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Dentre os principais marcos ambientais e intelectuais com foco técnico do estado do 

Rio Grande do Sul merece destaque a continuada realização de um evento florestal 

que surgiu em 1968 por iniciativa da comunidade da aprazível cidade de Nova 

Prata. Encravada na serra gaúcha, Nova Prata por si só faz parte de uma região de 

rara beleza, onde se integram áreas de florestas nativas, florestas plantadas, zonas 

agrícolas, áreas de criações de animais, rios, cachoeiras e outros magníficos 

exemplos que a Natureza ofertou.  

Apesar de a principal atividade ser a produção da pedra basalto (“capital nacional 

do basalto”), a cidade é um somatório de atrativos que remetem a ser uma região 

turística, em especial de turismo aventura.  

Em função disso, e com a preocupação de que essas áreas de beleza natural 

pudessem ser impactadas pela ação desmatadora do próprio homem, alguns líderes 

e cidadãos de visão decidiram pela criação de um fórum de debates sobre o tema 

florestal. Nascia assim, em 1968, o “1º Congresso Regional Florestal do Rio Grande 

do Sul”, com o objetivo de tentar minimizar os riscos da agressão que estava 

acontecendo na região da serra gaúcha, principalmente em relação às florestais 

nativas de Araucaria angustifolia.   

Apesar do fato de que a cidade de Nova Prata tenha também se aproveitado da 

extração de madeira de araucária em sua fase inicial de vida, a comunidade 

pratense se mostrava ligada à conservação dessa fonte de riquezas e patrimônio 

ambiental e florestal, que eram os pinhais da região. Já havia uma preocupação 

com sustentabilidade, mesmo em uma época onde essa palavra ainda não havia 

sido criada e aplicada a esse tema. 

O sucesso do Primeiro Congresso Florestal alavancou parcerias para que o órgão 

executivo pratense pudesse continuar com sucessivas realizações do congresso, 

que aconteceram depois de 1968 nos anos de: 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 

1992, 2000, 2003, 2008, 2012 e 2015. 

Ao longo desses quase 50 anos de congressos, Nova Prata acabou se convertendo 

na “capital do intercâmbio de conhecimentos florestais” no estado do Rio Grande do 

Sul, sendo que os eventos mais recentes têm mostrado entre 1.000 a 1.300 

participantes, muitos deles acadêmicos das engenharias: florestal, industrial 

madeireira, agronômica, química, etc. Também é intensa a participação de 

tecnólogos e pessoal técnico de empresas e científico de universidades.  Um efetivo 

de pessoas tão grande como esse só pode acontecer em uma cidade das dimensões 

de Nova Prata, com seus menos de 25.000 habitantes, graças ao amplo 

envolvimento de toda sua comunidade e de suas lideranças principais. 

Em função das características da região e das empresas e universidades que atuam 

no estado, é comum se encontrarem nesses congressos muitos artigos e 

apresentações versando sobre espécies de Pinus, Eucalyptus e sobre a araucária, 

acácia negra e erva-mate – além de muitas contribuições sobre matas nativas 

regionais. 

Em suas edições mais recentes, o Congresso Florestal Estadual tem abrigado outros 

eventos paralelos resultantes de parcerias com entidades como SINDIMADEIRA-RS 

(Sindicato Intermunicipal das Indústrias Madeireiras, Serrarias, Carpintarias, 

Tanoarias, Esquadrias, Marcenarias, Móveis, Madeiras Compensadas e Laminadas, 

Aglomerados e Chapas de Fibras de Madeiras do Estado do Rio Grande do 

Sul),    AGEFLOR (Associação Gaúcha de Empresas Florestais); Amigos da Floresta; 

UFSM (Universidade Federal de Santa Maria); EMATER/RS (Associação 

Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural); 

ASCAR (Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural); dentre outras. Dessa 

forma, surgiram eventos tais como: Seminário Mercosul da Cadeia Madeira; Fórum 
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Sul Brasileiro de Engenharia Florestal; Ciclo de Palestras para Produtores Rurais; 

Prêmio Mérito Florestal AGEFLOR; Feira da Floresta; etc. 

O suporte financeiro para a realização desse conjunto de eventos tem sido 

favorecido pelo sucesso e pelo intenso interesse e participação. Dessa forma, a 

prefeitura de Nova Prata tem conseguido o requerido apoio de órgãos públicos 

(secretarias estaduais, municipais e outras entidades públicas) e empresas privadas 

produtoras de bens florestais no estado. 

