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Eucalyptus Newsletter nº 45 – Fevereiro de 2014

Os Amigos do Eucalyptus

Engenheiro Florestal Edgard Campinhos Júnior
A Eucalyptus Newsletter sente-se honrada em lhes apresentar nessa edição mais
um grande “Amigo do Eucalyptus” e da silvicultura das florestas plantadas de
eucalipto no Brasil. Nosso amigo engenheiro florestal Edgard Campinhos
Júnior teve (e continua a ter) relevante papel no desenvolvimento de tecnologias
corajosas e criativas para que o setor florestal brasileiro pudesse se tornar ainda
mais competitivo. Vocês poderão comprovar isso ao conhecerem um pouco mais
sobre a vida profissional desse talentoso e inovador amigo dos eucaliptos, o que
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acabou por convertê-lo em um dos nomes mais admirados do setor de base
florestal no País e internacionalmente.
Edgard Campinhos Júnior tem seu nome e carreira definitivamente associados à
moderna silvicultura clonal dos eucaliptos. Sua vida profissional está ligada a
grandes desafios tecnológicos e ao desenvolvimento de novas técnicas florestais
para superação de problemas e desafios para tornar o setor mais produtivo e
competitivo. Acredito que para se entender um pouco mais desses desafios é
necessário se conhecer a história e os fatos relevantes que aceleraram essas
conquistas do Edgard e da equipe de pesquisas da antiga Aracruz Florestal.
Em meados dos anos 60’s, exatamente quando se formava engenheiro florestal,
Campinhos encontrou um Brasil repleto de mudanças políticas e econômicas. A
ditadura militar havia se instalado como forma de governo autoritário no Brasil em
1964. Apesar dos inúmeros reclamos e da imagem negativa que esses governos
mantêm até hoje, durante esse período se tomaram ações governamentais que
acabaram por estimular o crescimento do setor de base florestal no País. Em 1966,
foi lançado o PIFR – Programa de Incentivos Fiscais ao Reflorestamento, que visava
a estimular a aplicação de investimentos de pessoas físicas e jurídicas (com
incentivo fiscal) em projetos de plantações de florestas para fornecimento de
madeira para suprir a indústria do aço e da celulose e papel, dentre outras. Em
1974, através do I PNPC – Programa Nacional de Papel e Celulose, a indústria de
celulose e papel passou a encontrar rotas de apoio ao seu crescimento, o que
acabou acontecendo e maravilhando o mundo empresarial.
Para dar suporte a essas novas plantações que eram previstas, havia necessidade
de novas áreas de terra, o que acabou acontecendo em regiões não tradicionais
para a eucaliptocultura da época, como: leste e norte de Minas Gerais, Espírito
Santo e sul da Bahia. Diversos municípios capixabas passaram a receber intensa
atividade de plantios de eucalipto, como Aracruz, Linhares, São Mateus, etc.
Diversas empresas de grande porte se instalaram no Espírito Santo para plantar
eucaliptos, como Flonibra, Florestas Rio Doce, Aracruz Florestal e Vale do Rio Doce.
A finalidade era se plantar muitas áreas de eucalipto em áreas acima do trópico de
Capricórnio, em regiões de clima dito tropical, coisa que não era usual até aquele
momento. Os eucaliptais originados de sementes do Horto Florestal de Rio Claro
(Eucalyptus grandis, Eucalyptus alba, Eucalyptus paniculata, Eucalyptus saligna e
Corymbia citriodora) vinham sendo plantados com sucesso no interior de São Paulo,
Rio de Janeiro, sul e centro de Minas Gerais, regiões mais quentes do Paraná e do
Rio Grande do Sul.
As primeiras grandes áreas florestais com eucalipto e apoiadas pelos incentivos
fiscais começaram a ser plantadas no final da década dos 60’s para servirem de
fonte de suprimento de madeira para as fábricas de celulose de mercado que
deveriam surgir em pouco tempo mais no Espírito Santo e Minas Gerais. Essas
florestas responderam muito bem em crescimento aos estímulos do calor e da
umidade a elas oferecidos nessas regiões tropicais, mas logo se tornaram
susceptíveis ao ataque muito severo de uma doença causada pelo fungo Diaporthe
cubensis (reclassificado como Cryphonectria cubensis). A situação se tornou
dramática a partir dos primeiros anos dos 1970’s a ponto da própria sobrevivência
da futura fábrica da Aracruz Celulose se tornar questionada. Como os efeitos da
doença eram maléficos e mortais a partir de idades ainda jovens (segundo ao
quarto ano de vida), principalmente para Eucalyptus grandis e para Eucalyptus
saligna, era difícil imaginar como suprir de madeira a fábrica que deveria entrar em
operação em 1978. Em 1973, Krugner, Caneva e Cardoso publicaram na revista
IPEF uma das primeiras notas técnicas mostrando a gravidade da doença do cancro
fúngico (http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr06/cap03.pdf), que já estava também
migrando para regiões quentes do estado de São Paulo. A emoção foi intensa e as
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preocupações mais ainda. Estaria o plano de crescimento florestal brasileiro
ameaçado?
Era necessário se encontrar soluções para restaurar a credibilidade e a viabilidade
da eucaliptocultura nessas novas regiões e em algumas tradicionais também. Até
aquele momento não se falava em clonagem, em cultura de tecidos, em
enraizamento de estacas e sequer se conheciam adequadamente os efeitos da
hibridação e da heterose. Todas as plantações de eucalipto eram obtidas a partir de
