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PinusLetter nº 40 – Setembro de 2013 

 

 

Editorial 
 
 

Caros amigos interessados pelo Pinus, 

Estamos de volta e lhes oferecendo para leitura o número 40 da nossa publicação 
digital PinusLetter. Ficamos muito felizes com esse retorno ao convívio de vocês, 
graças às recentes oportunidades que nos foram oferecidas de apoio facilitador e 

financeiro. Conquistamos com isso a recomposição do grupo de patrocinadores para 
permitir a volta de nossas ações de comunicação acerca do setor de base florestal. 
Nosso eterno muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram e se mobilizaram 
para que isso acontecesse. 

Mais uma vez nos esforçamos para lhes oferecer temas relevantes e assuntos 
interessantes e atuais para sua informação e para compartilhar conhecimentos 
entre todos nós. Vocês poderão obter isso tudo através da leitura dos tópicos que 
redigimos e pela navegação nos inúmeros links oferecidos com nossas sugestões 
para leitura de artigos, palestras, cursos, teses, dissertações, monografias, 
websites, etc. 

Nessa edição, continuamos a enfatizar os produtos oriundos do Pinus e de outras 
espécies florestais que trazem conforto e inúmeros outros benefícios à sociedade. 
Também nos dedicamos, como parte de nossas metas estratégicas, a fortalecer e 
recomendar ações e atitudes para a conservação de nossos recursos naturais e 
para as necessárias ecoeficiência e sustentabilidade nas plantações florestais de 
Pinus e de outras espécies de valor para a geração de produtos e serviços para o 
bem-estar das pessoas. Por isso, alertamos para que essas florestas e seus 
produtos sejam gerenciados, manejados e consumidos com adequadas condições 
de sustentabilidade e com muita responsabilidade e consciência por parte dos 
diferentes envolvidos nessas redes produtivas. O sucesso do plantio comercial de 

florestas depende muitíssimo do preenchimento desses fatores chaves, por isso 
nosso incentivo para as práticas de responsabilidade socioambiental por todos.  

Ainda nessa edição, procuramos dar o merecido destaque a pessoas, leitores e 
instituições de nossa comunidade técnico-científica que trazem; com seu trabalho, 
esforço, competência e talento; contribuições muito relevantes na agregação de 
conhecimentos sobre o Pinus.  
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Esperamos que os temas escolhidos sejam de seu interesse e agrado. 

Inicialmente, estamos lhes relembrando como acessar todos os principais assuntos 
já cobertos por edições passadas da PinusLetter, desde seu número inaugural em 
janeiro de 2008 até a edição de dezembro de 2012. Isso pode ser conseguido 

através dos esclarecimentos oferecidos na seção “Arquivos PinusLetter – 
Retrospectiva 2008/2012” 

Existem algumas novidades nessa edição. Uma delas consiste na inclusão na 
PinusLetter de algumas seções que serão compartilhadas com a Eucalyptus 
Newsletter. Uma delas consiste em nossos “Relatos de Vida”. Dessa vez, quero 
lhes relatar minhas experiências em educação e desenvolvimento de executivos que 
foi um processo vital em minha vida profissional e mesmo pessoal. Por essa razão, 
estou a lhes contar minhas experiências relativas ao “CENEX – Centro de 
Excelência Empresarial”, uma entidade de agregação de valor técnico e 
comportamental para executivos do Rio Grande do Sul e outros estados do sul do 
Brasil. 

Outra seção nova que estamos lhes trazendo corresponde às “Coletâneas de 
Textos de Celso Foelkel”. Dessa vez, estão selecionados textos e reflexões sobre 
“Usando o Dinheiro nas Empresas”. 

Na seção “Espécies de Importância Florestal para a Ibero-América” 
estaremos dessa vez dando destaque à Teca (Tectona grandis). Trata-se de uma 
espécie de árvores de características tropicais e que tem ampla ocorrência global, 
sendo que no Brasil já possui posição comercial de destaque com cerca de 70.000 

hectares plantados e distribuídos nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará, 
Tocantins, Espírito Santo, Acre, Minas Gerais, Bahia, Goiás, São Paulo, Paraná, 
dentre outros. 

A seção "Referências Técnicas da Literatura Virtual” estará nessa edição 
homenageando mais um “Grande Autor sobre o Pinus” e autor de diversos 
artigos e livros sobre a utilização tecnológica da madeira desse gênero arbóreo. 

Trata-se do renomado pesquisador da UFPR – Universidade Federal do Paraná, o 
Professor Dr. Setsuo Iwakiri. O professor Setsuo Iwakiri consiste em um dos 
ícones da literatura tecnológica e científica brasileira acerca dos produtos fabricados 
com madeiras de Pinus, Eucalyptus e de diversas espécies de nossa rica flora 
natural e de plantações com exóticas – inclusive, algumas provenientes dos biomas 
brasileiros: Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Por essa razão, sua enorme 
produção científica vai ser repartida da seguinte forma: nessa edição da PinusLetter 
lhes ofereceremos uma seleção de artigos e publicações mais genéricas e outras 
relacionadas ao Pinus e a outras coníferas (Cryptomeria, Araucaria, Sequoia, etc.). 
Já em uma edição futura da Eucalyptus Newsletter lhes traremos uma 
complementação da biografia desse renomado pesquisador e outra seleção de 
artigos associados aos eucaliptos, paricá e outras espécies florestais de folhosas da 
flora brasileira.  

Essa edição também lhes traz as seções “Contribuições dos Leitores”, “Pinus-
Links” e “Referências sobre Eventos e Cursos”, com inúmeras sugestões para 
vocês aumentarem seus conhecimentos acerca do Pinus e demais coníferas de 
utilidade direta para a sociedade. 

Estamos nessa edição introduzindo mais uma nova seção denominada 
“Curiosidades e Singularidades sobre o Setor de Base Florestal”. Nessa 

edição inaugural estaremos lhes mostrando um tema que praticamente todos 
conhecem ou já praticaram em seus lares ou escolas de ensino fundamental, mas 
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quase não se atentam de suas repercussões culturais, econômicas e sociais – trata-
se do “Artesanato com Papel Jornal Reciclado”. 

Por fim, temos a apresentar mais um de nossos Artigos Técnicos, que dessa vez 
lhes oferece um texto sobre “Propriedades de Qualidade do Papel Jornal”, 

dando continuidade aos nossos artigos acerca desse importante e globalizado tipo 
de papel que contém fibras longas de Pinus em diversos locais onde esteja sendo 
produzindo.  

É muito importante que vocês naveguem logo e façam os devidos downloading’s 
dos materiais de seu interesse nas nossas referências de Pinus-links. Muitas vezes, 
as instituições disponibilizam esses valiosos materiais por curto espaço de tempo; 
outras vezes, alteram o endereço de referência em seu website. De qualquer 
maneira, toda vez que ao tentarem acessar um link referenciado por nossa 
newsletter e ele não funcionar, sugiro que copiem o título do artigo ou evento e o 
coloquem entre aspas, para procurar o mesmo em um buscador de qualidade como 
Google, Bing, Yahoo, etc. Às vezes, a entidade que abriga a referência remodela 
seu website e os endereços de URL são modificados. Outras vezes, o material é 
retirado do website referenciado, mas pode eventualmente ser localizado em algum 

outro endereço, desde que buscado de forma correta. 

Esperamos que essa edição possa lhes ser muito útil, já que a seleção de temas foi 
feita com o objetivo de lhes trazer novidades sobre o Pinus e outras espécies 
florestais que acreditamos possam ser valiosas a todos que nos honram com sua 
leitura. 

Caso ainda não estejam cadastrados para receber a PinusLetter e a nossa outra 
publicação digital Eucalyptus Online Book & Newsletter, sugiro fazê-lo através 
do link a seguir: Clique para cadastro. 

Nosso muito obrigado também a todos nossos parceiros por acreditarem na gente e 
em nosso projeto. 

Conheçam nossos parceiros patrocinadores, facilitadores e apoiadores em: 

http://www.eucalyptus.com.br/patrocinadores.html 

http://www.eucalyptus.com.br/facilitadoras.html 

http://www.eucalyptus.com.br/parceiros.html 
 
Obrigado a todos vocês leitores pelo apoio e constante presença em nossos 
websites. Nossos informativos digitais estão atualmente sendo enviados para uma 
extensa "mailing list" através da nossa parceira patrocinadora e facilitadora ABTCP 
- Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel, o que hoje está 
correspondendo a milhares de endereços cadastrados. Isso sem contar os acessos 
feitos diretamente aos websites www.eucalyptus.com.br e www.celso-
foelkel.com.br, ou ainda pelo fato dos mesmos serem facilmente encontrados pelas 
ferramentas de busca na web.  

Nossa meta para essa publicação é muito clara: estar com a PinusLetter sempre 
entre as primeiras 20 referências de qualquer busca no Google Brasil, Yahoo Brasil 
ou Bing Brasil com a palavra Pinus. Não podemos desperdiçar essa conquista que 
nos engrandece e nos motiva a continuar trabalhando em favor desse gênero de 

árvores para a Ibero-América. Por isso, peço ainda a gentileza de divulgarem nosso 

http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
http://www.eucalyptus.com.br/patrocinadores.html
http://www.eucalyptus.com.br/parceiros.html
http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
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trabalho àqueles aos quais vocês acreditem que ele possa ser útil. Nós que estamos 
envolvidos na redação, composição, desenho e distribuição desse informativo 
ficaremos muito agradecidos. 

Muitíssimo obrigado a todos pela oportunidade, incentivo e ajuda para que 

possamos levar ao nosso enorme público alvo muito conhecimento a respeito 
dessas árvores fantásticas que são as do Pinus e também sobre outras coníferas e 
espécies florestais comercialmente e ecologicamente importantes para nossa 
sociedade. 

Esperamos e acreditamos estar contribuindo, através da PinusLetter, à 
potencialização das várias oportunidades que as plantações florestais do gênero 
Pinus oferecem ao Brasil, América Latina e Península Ibérica, disseminando assim 
mais conhecimentos sobre os produtos derivados dos Pinus para a sociedade e 
incentivando a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade nesse setor. 

Um forte abraço e muito obrigado a todos vocês. 

Celso Foelkel 

http://www.celso-foelkel.com.br   
http://www.eucalyptus.com.br   
https://twitter.com/AVTCPEP   
https://twitter.com/CFoelkel    
http://www.linkedin.com/pub/celso-foelkel/14/4a4/208    
 
 

 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
https://twitter.com/AVTCPEP
https://twitter.com/CFoelkel
http://www.linkedin.com/pub/celso-foelkel/14/4a4/208
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Arquivos PinusLetter  

 

 

Retrospectiva 2008/2012 

Como sempre realizado por nossa equipe redacional, a cada ano calendário se faz 
uma atualização nos Arquivos PinusLetter, incluindo-se nessa retrospectiva os 
temas que foram publicados a partir do número inicial de Janeiro de 2008 até a 
edição de Dezembro do ano coberto pela retrospectiva – nesse caso, Dezembro de 

2012. 

Vocês podem encontrar essa retrospectiva para navegação e com isso ter à sua 
disposição muito mais material técnico, científico e aplicado no endereço de URL a 
seguir: 

http://www.celso-foelkel.com.br/retrospectiva.html 

Ficamos gratos com sua visita a esses arquivos – esperamos que eles lhes possam 
ser úteis. 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/retrospectiva.html
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Coletânea de Textos de Celso Foelkel sobre 

 

 

 “Usando o Dinheiro nas Empresas” 

Ao longo de minha carreira, ao mesmo tempo em que as posições atingidas se 
colocavam mais altas na hierarquia, mais se fortaleciam as demandas por 
conhecimentos mais sólidos em economia, finanças e sociologia. Dessa forma, vi-

me obrigado a dedicar horas de estudos em matemática financeira, gestão de 
resultados, análise de balanços financeiros e avaliações de viabilidades econômicas 
e de custos de produção, dentre outros temas. Também procurei dedicar mais 
tempo de minha vida profissional em temas ligados a comportamentos humanos, 
motivação, gestão de conflitos, etc. Em tudo isso, os novos conceitos aprendidos 
podiam ser rapidamente colocados em prática, com grandes avanços na forma da 
gestão que eu estava disposto a praticar. Tive grandes oportunidades de aprender 

esses temas em conjunto com grupos gerenciais multi-empresariais ou nas próprias 
empresas e instituições onde trabalhei. Foram vitais em meu desenvolvimento 
nesses quesitos as aulas e os módulos de gestão que tive a felicidade de participar 
através do CENEX – Centro de Excelência Empresarial; ANPEI – Associação Nacional 
de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras; IMD – Institute for 
Management Development; TAPPI – Technical Association of the Pulp and Paper 
Industry, CNTL – Centro Nacional de Tecnologias Limpas e ABTCP – Associação 

Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Também não poderia deixar de mencionar as 
fantásticas aulas de finanças que negociamos ter “in company” para o GGR - Grupo 
Gerencial da Riocell com o grande amigo e professor José Eduardo Zdanowicz, que 
acabaram por nos criar exatamente a base conceitual que precisávamos ter para 
nos capacitar para uma gestão econômica e financeira de forma eficiente e eficaz.  