Cada congresso costuma ter um tema magno que tem a missão de trazer o foco 

aos palestrantes e participantes para um assunto de relevância no setor florestal, 

tais como: desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, meio ambiente, 

certificações florestal e ambiental, floresta e sociedade, etc.  

É importante ainda se mencionar que Nova Prata recebe apoio e se integra a outros 

municípios do estado para o sucesso desse congresso. Inicialmente era com 

diversos municípios da serra gaúcha e da região dos campos de cima da serra, que 

apresentam condições semelhantes em função da presença de florestas de 

araucária, Pinus e Eucalyptus, bem como de remanescentes de Mata Atlântica. 

Atualmente, a parceria ocorre com todas as cidades do estado que tenham 

atividade florestal relevante. Dessa forma, aos municípios originais que se 

mobilizavam (Antônio Prado, Bom Jesus, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Canela, 

Carlos Barbosa, Erechim, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Getúlio Vargas, 

Gramado, Guaporé, Lagoa Vermelha, São Marcos, Serafina Corrêa, São Francisco 

de Paula, Vacaria, Veranópolis, etc.) se agregaram outros mais distantes como 

(Alegrete, Bagé, Encruzilhada do Sul, Santa Maria, Pelotas, Taquari, Três Passos, 

Frederico Westphalen, etc.). 

 

Muitos de vocês conhecem o fato que eu não nasci no estado do Rio Grande do Sul, 

mas adotei ou fui adotado pelo estado para aqui residir desde 1979. Logo no início 

de minha atividade profissional no estado, ainda na antiga Riocell, tomei 

conhecimento sobre esses congressos florestais de Nova Prata, por informações de 

meus amigos do setor florestal da empresa. Acabamos nos mobilizando para 

participar já em 1984 (5º Congresso) com um artigo técnico em parceria com o 

saudoso Jorge Vieira Gonzaga e nosso amigo Carlos Alberto Busnardo. A partir 

dessa participação inicial, tenho acompanhado regularmente ou participado dos 

congressos de Nova Prata, algumas vezes como palestrante convidado, outras 

vezes atuando em grupos técnicos, etc. Por isso e por outras razões, reconheço 

principalmente a importância do website do congresso como um veículo de 

compartilhamento dos materiais técnicos dos eventos, além de fotos, vídeos, 

documentos, etc.  

 

Não poderia deixar de manifestar nesse meu Relato de Vida, minha admiração, 

agradecimento e respeito a diversos amigos que têm atuado fortemente na 

organização e trazendo prestígio aos congressos, como é o caso dos amigos: Doádi 

Antônio Brena, Margô Guadalupe Antônio, Pedro Roberto Madruga, Dirceu Slongo, 

Floriano Isolan, Solon Jonas Longhi, Cláudio Dilda, Roberto Ferron, Edson Tadeu 

Iede, Moacir Bueno – dentre outros e também a alguns que já nos deixaram, como 

os saudosos Helton Damin da Silva e Leonel Freitas Menezes.  

 

A todos vocês, amigos florestais que correspondem a centenas de participantes 

presenciais ou virtuais desses congressos florestais do estado gaúcho, só posso 

desejar continuado sucesso nesse propósito de estimular a geração e o 

compartilhamento de conhecimentos técnicos e científicos na área florestal. 
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Ao município de Nova Prata, um voto de admiração pela escolha, pela ousadia e 

principalmente pela criatividade e dedicação de abraçar tão fortemente a causa 

florestal. 

 

Congressos Florestais Estaduais do Rio Grande do Sul: mais um dos muitos 

privilégios que a vida me distinguiu. 

 

 

 
 

 
 

 

Websites sobre o Congresso Florestal Estadual do RS para serem visitados 

 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/site/home.php (Website institucional do 

evento) 

https://www.facebook.com/congressoflorestalnovapratars/ (Página do Congresso 

Florestal Estadual do Rio Grande do Sul - Face Book) 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/site/noticias_ver.php?noticia_id=70# 

(Sobre os anais do 12º Congresso Florestal Estadual - 2015) 

http://congressoflorestalrs.com.br/site/noticias_ver.php?noticia_id=8 (Notícias 

sobre o 11º Congresso Florestal Estadual – 2012) 

http://www.cgimoveis.com.br/economia/10o-congresso-florestal-do-rio-grande-do-

sul-nova-prata-2013-rs (Notícia sobre o 10º Congresso Florestal Estadual – 2010) 

http://congressoflorestalrs.com.br/site/fotos.php (Fotos de alguns dos congressos e 

eventos paralelos) 