mudas de sementes, que na época eram obtidas em áreas de coleta ou de
produção de sementes (ou em pouquíssimos pomares) em algumas regiões de São
Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul; além de serem híbridos naturais,
formando plantios heterogêneos em crescimento, forma, qualidade de madeira e
resistência a doenças e pragas. As coisas começaram a acontecer de maneira
rápida a partir de então. Os desafios eram enormes, em especial para a Aracruz
Celulose no Espírito Santo. Era fundamental se buscarem espécies ou procedências
resistentes ou tolerantes ao cancro; ao mesmo tempo em que obter sementes em
quantidades que pudessem atender aos enormes plantios.
Foi exatamente durante esse momento hostil e desafiador que o engenheiro
florestal Edgard Campinhos Júnior começou a trabalhar para a Aracruz Florestal
e a buscar soluções florestais inovadoras para converter uma silvicultura ameaçada
em uma silvicultura vitoriosa e reconhecida globalmente.
Edgard Campinhos Júnior nasceu em outubro de 1937 no município de Linhares,
no estado do Espírito Santo, mais precisamente na Fazenda Goitacazes, que era
uma Estação de Pesquisas Agrícolas da Secretaria Estadual da Agricultura, onde seu
pai trabalhava como técnico agrícola. Entretanto, para poder estudar, acabou
residindo em diversas cidades como Rio de Janeiro, Niterói, Bananal (SP), Passa
Quatro (MG) e Itajubá (MG), em alguns casos como aluno de internato. Quando
terminou seus estudos fundamentais (primário, ginásio e colegial) retornou para
Vitória (ES) em 1958, onde foi trabalhar para juntar recursos para conseguir seguir
com estudos universitários.
O convívio com o meio rural foi intenso. Nasceu na Fazenda Goitacazes e viveu
também na Fazenda Bela Vista (em Bananal, SP) durante a infância. Por isso, logo
se identificou com os temas agrícolas e selecionou a agronomia para seguir adiante
nos estudos. Em 1960, mudou-se para Viçosa (MG) com a meta de estudar
agronomia. Porém, com a criação da Escola Nacional de Florestas na UREMG
(Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, atualmente UFV – Universidade
Federal de Viçosa), em convênio com a FAO – Food and Agriculture Organization,
acabou migrando para essa nova carreira – fez vestibular e ingressou na recémcriada nova engenharia no Brasil. Durante o curso, por razões institucionais, acabou
transferido com o curso para a UFPR – Universidade Federal do Paraná, onde
continuou seus estudos florestais. Em 1965, formou-se engenheiro florestal na
segunda turma de engenheiros florestais da UFPR. Teve a seguir empregos rápidos
na Bahia e em Minas Gerais; nesse último caso, para instalação de viveiros
florestais junto ao IEF – Instituto Estadual de Florestas, com a finalidade de
produção de mudas de eucaliptos e de Pinus.
A fundação da Aracruz Florestal em 1967 despertava a atenção e criava
expectativas para a população capixaba. Isso ainda era mais válido para quem
tinha uma carreira florestal pela frente e um dos poucos diplomas de engenheiro
florestal no País. Não foi difícil conseguir uma colocação na empresa, já em 1968.
Estava assim plantada a semente para que se germinasse uma carreira repleta de
realizações eucalípticas, que na Aracruz durou até 1994, quando Edgard Campinhos
Júnior se aposentou na empresa. Durante 26 anos na Aracruz, ele conquistou, junto
com sua equipe, inúmeros feitos, os quais tornaram esse grupo uma referência
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nacional e internacional para implantação de florestas de alta produtividade e
qualidade a partir de clones de eucaliptos.
O reconhecimento desse enorme sucesso pode ser comprovado pela obtenção de
diversas premiações, a mais significativa de todas que foi a recebida da Fundação
Marcus Wallenberg, da Suécia. Em setembro de 1984, o grupo florestal da Aracruz
recebeu do rei Gustavo, o Prêmio Marcus Wallenberg (http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/Premio_Marcus_Wallenberg.pdf), considerado como sendo a
mais alta distinção anualmente concedida a pesquisadores florestais no mundo e
ligados a processos industriais. O prêmio foi entregue a quatro representantes da
empresa: aos pesquisadores Edgard Campinhos Júnior e Yara Kiemi Ikemori e aos
executivos Leopoldo Garcia Brandão (diretor florestal) e Ney Magno dos Santos. A
premiação contemplou os resultados atingidos para implantação de florestas de
altíssima produtividade pela tecnologia clonal para suprimento de madeira para a
sociedade. Além dessa premiação, Edgard Campinhos Júnior também recebeu
outros reconhecimentos públicos, como: Prêmio “Araucária de Prata” da Associação
Paulista de Reflorestamento (1985) e “Homenagem ao Pioneirismo”, da Associação
Paranaense de Engenheiros Florestais (1997).
Edgard Campinhos Jr. ocupou diversos cargos na Aracruz, mas o mais significativo
e por mais longo prazo foi o de Gerente Geral de Silvicultura e Pesquisa.
Curiosamente, a estratégia da empresa era a de colocar a pesquisa como parte
integrante da atividade operacional para o aperfeiçoamento das plantações – algo
que foi necessário e que deu muito certo no caso da Aracruz Florestal.
Mas afinal de contas! Quais foram essas tecnologias que tantos aplausos e lauréis
foram concedidos à equipe de pesquisas florestais da Aracruz Florestal? Com sua
equipe florestal, as seguintes novas técnicas florestais podem ser relatadas:


Semeadura direta de sementes de Eucalyptus nas embalagens para a
produção de mudas;



Utilização de terra do subsolo como substrato para produção de mudas;



Plantio irrigado de eucalipto durante o ano todo e não apenas na estação
chuvosa (como era costume na época);



Aperfeiçoamento de equipamento para aplicação termonebulizável de
formicida;



Utilização de grade “bedding” no preparo do solo para reforma das florestas
plantadas;



Desenvolvimento e adequação de metodologia para enraizamento de
estacas de Eucalyptus para as condições da Aracruz;



Criação de sistema de plantio de mudas rustificadas;



Instalação de pomares de produção de sementes híbridas e de espécies
puras para serem utilizadas em plantações, hibridações, embasamento e
contínua revitalização da propagação vegetativa e do melhoramento
florestal;



Introdução e adaptação do método com uso de tubos de polipropileno e
bandejas de poliestireno para formação de mudas, com tecnologia adaptada
de viveiristas do Hawaii;
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Desenvolvimento de critérios para seleção de árvores matrizes para
clonagem e reprodução assexuada em larga escala;



Estudos e aplicação de balanços nutricionais para as plantações florestais;



Estudos e aplicação da interação solo x clone nas atividades florestais;



Estudos em conjunto com a pesquisa industrial para a caracterização da
qualidade ideal de madeira para produção de celulose destinada a
diferentes tipos de papéis e também para produtos serrados;



Obtenção de sementes e de genótipos para formação de um banco genético
de primeira qualidade;



Estudos sobre a clonagem do Coffea robusta, como uma extensão dos
estudos de clonagem como forma de cooperação para a agricultura
capixaba;



Desenvolvimento interativo da apicultura associada à eucaliptocultura como
processo de integração com as comunidades regionais;



Etc., etc., etc.

Dentre todas essas tecnologias, a que mais impactou toda a silvicultura brasileira
foi o desenvolvimento da propagação vegetativa em eucaliptos, também conhecida
como silvicultura clonal. Esse modelo clonal é o dominante atualmente na
eucaliptocultura brasileira - ele surgiu como uma solução para a ameaça do cancro
do eucalipto, que era ameaçador e causador de muitos pesadelos para os
engenheiros florestais em épocas passadas.
A razão para se ter que buscar clones era muito simples. O modelo baseado em
sementes trazia muita variabilidade e vulnerabilidades. Mesmo que se
encontrassem espécies ou procedências tolerantes ou resistentes ao cancro,
haveria a dificuldade de se terem quantidades de sementes suficientes para
alimentar os viveiros que precisavam produzir milhões de mudas por ano. Além
disso, espécies muito diferentes significavam incertezas em relação à qualidade da
madeira e desempenhos florestais futuros. Clonar seria uma solução – bastaria se
encontrar genomas adequados em árvores superiores e se multiplicá-las
vegetativamente, tantas vezes quantas fossem necessárias. É claro, que se
resguardando para evitar excessiva domesticação da espécie.
Entretanto, não havia tecnologia para clonagem de eucalipto em larga escala. A
ideia de propagação vegetativa dos eucaliptos surgiu de uma viagem de Edgard
para a Austrália, na busca de sementes de espécies ou de procedências mais
adequadas. Em uma visita ao viveiro da CSIRO (em Coff’s Harbor), ele encontrou
uma área de experimentações do renomado professor Lindsay Pryor, onde existiam
algumas maravilhosas plantas clonais de Eucalyptus grandis.
Em outra
oportunidade, tomou conhecimento de estudos de propagação vegetativa de
eucaliptos que vinham sendo realizados por pesquisadores franceses (AFOCEL Association Foret-Cellulose), no Congo, África.
Com esses embasamentos, a
Aracruz pôde adaptar a tecnologia de propagação vegetativa para produção em
larga escala, valendo-se do aperfeiçoamento da metodologia desenvolvida no
Congo, de acordo com suas próprias condições ecológicas, selecionando árvores
matrizes das plantações da própria empresa.
Além de se ter a técnica de propagação vegetativa, havia que se elegerem as
árvores matrizes para serem clonadas – e elas precisavam ser resistentes ao

7

cancro, mostrarem altas produtividades florestais e características de qualidade
requeridas na madeira.