Para tentar multiplicar esses conhecimentos, escrevi diversos artigos de opinião e 
algumas palestras, em passados recentes e não tão recentes, onde procurei 

transferir esses conceitos sobre dinheiro e finanças a quem quisesse ler os 
mesmos. Procurei usar de linguagem e exemplos de fácil entendimento, do tipo de 
conceito que se procura promover muito através do refrão: “Ensinar Finanças 
para Não-Financistas”. Desse meu interesse e aprendizado resultaram alguns 
artigos que escrevi a partir dos anos 2000’s e que para alguns deles recebi 
manifestações de inúmeros amigos, que me confidenciaram que estavam 
finalmente entendendo mais sobre esse tema não muito familiar para alguns 
técnicos e engenheiros. Até mesmo passei a ministrar um curso pela ABTCP que 
mantenho até hoje, onde procurei mesclar os meus conceitos de ecoeficiência com 



10 
 

os de gestão de resultados. Temos tido inúmeros exemplos de sucesso em 
avaliações de processos fabris, florestais, administrativos, ambientais e para todos 
os tipos de ações de gestão que representem utilização de recursos.  Seguem 
alguns desses artigos - espero que apreciem o que escrevi e que eles possam 
colaborar para o desenvolvimento de pessoas em suas empresas. Em tempo, a 
gestão do dinheiro também pode e deve ser praticada em nossos lares, também 
com bases em princípios e conhecimentos teóricos e aplicados sobre gestão para 
melhores resultados e melhor ecoeficiência.  

Falando um pouco sobre dinheiro e gestão. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 
07 pp. (2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/35%20final.doc 

 

Falando mais um pouco sobre a gestão do dinheiro das nossas empresas. 
C. Foelkel. Website Grau Celsius. 07 pp. (2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/36%20final.doc  

 

Falando agora sobre gestão da rentabilidade e do valor do negócio. C. 
Foelkel. Website Grau Celsius. 08 pp. (2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/37%20final.doc  

 

Entendendo mais sobre o sucesso e o fracasso na aplicação do capital 
pelas empresas. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 07 pp. (2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/38%20final.doc 

 

Gestão de custos não deve ser entendida como gestão da miserabilidade. 
C. Foelkel. Website Grau Celsius. 04 pp. (2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/39%20final.doc  

 

Custo caixa, “cash cost” ou o dinheiro que realmente sai do bolso para 

pagar as contas. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 06 pp. (2002)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/40%20final.doc 

 

Analisando investimentos: Será que isso não deveria ser melhor praticado 
pelos gestores de nossas fábricas? C. Foelkel. Website Grau Celsius. 05 pp. 
(2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/41%20final.doc 

 
Analisando oportunidades tecnológicas sob a ótica do retorno financeiro. C. 
Foelkel. Website Grau Celsius. 07 pp. (2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/42%20final.doc 

 

Business-oriented maintenance. C. Foelkel. Website Grau Celsius. (2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Business-oriented%20maintenance.pdf (em Inglês - 
Apresentação em PowerPoint: 27 slides) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Artigo%20Outros%2002.pdf (em Inglês - Artigo em 

Word – 06 pp.) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/35%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/36%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/37%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/38%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/39%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/40%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/41%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/42%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Business-oriented%20maintenance.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Artigo%20Outros%2002.pdf
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Estudos de caso na gestão de nossos negócios: uma primeira análise de 
oportunidades. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 06 pp. (2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/43%20final.doc  

 

Gestão do nosso negócio: uma segunda análise de oportunidades. C. 
Foelkel. Website Grau Celsius. 06 pp. (2003) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/48%20final.doc  

 

Gestão do nosso negócio: uma terceira análise de oportunidades. C. Foelkel. 
Website Grau Celsius. 08 pp. (2003) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/49%20final.doc  

 

Resultados: muito além de remendos e de justificativas. C. Foelkel. Website 
Grau Celsius. 06 pp. (2003) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/45%20final.doc  

 

Ecoeficiência significa desperdiçar menos recursos naturais e aumentar 
ganhos financeiros. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 05 pp. (2003) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/47%20final.doc  

 

Poluição é sinônimo de desperdício (e de dinheiro jogado fora, também). C. 
Foelkel. Website Grau Celsius. 03 pp. (2003) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/52%20final.doc  

 

Encontrando oportunidades de renovação nas nossas fábricas de celulose e 
papel – Versão 2012. C. Foelkel. Apresentação em PowerPoint: 20 slides. (2012) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empr

esas%202012.pdf 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/43%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/48%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/49%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/45%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/47%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/52%20final.doc
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/03%20%20Encontrando%20oportunidades%20nas%20nossas%20empresas%202012.pdf


12 
 

Relatos de Vida  

 

 

CENEX – Centro de Excelência Empresarial 

 
Existem momentos ou situações em nossa vida que definitivamente provocam 
mudanças. Se as mudanças que acontecem conosco são boas e nos trazem boas 
sensações, ficamos motivados a nos valer delas para tentar “mudar o mundo” – ou 
então “mudar outras pessoas”. Uma dessas mudanças extremamente positivas, 

com reflexos imediatos e consolidados definitivamente em minha forma de ser e de 
ver a vida pessoal e profissional, aconteceu graças aos treinamentos de formação 
de executivos que tive com o CENEX – Centro de Excelência Empresarial, sejam 
eles como aluno, professor, coordenador de fóruns de debates ou mesmo como 
diretor e conselheiro da instituição.  
 
O CENEX apareceu em minha vida em 1987, quando fui indicado pela ex-Riocell, a 
empresa onde eu trabalhava na época, a participar da segunda turma do PDE – 
Programa de Desenvolvimento de Executivos Globais. A época era de extrema 
turbulência no mundo dos negócios e as consultorias especializadas da época 
pregavam gerenciamento bastante radical, com base em fortes reduções de 
quadros de pessoas, aumento da competição interna entre as pessoas das 
empresas para fomentar melhores resultados (chamavam a essa ingenuidade 
gerencial de pressão competitiva positiva), foco em inúmeros indicadores 
numéricos e quase nada para os aspectos comportamentais e sociológicos nas 
empresas. A solução que algumas empresas do estado do Rio Grande do Sul 
tiveram foi de acreditar que as mudanças estratégicas e operacionais deveriam 
acontecer principalmente a partir de seus talentos gerenciais – e por isso mesmo, 
se aglutinaram para criação do CENEX – Centro de Excelência Empresarial. Até 
hoje, diversas dessas empresas permanecem como mantenedoras do CENEX, mas 
eu destacaria algumas com as quais tive enorme empatia ao longo desses 25 anos 
de relações: Albarus, Dana, GKN do Brasil, Cambará – Produtos Florestais, Randon, 

Marcopolo, Todeschini, Elevadores Sur (Thyssen Krupp), Agrale, Gerdau, DHB, John 
Deere, SLC, Ferramentas Gerais, Tintas Renner, Sisnema e Riocell (hoje, Celulose 
Riograndense) 
 
O CENEX foi, portanto, criado em 1986 por um grupo de empresas gaúchas 
interessadas em preparar seus executivos, particularmente sob a ótica dos 
aspectos comportamentais da gestão, para os desafios que se punham em termos 
de competitividade global. Dai o fato, inclusive, o termo global ter sido inserido na 
denominação do primeiro tipo de treinamento desenvolvido. Para isso, houve um 
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aglutinamento de alguns professores acadêmicos e os principais gestores 
executivos e de recursos humanos dessas empresas fundadoras para que esse 
primeiro programa de treinamento tivesse foco no desenvolvimento de executivos 
que pudessem atuar muito bem em qualquer local do mundo, onde suas empresas 
pudessem precisar deles. Isso implicava em fortes mudanças comportamentais, já 
que se estava pretendendo mudar o foco da gestão localizada para uma gestão 
globalizada. A primeira e mais necessária das mudanças estava então relacionada 
às atitudes e aos comportamentos, isso em adição às demais necessidades de 
gestão como marketing, planejamento, vendas, cadeia de suprimento, etc. O foco 
foi definitivamente trabalhar a visão, a integração, o comportamento e a liderança 
das pessoas. Os módulos criados estavam diretamente ligados a isso: 
desenvolvimento pessoal e profissional, desbloqueio da criatividade, realização e 

desempenho, negociação, negociação internacional, qualidade total, análise sócio 
técnica das organizações, liderança, dentre outros temas. Magníficos mestres e 
dedicados alunos agregavam enorme valor a cada módulo. Gostaria de destacar 
nessa turma de 1987, alguns dos professores que conseguiram definitivamente 
superar as expectativas de todos os que assistiram ao programa e inclusive das 
empresas que investiram massivamente para a formação do CENEX: Edela Lanzer 
Pereira de Souza; Francisco Pedro Pereira de Souza; Luciano Zajdsznajder; 
Claudius D’Artagnan Barros; Alfredo Gaylord Obern; Afonso Fleury e Maria Tereza 
Fleury. Dentre os estimados amigos da turma de 1987 ressaltaria alguns por seus 
nomes, especialmente aqueles que oportunizaram debates e aprendizados para 
meu crescimento como cidadão e gestor de negócios: Thomas Henrique Gahrmann; 
Geraldo Enck; Henri Richwood Day; Marco Antônio Beirão; Vicente Motta; Edelmar 
Liedke; Kalil Sehbe Neto; Enoch Romano; Jorge Henrique Tatsch, Cláudio Gomes 
Filho e David Randon.  

 
O sucesso desse programa foi tão grande para o grupo de gestores da Riocell que 
decidimos, como grupo gerencial da empresa e com apoio da diretoria, criar um 
programa interno do tipo comportamental para que fosse aplicado ao longo de toda 
a rede de gestão da empresa (até o nível de supervisores e consultores da gestão 
em Y), ao qual se denominou carinhosamente de Cenéquinho. Mais um grande 
sucesso para que a Riocell se tornasse a empresa diferenciada que foi por décadas.  
 

Em 1988, tive mais oportunidades de desenvolvimento gerencial com o CENEX, 
fazendo nesse ano o programa sobre Visão e Planejamento, com destaques para 
temas como a inserção das empresas no ambiente competitivo e formulação de 
estratégias organizacionais. Como mestres nada mais nada menos que Paulo 
Vasconcellos Filho e Dernizo Pagnoncelli, duas autoridades sobre o tema na época. 
Tive colegas igualmente notáveis para facilitar o aprendizado e estimular os 
debates naquela turma, entre eles Sérgio Nicolau Kilpp e Tito Lívio Goron.  
 
Em 1995, já com a plena consolidação do CENEX, fiz a complementação de meu 
desenvolvimento gerencial na instituição com o programa PDEA - Programa de 
Desenvolvimento de Executivos Globais – Avançado. Os temas eram mais de 
natureza técnica gerencial, tais como: ambiente empresarial, mudanças e 
empresas, marketing integrado, gestão da informação, finanças, estratégias 
empresariais, liderança, etc. Destaco como grandes facilitadores ao aprendizado os 

mestres Carlos Jayme Loch, Lino Nogueira Rodrigues Filho e Jakow Grejew. Dessa 
época, tenho lembranças dos ricos debates tidos com outros alunos dos módulos 
como meus amigos Walter Rudi Christmann, Elemar Beck, Maximiliano Wisintainer, 
dentre outros.  
 