 

 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/site/home.php
https://www.facebook.com/congressoflorestalnovapratars/
http://www.congressoflorestalrs.com.br/site/noticias_ver.php?noticia_id=70
http://congressoflorestalrs.com.br/site/noticias_ver.php?noticia_id=8
http://www.cgimoveis.com.br/economia/10o-congresso-florestal-do-rio-grande-do-sul-nova-prata-2013-rs
http://www.cgimoveis.com.br/economia/10o-congresso-florestal-do-rio-grande-do-sul-nova-prata-2013-rs
http://congressoflorestalrs.com.br/site/fotos.php


7 

 

Anais e índices dos trabalhos contidos nos anais de alguns dos Congressos 

Florestais Estaduais do Rio Grande do Sul 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRE

SSO%20VOL%201%20DE%203.pdf (Volume 01 dos Anais do 12º Congresso – 

2015) 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRE

SSO%20VOL%202%20DE%203.pdf (Volume 02 dos Anais do 12º Congresso – 

2015) 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRE

SSO%20VOL%203%20DE%203.pdf (Volume 03 dos Anais do 12º Congresso – 

2015) 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/site/documentos.php (Documentos e 

apresentações do 1º Fórum Sul Brasileiro de Engenharia Florestal, evento 

simultâneo ao 12º Congresso Florestal Estadual) 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/site/home.php (Website institucional do 

evento com disponibilização dos anais do 11º Congresso Florestal Estadual - 2012) 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo1_abertura_a_pale

stras.pdf  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Dia de Abertura e Palestras e 

PowerPoint)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo2_sivicultura.pdf  

(11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre “Silvicultura”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo3_manejo_floresta

l.pdf  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre “Manejo 

Florestal”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo4_tecnologia.pdf  

(11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre “Tecnologia”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo5_conservacao_na

tureza.pdf  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre 

“Conservação da Natureza”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo6_fitossociologia.p

df  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre 

“Fitossociologia”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo7_ecologia.pdf  

(11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre “Ecologia”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo8_arborizacao_urb

ana.pdf  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre 

“Arborização Urbana”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo9_mapeamento_e

_geoprocessamento.pdf  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de 

artigos sobre “Mapeamento e Geoprocessamento”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo10_politica_e_legis

lacao.pdf  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre 

“Política e Legislação”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo11_colheita_e_tra

nsporte.pdf  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos sobre 

“Colheita e Transporte”)  

http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRESSO%20VOL%201%20DE%203.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRESSO%20VOL%201%20DE%203.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRESSO%20VOL%202%20DE%203.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRESSO%20VOL%202%20DE%203.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRESSO%20VOL%203%20DE%203.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/anais/ANAIS%2012%C2%BA%20CONGRESSO%20VOL%203%20DE%203.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/site/documentos.php
http://www.congressoflorestalrs.com.br/site/home.php
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo1_abertura_a_palestras.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo1_abertura_a_palestras.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo2_sivicultura.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo3_manejo_florestal.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo3_manejo_florestal.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo4_tecnologia.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo5_conservacao_natureza.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo5_conservacao_natureza.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo6_fitossociologia.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo6_fitossociologia.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo7_ecologia.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo8_arborizacao_urbana.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo8_arborizacao_urbana.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo9_mapeamento_e_geoprocessamento.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo9_mapeamento_e_geoprocessamento.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo10_politica_e_legislacao.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo10_politica_e_legislacao.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo11_colheita_e_transporte.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo11_colheita_e_transporte.pdf
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http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo12_sintese_conclu

soes_e_mocoes.pdf  (11º Congresso Florestal Estadual – 2012 - Livro de artigos 

sobre “Síntese, Conclusões e Moções”) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2000_8o_Congresso.pdf (Ficha 

catalográfica e índice das palestras do 8º Congresso Florestal Estadual – 2000) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2000_Folder_8o_Congresso.pdf  

(Folder do 8º Congresso Florestal Estadual – 2008) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1992_7o_Congresso.pdf (Índice 

das palestras do 7º Congresso Florestal Estadual – 1992) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1988_6o_Congresso.pdf (Índice 

das palestras do 6º Congresso Florestal Estadual – 1988) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1980_4o_Congresso_Indice.pdf (Índice das 

palestras do 4º Congresso Florestal Estadual – 1980) 

 

 

Vídeos sobre o Congresso Florestal Estadual e sobre Nova Prata/RS: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2ty8rCTnx9c (Eventos Florestais em Nova 

