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Com a aliena(:ao palo Estado
para doar;:ao a US? do horto florestal de Itatinga, num total de 2.224
hectares, a Escola Superior de Agrieultura "Luiz de Oueiroz" dispoe
de novo centro de pesquisa, capaz
de dar apoio log/stieo ao curso de
engenharia f10restal e a outros estudos relacionados com silv;eu/tura.
Ate agora, a area experimental'J.:tifizada pela un/dade de PiracicaIJa
limitava··se aos 500 hectares que
canst/tuern a estiJ(:!io experirnental
de Anl/(7{17!Ji, adquiridos em 1973.

o

rao do agravamento da situa(:ao florestal brasileira, em conseqiJencia
do usa imoderado
dos recursos
naturais renovaveis, a ESALQ decidiu criar a cadeira de silvicultura,
aprovada par decreta do governador em mar(:o de 1962. Desde
-entao, 0 ensino da silvicultura
entendida Gorno ciencia que trata
da adminiUrat;a'o cientIficD das flomstas para a prodw;:ao cont/nua de
hens e servit;:os - desenvolveu-se
rapidamentfo" com apoio de tnstitui{-'ties oliciais e de firmas particulares.

hori'o de !tatinga silua·se no

munic/pio de A I/cJrfJe d constitu {do
de duas glebas de terra, com areas
de 281 e 637 alqueires .. respectivamente. Possui valioso patrimfmio
f1orestal, entrando em sua composir;ao talhoes de eucaliptos de diversas especies que necessitam de manejo adequado para preservat;ao. E
de significativo valor para as aulas
prflticas do curso. As duas glebas
pertenciam a FEPASA, enquanto a
esta(:ao experimental de Anhembi
foi adquirida da CESP.
Silvicultura

-

Diante da cons tate·

Par ocasiao da reformular;ilo do
Codigo Flores tal, a ESALO fez-se
representar nos trabalhos pelo pro ..
lessor titular da cadeira de silvicultura, Helladio do Amaral Mello.
Refez-se entao principa/mente
a
parte relacionada com. aplica(:ao
dos incentivos fiscais ao florestamenta
e reflorestamento,
pro vidfmcia que acabou por revolucionar
o conceito de si/vicultura no pai's.
Em 1967, os projetos aprovados, ja
com base no novo Codigo Florestal,
cobriam area de 38.388,15 hectares, com 84.737.578 arvores. Ern

1978, ha 401.063 hectares plantados earn 1.089.750.576 arvores.
Com a reforma universitaria, em
janeiro de 1970, a cadeira de siMcultura
passou a Departamento.
Dois anos depois, foi criado 0 curso
de en,qenf1aria florestaI, come(:ando a funcionar com 12 alunos transferidos do 4.0 ano de engenharia
agronomica, dip/omados em 1973.
Aindc) em 1973, 0 Departamento de
Silvicultura
instalou-se em predio

novo.
Atualrnente,
0 Departamento
tern 1 professor titular,. 2 adjuntos,
5 assistentes doutores, 3 assistentes,
5 auxiliares de ensino. Cinco desses
professores realizarn cur so de posgraduar;ao nos Estados Unidos e
1 no Japao.
curso de engenharia
flares tal tem n/veis de graduar;ao
e pos-graduar;ao (mestrado, embora
ja esteja tramitando processo que
credencia 0 Departamento a eleva ..
10 a dOl/torado). Existem 25 vagas
para 0 curso de graduar;ao e 11 para
pos-graduat;-'ao.
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o interesse de indus trias que utili·
zam a madeira como materia-prima
de seus pradutos. Em conseqiiencia,
5 das maiores indus trias paulistas
do setor uniram-se para fundar 0
Instituto de Pesquisas e Estudo~'
Florestais, sociedade civil, sem fins
lucrativos, que tem par objetivo
elaborar programas de estudos e
analises relacionados com f1orestamento e ref/orestamento e aprolleitamento industrial de produtos florestais.
Esse instituto mantlim ccnvC'Jnio
com a USP, atraves do Departamento de Silitlcultura da ESA L O.
Passui mais de 300 trabalhas de
pesquisas em andamento
e 31
empresas associadas.
Tese -- No dia 1fj de setembro deste
, ana, foi realizado 0 primeiro exame
\~,.. de disserta<;aode mestrado do curso
de engenharia florestal da ESALQ,
ao qual se submeteu a engenheiro
Jose Otavia Brita. 0 trabalho apresentado intitula-se "Utilizar;ao da
madeira com casca na produ<;lia de
celulase sulfato de euca1vptus grandis hill ex maiden e pinus caribaea
mar. var. hondurensis barr. e goif".