Evidentemente, meu desenvolvimento profissional não se apoiou apenas nos 
treinamentos do CENEX – outras oportunidades apareceram com outras instituições 
igualmente valiosas. Mas o CENEX foi tão forte para mim, que mesmo após eu ter 
concluído o que poderia ser chamado de treinamentos básicos vitais, continuei a 
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querer me manter vivo na entidade. Dessa forma, em pouco tempo passei a 
conselheiro, diretor e depois a vice-presidente do conselho, na gestão entre 1997 a 
1999. Foi mais um grande aprendizado estar sempre ao lado de alguns expoentes 
da gestão empresarial no Rio Grande do Sul no conselho do CENEX, em especial 
dos amigos Luiz Carlos Mandelli (presidente do conselho do CENEX e da empresa 
DHB); Tito Lívio Goron (Albarus); Alceu Paz de Albuquerque (Elevadores Sur); 
Alexandre Randon (Randon); Jorge Logemann (Ferramentas Gerais); Thomas 
Garhmann (Tintas Renner); Walter Rudi Christmann (Cambará), Paulo Farina 
(Todeschini), etc. Como vice-presidente do conselho, eu tinha também o hábito de 
participar das reuniões da diretoria, onde outras excepcionais oportunidades de 
diálogo estratégico ocorriam com Heloisa Amaral (Riocell); Wilson Oliveira (Coopers 
& Lybrand); Flávio Möeller (Albarus); Carlos Walter Aumond (Elevadores Sur); 

Paulo Benaiter (Marcopolo), sempre acompanhados dos fiéis e competentes 
gestores do CENEX - os amigos Paulo Tadeu Löw Bandeira e Jarbas Macedo Haag. 
 
Colaborando com a gestão do CENEX procurei atuar também na integração do 
mesmo com outras organizações que eu participava como: ANPEI – Associação 
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras; FIERGS – 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul; CNI – Confederação 
Nacional da Indústria e FAPERGS – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio Grande do Sul, nas quais eu tinha também posições em conselhos ou em 
diretorias. Também coloquei ênfase em integrações acadêmicas universitárias. 
Dessa forma, em 1996, o CENEX se agregou a um esforço da PUC/RS – Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com a UNU – Universidade das 
Nações Unidas para a criação de um programa de “Gestão da Qualidade para o 
Meio Ambiente”, do qual participei como professor convidado por pelo menos seis 

anos, representando o CENEX. Graças a esse programa conheci e tornei amigo e 
admirador do talento do professor Dr. Gunther Pauli – criador da rede ZERI - Zero 
Emissions Research & Initiatives (http://www.gunterpauli.com/Gunter_Pauli/ZERI.html), que 
no Brasil se desdobrou em Fundação ZERI Brasil (http://www.zeri.org.br). O 
coordenador brasileiro desse projeto com a PUC inicialmente foi o professor Lúcio 
Renato de Fraga Brusch, que mais tarde passou a ser diretor da Fundação Zeri 
Brasil.  
 

Em maio de 1998, desliguei-me da Riocell e passei a atuar como empresário do 
conhecimento através da minha empresa Grau Celsius – Negócios em Gestão do 
Conhecimento. Algumas oportunidades surgiram para preservar minhas ligações 
com o CENEX – fruto da parceria que tínhamos de mais de uma década. A primeira 
opção foi atuar como professor do módulo “Gestão da Informação para a 
Competitividade”, o que aconteceu entre 1999 a 2003. Minha missão era ensinar os 
participantes o valor da informação para atuação na vida empresarial e mesmo 
diária. O Google estava surgindo para o mundo, era quase desconhecido no meio 
empresarial no início desse século e eu o dominava muito bem. Com foco em 
associar a gestão do conhecimento com as atividades empresariais, o módulo foi 
um sucesso até que outras demandas surgiram com a popularização do Google, da 
internet e de suas virtudes para captação e recuperação da informação.  
 
Em 2001 e até 2002, passamos também a oferecer a primeira versão de nossos 

Fóruns de Debates CENEX – um programa que desenvolvi para o próprio CENEX – 
no qual a meta era organizar um aprendizado integrado com no máximo 15 
participantes, onde a interação entre as pessoas facilitaria a agregação de valor a 
todos. Alguns temas foram por mim selecionados e como coordenador do programa 
eu exercia duplo papel – palestrante e facilitador para que as pessoas tivessem 
chances de opinar e de colocar seus argumentos nos debates. Foi um sucesso – em 
geral participavam gerentes de empresas e pelo menos a parceria sempre presente 
do saudoso amigo Jarbas Macedo Haag. Os temas selecionados eram bastante 
criativos e audaciosos na época: sociedade do amanhã e impacto nos negócios, 

http://www.gunterpauli.com/Gunter_Pauli/ZERI.html),%20que
http://www.zeri.org.br/
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tendências tecnológicas e sua influência nos negócios, era da conectividade e da 
interatividade, repensando o futuro e as estratégias de negócios. 
 
Acredito que o modelo dos fóruns de debates que aconteceu nos anos 2001/2002 
serviu de abertura para que houvesse uma disposição dos gestores do CENEX em 
ampliar o escopo desses Fóruns de Debates para concentrar os mesmos em temas 
de vital importância estratégica para os dirigentes máximos das empresas 
mantenedoras e de convidados especiais que pudessem colaborar com suas visões 
para o sucesso dos fóruns. O modelo passaria a ser o mesmo – número máximo 
(15) e mínimo (7 a 8) de participantes para promover chances de todos 
participarem; facilitação por um consultor renomado que me cabia indicar de fora 
ou buscar junto aos consultores do CENEX (com intenso envolvimento do amigo 

Paulo Tadeu Bandeira); coordenação, moderação e relatoria do módulo ficavam por 
minha conta – para cada um deles gerava-se um conjunto de perguntas que 
incentivavam os debates, o que depois era consolidado na forma de um resumo 
executivo. Também a cada módulo se definia o tema do próximo módulo, com 
sugestões de assuntos que eram obtidos previamente junto às empresas (consultas 
ou entrevistas com dirigentes).  
 
Esses Fóruns de Debates aconteciam com periodicidade trimestral ou quadrimestral 
(3 a 4 por ano) e perduram desde dezembro de 2003 até junho de 2010 – num 
total de 24 fóruns. Acredito que em poucas situações de desenvolvimento de 
executivos realizadas por entidades com esse foco se tenham tido tão fantásticas 
oportunidades de agregação de valor aos participantes. Em primeiro lugar, porque 
se procuravam moderadores de altíssimo gabarito; em segundo, porque eu tinha 
como meta provocar realmente um debate onde todos tinham obrigação de 

argumentar; finalmente e a mais importante de todas – os participantes eram 
sempre verdadeiras feras da gestão empresarial gaúcha. Amigos, imaginem só a 
garantia de qualidade se pode conseguir ao se debater temas estratégicos com 
expoentes da gestão empresarial como os amigos: Alceu Paz de Albuquerque 
(Thyssen Krupp); Alexandre Randon (Randon); Carlos Geyer Rodrigues (Geyer 
Estaqueamentos); Euclécio Zanetti (GKN); Frank Woodhead (Cranston); Jorge 
Logemann (Ferramentas Gerais); Wilson Gomes de Andrade (GKN); Walter Rudi 
Christmann (Cambará); David Randon (Randon); José Rubens de La Rosa 

(Marcopolo); Paulo Farina (Todeschini); João Farina Neto (Todeschini); Thomas 
Garhmann (Tintas Renner); Alexandre Cenacchi (Tintas Renner); Nei Maldaner 
(Sisnema); Jones Maldaner (Sisnema); Rui Lopes Neto (Thyssen Krupp); Renato 
Renck (Renck & Magrisso Associados); Luiz André Ortiz (Tintas Renner); Paulo 
Roberto Guimarães (Cambará); Everton de Zorzi (Cambará); Edelmar Liedke 
(GKN); Walter Cruz (Marcopolo); Maria Tereza Casagrande (Randon); Erino Tonon 
(Randon); Luiz Carlos Mandelli (DHB); Carlos Walter Aumond (Thyssen Krupp); 
Ubirajara Valdez (TV Porto União); Jader Hilzendeger (Dana Albarus); Luiz Oselame 
(Fras-Le); Paulo Manfroi (Thyssen Krupp); Paulo Weber (Thyssen Krupp); Paulo 
Smidt (Marcopolo); Péricles Druck (Irani); Hélio Eudoro Rodriguez Júnior 
(Ferramentas Gerais); Alexandre Gehlen (Hotéis Intercity); José Alfredo Reis 
(Ferramentas Gerais); Dânia Maister (GKN); Marcelo Castro (Thyssen Krupp); Paulo 
Biancamano (John Deere); Jaime Prux (Marcopolo); Ivo Noll (Dana Albarus); 
Fernando Gehres (GKN); Cesar Pissetti (Suspensys); Jaime Vergani (Fras-Le); 

Fábio Zanon (Thyssen Krupp); Gilberto Mossmann (SINPLAST); Sérgio Bica Júnior 
(Ferramentas Gerais); Ivana Torelli (Cranston); Carmen Piccini (Dana Albarus); 
Odilon Moraes (Neofrom); Fernando Habckost (Habitasul); Renato Franco da Silva 
(Randon); Francisco Deppermann Forte (Gerdau); Vanda Morem (Gerdau); Rodrigo 
Geyer (Geyer Estaqueamentos); Rogério Francio (Carraro); Luiz Cauduro Ferreira 
(Dana); Fabiano Jorge (Geyer Estaqueamentos); Carlos Nascimento (Randon); 
Mirelle Galvão Beulke (CENEX); Jarbas Macedo Haag (CENEX); Paulo Tadeu Löw 
Bandeira (CENEX). 
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Infelizmente, a grave crise financeira dos anos 2008/2009 (que se refletiu no 
enxugamento das equipes de gestão) foi provocando um gradual esvaziamento no 
número de participantes dos fóruns, de forma que em 2010 o CENEX decidiu 
interromper o programa até que a situação voltasse a exigir sua retomada. É bem 
possível que esse momento esteja chegando. 
 
Logo abaixo, é possível se conhecer os temas e os fóruns de debates realizados, 
bem como os facilitadores convidados para cada um desses fóruns na etapa entre 
2003 a 2010. 

Todo esse relato de uma parte maravilhosa de minha vida profissional teria tido 

muito menor significado se eu não contasse ainda com a amizade e com a 
efetividade de meus amigos do quadro do CENEX, o já mencionado Paulo Tadeu 
Löw Bandeira; o saudoso Jarbas Luiz Macedo Haag, complementados com eficiência 
por Lúcia de Oliveira Raota, Dante Sasso, Juliano Lopes Domingues, Juliana 
Niedersberg Viana, Juliana Stimamiglio de Melo e Marnei Erencio. A todos, um 
muito obrigado. 

Enfim, o CENEX tem sido para mim uma maravilhosa escola onde posso estar 
sempre no papel de mestre e de aprendiz – fazendo exatamente aquilo que mais 
gosto de fazer – ensinar e aprender com a vivência com pessoas e com os livros – e 
não poderia encontrar terrenos mais férteis do que aqueles onde estão presentes 
pessoas de excepcional valor humano e de enorme efetividade como gestores de 
empresas e de negócios. 
 
