adubo
no plantio de E.urophyllana região de Araeruz A

- Plano de ensaio sobre o compor-tamento de esse!!
cias nativas

- Estudo de proced;!ncias de Pinus eal'ibaea
- Projeto de instalação de pomar de sementes de E.

urophylla • A

- Ensaio sobre o comportamento de var-Ias pr-ocedeu
c í as de E. deca isne ana na região de Aracruz -

- Ensaio sobr-e o comportamento de várias procedê!!
cias de E. robusta em solos de baixada

- Plantios experimentais de A. angustifolia

p!!

v~.rias

várias
região



11. INOí'STRlA DE CELULOSE BOHHEGAAHU S.A.
- Projeto de instaJaçao de üm pomar de sementes

de E. saligna
- Ensaio sobre o tipo de recipientes e modos de des

bastes na fOl'mação de mudas de euealipto -
- Competição entre diferentes espécies de eucal ípto s

na região de Gua[ba - RS '
- Ensaio sobre tr-atos culturais na formação de E.

"grandis
- Ensaiosobre a forma de semeadura e tipo de pr2,

teção na formaião de mudas deeucalipto
- Ensaio de progenies de E. saligna ou E. deanei
- Ensaio sobre adubação em cobertura de E. Baligna

com 5 anos de idade
- Ensaio sobre adubação em cobertura de E. ,saligna

corn 4 uno s de idade
- Ensaio sobre adubação em 'cobertura de E. saJ,i~

com 3 anos de idade
- Ensaio <10introdução e prõcedência de cucalipto

em regiões onde ocorram geadas
- Ensaio sobre o comportamento de várias proc~

dências de E. r-obusta



13. COMPANHIA AGRO-FLORESTAL MONTE AJ.EGHE
- Estudo econcmico de de s hast ea e rn Pinus
" Pr-ojeto de instalação de um pomar ~ sementes

de P.carih;H:a V:J'· •. r:;trih:"oa
.•. EnA:.j() Hobr'~ adubaç;HJ flJnd;,mc~titJ r-rn P. (:ar~

vur , hondur-e ns is
- Estudo sobr-e de ar am a artificial" desbaste em .1:-

oocarpa _
- Estudo sobre adubaç ao , e sp aç amento e desbaste

em P"caribacH var. hondurensi}j c Liqu1déimbar
AtJr:IC iflu:.

- E:iIUdo de métodos de formação de mudas de
curibaea var. célrjh~H!H

- Plano de '!n,;aio de ndlJbação no plantio de P. ooc"r
~ (Iator í al l

" Estudo da "dubação em povoamentos de pinos
picais com dírcr-cntcs idade a

- Adubação parcelada em P.caribaea var.caribaea
- Teste de procedência de P. ooc"r[>"
- Ensaio preliminar sobre r-es in••gern em pinos

picais
- Estudo de procedência de Pmu s C'DI'ihap.a
,- Projeto de instalação de u~a de produção de

sementes de P.caribaea varo bahn rnens í s
- Projeto de ins"i'ala\'••o dêU~(k"produção de

se mentes de P. ooc ar pu
- E:!tudo aobr-e -elcterminaçúea de parârnetl"Os

auxílio em inventários florestais de pinos
cais

- Estudo sobre determinação do ponto dI! e6tagn~ç:;"

P.

12. RIO .DOCE MADEIRAS S.A. OOCEMADE
- Projeto ele instalação de um pomar de

de E. saligna
- Plano de ens alo de adubação fundamental em

saligna
- Plano de ens aio de CADAM
- Estudo sobr-e e sp aç amento em euc al ípto
- Comportamento ele E. alha proveniente de

tos em Casa nranca~P
- Coleção em linhas de espécies de eucalipto

ven iente s da África elo Sul
• ~nsajo de comp.,tiçã.o de espécies de eucalipto em

ar e ae pertencentes a OOCEMADE - .ES
- Ensaio sobre dosagem e forma dos adubos no plan

tio de P. c ar-íb ae a var, bahamensis terreno IT
po "nativu"

- Ensaio de competição de esp;'ci"H de Pmua
c aí s em solo tipo" mussunungGiIl, na rc.!giüo
Llnha re s - ES

- Ens aio sobr-e tr-atoa culturais na formação de
voamentos de eucaJiptos

semente.

~,

enxer

tropi
d~

tro

para
trop,!

em povoamentos de pinos tropicais
- Teste de procedência de TECA (Te.ctona grandis)
- Estudo sobre desrama artificial e desbaste em

l'.oocarpa
- Estudo de proced:incla de Pinus Kcsyia-
- Estudo da densidade de pinos tropicaIs
- Ensaio sobre tratos culturaIs na formação de 'p!!

voamentos de Pinus
- Plano de ensaio sobre o comportamento florestal

da Toona ciliataface ao espaçamento e adubação
- Plano de ensaio de P. taeda resistente à seca

14. COMPANHIA AGRÍCOLA E INDUSTRIAL cíCERO PRADO
- Ensaio sobre o comportamento de várias espécies

de Pinus em solos de baixada
- Preparo do terreno para reforma de povoamentos

de eucalipto
- Ensaio sobre eliminação de touç as , visando refor

ma de euc al ípt ais
- Ensaio sobre o comportamento de várias espécies

de eucalipto
- Ensaio de adubação no plantio de E.sali(na
- Ensaio sobre tratos culturais na formaçao do eu

calipto
- Ensaie. sobre aplicação ele calcáreo em covas p!

r-a plantio de E. saligna A

- Ensaio de introduçao e procedencia de eucalipto
em regiões onde ocorram geadas (Il)

- Ensaio sobre introdução de espécies de procedê.!!
c ias conhecidas de eucalipto

- Ensaio sobre espaçarncnto em Pinus taeda
- Ensaio de procedência em Pinusta~
- Ensaio de proccdênci a de P. echinata
- Ensaio de pr-ocedenc ía de E.robusta em solos hl

dromórficos



15. FLORESTAS RIO DOCE S.A.
- Projeto de instalação de um pomar de sementes

de E. saligna
Plano de ensaio de adubação por omissão em !h.
saligna típico
Plano de adubaçjio no plantio de Pinus em terreno
de encosta preparado manualmente
Ensaio fatorial de adubação no plantio de E. gran
dis da Austr~lia
Plano de ensaio de adubação em povoamentos de
EucalyPtus com 3 anos de idade
Plano de ensaio sobre a localização do adubo no-
plantio de eucalipto em terreno preparado me c a
nicurncnte
Plano di" o n s a io sobr-e udubaç;o em povo c montos de
Ellcaly.p-t\l~ spp cnm 1 ano de idade



- Ensaio de jntroduçã~ de e8p~cie8 de eucalipto de
diversos BUbgêneros. pr-occde nte s da Auslr;li·a

- Ensaio '!.e i·ntroduçõo de espé"ies de ElJcalyrlÍ'JH
do, subgcner-o SymphyomirtuH pr-ocede nte s da Au!
lralia

16. EUCATEX S.A. INDÚSTBJA E COMf·;iICIO
- Me todos de produçao de mudas de euc al ipto

Enna ío sobre introdução de pru~edência,; conheci
das de E.grandiil. visando o e spaç arnento e ãl,lk~
ção de adubo

17. RIPASA S.A. CELULOSE E PAPEL
- Ensaio sobre estudo de e spaç amento em E. gra~

dis (África do Sul)
- Plano de ensaio sobre dosagem e forma dos adubos

no plantio de E.urophyl1a