Os desafios eram então muito importantes:
1. Desenvolvimento da técnica de propagação vegetativa desde a seleção e
rejuvenescimento de estacas, promoção de enraizamento até se converter
as estacas em mudas viáveis para irem a campo em enormes quantidades;
2. Seleção das árvores fornecedoras de estacas, que deveriam ter altas
produtividades, boa qualidade de madeira e se mostrarem resistentes ao
cancro.
Esses dois importantes desafios precisavam acontecer conjuntamente e
rapidamente. A Aracruz Florestal precisava plantar milhões de novas árvores e elas
não poderiam ser susceptíveis ao cancro – mas também precisavam ser de alta
produtividade e com madeira de qualidade compatível aos requisitos da nova
fábrica. Depois de muitas pesquisas, viagens e parcerias com diversas
universidades e institutos de pesquisas, os estudos permitiram eleger o híbrido de
Eucalyptus urophylla (resistente ao cancro) com Eucalyptus grandis (produtividade
e qualidade da madeira) como a base para obtenção das árvores matrizes para
produção das estacas para clonagem.
A clonagem do eucalipto permitiu não apenas a solução do problema fitossanitário,
mas trouxe uma série de outras vantagens associadas, tais como: maior
uniformidade das árvores e da madeira, maior sobrevivências das plantas, maior
produtividade, maior domínio sobre a variabilidade florestal e aceleração dos
programas de melhoramento florestal.
Em pouco tempo, a Aracruz conseguiria notáveis ganhos em IMACEL – Incremento
Médio Anual com base em equivalente em celulose produzida por hectare.ano. Os
valores iniciais que eram de 5,6 toneladas equivalentes por hectare.ano mais do
que dobraram, atingindo perspectivas sustentadas de valores próximos a 12. Na
inauguração da fábrica, em 1978, a Aracruz Florestal já possuía em suas áreas
florestais alguns milhões de plantas clonadas de eucalipto.
Tudo aconteceu em menos de uma década, uma conquista definitivamente
surpreendente e revolucionária que abrilhantou o mundo florestal brasileiro, seja na
Aracruz ou em outras empresas e universidades que seguiram caminhos
semelhantes.
A equipe da Aracruz Florestal (Edgard Campinhos Jr. e Yara Kiemi Ikemori) e
demais pesquisadores da Aracruz Celulose (Ergílio Claudio-da-Silva Júnior, Braz
José Demuner e Fernando de Léllis Garcia Bertolucci) passaram a serem
palestrantes frequentes em eventos florestais e celulósico-papeleiros em todo o
mundo, relatando esses ganhos com essas tecnologias que podemos considerar
disruptivas.
Durante as décadas seguintes, a Aracruz continuou a aperfeiçoar seus clones,
orientando-os para produtividade, uniformidade, qualidade da madeira, conversão a
celulose, tipo de produtos destinados e adaptabilidade às sítios florestais regionais.
A história de sucesso da clonagem acabou por se consolidar e a fazer parte das
práticas florestais da maioria das empresas produtoras de florestas plantadas de
eucalipto. Inicialmente, a urgência e os maiores desafios eram da Aracruz Florestal
e da Aracruz Celulose. Essa atividade toda acabou por levar inúmeras equipes de
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pesquisas em empresas florestais e em inúmeras universidades a embarcarem na
rota da hibridação e clonagem dos indivíduos superiores selecionados. Com isso, a
tecnologia não teve proprietário único, acabou sendo uma conquista para toda a
sociedade florestal. Graças a isso, a clonagem do eucalipto é uma tecnologia
consagrada de norte a sul e de leste a oeste do País – e fora dele também.
Para o Edgard Campinhos Junior foi um desafio apaixonante e dedicado a uma
árvore que admirava desde a infância. Quando lhe perguntei em que época da vida
os eucaliptos passaram a fazer parte de sua rotina diária, ele me confidenciou que
desde a adolescência. Quando ainda um jovem adolescente, ele morava na Fazenda
São Bento, em Passa Quatro (MG). Nessa área rural existia um bosque majestoso
de eucaliptos, com árvores enormes, copas frondosas, largos diâmetros, cascas
lisas e prateadas e odor característico. Os colonos da fazenda diziam que eram “pés
de calipe” e que o bosque era um “calipitá”. Continuou dizendo que uma vez
algumas árvores de eucalipto foram abatidas no Ginásio São Miguel, em Passa
Quatro, onde estudava na condição de aluno interno. Essas árvores destinavam-se
para serraria, mas deixaram no chão seus frutos e sementes. O jovem Edgard
separou sementes e as levou para plantar na Fazenda São Bento, produzindo com a
ajuda do hortelão da fazenda suas primeiras mudas de eucalipto. Mal imaginava o
jovem Edgard que ele se tornaria um ícone global com seus estudos sobre essas
árvores que já o encantavam quando ainda era um “moleque da fazenda”.
A partir de 1994, Edgard Campinhos Júnior tem-se dedicado a trabalhar como
consultor internacional, tendo ajudado empresas, universidades e governos, seja
em trabalhos de assessoria, ou de palestras ministradas. Em termos de inclusão
intelectual, Campinhos Júnior tem levado suas conquistas e as descobertas sobre os
eucaliptos para inúmeros países e estados brasileiros, sempre ensinando e
aprendendo sobre a eucaliptocultura – uma rota interminável de descobertas
novas. Pode-se, sem medo de errar, dizer que Edgard Campinhos Júnior é hoje um
“cidadão global”, que levou a imagem dos eucaliptos de alta produtividade e
sustentabilidade para milhares de pessoas que o assistiram em palestras ou que
leram seus trabalhos técnicos.
Quando lhe questionei sobre as suas contribuições mais relevantes para o setor de
base florestal, respondeu-me de forma modesta, mas consciente de que seu papel
foi importante para a eucaliptocultura, como relata a seguir:
“Eu me dediquei intensamente à minha profissão de engenheiro florestal, aplicada