Conheçam mais sobre isso tudo pela leitura dos materiais a seguir: 
 
  
Fórum de Debates – Primeira Etapa – 2001/2002 - (com participantes 
diversos e coordenados e apresentados por Celso Foelkel) 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/ForumDebates2001_2002.pdf  (Fórum de Debates do 
CENEX – 2001-2002) 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/ForunsCelsoFoelkel.pdf (Fóruns de Debates 
coordenação Celso Foelkel – Etapa 2001/2002) 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/SociedadedoAmanhaAquecimento.pdf (Fórum 01 - 
Sociedade do amanhã – Exercício de aquecimento) 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/SociedadedoAmanhaExercicio.pdf (Fórum 01 - 
Sociedade do amanhã – Exercício de contextualização) 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Forum02TecnologiaExercicios.pdf (Fórum 02 - 
Exercícios de reflexão) 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Forum03SociedadeemRedeExerc.pdf (Fórum 03 - 
Sociedade em rede e capitalismo informacional – Exercício de reflexão) 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Forum04RepensandoPrograma.pdf (Fórum 04 -  
Repensando o futuro – Programa) 
 
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Forum04HabilidadesEconomia.pdf (Fórum 04 -  
Repensando o futuro – Habilidades e competências) 
 
 
 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/ForumDebates2001_2002.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/ForunsCelsoFoelkel.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/SociedadedoAmanhaAquecimento.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/SociedadedoAmanhaExercicio.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Forum02TecnologiaExercicios.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Forum03SociedadeemRedeExerc.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Forum04RepensandoPrograma.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/Forum04HabilidadesEconomia.pdf
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Fóruns de Debates – Segunda Etapa – 2003/2010 (com 
palestrantes/facilitadores externos e participantes das empresas mantenedoras do 
CENEX e convidados especiais – Moderação e organização por Celso Foelkel) 
 
 
Fórum 01: Como dar mais velocidade e agilidade nas empresas e nas operações 
das empresas? – Dr. Werner Bornholdt (Dezembro 2003) 
 
Fórum 02: Conflitos e barreiras. Lídia Tassini Silva Mancia (Março 2004) 
 
Fórum 03: Estamos no negócio certo? Quais as chances do nosso negócio dar certo 
ou errado? Como visualizar melhor isso? Como definir se nossa empresa está sendo 

um exemplo de sucesso ou de fracasso? Onde focar nossa avaliação? - Vitor Hugo 
Antônio Toss (Maio 2004) 
 
Fórum 04: Como modernizar nosso negócio em termos de integrar estratégia e 
gestão, visando a competitividade? Como fazer com que as estratégias se 
transformem em realidades? Como preparar os executivos da gestão para que eles 
se alinhem às estratégias da empresa sem ficar se preocupando só com as rotinas 
dos intra-muros? - Arnaldo Mazzolin Jr. (Agosto 2004) 

 
Fórum 05: Como gerenciar e otimizar a cadeia de suprimentos de forma a ser mais 
competitivo no mercado interno e nas exportações? - Ricardo Godoy (Outubro 
2004) 
 
Fórum 06: Integração dos inúmeros modelos de gestão que existem em cada 

empresa. Celso Hiroo Ienaga (Dezembro 2004) 
 
Fórum 07: Como o empresário deve e pode participar no processo político e 

administrativo da nação? Como interagir com o legislativo? Como  a empresa pode 

participar melhor do processo político? – Celso Foelkel (Abril 2005) 
 
Fórum 08: Como desenvolver e gerenciar a criatividade nas empresas? Como não 
engessá-la? Como gerenciar ideias? - Dr. José Cláudio Cyrineu Terra (Julho 2005) 
 
Fórum 09: Strategic forecasting - Visões de futuro para antecipar estratégias. Dr. 
Maurício Otávio Mendonça Jorge (Setembro 2005) 
 
Fórum 10: Como desenvolver talentos nas empresas? Como atrair e manter pessoal 
altamente capacitado? - Antônio Celso Mendes Webber (Novembro 2005) 

 
Fórum 11: Gestão do relacionamento com os clientes. Professor Dr. Lino Nogueira 

Rodrigues Filho (Maio 2006) 

 

Fórum 12: Como avaliar e como fazer com que rendam mais os investimentos em 
TI nas empresas? – Professor Dr. Nicolau Reinhard (Julho 2006) 
 

Fórum 13: Novos sistemas de avaliação dos resultados empresariais. Professor 
Carlos Jaime Loch (Outubro 2006) 

 
Fórum 14: Como motivar as pessoas nas empresas dentro de um ambiente de alta 

turbulência e de “bafo na nuca”? – Professor Carlos Alberto Pescada (Dezembro 

2006) 
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Fórum 15: Como balancear as estratégias de longo e curto prazo? Como gerenciar 

o dia-a-dia sem perder o foco no longo prazo? - Celso Hiroo Ienaga (Abril 2007) 

 

Fórum 16: Nova estruturação das empresas: de grandes e gigantes para pequenas 

ou vice-versa, através da consolidação em grandes corporações. Mauricio Miceli 

Kerbauy (Junho 2007) 

 

Fórum 17: Como tornar mais leve a gestão das empresas? - Milzíade Malgoska Sei  
(Agosto 2007) 
 
Fórum 18: Gestão de talentos: identificação, atração, comprometimento, 

remuneração e valorização. Rubem Souza (Novembro 2007) 

 

Fórum 19: Sinergia: como usar esse conceito nas empresas? – Professor Paulo 
Pizarro (Abril 2008) 
 
Fórum 20: Competitividade global. Erino Tonon (Novembro 2008) 
 
Fórum 21: Internacionalização da empresa Marcopolo. Walter Eduardo Cruz e José 

Rubens de La Rosa (Março 2009) 

 

Fórum 22: Nova realidade dos negócios no quadro atual da crise mundial: volumes 

baixos e com outra realidade de margens. Thomas Henrique Gahrmann (Setembro 

2009) 

 

Fórum 23: Novas ferramentas de comunicação para alavancar os negócios 

empresariais. Nei Eugenio Maldaner (Novembro 2009) 

 

Fórum 24: Competitividade industrial do Brasil: custos da mão-de-obra, encargos 

sociais, impostos, etc. - Professor Dr. Christian Luiz da Silva (Junho 2010) 
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Referências de textos e literaturas publicadas 

Conheçam um pouco mais sobre o que eu consegui tornar público na web em 
relação às minhas atividades didáticas com o CENEX – Centro de Excelência 
Empresarial. São cursos e palestras relacionadas aos Fóruns de Debates, ao Módulo 

de “Gestão da Informação e do Conhecimento para a Competitividade” e à 
especialização em meio ambiente na PUC/RS, todos apresentados em um processo 
de diálogo interativo e de muita eficácia com gestores de empresas de diversos 
setores produtivos do sul do Brasil e com estudantes universitários. 

 

Fórum de Debates do CENEX – 2001/2010. C. Foelkel. Apresentação em 
PowerPoint: 12 slides. (2013) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/ForumDebatesCENEX_2001_2010.pdf  

 

Caminhando para o futuro. Empresas e conhecimentos. C. Foelkel. Encontro 
do GT-20. Congresso Anual ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e 
Papel. Apresentação em PowerPoint: 31 slides. (2004) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/GT20.Empresas.%20conhecimentos.%20futuro.pdf  

 

Conhecimento, competitividade & renovação empresarial. C. Foelkel. Website 
Grau Celsius. Curso CENEX - Centro de Excelência Empresarial. Apresentação em 
PowerPoint: 296 slides. (2003/2004) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2004.pdf 

 

Gestão da informação e do conhecimento. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 
Curso CENEX - Centro de Excelência Empresarial. Apresentação em PowerPoint: 
233 slides. (2002/2003) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2003.pdf 

 

Sociedade em rede. C. Foelkel. Website Grau Celsius. Apresentação em 
PowerPoint: 179 slides. (2001/2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2014.pdf  

 

Sociedade das emoções. C. Foelkel. Website Grau Celsius. Apresentação em 
PowerPoint: 15 slides. (2001/2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2008.pdf  

 

Sociedade do amanhã: lições para o futuro. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 
Apresentação em PowerPoint: 39 slides. (2001/2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2009.pdf  

 

Sociedade do amanhã: novos usos e costumes do cidadão. C. Foelkel. 
Website Grau Celsius. Apresentação em PowerPoint: 42 slides. (2001/2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2010.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/ForumDebatesCENEX_2001_2010.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/GT20.Empresas.%20conhecimentos.%20futuro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2004.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2003.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2014.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2008.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2009.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2010.pdf
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Negócios e tecnologias. C. Foelkel. Website Grau Celsius. Apresentação em 
PowerPoint: 176 slides. (2001/2002) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2011.pdf  

 

Os desafios da gestão do conhecimento na era da informação. Entrevista 
Celso Foelkel. CENEX - Elite nº 21. 03 pp. (2000) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/GestaoConhecimentoEraInformacao.pdf  

 

Gestão da informação – Abertura e programação. C. Foelkel. Website Grau 

Celsius. 04 pp. (1999/2000) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/GestaoInformacaoAbertura.pdf 

 

Gestão da informação – Exercício prévio. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 
06pp. (1999/2000) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/GestaoInformacaoAquecPrevio.pdf  

 

Gestão da informação – Exercício de aquecimento. C. Foelkel. Website Grau 
Celsius. 10 pp. (1999/2000) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/GestaoInformacaoAquecimento.pdf 

 

Gestão da informação – Exercício de conscientização e 
autodesenvolvimento informacional. C. Foelkel. Website Grau Celsius. 50 pp. 
(1999/2000) 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/GestaoInformacaoExerc.pdf 

 

Meio ambiente como oportunidade de negócios. C. Foelkel. Curso PUC/RS & 

ZERI & UNU & CENEX – Especialização em Gestão da Qualidade para o Meio 
Ambiente. Disciplina “Gestão Ambiental como Estratégia de Negócios”. 37 pp. 
(1996-1999) 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/Meio%20ambiente%20oportunidade%20neg%F3cio%20doc%20%20final02.pdf  

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Palestras/Palestra%2011.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/GestaoConhecimentoEraInformacao.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/GestaoInformacaoAquecPrevio.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/GestaoInformacaoExerc.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Meio%20ambiente%20oportunidade%20neg%F3cio%20doc%20%20final02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Meio%20ambiente%20oportunidade%20neg%F3cio%20doc%20%20final02.pdf
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Grandes Autores sobre o Pinus  

 

 

Professor Dr. Setsuo Iwakiri 

 

O professor Dr. Setsuo Iwakiri constitui-se em um dos principais nomes da 
engenharia florestal brasileira, em especial por sua atuação docente, educativa e de 
pesquisa nas áreas de tecnologia de produtos obtidos de madeira, como painéis, 
laminados, compósitos e madeiras serrada e reconstituída. Sua produção científica 
é invejável, tendo publicado dezenas de artigos em revistas brasileiras, 
internacionais e em anais de congressos e eventos técnicos florestais. Também tem 
tido forte presença na orientação e co-orientação em teses de doutorado e 

dissertações de mestrado em cursos de pós-graduação em universidades como 
UFPR – Universidade Federal do Paraná, UNICENTRO – Universidade Estadual do 
Centro Oeste do Paraná, UFSM – Universidade Federal de Santa Maria, UFLA - 
Universidade Federal de Lavras, dentre outras. 

Por toda essa inquestionável produção docente, científica e tecnológica, o professor 
Setsuo Iwakiri corresponde a um dos ícones da literatura tecnológica e científica 

brasileira acerca dos produtos fabricados com madeiras de Pinus, Eucalyptus, 
Araucaria, paricá (Schizolobium amazonicum), teca (Tectona grandis) e de diversas 
espécies de nossa rica flora natural e de plantações com exóticas – inclusive, 
algumas provenientes dos biomas brasileiros: Mata Atlântica e Floresta Amazônica. 
Por essa razão, sua produção científica vai ser repartida da seguinte forma: nessa 
edição da PinusLetter lhes ofereceremos uma seleção de artigos e publicações mais 
genéricas e outras relacionadas ao Pinus (temperados e tropicais) e outras 

coníferas (Cryptomeria, Araucaria, Sequoia, etc.). Já em edição futura da 
Eucalyptus Newsletter lhes traremos uma complementação da biografia desse 
renomado autor e outra seleção de artigos associados aos eucaliptos, paricá, teca e 
outras espécies florestais de folhosas da flora brasileira. 

Professor Setsuo atualmente é professor titular da UFPR – Universidade Federal 
do Paraná no Departamento de Engenharia e Tecnologia Florestal. Ele leciona nessa 
universidade diversas disciplinas relacionadas à tecnologia e utilização de produtos 
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madeireiros nos cursos de pós-graduação em Engenharia Florestal e de graduação 
na Engenharia Industrial Madeireira e Engenharia Florestal.  

Professor Setsuo é formado em Engenharia Florestal pela UFPR – Universidade 
Federal do Paraná (1979), onde também obteve seu Mestrado (1982) e Doutorado 

(1989), ambos em Tecnologia de Produtos Florestais. Sua dissertação de mestrado 
e a sua tese de doutorado estão disponibilizadas mais adiante nessa seção. Seu 
pós-doutorado aconteceu na Universidade de Nagoya no Japão, entre 1991 e 1992, 
onde também foi professor visitante (1996/1997). 

