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o reitor da USp,José GoldemtJr9:
durante sua visita à ESALQ:"w

A assinatura da doação do Horto Florestal de Itatinga ontem na ESALQ.

o reitor José Goldemberg, da USP,
àssina doação do Horto à ESALQ

o reitor da UniversDade de Sã:>
Paulo (USP), José Golderrberg, este\e
ontem na Escola Superior de AgricultUla
"Luiz de Queiroz" onde pmicipou cb
XXXI Congresso Nacion.u dos Estuda!
tes de Agronomia. Depoi; rresenciou,
ao lado de professores e convidados, a

I solenidade de assinatura da escrit ura do
ando o Horto Florestal de Itatinga à
USP-ESALQ que pertencia à Secretaril.
Estadual dos Transportes.

José Goldemberg chegou ao "cam
pus" da ESALQ-USP pouco antes das9
horas da manhã, aguardanrn até perto
das 10 horas o momento de participar de
um painel sobre "A Universidade e a
Produção Cientifica", junto ao presiden
te da ADUSP - Francisco Miraglia,
constante na programação do xxxi
CONEA. Às 11 horas, desculpando-se
em razão do compromiss:> as sumido,
deixou o Salão Nobre para parti cipar da
assinatura da doação do Horto Florestal
de Itatinga. No Gabinete da Diretom
'professores e convidados o aguardavam
para a solenidade que foi iniciada p<r

volta das 11hl0. Além do reitor José Gol
demberg, partÍciparam também desta so
lenidade o Chefe da Procuradoria do P.r
trimônio Imobiliário (Procuradoria Geral
do Estado), José Milton Garcia, os Pr0
curadores do Estado, Coracy Ferreim
Dias e Mima Cotait, o Deputado Estadu
al, Jairo de Mattos o Diretor da
ESALQ-USP, Humberto de Campos, o
Prefeito do Campus da USP em Piraeica-

.ba, Paulo Femando Cidade de Araiíjo,
ex-diretores e demais merrbros do Cor
po Docente da ESALQ-USP. Usaram da
palavra, para comentar sobre a doaçã:>
do Horto Florestal de Itatinga à ESALQ
USP, o Chefe do Departamento de Ciên
cias Florestais da ESALQ-USP, Luiz
George Barriêhello, o Deputado Estadu
alJairo Ribeiro de Mattos, o Diretor da
ESALQ-USP, Humberto de Campos, o
Procurador do Estado, José Milton Gar
cia, e o Magnífico Reitor da USP, Jo!é
Goldemberg.
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ÁREA PARA PESQUISA
EM CAMPO AMPLIADA

A incorporação do Horto Florestal
de Itatinga à USP-ESALQ mais do que
duplicará a área sob a responsabilidade

do Campus de Piracicaba, possibilitando
o desenvolvimento de um programa con
junto de pesquisa com os vários departa-
mentos da ESALQ. , .

O Horto possui uma área rle 2.400
hectares (919 alqueires) e bcali za-se a
200 km de Piacicaba, às margens da Ro
dovia Castelo Branco, no município de
Itatinga, região de Botucatu.

. Exise neste Horto um elevado nú
mero de matrizes de Eucalyptus saligna
com mais de 40 anos de idade, de onde
vem sendo coletadas sementes de alta
qualidade genética, de grande interesse
para reflorestamentos comerciais. Esta
coleta anual já vem sendo feita pejo De
partamento de Ciências Florestais da
ESALQ, em convênios com a FEPASA
- Ferrovias Paulistas S.A.

Sob o aspecto ecológico este
Horto apresenta diversas nascentes e
cursos de água limpa dentro dos povoa
mentos "de eucaliptos, que permitirão de
senvolver pesquisas sobre hidrologia flo
restal, piscicultura e outras áreas.

Pelo seu potencial madeireiro dispo
nível atualmente possibilitará o desen
volvimento de pesquisas em processa
mento mecânico de madeira (desdobro
de toras em serrarias).