ao gênero Eucalyptus, realizando alguns avanços tecnológicos que alavancaram o
sucesso de sua utilização para diversos fins, bem como atividades operacionais e
para maior aproveitamento dos seus produtos. Considero que a contribuição técnica
de nossa equipe na Aracruz Florestal ao setor de base florestal tenha sido o
conjunto de avanços que juntos promovemos, tais como: técnicas de introdução e
seleção de material genético, adequado para cada “site” ou ecossistema;
desenvolvimento e introdução de técnicas de viveiro para produção de mudas por
semente e clonagem (enraizamento de estacas); novas embalagens e substratos
para mudas; mecanização de operações de viveiro; aumento significativo da
otimização da produtividade da indústria de celulose, devido à produção de madeira
de alta qualidade; novas técnicas silviculturais para implantação de florestas, como
o plantio irrigado, ao longo do ano, com uma única dose de água na cova;
desempenho significativo da qualidade do produto florestal (floresta homogênea,
boa desrama natural, baixa percentagem de casca, etc.); fertilização específica
para cada “site”; plantas resistentes ou tolerantes aos ataques de insetos e
doenças; etc.
Toda esta tecnologia avançada, desenvolvida e adotada, na produção de madeira
de eucalipto, para diversas utilizações, contribuiu significativamente para
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preservação e crescimento das áreas das matas nativas em função do uso da
madeira do eucalipto e do manejo das plantações em mosaicos sustentáveis.
Aprendi muito em todas as viagens para participar de congressos florestais
mundiais, seminários técnicos, visitas às empresas, no Brasil e exterior. Também
transmiti muitas experiências, que foram adotadas em outros países, como na
África do Sul, China, Estados Unidos, Indonésia, Malásia, Uruguai, Chile, Timor,
Papua Nova Guiné e no Brasil.
Pela minha participação ativa (por muitos amigos, considerada criativa) na Aracruz
Florestal, acredito que pude colaborar para o sucesso da empresa a nível mundial.
Quero também destacar o papel e a atitude do nosso amigo, Dr. Leopoldo Garcia
Brandão, diretor florestal da empresa, que definitivamente sempre acreditou na
necessidade de pesquisas aplicadas, dando todo apoio e confiança aos seus
pesquisadores e colaboradores”.
Sobre o futuro, Edgard Campinhos Junior acredita que novas conquistas serão em
breve alcançadas pela eucaliptocultura. Segundo ele, o desenvolvimento
tecnológico e científico para atendimento de novas realidades operacionais e a
criatividade dos pesquisadores são inesgotáveis, praticamente sem limites.
Campinhos acredita que os testes clonais podem ser mais aperfeiçoados, inclusive
com relações mais diretas entre clones, espaçamentos e sítios florestais. Sua
verificação de que alguns clones preferem produzir diâmetros em detrimento de
altura indicam que se podem criar florestas de árvores mais baixas e mais
robustas. A orientação para diâmetro produziria árvores com menos copa e menos
casca. As copas também poderiam ser melhoradas para terem poucos galhos finos
e longos, de forma a terem a exata dimensão para sombrear o solo e estimular a
desrama natural. Em resumo, está na hora de incluir a fisiologia vegetal no
melhoramento das florestas clonais.
Além das tecnologias e das realizações profissionais, nosso amigo dos eucaliptos
não poderia se esquecer de outra realização importante em sua vida: sua família de
altíssima aderência aos temas agronômicos e florestais. A esposa Maria Geraldina
Nogueira Campinhos, conheceu ainda jovem, lá na mesma Passa Quatro, onde
também conheceu os eucaliptos. Os três filhos do casal são todos ligados à
Natureza e às ciências agronômicas e florestais. As duas filhas (Cristiane e Eliane)
são formadas em Agronomia e o filho Eduardo é engenheiro florestal e trabalha
atualmente na Fibria (formada pela fusão da Aracruz Celulose e Votorantim
Celulose e Papel).
Amigo Campinhos, você e sua equipe no Centro de Pesquisas Aracruz (CEPAR)
foram vitais para que acontecessem mudanças radicais nas tecnologias florestais da
eucaliptocultura. Parabéns a você, à amiga Yara Kiemi Ikemori e em especial ao
querido amigo Leopoldo Garcia Brandão. Parabenizamos também a todos os
técnicos das áreas operacionais da Aracruz Florestal, a quem você atribui grande
parte dos muitos sucessos conquistados pela empresa.
Por essas e muitas outras razões, caro amigo Edgard Campinhos Júnior, aceite
nossos agradecimentos por tudo que você fez e tem feito pela silvicultura das
florestas brasileiras de eucalipto.
Você tem muitos créditos no setor pelas suas inúmeras realizações, por isso, nosso
muito obrigado e com certeza de todos nossos leitores. Em nome de todos
justificadamente o reconhecemos como aquilo que você sempre foi e será: um
grande “Amigo do Eucalyptus”.
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Seleção de artigos e palestras do engenheiro florestal Edgard Campinhos
Júnior e de sua equipe na Aracruz (atualmente, Fibria)
Uma significativa parte das publicações de Edgard Campinhos Júnior e de sua
equipe na época de suas pesquisas e desenvolvimentos pioneiros na Aracruz foi
produzida na época pré-digital, antes do advento da Internet. Por isso, não nos foi
muito simples resgatar essas publicações para compartilhar com vocês. Algumas
bases de dados possuem relações mais completas da bibliografia desenvolvida pelo
nosso amigo dos eucaliptos dessa edição. Em caso de alguns dos leitores quiserem
acionar essas bases, talvez possam conseguir cópias de alguns dos artigos que não
conseguimos recuperar.
Sugerimos as seguintes bases de dados para serem observadas:
AGRIS - FAO – Food and Agriculture Organization
http://agris.fao.org/agris-search/searchIndex.do?query=campinhos&x=0&y=0