Em sua carreira profissional, professor Setsuo Iwakiri iniciou por uma rápida 
passagem como professor visitante na UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro, em 1982. A seguir, por aproximadamente 10 anos (1982 a 1993), foi 
pesquisador do INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, onde estudou 
e relatou em trabalhos técnicos inúmeros resultados com madeiras tropicais da 
Amazônia no Centro de Pesquisas de Produtos Florestais daquela instituição, 
localizado em Manaus/AM. Em 1993, professor Setsuo passou a atuar como 
pesquisador e professor da UFPR - Universidade Federal do Paraná, onde trabalha 
até hoje com enorme dedicação e produção técnica, científica e de docência. Além 

de professor e pesquisador, professor Setsuo tem mostrado grande empenho para 
cooperar com o crescimento e desenvolvimento da indústria brasileira de 
compensados e de painéis de madeira reconstituída. Isso tem feito através de 
pesquisas integradas universidade/empresa no Laboratório de Painéis de Madeira 
da UFPR, na publicação de livros/apostilas e na condução de programas integrados 
de pesquisa com a participação de seus alunos e orientados.  

Suas principais linhas de pesquisa são as seguintes: 

 Laminação de madeiras; 
 

 Chapas de madeira compensada; 
 

 Chapas de madeira aglomerada; 

 

 Chapas de fibras; 
 

 Tecnologia de adesivos para madeira; 
 

 Chapas estruturais OSB – Oriented Strand Board; 
 

 Cargas minerais; 
 

 Processamento de madeiras tropicais; 
 

 Madeira sólida e reconstituída. 
 

As disciplinas que leciona na UFPR estão relacionadas à laminação de madeira e 
produção e utilização de compensados, painéis de madeira e chapas de composição 
madeira-cimento, madeira-plástico, etc. Também ensina sobre desenvolvimento de 
adesivos e de cargas minerais para uso em produtos contendo madeira.  

Os resultados de suas inúmeras pesquisas realizadas em sua maioria com seus 

alunos e pares acadêmicos estão publicados principalmente em periódicos 
brasileiros como as revistas Árvore, Floresta, Floresta e Ambiente, Cerne, Scientia 
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Forestalis, Ciência Florestal, Revista da Madeira, Acta Amazonica, Ambiência e em 
anais de eventos científicos florestais. Também tem diversas publicações 
internacionais, em especial em idioma inglês. 

Apesar de toda essa vocação de pesquisador, professor Setsuo é na verdade um 

grande formador de recursos humanos para o setor florestal brasileiro. Em sua 
carreira, orientou e co-orientou dezenas de dissertações de mestrado, teses de 
doutorado e trabalhos de conclusão de curso. Também participou em 
aproximadamente 40 bancas de defesa de mestrado e 30 de doutorado, sempre se 
colocando à disposição para a formação, aperfeiçoamento e crescimento de 
profissionais desse setor. 

São por todos esses atributos e por sua grande competência e capacidade de 
inovação que o professor Setsuo merecidamente tem sua produção acadêmica, 
científica e tecnológica destacada pela PinusLetter, apresentando-o a seus milhares 
de leitores como um “Grande Autor sobre o Pinus”.  Conheçam e aprendam a 
seguir com os ensinamentos do professor Setsuo Iwakiri, a quem agradecemos 
sinceramente por tudo que ele vem fazendo pelas Engenharias Florestal e Industrial 
Madeireira e para o setor de base florestal do Brasil.  

 

Seleção de artigos, teses, projetos, livros e palestras do Professor Dr. 
Setsuo Iwakiri e de alguns de seus alunos de pós-graduação 

A seguir, estamos lhes apresentando uma extensa seleção de artigos e textos para 
navegação, constituída de quase uma centena de publicações relevantes do 
professor Dr. Setsuo Iwakiri, a maioria delas de cunho genérico ou fortemente 
relacionadas com o uso de madeiras de coníferas. Em outra oportunidade, em uma 
próxima edição da Eucalyptus Newsletter, procuraremos listar as publicações do 
mesmo autor com Eucalyptus e outras espécies florestais classificadas como 
folhosas. Aproveitem, há muito conhecimento e desenvolvimentos oferecidos por 
esse grande pesquisador dos produtos tecnológicos fabricados a partir das madeiras 

de florestas plantadas de Pinus, Eucalyptus e outras espécies florestais de 
relevância para o Brasil.  
 
Para que se tenha uma ideia adicional de sua produção científica, acessem também 
alguns buscadores científicos de renome e ainda seu currículo na plataforma Lattes 
do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico: 
 
http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca?b=ad&busca=Iwakiri,S.&qFacets=Iwakiri,S.&bibli

oteca=vazio&sort=autoria-sort&paginacao=t&paginaAtual=1  (Base de Dados de Pesquisa 

Agropecuária da EMBRAPA) 

e 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=author%3A%22S.Iwakiri%22&btnG=&hl=pt-

BR&as_sdt=1%2C5&as_vis=1 (Google Acadêmico) 

e 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E266513 (Currículo Lattes do 

professor Dr. Setsuo Iwakiri) 

Aprendam então com os conhecimentos compartilhados pelo nosso amigo professor 
Setsuo Iwakiri. Comecem acessando alguns de seus materiais didáticos, suas teses 
acadêmicas e livros: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=E266513
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Material didático do Professor Setsuo Iwakiri. UFPR – Universidade Federal do 
Paraná. Engenharia Industrial Madeireira. Apresentações em PowerPoint. Acesso 
em 29.08.2013:  

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/1.ppt  - Adesão e adesivos (39 slides) 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/2.ppt  - Laminação de madeiras (101 slides) 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/3.ppt   - Painéis compensados (58 slides) 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/4.ppt   - Painés compensados sarrafeados (26 
slides) 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/setsuo-pma.pdf - Painéis de madeira 
aglomerada (77 slides) 

 http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/setsuo-pcm.pdf  - Painéis cimento-madeira 
(19 slides) 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/setsuo-pfm.pdf  – Painéis de fibras de madeira  
(44 slides)  

 

Painéis de madeira. Website REMADE. Acesso em 29.08.2013: 

http://www.remade.com.br/br/madeira_paineis.php (Diversos autores - incluíndo Dr. Setsuo 
Iwakiri – e descrição de inúmeros tipos de painéis) 

 

Painéis de madeira reconstituída. S. Iwakiri. FUPEF Paraná. Ajir Gráfica e 
Editora Ltda. 254 pp. (2005) 

http://200.135.4.10/cgi/Demetrios.exe/show_exemplares?id_acervo=43744  (Visualização 
da referência e capa do livro disponível na Biblioteca Central da UNIPLAC – Universidade do 
Planalto Catarinense) 

e 

http://acervo.ufpr.br/index.php?modo_busca=rapida&content=detalhe&qtde=28&posicao_ve
tor=18&codigo_obra=207672&pagina=1&veio_de=resultado&biblioteca=0&tipo_obra=1&Ser
vidor=1&iBanner=undefined&iIdioma=0&campo1=autor&valor1=iwakiri (Referência do livro 
pela URPR) 

e 

http://www.revistareferencia.com.br/index2.php?principal=ver_conteudo.php&uid=224&edic
ao2=48 (Notícia sobre o livro) 

 

Painéis de madeira. S. Iwakiri  Material didádico instrucional. FUPEF – Curitiba. 
128 pp. (1998) 

http://200.135.4.10/cgi/Demetrios.exe/show_exemplares?id_acervo=5962 (Visualização da 
referência da apostila disponível na Biblioteca Central da UNIPLAC – Universidade do Planalto 
Catarinense) 

 

A influência das variáveis de processamento sobre propriedades de chapas 

de partículas de diferentes espécies de Pinus. S. Iwakiri. Tese de Doutorado. 

UFPR – Universidade Federal do Paraná. Orientação: Dr. Ivan Tomaselli. 146 pp. 

(1989) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2242/Influ%3fncia%20de%20vari

%3fveis%20de%20processamento%20sobre%20propriedades%20.pdf?sequence=1  

 

http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/1.ppt
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/2.ppt
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/3.ppt
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/4.ppt
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/setsuo-pma.pdf
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/setsuo-pcm.pdf
http://www.madeira.ufpr.br/disciplinassetsuo/setsuo-pfm.pdf
http://www.remade.com.br/br/madeira_paineis.php
http://200.135.4.10/cgi/Demetrios.exe/show_exemplares?id_acervo=43744
http://acervo.ufpr.br/index.php?modo_busca=rapida&content=detalhe&qtde=28&posicao_vetor=18&codigo_obra=207672&pagina=1&veio_de=resultado&biblioteca=0&tipo_obra=1&Servidor=1&iBanner=undefined&iIdioma=0&campo1=autor&valor1=iwakiri
http://acervo.ufpr.br/index.php?modo_busca=rapida&content=detalhe&qtde=28&posicao_vetor=18&codigo_obra=207672&pagina=1&veio_de=resultado&biblioteca=0&tipo_obra=1&Servidor=1&iBanner=undefined&iIdioma=0&campo1=autor&valor1=iwakiri
http://acervo.ufpr.br/index.php?modo_busca=rapida&content=detalhe&qtde=28&posicao_vetor=18&codigo_obra=207672&pagina=1&veio_de=resultado&biblioteca=0&tipo_obra=1&Servidor=1&iBanner=undefined&iIdioma=0&campo1=autor&valor1=iwakiri
http://www.revistareferencia.com.br/index2.php?principal=ver_conteudo.php&uid=224&edicao2=48
http://www.revistareferencia.com.br/index2.php?principal=ver_conteudo.php&uid=224&edicao2=48
http://200.135.4.10/cgi/Demetrios.exe/show_exemplares?id_acervo=5962
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2242/Influ%3fncia%20de%20vari%3fveis%20de%20processamento%20sobre%20propriedades%20.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/2242/Influ%3fncia%20de%20vari%3fveis%20de%20processamento%20sobre%20propriedades%20.pdf?sequence=1
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Classificação de madeiras tropicais através do método mecânico não-
destrutivo. S. Iwakiri. Dissertação de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do 
Paraná. 104 pp. (1982) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28886/D%20-
%20SETSUO%20IWAKIRI.pdf?sequence=1   

 
Compensados sarrafeados: qualidade da madeira, aspectos de produção e 
aproveitamento de resíduos. L.M. Mendes; C.E.C. Albuquerque; S. Iwakiri. 
Boletim Técnico nº 39. UFLA – Universidade Federal de Lavras. 47 pp. (s/d = Sem 
referência de data) 

http://editora.ufla.br/upload/boletim/tecnico/boletim-tecnico-39.pdf  

 
Procedimento prático para cálculo de produção de lâminas de madeira por 
desenrolamento. L.M. Mendes; C.E.C. Albuquerque; S. Iwakiri. Boletim Técnico nº 
36. UFLA – Universidade Federal de Lavras. 17 pp. (s/d = Sem referência de data) 

http://livraria.editora.ufla.br/upload/boletim/tecnico/boletim-tecnico-36.pdf 

 

 
 
Continuando com artigos, teses e dissertações da produção científica do Dr. Setsuo 

Iwakiri e seus alunos orientados/co-orientados: 
 
 

 

Avaliação da estabilidade dimensional de espécies de Pinus tropicais. R. 
Trianoski; J.L.M. Matos; S. Iwakiri; J.G. Prata. Flor@m – Floresta e Ambiente. 09 
pp. Acesso em 30.08.2013: 

http://www.floram.org/files/v0n0/aop_floram_145.pdf 

 

Avaliação colorimétrica de partículas de Pinus taeda submetidas a 
diferentes métodos de acetilação.  V.G. Castro; U. Klock; S. Iwakiri; G.I.B. 
Muniz.  Scientia Forestalis 41(98): 265 – 270. (2013) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr98/cap12.pdf  

 

Estudo sobre a viabilidade do uso da madeira de Cryptomeria japonica para 

produção de painéis compensado. J.A. Pinto; S. Iwakiri. Scientia Forestalis 
41(97): 29 - 37. (2013) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr97/cap03.pdf 

 

Utilização da madeira de Cryptomeria japonica para produção de painéis 
aglomerados. R. Trianoski; S. Iwakiri; J.L.M. Matos; D. Chies. Scientia Forestalis 

41(97): 57 – 64. (2013) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr97/cap06.pdf  

 

Influência da adição de serragem nas propriedades tecnológicas de painéis 
de madeira aglomerada de Pinus taeda. R. Torrell; É. Hillig; G.M. Corradi; S. 
Iwakiri. Ambiência 9(1): 57 - 72. (2013) 

http://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/article/view/1688/1926  

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28886/D%20-%20SETSUO%20IWAKIRI.pdf?sequence=1
http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28886/D%20-%20SETSUO%20IWAKIRI.pdf?sequence=1
http://editora.ufla.br/upload/boletim/tecnico/boletim-tecnico-39.pdf
http://www.floram.org/files/v0n0/aop_floram_145.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr98/cap12.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr97/cap03.pdf
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr97/cap06.pdf
http://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia/article/view/1688/1926
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Produção de painéis compensados fenólicos com lâminas de madeira de 
Sequoia sempervirens. S. Iwakiri; A.B. Cunha; R. Trianoski; R.L. Braz; V.G. 
Castro; S. Kazmierczak; E. Pinheiro; H. Rancatti; F.L. Sanches. Flor@m – Floresta e 

Ambiente 20(2): 264 – 270. (2013) 

http://www.floram.org/files/v20n2/v20n2a15.pdf 

 

Produção de painéis compensados estruturais com diferentes composições 
de lâminas de Eucalyptus saligna e Pinus caribaea. S. Iwakiri; J.L.M. Matos; 
E.S. Ferreira; J.G. Prata; R. Trianoski. Revista Árvore 36(3): 569-576. (2012)  

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v36n3/v36n3a19.pdf  

 

Avaliação da qualidade da madeira de espécies de Pinus tropicais por meio 
de métodos convencionais e não destrutivos. R. Trianoski. Tese de Doutorado. 
UFPR – Universidade Federal do Paraná. Co-orientação: Dr. Setsuo Iwakiri. 554 pp. 
(2012) 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/bitstream/handle/1884/28070/R%20-%20T%20-

%20ROSILANI%20TRIANOSKI.pdf?sequence=1  

 

Avaliação dos parâmetros do processo de revestimento de painéis 
compensados com filme fenólico para uso como fôrmas de concreto. F.G. 
Sanches. Dissertação de Mestrado. UFPR – Universidade Federal do Paraná. 

