
Apos quatro anos de muita luta e esforgos
par parte da diregao c:ioDepartamento de Sil
vi.cultura da E. S. A. "Luiz de Queiroz", na
pessoa de seu dmamico chefe, Prof. Titular Dr.
flelladio do Amaral Mello, coadjuvado pela efi
clente corpo docente do 1'eferido Departamento,
e contando ainda com as valiosos prestimos do
Magnifico Reitor da U. S..P., de altos funciona-

. rios da Patrim!nio Imobiliario do Estado, e, fi
nalmente, com a colaboragao impresclndivel do
ilu.stre Deputado Estadual Dr. Francsco Ai1tonio
CoelhO, foi sancionada pela Sr. Governador do
Estado, a Lei n.O 1744, publicada no Diario C,fi
cia! de 22-&-78,que aliena pJl' doagao definiti
va a Horto Florestal de Itatinga a Universidade
de Sao Paulo" com utilizagao para aulas prati
cas e pesquLsa cientifica na area de Engenharia
Florestal.

~ intef.essante ressaltar que a Processo de
alienac;ao do 1'efe1'idoHorto teve inicio a 10 de
maio de 1974, quando a Chefia do Departamen
to, tendo conhec.mento oHcial que a Ferrovia
Paulista S.A. - FEPASA estava propensa a
liberal' 0 alud:do imovel, fez 0 pedido de incor
poragao a Universidade de Saa Paulo, justifi
cando a grande utilidade do mesmo para 0 Cur
so de Engenharia Florestal da ESALQ-USP .

o HORTO FLORESTAL DE ITATINGA

Situado no municipio de Itati.nga; a 12 km
dessa cidade, 0 re£e1'ido Horto possui uma area
de 2.224,03 hectares, coberta em sua maioria
pOl' mac'gos f1oi.e~tais de ecalipto. Localiza-se
nUlla regiao de ~o:o tipico "de cerrado" do Es
tado de Saa Paulo, representatlva dos usados
normalmente para im.plantac;ao de ppvaamen
tos florestais e pOI'isso possibilitara a condugao

trabalhos de pesquisa cientif.ica no campo da
Engenh'arla lPlorestal. .

o Departamento de Silv"1cultura- Curso de
Engenhana F'lorestal da ESALQ-USP ja tern
plcgramados os objetivos de utllizagao do ref,e
rido Horta, quais sejam: conservagao geral do
Horto e de todos os seus pertences; manejo a
dequado de talh6es de eucaliptos; corte e retira
da da madeira de povoamentos cLmprometidos;
exploragao racional da floresta; reforma de ta
lh6es decadentes; preservagao e testes do mate
rial genetico ,ex_stente, atraves da selegao ~e
matrizes e testes de progenie; instalagao de a
reas de produ;;ao de sementes; colhetas de se
mentes; instalagao de laboratorio - piloto de
beneficiamento de sementes; instalagao de a
rea-piloto de recreagao e vida sHvestre a beira
da rodovia Castelo Branco; estudos de regimes
de talhadias, prcdugao e qualidade da agua.
dentro de povoamentos d,e eucal'pto; uso de po-

voamento para pastoreio intercalar com objeti
va a prevengao ao incendio; pesquisas em des
dobro secagem da madeira de eucalipto, visan
do utilizagao em construg6es civis, estudos di
versos com a participagao de outros Departa
mentos da E.S.A.L.Q., em suas respectivas a
reas de trabalho em correlagao com os proble
mas florestais.

o Curso de Engenharia Florestal da ESALQ
USP, que oferece atualmente curso de p6s-gra
duagao a nivel de Mestrado e dentro em breve,
a nivel de Doutorado, podera doravante propor
clonal' aos alunos conhecimentos ainda mais e
videnciados, atraves da 'pesquisa bem orientada,
como tambem possibilitar-lhes uma visao rea
lista do campo de traball10 da Engenharia Flo
restal, com a utilizagao do Horto Florestal de I
tatinga para as aulas prat:cas das disciplinas
oferecidas.