SNIDA: Sistema Nacional de Informação e Documentação Agrícola – MAPA –
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
http://snida.agricultura.gov.br:81/cgi-bin/..%5Ccgibin%5Cwxis.exe?IsisScript=Cenagri_Search.xis&method=post&caminho=f:%5Cxitami%5Cw
ebpages%5Cbinagri%5Cbases%5C&agb=agb&formato=1&quantidade=25&proxdoc=1&inver
so=on&expressao=Campinhos%20Junior,%20E. (Copiar esse endereço de URL e colar no
box de seu navegador para encontrar a pesquisa na base de dados do SNIDA)

BDPA - Base de Dados da Pesquisa Agropecuária - Embrapa
http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca?b=ad&id=288006&biblioteca=vazio&busca=autor
ia:"Campinhos junior, E."&qFacets=autoria:"Campinhos junior, E."

IPEF Biblioteca – Pesquisa bibliográfica no Instituto de Pesquisas e Estudos
Florestais
http://www.ipef.br/biblioteca/acervo.asp (Pesquisar por Campinhos no box de autor)

Também sugerimos uma navegação no “Curriculum Vitae” preparado pelo Edgard
Campinhos para essa nossa seção:
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/01_CV_Edgard_Campinhos_Jr.pdf
De nossa parte, buscamos recuperar artigos em bibliotecas digitais e em nossos
arquivos pessoais, bem como recebemos a cooperação do próprio engenheiro
Edgard Campinhos Júnior, que nos enviou alguns de seus mais importantes artigos
em papel, para que fossem criadas cópias digitais em pdf para serem colocadas,
com sua autorização, em nossos websites.
A seguir, estou lhes apresentando uma seleção de artigos e textos para navegação,
constituída de publicações relevantes do engenheiro florestal Edgard Campinhos
Júnior, publicados ao longo de sua produtiva carreira. Aproveitem, muitos desses
artigos são relatos da própria história inicial da propagação vegetativa e do
melhoramento florestal do eucalipto para produção de celulose de mercado nas
regiões do Brasil entre o trópico de Capricórnio e o Equador. Conheçam artigos que
relatam tecnologias pioneiras sendo introduzidas com coragem pela equipe florestal
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da Aracruz Florestal entre os anos 70’s a 90’s, com muita competência, criatividade
e audácia.

Plantios sustentáveis de eucalipto de alto rendimento para produção de
fibra: o caso Aracruz. E. Campinhos Jr. Website Grau Celsius. 11 pp. Acesso em
20.02.2014:
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/SD_Plantios_sustentaveis.pdf

Os plantios clonais de eucaliptos no Brasil: uma realização surpreendente.
E. Campinhos Jr. Website Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 44 slides.
(2010)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/2010_Clonagem_Realizacao_surpreendente.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Fotos_Galeria_Explanacao.pdf
(Explanação
em anexo de cada um dos 44 slides do arquivo em PowerPoint imediatamente acima)

Clonagem do eucalipto: a primeira experiência do Brasil foi feita em
Aracruz. Rodrigo Berardo entrevista Edgard Campinhos Jr. Folha do Litoral.
(2009)
http://www.folhalitoral.com.br/site/?p=noticias_ver&id=224

Os plantios clonais de Eucalyptus no Brasil: uma realização surpreendente.
E. Campinhos Jr. Revista Opiniões (Março-Maio). (2006)
http://www.revistaopinioes.com.br/cp/materia.php?id=408

Sustainable plantations of high-yield Eucalyptus trees for production of
fiber: the Aracruz case. E. Campinhos Jr. New Forest 17: 129–143. (1999)
ftp://ftp.aphis.usda.gov/foia/FOLDER_10/AR00036413%20Campinhos_1999.pdf (em Inglês)
http://books.google.com.br/books?id=Vd2g3qEidL0C&pg=PA129&lpg=PA129&dq=eucalyptu
s%2Bcampinhos%2Baracruz&source=bl&ots=QGf5slPkg1&sig=yuUMCwxBRk3Sh8nf2QPxF3euAs&hl=ptBR&sa=X&ei=N_z4UtXLJ7TI0AG4_IHAAQ&ved=0CDIQ6AEwAjgK#v=onepage&q=eucalyptus
%2Bcampinhos%2Baracruz&f=false (em Inglês)
http://link.springer.com/content/pdf/10.1023%2FA%3A1006562225915
Inglês)