Orientação: Dr. Setsuo Iwakiri. 128 pp. (2012) 
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Espécies de Importância Florestal para a Ibero-América  

 

 

Teca - Tectona grandis 

 

A teca, (Tectona grandis), é uma espécie florestal originária de matas nativas 
mistas que ocorrem na Ásia, em especial em países como Índia, Tailândia, 

Mianmar, Camboja, Vietnã, Indonésia, Malásia e Laos. Ela tem tido enorme 
aceitação comercial em função da qualidade de sua madeira, bem como pela sua 
capacidade de ser plantada comercialmente em diversos arranjos silviculturais, 
entre os quais os plantios homogêneos puros (monocultivos) e os sistemas 
agroflorestais e agrosilvipastoris.  

A madeira da teca é muito apreciada pelos mercados mais exigentes em qualidade 

e beleza estética. O uso de sua madeira pela sociedade humana é considerado 
como antiguíssimo. Existem relatos históricos do uso da teca na construção ou 
decoração de palácios e templos antigos, dentre os quais na antiga Babilônia.  

O nome genérico Tectona tem origem na palavra latina tekton que significa 
carpinteiro. Já a palavra grandis significa grande, nobre, orgulhoso. Portanto, o 
nome específico Tectona grandis se adequa muito bem ao que se espera obter de 
suas árvores e madeiras. Há os que fazem a versão do nome específico latino para 
a frase em português “orgulho dos marceneiros”, uma clara alusão às excelentes 
qualidades das obras de carpintaria que podem ser obtidas com essa madeira.  

Inicialmente, até meados do século 19, a madeira de teca (teak em inglês) era 
colhida das matas naturais em colônias britânicas na Ásia. Os britânicos tinham 
especial interesse nessa madeira para construção de sua frota naval, pela exaustão 
e pela menor durabilidade das madeiras de carvalho (oak wood) que tinham 
disponíveis nas ilhas do Reino Unido.  

As primeiras tentativas de se plantar a teca em plantações homogêneas ocorreram 
na Índia, por volta de 1850. Com a redução da oferta e com a diminuição gradativa 
de árvores naturais de grande porte da teca, a solução foi apelar para os conceitos 
de silvicultura de plantações de árvores. Evidentemente, aconteceram inúmeras 

situações de aprendizado pelo completo desconhecimento que se tinha sobre as 
exigências nutricionais, controle fitossanitário de pragas e doenças, competição por 



36 
 

água e luz, bem como pela forma correta de se dispor, plantar e manejar as 
florestas plantadas. Entretanto, a exigência era grande e os conhecimentos foram 
sendo desenvolvidos: a teca cresceu em importância e a sua silvicultura se tornou 
cada vez mais dominada. Atualmente, relata-se que existem cerca de 3 milhões de 
hectares de teca a nível global no planeta (Ciriello, 2010). 

Por ser uma espécie de características tropicais, ela tem sido plantada 
extensivamente em países do Sudeste Asiático e também nas zonas tropical e 
equatorial de países da África e Américas. O Brasil já ocupa posição destacada com 
cerca de 70.000 hectares plantados e distribuídos principalmente nos estados de 
Mato Grosso, Pará, Acre, Tocantins, Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, Goiás, São 
Paulo e até mesmo Paraná. Outros países que se dedicam a plantar a teca 

comercialmente são: Togo, Camarões, Zaire, Nigéria, Trinidad, Honduras, Panamá, 
Costa Rica, Índia, Vietnã, dentre outros. 

As primeiras árvores de teca que foram plantadas no Brasil o foram por razões 
botânicas e ornamentais. Acredita-se que a introdução tenha ocorrido no início do 
século 20 com pequenos arboretos no Jardim Botânico do Rio de Janeiro e no Horto 
Florestal de Rio Claro.  

Já na forma de plantações puras com finalidades comerciais, relata-se que em 1959 
o saudoso mestre e professor Dr. Helládio do Amaral Mello instalou um experimento 
em Piracicaba (São Paulo) com cerca de 550 plantas para avaliar o comportamento 
silvicultural da Tectona grandis em competição em povoamento puro.  (Drescher, 
2004). Por essa razão, o professor Helládio vem sendo considerado o precursor dos 
plantios da teca em monocultivo no Brasil. 

Alavancado pelos resultados das primeiras pesquisas e focado nas particularidades 
que o estado do Mato Grosso oferecia em condições favoráveis de clima e solo para 
se plantarem árvores tropicais, o empresário e agrônomo Luiz Flávio Veit passou a 
estudar, a partir de meados dos anos 60’s, os plantios comerciais de teca no 
município de Cáceres, MT. Ao testar o crescimento da teca em comparação com 
espécies nativas brasileiras (mogno, cedro e cerejeira) e outras exóticas (toona e 

cadam), a opção foi imediata para a teca frente ao seu crescimento, adaptação e 
qualidade da madeira. Com isso, a decisão de se implantarem grandes extensões 
de terra no Mato Grosso com a Tectona grandis foi tomada. A partir dos anos 70’s, 
a Cáceres Florestal dinamizou suas operações e passou a reflorestar mais 
intensamente com a teca no Mato Grosso, abrindo as portas para que outras 
empresas surgissem fazendo isso naquele estado. Esse crescimento da silvicultura 
de teca aconteceu tanto pelo surgimento de novas empresas plantadoras de teca, 

como de outras empresas de base florestal: produção de mudas, biotecnologia e 
melhoramento florestal, silvicultura e manejo, colheita florestal, logística, serrarias 
e marcenarias para beneficiamento da madeira, etc. Atualmente, a teca vem sendo 
plantada com sucesso no Mato Grosso e em diversos outros estados brasileiros, 
com expectativas de crescimento em áreas e mercados. 

Tectona grandis é uma espécie florestal que pertence à família botânica 

Verbenaceae.  As árvores podem atingir grande porte e a principal característica da 
espécie são suas folhas grandes, com 30 a 60 cm de comprimento e 20 a 30 de 
largura. São folhas opostas, elípticas, ásperas e até mesmo coriáceas. As plantas 
são caducifólias, ou seja, perdem as folhas na estação seca, que é uma exigência 
da espécie. As flores são pequenas, dispostas em panículas (pequenos cachos como 
os do arroz e aveia) e de coloração amarelo-clara ou branca. Os frutos são drupas 
tetraloculares, por isso se espera que cada um produza no máximo quatro 
sementes (http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/1040.htm). Em geral, as 

http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/1040.htm
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plantas começam a frutificar e sementear a partir dos 4 a 5 anos de idade. A casca 
das árvores é mole, de cor cinza escura e com facilidade de ser removida.   

Por ser uma espécie pioneira, a teca é muito exigente em disponibilidades de luz e 
insolação. Os espaçamentos muito apertados não são muito adequados, já que as 

folhas são muito grandes e a arquitetura foliar não é tão favorável a esse tipo de 
arranjo de plantas.  Os espaçamentos para plantios dependem muito do modelo de 
silvicultura que se optou adotar e do que se espera produzir (em que prazos e em 
quais volumes de árvores...). Em plantios puros, os espaçamentos mais usuais são: 
3x2 metros; 4x2; 3x3; 4x3 e até mesmo 4x4. Como a tecnologia madeireira vem 
desenvolvendo possibilidades de aproveitamento da madeira fina de desbastes há 
interesse em se plantar mais plantas em espaçamentos mais apertados (3x2 

metros ou até um pouco mais apertados) para se aumentar a oferta de madeira já 
no primeiro desbaste.  

A teca não é muito elástica em suas exigências por clima e solo. Ela prefere regiões 
chuvosas (entre 1.200 a 2.500 mm por ano), mas que tenham uma estação seca 
bem definida de 3 a 4 meses de duração, porém sem déficit hídrico pronunciado. 
Nesse período seco, ela perde suas folhas e “descansa” suas atividades 

metabólicas.  

A temperatura média anual deve ser superior a 20 a 22ºC e os melhores 
crescimentos ocorrem em regiões onde as médias das temperaturas dos dias 
estejam entre 27 a 36ºC, com a média das noites ligeiramente abaixo desses 
valores. Definitivamente, a espécie não tolera frios intensos e ocorrência de 
geadas. 

A teca prefere solos férteis e ligeiramente ácidos (pH maior que 5,5), com baixo 
teor de alumínio e razoável presença de cálcio. Esses solos precisam ser bem 
drenados e com capacidade de reter água, porém não podem ser compactados ou 
pouco porosos. Isso porque a teca necessita ter ar no solo, pois demanda presença 
de oxigênio e não suporta o hidromorfismo de solos alagados. Os solos de textura 
média são, portanto, os preferidos. Quanto aos aspectos nutricionais, os solos 

precisam ser ricos ou serem supridos por adubação bem balanceada, já que a teca 
é mais exigente em riqueza de solos do que o Pinus ou o Eucalyptus.  

A silvicultura da teca exige operações de alta qualidade, desde a produção de 
mudas, passando pelo preparo do solo, plantio e fertilização, tratamentos 
fitossanitários e manejo ao longo da rotação. Por ser plantada orientada à produção 
de madeira nobre para usos em produtos de maior valor agregado, as operações 
silviculturais costumam incluir desbastes e podas de galhos (desrama artificial). O 
objetivo é produzir toras de maior diâmetro e com alta proporção de madeira isenta 
de nós (clear wood). O foco tem sido para mercados nobres do Brasil e a 
exportação.  

As plantações florestais podem ser puras ou em consórcio com outras árvores (por 
exemplo: mogno africano) ou culturas agrícolas perenes (por exemplo: café). Os 
sistemas agroflorestais com mandioca, feijão e outras culturas anuais, bem como 
os sistemas silvipastoris costumam ser adotados pelos pequenos produtores rurais.  

Também para a teca se adotam os modelos de mosaicos ecoeficientes, mesclando 
os povoamentos puros de teca com outros tipos de vegetação como mata nativa, 
agricultura, pastagem e sistemas agroflorestais. 

A produtividade das plantações de teca é muito variada, pois depende do material 
genético, das qualidades das operações e insumos florestais, da atenção do 
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produtor florestal e das condições ambientais na região do plantio. Quando mal 
plantada e mal manejada, a produtividade só pode ser baixa. Já em condições de 
adequada silvicultura, a produtividade da teca no Brasil varia entre 10 a 20 
m³/ha.ano em toras comerciais com casca. Em geral, recomenda-se projetar não 
mais do que 15 m³/ha.ano para as avaliações de retorno financeiro, a menos que 
exista suporte de experimentos ou de outras plantações locais com rendimentos 
superiores.   