Prata/RS) 

https://www.youtube.com/watch?v=ljBS6e9Xb1w&feature=plcp (Vídeo do 11º 

Congresso Florestal Estadual – 2012) 

https://www.youtube.com/watch?v=uypztSWKFuc&feature=plcp (Vídeo de 

abertura do 10º Congresso Florestal Estadual) 

https://www.youtube.com/watch?v=e0Rfnv8Yvo8 (Sobre Nova Prata/RS) 

https://www.youtube.com/watch?v=6v1Q0BK96jg (Sobre Nova Prata/RS na 

comemoração de seus 90 anos) 

https://www.youtube.com/watch?v=2JvUo5GI6_Q (Hino da cidade de Nova 

Prata/RS) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Prata (Nova Prata - Enciclopédia Wikipédia) 

 

 

Referências técnicas que foram geradas por Celso Foelkel e equipe, as 

quais estão relacionadas aos Congressos Florestais Estaduais de Nova 

Prata  

 

Nova Prata - capital do intercâmbio do conhecimento florestal gaúcho. C. 

Foelkel. Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 23 slides. (2016) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Nova_Prata_RS_Congressos_Florestais.pdf   

 

Biomassas e biorrefinarias. Quem necessita delas e para quê? C. Foelkel. 

10º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Apresentação em 

PowerPoint: 50 slides. (2008) 

http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo12_sintese_conclusoes_e_mocoes.pdf
http://www.congressoflorestalrs.com.br/documentos/anais/tomo12_sintese_conclusoes_e_mocoes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2000_8o_Congresso.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2000_Folder_8o_Congresso.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1992_7o_Congresso.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1988_6o_Congresso.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1980_4o_Congresso_Indice.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2ty8rCTnx9c
https://www.youtube.com/watch?v=ljBS6e9Xb1w&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=uypztSWKFuc&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=e0Rfnv8Yvo8
https://www.youtube.com/watch?v=6v1Q0BK96jg
https://www.youtube.com/watch?v=2JvUo5GI6_Q
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Prata
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Nova_Prata_RS_Congressos_Florestais.pdf


9 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Palestras/Biorefinarias_1_%20%20FOELKEL%20%20Nova%20Prata.p

df  

 

Funções do processo de certificação florestal. C. Foelkel. 9º Congresso 

Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Apresentação em PowerPoint: 20 slides. 

(2003) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Certificacao_florestal_Nova_Prata.pdf  

 

O processo de certificação florestal como selo verde ambiental e comercial. 

C. Foelkel. 9º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. Apresentação em 

PowerPoint: 26 slides. (2003) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Certificacao_florestal_Celso_Foelkel.pdf  

 

TRANSCRIÇÃO PALESTRA ORAL: Certificação florestal e ambiental. C. 

Foelkel. 8º Congresso Florestal Estadual do Rio Grande do Sul. 17 pp. (2000) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/2000_4aConferencia_Transcricao_Certificacao_Florestal_Ambie
ntal.pdf 

 

Deslignificação kraft de madeira de Eucalyptus microcorys. J.V. Gonzaga; 

C.A. Busnardo; C.E.B. Foelkel. Anais do 5º Congresso Florestal Estadual do Rio 

Grande do Sul. p: 771 – 791. (1984) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/1984_Celulose_kraft_Eucalyptus_microcorys.pdf 

 

 
Foto na sessão de Abertura do 10º Congresso Florestal Estadual do RS 

Doádi Antônio Brena; Cláudio Dilda; Walter Paula Lima; Mauro Valdir Schumacher 
 
 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Biorefinarias_1_%20%20FOELKEL%20%20Nova%20Prata.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Biorefinarias_1_%20%20FOELKEL%20%20Nova%20Prata.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Biorefinarias_1_%20%20FOELKEL%20%20Nova%20Prata.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Certificacao_florestal_Nova_Prata.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Certificacao_florestal_Celso_Foelkel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Certificacao_florestal_Celso_Foelkel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2000_4aConferencia_Transcricao_Certificacao_Florestal_Ambiental.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2000_4aConferencia_Transcricao_Certificacao_Florestal_Ambiental.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2000_4aConferencia_Transcricao_Certificacao_Florestal_Ambiental.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1984_Celulose_kraft_Eucalyptus_microcorys.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1984_Celulose_kraft_Eucalyptus_microcorys.pdf
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Sessão de pôsteres do 10º Congresso Florestal Estadual do RS 
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