(Resumo

em

Sustainable management of plantation forest in the tropics and subtropics.
E. Campinhos Jr. In: “Readings in Sustainable Forest Management”. FAO – Food
and Agriculture Organization. FAO Forestry Paper (FAO). 0258-6150, no. 122. pp.:
45 – 54. (1994)
http://www.fao.org/docrep/015/T0843E/T0843E00.pdf (em Inglês)
https://archive.org/download/readingsinsustai034860mbp/readingsinsustai034860mbp.pdf
(em Inglês)

Desenvolvimento do Eucalyptus do futuro. E. Campinhos Jr.; E. Cláudio-daSilva Jr. Silvicultura 12(42): 83 – 93. (1992)
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1992_Eucalyptus_do_futuro.pdf

CITAÇÃO: Plantación de eucalipto de alto rendimento. E. Campinhos Jr.
Uruguay Forestal (1992)
http://orton.catie.ac.cr/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=BIBNAL.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn
=001515 (em Espanhol)

CITAÇÃO: Floresta de eucalipto de alto rendimento. E. Campinhos Jr.
Jornadas sobre Eucaliptos de Alta Productividad. Volume 1: 35 – 39. (1991)
http://orton.catie.ac.cr/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=SAGYP.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=
003068

CITAÇÃO: Plantation of fast-growing species for tropical
Campinhos Jr. 10th World Forestry Congress. Paris, França. (1991)

areas.

E.

https://getinfo.de/app/Plantation-of-fast-growing-species-fortropical/id/BLCP%3ACN020635406 (em Inglês)

Development of the Eucalyptus tree of the future. E. Campinhos Jr.; E.
Claudio-da-Silva Jr. ESPRA – Empire State Paper Research Association. Spring
Meeting. Sevilha. 23 pp. (1990)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Tree_of_future.pdf (em Inglês)

O impacto da tecnologia da propagação clonal do eucalipto. E. Campinhos Jr.
Workshop “Resultados e Perspectivas da Biotecnologia Florestal no Brasil”. IEA –
USP – Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. 08 pp. (1989)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1989_Propagacao_clonal_Eucalipto.pdf

Selection and management of the basic population Eucalyptus grandis and
E. urophylla established at Aracruz for the long term breeding. E. Campinhos
Jr.; Y.K. Ikemori. Conference on Breeding Tropical Trees: Population structure and
genetic improvement strategies in clonal and seedling forestry. pp.: 159 – 175.
Tailândia. (1988)
http://books.google.com.br/books?id=qczSsXRt6F8C&q=%22Selection+and+management+
of+the+basic+population+eucalyptus+grandis+and+e.+urophylla+established+at+Aracruz
+for+the+long+term+breeding%22&dq=%22Selection+and+management+of+the+basic+p
opulation+eucalyptus+grandis+and+e.+urophylla+established+at+Aracruz+for+the+long+t
erm+breeding%22&hl=pt-BR&sa=X&ei=Ygv5UpPgEMygkQfnoIGABw&ved=0CEUQ6AEwAw
(em Inglês)

Clonagem em Eucalyptus spp na Aracruz Florestal S/A. E. Campinhos Jr.;
Y.K. Ikemori. IPEF Série Técnica 13: 09 – 14. (1987)
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr13/cap01.pdf

CITAÇÃO: Cloning Eucalyptus species. E. Campinhos Jr.; Y.K. Ikemori.
Management of the Forest of Tropical America: Prospects and Technologies
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Conference. Rio de Piedras (Puerto Rico). Institute of Tropical Forestry. pp.: 291296. (1987)
http://orton.catie.ac.cr/cgibin/wxis.exe/?IsisScript=orton.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=0
07919 (em Inglês)
e
http://books.google.com.br/books/about/Management_of_the_forests_of_tropical_Am.html?i
d=S1OKZ1Gx2WUC&redir_esc=y (em Inglês)

Forestry productivity in the tropics: Aracruz experience. E. Campinhos Jr.
ESPRA – Empire State Paper Research Association. Spring Meeting. Rio de Janeiro.
04 pp. (1986)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1986_Aracruz_Experience.pdf (em Inglês)

The new eucalypt forest. Lectures given by L.G. Brandão; Y.K. Ikemori; E.
Campinhos Jr. The Marcus Wallenberg Prize Winners. 67 pp. (1984)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1984_The_new_eucalypt_forest.pdf
Inglês)

(em

Teste de procedência de Eucalyptus grandis em Aracruz, ES. E. Campinhos
Jr.; Y.K. Ikemori; R. Maciel. Silvicultura 8(28): 221 - 225. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Teste_procedencias.pdf

Introdução de nova técnica na produção de mudas de essências florestais.
E. Campinhos Jr.; Y.K. Ikemori. Silvicultura 8(28): 226 - 228. (1983)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/1983_Nova_tecnica_propagacao_vegetativa.pdf

Desenvolvimento
de
equipamento
para
aplicação
de
formicida
termonebulizável. E. Campinhos Jr. Silvicultura 8(28): 229 - 230. (1983)
http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/1983_Aplicador_Inseticida_termonebulizavel.pdf