O manejo por alto fuste é realizado com 2 a 4 desbastes intermediários, com corte 
final aos 20 a 25 anos de idade. Dessa forma, ao longo de todo seu crescimento, 
um povoamento de teca com um hectare pode resultar em 200 a 350 metros 
cúbicos de toras comerciais com casca.  O objetivo dos produtores é colocar o 

máximo dessa produção na colheita final – de preferência entre 100 a 200 m³ por 
hectare aos 20 a 25 anos. Em condições ideais de sítio e de silvicultura, esse 
volume pode ser inclusive maior. Lembre-se de que há que se descontar a casca 
desse volume nos cálculos de retorno financeiro e esse teor costuma ser fortemente 
dependente do diâmetro médio da tora. Árvores com casca com diâmetros a altura 
do peito (DAP) de 16 cm possuem mais 16% de casca base volume, enquanto 
árvores com DAP de 26 a 28 cm possuem pouco mais de 10% do volume como 

sendo de casca (http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr89/cap05.pdf). 

As madeiras dos desbastes iniciais podem ser utilizadas na própria propriedade 
rural para construções rústicas, caibros e vigamentos. Elas também podem ser 
comercializadas para produção de sarrafos, painéis de madeira, artesanatos, etc. 
Existem muitas expectativas para se encurtar a rotação das plantações de teca, já 
que se consegue atualmente também se beneficiar com sucesso as toras mais 
finas. Entretanto, essas toras finas contêm muito menor teor de cerne em relação 
às toras mais grossas.  

Em condições naturais, a teca pode atingir enormes portes em altura e diâmetros 
quando consegue se desenvolver até idade adulta e em maturidade plena 
(http://br.bing.com/images/search?q=%22largest+teak+tree+in+the+world%22&qs=n&form=QBIR&pq=%22largest

+teak+tree+in+the+world%22&sc=0-0&sp=-1&sk=).  Seu tronco é bastante retilíneo e cilíndrico, 
sendo que o fator de forma varia bastante (0,45 a 0,55) em função da idade, 
material genético, ritmo de crescimento e silvicultura aplicada.  

A madeira produzida pela árvore da teca é compatível em qualidade com as do 
mogno e do cedro. É durável, estável, resistente ao ataque de fungos, cupins e 
outros predadores. Sua estabilidade dimensional a recomenda para aplicação em 
utensílios onde se deseja pouca variação de dimensões em função da umidade: 

gavetas, portas, janelas, peças de encaixe, etc. Já sua resistência mecânica a 
indica para móveis de alta frequência de manuseio e movimentação, como 
cadeiras, carrinhos, etc. 

A sua excepcional resistência à deterioração se deve à presença de um composto 
extrativo que se denomina de tectoquinona, o que lhe confere resistência inclusive 
para ser utilizada na construção de peças que tomam contato constante com a 

água ou com ambientes úmidos (embarcações, habitações, pilares, mourões, etc.). 
O alburno é bem menos resistente à deterioração que o cerne, por essa razão 
recomenda-se que ele seja impregnado com preservativo, conforme o uso que se 
queira dar à madeira. 

A madeira do cerne é densa, com coloração castanho-amarelada, podendo atingir 
tonalidades mais escuras de marrom. Existe sempre uma sensação de brilho 

dourado, pela presença de extrativos similares a um látex na madeira. Esse “látex” 
dá um aspecto lustroso, mas também facilita a trabalhabilidade da madeira, que 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr89/cap05.pdf
http://br.bing.com/images/search?q=%22largest+teak+tree+in+the+world%22&qs=n&form=QBIR&pq=%22largest+teak+tree+in+the+world%22&sc=0-0&sp=-1&sk
http://br.bing.com/images/search?q=%22largest+teak+tree+in+the+world%22&qs=n&form=QBIR&pq=%22largest+teak+tree+in+the+world%22&sc=0-0&sp=-1&sk
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fica “maia lubrificada” quando processada. Por essa e outras razões, a madeira de 
teca se comporta muito bem quando é serrada, aplainada, lixada, perfurada, 
pregada e parafusada.  

Pelos seus altos valores de densidade básica (0,53 a 0,62 g/cm³) e por sua 

estabilidade dimensional, a madeira da teca apresenta excelentes propriedades 
físico-mecânicas, tais como resistência à tração, à flexão e ao empenamento.  

A teca apresenta uma madeira definitivamente muito atrativa e procurada nos 
mercados de madeiras nobres. Quando a madeira é certificada tanto para o manejo 
florestal como para a cadeia de custódia das peças de madeira, seus produtos têm 
acesso garantido em mercados bons compradores na Europa, Ásia e América do 
Norte.  

Os principais usos da madeira de teca costumam serem os móveis finos e peças 
para decoração de interiores luxuosos. Por outro lado, a madeira tem ampla 
aplicação na construção naval e na produção de laminados e compensados, bem 
como em pisos, esquadrias, peças de artesanato e utensílios domésticos (tábuas de 
carne, colheres de pau, etc.).  

As madeiras de desbaste são utilizadas para manufatura de móveis rústicos, bem 
como para vigamento, e para madeiramento de telhados. Entretanto, como mesmo 
as toras finas dos desbastes apresentam certa beleza intrínseca, já se desenvolveu 
um mercado para o que se está denominando de “teca jovem”. Essas madeiras de 
toras finas de desbastes estão sendo beneficiadas em separado e com tecnologias 
apropriadas, tendo destinações também diferenciadas. “Teca Jovem” consiste na 

madeira de árvores com idades entre 06 a 18 anos, que ainda não atingiu a fase 
madura da teca, que atualmente se relata como sendo 25 anos. Ela é chamada 
assim para se diferenciá-la da madeira adulta da teca. Portanto, trata-se de um 
novo produto, com algumas propriedades similares às da madeira adulta e com 
algumas diferenciações e peculiaridades que a tornam adequada para algumas 
aplicações específicas em móveis e peças de decoração. A coloração é mais clara e 
a densidade básica e resistências são inferiores aos produtos de árvores de idades 

mais avançadas. Seu maior atrativo é o menor preço em relação à madeira adulta.   

Os resíduos do beneficiamento das toras de toda essa rede produtiva costumam ser 
destinados para bioenergia (lenha e produção de carvão vegetal), porém há 
pesquisas em andamento para uso de alguns deles em compósitos de madeira ou 
produtos de madeira reconstituída. 

Apesar do mito de que “a teca enriquece seu plantador”, deve-se ter em mente que 
o mercado para a madeira da teca existe, é atrativo e seguro. Porém, o lucro só 
será obtido com a utilização de tecnologias apropriadas, cuidados ímpares e muita 
qualidade em todas as operações florestais e de logística na cadeia de suprimento. 
Não basta apenas se “plantar as florestas de teca de qualquer jeito” e “ficar 
esperando que as árvores cresçam para que os lucros brotem para o plantador”. Há 
que se colocar tecnologia, há que se investir em insumos adequados, em operações 
eficientes e com constante monitoramento fitossanitário e de produtividade ao largo 
de todo esse longo ciclo de crescimento florestal. Se isso tudo não for feito, a 
decepção pode ser grande. Acredito, que como em quaisquer outros negócios, “os 
olhos do dono não podem se descuidar”. Tampouco, o dono não deve se omitir ou 
acreditar ingenuamente no que às vezes lhe contam de vantagens ou de certas 
mágicas que essa atividade possa oferecer.  
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Portanto, amigos, caso queiram se dedicar a esse negócio, leiam e estudem muito 
antes de se aventurarem. Comecem com as inúmeras referências que colocamos a 
seu dispor como bibliografia dessa seção. E boa sorte! 

 

 

Agradecimentos sinceros ao meu grande amigo engenheiro florestal Manoel de Freitas pelas 
informações, publicações e fotos disponibilizadas – algumas usadas nessa seção. 

 

Referências da literatura e sugestões para leitura 

Observem alguns resultados de trabalhos científicos, técnicos e de extensão 
publicados a respeito da teca - Tectona grandis - com maior ênfase em literaturas 
brasileiras diretamente relacionadas aos temas florestais e de tecnologia e 
utilização de sua madeira. 

 

Tectona grandis. Enciclopédia Livre Wikipédia. Acesso em 05.09.2013: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tectona_grandis (em Português) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tectona_grandis (em Espanhol) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Teak  (em Inglês) 

 

Dia de campo na TV - Teca: sistema de cultivo e mercado. Vídeos YouTube – 
VideotecaEmbrapa. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=NKR5WvMGvdY  

 

Plantar teca – um bom negócio. Vídeos YouTube – Canal PainelFlorestal. Acesso 
em 05.09.2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=l0jN7r4qlG0  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Teak
http://www.youtube.com/watch?v=NKR5WvMGvdY
https://www.youtube.com/watch?v=l0jN7r4qlG0
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Madeira teca – Árvore teca. Vídeos YouTube – Canal DeLaerte Donisete Silva. 
Acesso em 05.09.2013: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ESkBpYpSHA  

 

Teaknet – International Teak Information Network. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.teaknet.org/ (em Inglês) 

http://www.teaknet.org/useful-downloads (Publicações para downloading - em Inglês) 

http://www.fao.org/forestry/4602-06dd4a3ffc3583aae26be6c4cc5ef851a.pdf (“Global overview of teak 

plantations” – em Inglês – 1999) 

 

Teca. CIFlorestas – Centro de Inteligência em Florestas. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.ciflorestas.com.br/texto.php?p=teca 

 

Espécies de madeira - Teca. Portal da Madeira. Acesso em 05.09.2013: 

http://portaldamadeira.blogspot.com.br/2009/11/especies-de-madeira-teca.html 

 

AREFLORESTA – Associação de Reflorestadores de Mato Grosso. Acesso em 
05.09.2013: 

http://www.arefloresta.org.br/ 

 

FLORESTECA. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.floresteca.com.br/  

http://www.floresteca.com.br/produtos.asp?cont=3 (Produtos madeireiros em teca) 

http://www.floresteca.com.br/uploads/files/Plano_de_Manejo_Floresteca_2010.pdf  (Plano de manejo 
florestal – 16 pp. - 2010) 

http://www.inteligentesite.com.br/arquivos/aimex/Floresteca%20(Rubens%20Coutinho).pdf  (Floresteca 
– por Rubens Coutinho – 36 slides) 

http://www.arena-international.com/Journals/2011/11/03/j/k/a/Sylvio-Coutinho.pdf (Apresentação 
institucional da Floresteca – por Silvio Coutinho – 11 slides – em Inglês) 

 

PROTECA – Biotecnologia Florestal & Mudas Clonais. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.proteca.com.br/home/pt  

 

Teca do Brasil Florestal. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.tecadobrasil.com.br/pt/index.asp  

http://www.tecadobrasil.com.br/pt/galeria-de-imagens/galeria.asp?cod=1 (Imagens florestais da teca) 

 

Oito Florestal. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.oitoflorestal.com.br/  

 

Cáceres Florestal. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.caceresflorestal.com.br/  

http://www.caceresflorestal.com.br/mercado.html (Mercados para a teca) 

http://www.caceresflorestal.com.br/madeira.html (A madeira da teca) 

https://www.youtube.com/watch?v=5ESkBpYpSHA
http://www.teaknet.org/
http://www.teaknet.org/useful-downloads
http://www.fao.org/forestry/4602-06dd4a3ffc3583aae26be6c4cc5ef851a.pdf
http://www.ciflorestas.com.br/texto.php?p=teca
http://portaldamadeira.blogspot.com.br/2009/11/especies-de-madeira-teca.html
http://www.arefloresta.org.br/
http://www.floresteca.com.br/
http://www.floresteca.com.br/produtos.asp?cont=3
http://www.floresteca.com.br/uploads/files/Plano_de_Manejo_Floresteca_2010.pdf
http://www.inteligentesite.com.br/arquivos/aimex/Floresteca%20(Rubens%20Coutinho).pdf
http://www.arena-international.com/Journals/2011/11/03/j/k/a/Sylvio-Coutinho.pdf
http://www.proteca.com.br/home/pt
http://www.tecadobrasil.com.br/pt/index.asp
http://www.tecadobrasil.com.br/pt/galeria-de-imagens/galeria.asp?cod=1
http://www.oitoflorestal.com.br/
http://www.caceresflorestal.com.br/
http://www.caceresflorestal.com.br/mercado.html
http://www.caceresflorestal.com.br/madeira.html
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http://www.caceresflorestal.com.br/vocesabia.html (Teca: madeiras de cerne e alburno) 

http://www.caceresflorestal.com.br/Plano_de_Manejo_Florestal_da_Caceres_Florestal-Resumo.pdf 
(Plano de manejo florestal resumido – 13 pp. – 2011) 

http://www.caceresflorestal.com.br/Plano_de_Manejo_Florestal_da_Caceres_Florestal.pdf  (Plano de 
manejo florestal – Sumário - 11 pp. – 2011) 

http://www.caceresflorestal.com.br/english/ManagementPlanSummary-CaceresFlorestal-Summary.pdf  
(Plano de manejo florestal – Sumário - 11 pp. – 2011 – em Inglês) 