Produção de sementes de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla por
polinização aberta: resultados preliminares. Y.K. Ikemori; E. Campinhos Jr.
Silvicultura 8(28): 306 – 308. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Polinizacao_aberta.pdf

Teste de progênies de Eucalyptus grandis procedentes de Atherton
Tabbleland, Queensland (Austrália), na região de Aracruz (ES): resultados
preliminares aos 3 anos de idade. Y.K. Ikemori; E. Campinhos Jr.; R. Maciel.
Silvicultura 8(28): 309 – 312. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Teste_progenies.pdf
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Teste para utilização de porta-iscas no combate a saúva, na Aracruz
Florestal. J.E.M. Alves; E. Campinhos Jr. Silvicultura 8(32): 151 - 155. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Porta_iscas.pdf

Projetos de conservação ex-situ de recursos genéticos de coníferas da
América Central e México - Camcore/Aracruz. E. Campinhos Jr.; F.C.G.
Martins; Y.K. Ikemori. Silvicultura 8(32): 216 - 220. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Conservacao_ex_situ.pdf

Produção massal de Eucalyptus spp através de estaquia. E. Campinhos Jr.;
Y.K. Ikemori. Silvicultura 8(32): 770 – 775. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Producao_massal.pdf
Densidade básica, teor de holocelulose e rendimento em celulose de
madeira de Eucalyptus grandis. L.E.G. Barrichelo; J.O. Brito; H.T.Z. Couto; E.
Campinhos Jr. Silvicultura 8(32): 802 – 808. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Madeira_Celulose_Egrandis.pdf

Selecting and breeding for desirable wood. B. Zobel; E. Campinhos Jr.; Y.
Ikemori. TAPPI Journal (January): 70 – 73. (1983)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Selecting_Breeding_Wood_Trees.pdf
Inglês)

(em

Nova técnica para a produção de mudas de essências florestais. E.
Campinhos Jr.; Y.K. Ikemori. IPEF 23: 43 – 46. (1983)
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr23/cap07.pdf

CITAÇÃO: Selecting and breeding for wood uniformity. B.J. Zobel; E.
Campinhos Jr.; Y. Ikemori. TAPPI Research and Development Division Conference.
pp.: 159 – 168. (1982)
http://www.gbv.de/dms/tib-ub-hannover/241865263.pdf (em Inglês)

Producing vegetative propagules in the nursery. E. Campinhos Jr. IUFRO Joint
Meeting on Genetics about “Breeding Strategies Including Multiclonal Varieties”. 10
pp. (1982)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1982_Vegetative_propagation.pdf
Inglês)

(em

More wood of better quality through intensive silviculture with rapidgrowth improved Brazilian Eucalyptus. E. Campinhos Jr. TAPPI Journal 63(11):
145 - 147. (1980)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/More_Better_Wood.pdf (em Inglês)

More wood of better quality: intensive silviculture with rapid-growth
improved Eucalyptus spp. for pulpwood. E. Campinhos Jr. TAPPI – Technical
Association of the Pulp and Paper Industry. 07 pp. (1980)
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/More_Wood_Tappi.pdf (em Inglês)

Comportamento de várias procedências de E. urophylla na região de
Aracruz – ES. G. Bertoloti; E. Campinhos Jr.; Y.K. Ikemori. Boletim Informativo
IPEF 8(27): 19 – 20. (1980)
http://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf27.pdf

Estudo de procedências de Pinus caribaea. G. Bertoloti; E. Campinhos Jr.; Y.K.
Ikemori. Boletim Informativo IPEF 8(27): 39 - 41. (1980)
http://www.ipef.br/publicacoes/boletim_informativo/bolinf27.pdf

O programa de melhoramento florestal de Eucalyptus spp., em
desenvolvimento pela Aracruz Florestal S.A. E. Campinhos Jr. Seminário ABCPAracruz. ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. 18 pp. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1979_Programa_Florestal_Aracruz.pdf

Avaliação da eficiência e custo do controle de Atta sexdens rubropilosa
através do sistema de termo-nebulizador, na região de Aracruz, E.S. L.
Couto; J.C. Zanuncio; J.E.M. Alves; E. Campinhos Jr.; L. Soresini; J.A. Vargas.
Revista Árvore 1(1): 09 - 16. (1977)
http://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=v4uaAAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=%22e.campinhos%22&ots=XMGPmImTN_&
sig=isuqT4EwUNvzkOZWoJFWypDvJzM#v=onepage&q=%22e.campinhos%22&f=false

Plantio do Eucalyptus grandis e do E. saligna com irrigação na cova. R.
Mesquita; E. Campinhos Jr.; C.M. Mattos. Brasil Florestal III(12): 03 – 13. (1972)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1972_Irrigacao_cova.pdf

16

Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande aplicabilidade a seus leitores,
com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os eucaliptos
Coordenador e Redator Técnico - Celso Foelkel
Editoração - Alessandra Foelkel (webmaster@celso-foelkel.com.br)
GRAU CELSIUS: Tel. (51) 9947-5999
Copyrights © 2011- 2014 - celso@celso-foelkel.com.br

17

Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos redigidos
por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados
para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e patrocinadores.

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor
visite:
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o Eucalyptus
Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da PinusLetter, bem
como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores informações

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
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