 

Tectona Agroflorestal. Acesso em 05.09.2013: 

https://pt-br.facebook.com/media/set/?set=a.136421796488147.27638.129784593818534&type=3  

http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/tectonaagroflorestalfmpubsum04por.pdf (Plano 
de manejo florestal) 

 

Berneck – Divisão Florestal em Mato Grosso. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.berneck.com.br/divisao-florestal-reflorestamento-de-teca.aspx  

www.berneck.com.br/download-manuais.aspx?id=12  (Produtos) 

 

REMADE – Revista da Madeira. Acesso em 05.09.2013: 

http://www.remade.com.br/br/artigos_tecnicos.php?busca=teca (Pesquisa de artigos técnicos sobre a 

teca na Revista da Madeira) 

http://www.remade.com.br/br/madeira_especies.php?num=248&title=&especie=Teca (Madeira teca) 

 

EMBRAPA Rondônia - Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rondônia. Acesso 
em 05.09.2013: 

http://www.cpafro.embrapa.br/ (Website do CPAFRO) 

http://www.cpafro.embrapa.br/publicacoes/?palavra=tectona&autoria=&tipo_de_publicacao__id__exact

= (Pesquisa para publicações com Tectona) 

http://www.cpafro.embrapa.br/publicacoes/?palavra=teca&autoria=&tipo_de_publicacao__id__exact= 

(Pesquisa para publicações com Teca) 

 

EMBRAPA Acre - Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre. Acesso em 
05.09.2013: 

http://www.cpafac.embrapa.br/  (Website do CPAFAC) 

http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/teca_tectona..pdf  (Folheto informativo sobre a teca) 

http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/folder_andrea.pdf  (Folheto sobre micropropagação da teca) 

http://www.cpafac.embrapa.br/publicacoes/teca/publicacoes-atualizadas-sobre-teca/ (Publicações sobre 
a teca) 

http://www.cpafac.embrapa.br/publicacoes/teca/publicacoes-atualizadas-sobre-teca/?searchterm=teca  
(Pesquisa sobre a teca na biblioteca da entidade)  

 

Propriedades da madeira de Tectona grandis (L.f.), visando à sua utilização 
para peças preservadas. S.F. Chagas. Dissertação de Mestrado. UFV – 
Universidade Federal de Viçosa. 88 pp. (2013) 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5102  

 

http://www.caceresflorestal.com.br/vocesabia.html
http://www.caceresflorestal.com.br/Plano_de_Manejo_Florestal_da_Caceres_Florestal-Resumo.pdf
http://www.caceresflorestal.com.br/Plano_de_Manejo_Florestal_da_Caceres_Florestal.pdf
http://www.caceresflorestal.com.br/english/ManagementPlanSummary-CaceresFlorestal-Summary.pdf
https://pt-br.facebook.com/media/set/?set=a.136421796488147.27638.129784593818534&type=3
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/documents/tectonaagroflorestalfmpubsum04por.pdf
http://www.berneck.com.br/divisao-florestal-reflorestamento-de-teca.aspx
http://www.berneck.com.br/download-manuais.aspx?id=12
http://www.remade.com.br/br/artigos_tecnicos.php?busca=teca
http://www.remade.com.br/br/madeira_especies.php?num=248&title=&especie=Teca
http://www.cpafro.embrapa.br/
http://www.cpafro.embrapa.br/publicacoes/?palavra=tectona&autoria=&tipo_de_publicacao__id__exact
http://www.cpafro.embrapa.br/publicacoes/?palavra=tectona&autoria=&tipo_de_publicacao__id__exact
http://www.cpafro.embrapa.br/publicacoes/?palavra=teca&autoria=&tipo_de_publicacao__id__exact
http://www.cpafac.embrapa.br/
http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/teca_tectona..pdf
http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/folder_andrea.pdf
http://www.cpafac.embrapa.br/publicacoes/teca/publicacoes-atualizadas-sobre-teca/
http://www.cpafac.embrapa.br/publicacoes/teca/publicacoes-atualizadas-sobre-teca/?searchterm=teca
http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=5102
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Silvicultura de precisão aplicada ao desenvolvimento de Tectona grandis 
L.f. na região sul do estado de Mato Grosso. A.L. Pelissari. Dissertação de 
Mestrado. UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso. 88 pp. (2012) 

http://www.oitoflorestal.com.br/artigos/artigo-10.pdf 

 

Cultivo de Tectona grandis L.f. no estado do Espírito Santo. M.A.P. 
Guimarães. Dissertação de Mestrado. UFES – Universidade Federal do Espírito 
Santo. 82 pp. (2012) 

http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_5917_Disserta%E7%E3o%20Marianna.pdf  

http://www.bdtd.ufes.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1919  

 

Modelo de afilamento de cerne de Tectona grandis L.f. H.G. Leite; R.R. 
Oliveira-Neto; M.A. Monte; L. Fardin; A.M. Alcantara; M.L.M.S. Binoti; R.V.O. 
Castro. Scientia Forestalis 39(89): 53 – 59. (2011) 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr89/cap05.pdf  

 

Produção de espécies florestais alternativas: acácia, teca e paricá. L.D. 
Silva. II Encontro Brasileiro de Silvicultura. Apresentação em PowerPoint: 33 slides. 
(2011) 

http://www.colheitademadeira.com.br/imagens/publicacoes/473/especies_florestais_alternativas_acacia

_negra_teca_parica.pdf  

 

Aplicação de métodos não destrutivos na avaliação das propriedades 
físicas do lenho de árvores de Pinus caribaea var. hondurensis Barr. et 
Golf. e Tectona grandis (L.f.). V.R. Castro. Dissertação de Mestrado. USP – 
Universidade de São Paulo. 106 pp. (2011) 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13092011-
112235/publico/Vinicius_Resende_de_Castro_versao_revisada.pdf  

 

Crescimento de Tectona grandis (Teca) em sistema silvicultural de 
talhadia composta em Minas Gerais. K.L. Costa. Dissertação de Mestrado. 
UFLA – Universidade Federal de Lavras. 77 pp. (2011) 

http://bdtd.ufla.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3636  

 

Otimização do crescimento e desenvolvimento de teca (Tectona grandis 
Linn f.) in vitro. F.U. Nery. Dissertação de Mestrado. USP – Universidade de 
São Paulo. 60 pp. (2011) 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-14022012-
111053/publico/Felipe_Uassure_Nery.pdf  

 

Propriedades tecnológicas da madeira de Tectona grandis L.f. 
proveniente do Vale do Rio Doce, Minas Gerais. J.P. Motta. Dissertação de 
Mestrado. UFES – Universidade Federal do Espírito Santo. 126 pp. (2011) 

http://www.bdtd.ufes.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1930  

 

Reflorestamento comercial de acácia, teca e jequitibá rosa. E. Ciriello. 2º 
Congresso Florestal de Mato Grosso do Sul. Apresentação em PowerPoint: 59 slides. 
(2010) 

http://www.opec-eventos.com.br/msflorestal/dowload/eduardo.pdf  

 

http://www.oitoflorestal.com.br/artigos/artigo-10.pdf
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_5917_Disserta%E7%E3o%20Marianna.pdf
http://www.bdtd.ufes.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1919
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr89/cap05.pdf
http://www.colheitademadeira.com.br/imagens/publicacoes/473/especies_florestais_alternativas_acacia_negra_teca_parica.pdf
http://www.colheitademadeira.com.br/imagens/publicacoes/473/especies_florestais_alternativas_acacia_negra_teca_parica.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13092011-112235/publico/Vinicius_Resende_de_Castro_versao_revisada.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-13092011-112235/publico/Vinicius_Resende_de_Castro_versao_revisada.pdf
http://bdtd.ufla.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=3636
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-14022012-111053/publico/Felipe_Uassure_Nery.pdf
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11150/tde-14022012-111053/publico/Felipe_Uassure_Nery.pdf
http://www.bdtd.ufes.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1930
http://www.opec-eventos.com.br/msflorestal/dowload/eduardo.pdf
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RESUMO: Morfologia e biometria de frutos e sementes da Tectona grandis 
L.f. R.F. Ferreira; A.M. Corti; E.T. Santos Júnior; A.P. Mendonça; M.E.A. Rodrigues; 
R.M.S. Melo. 62ª Reunião Anual da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso 
da Ciência. 01 pp. (2010) 

http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/1040.htm  

 

O cenário nacional da silvicultura de teca e perspectivas para o 
melhoramento genético. G.S. Schuhli; E. Paludzyszyn Filho. Pesquisa Florestal 
Brasileira 30(63). 14 pp. (2010) 

http://www.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/download/84/148  

 

Avaliação das propriedades físicas e da elasticidade da madeira de 
Tectona grandis L.f. proveniente de povoamento com três densidades de 
plantio em Cáceres-MT. D.M.R. Silva. Trabalho de Conclusão de Curso. UFRRJ 
– Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 34 pp. (2010) 

http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2010I/Dandara.pdf 

 

Custos de implantação e rentabilidade econômica de povoamentos 
florestais com teca no estado do Pará.  A.C. Sanguino. Revista de Ciências 
Agrárias 52: 61 - 78. (2009) 

http://www.periodicos.ufra.edu.br/index.php/ajaes/article/download/124/19  

 
Modelagem de crescimento e produção de povoamentos de Tectona 
grandis L.f. a partir de análise de tronco. D.M. Novaes. Dissertação de 
Mestrado. UFV - Universidade Federal de Viçosa. 52 pp. (2009) 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp131698.pdf (Necessita de cadastro prévio) 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2393 (Acesso imediato) 

 

Sistema de produção de teca (Tectona grandis L.f.). S.P.M. Abreu. SBRT – 

Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. 06 pp. (2009) 

http://www.respostatecnica.org.br/acessoRT/15185 (Há necessidade de se efetuar cadastro) 

  

Painéis de madeira de teca reflorestada. S.P.M. Abreu. SBRT – Serviço 
Brasileiro de Respostas Técnicas. 05 pp. (2009) 

http://www.respostatecnica.org.br/acessoRT/15630  (Há necessidade de se efetuar cadastro) 

 

Nutrição, partição de biomassa e crescimento de povoamentos de teca em 
Tangará da Serra - MT. M. Behling. Tese de Doutorado. UFV - Universidade 
Federal de Viçosa. 176 pp. (2009) 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2192  

 

Modelagem do crescimento e da produção de povoamentos de Tectona 
grandis submetidos a desbaste. A.F. Bezerra. Dissertação de Mestrado. UFV – 
Universidade Federal de Viçosa. 73 pp. (2009) 

http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2064  

 

http://www.sbpcnet.org.br/livro/62ra/resumos/resumos/1040.htm
http://www.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/download/84/148
http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/2010I/Dandara.pdf
http://www.periodicos.ufra.edu.br/index.php/ajaes/article/download/124/19
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp131698.pdf
http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2393
http://www.respostatecnica.org.br/acessoRT/15185
http://www.respostatecnica.org.br/acessoRT/15630
http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2192
http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=2064
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Influência do espaçamento em algumas propriedades físicas da madeira de 
Tectona grandis Linn. I.L. Lima; S.M.B. Florsheim1; E.L. Longui. Cerne 15(2): 
244 – 250. (2009) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/24-07-20098028v15_n2_artigo%2013.pdf 

 

Desbaste seletivo em povoamentos de Tectona grandis com diferentes 
idades. S.F. Caldeira; D.L.C. Oliveira. Acta Amazonica 38(2): 223 - 228. (2008) 

http://www.scielo.br/pdf/aa/v38n2/v38n2a05.pdf  

 

Análise do sistema de produção de teca (Tectona grandis) no Brasil. L.G.M. 
Delgado; J.E. Gomes; H.B. Araújo. Revista Científica Eletrônica de Engenharia 
Florestal Nº 11. 06 pp. (2008) 

http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/Mgi9tN0Iepk4ZXR_2013-4-26-17-26-
50.pdf  

 

Teca (Tectona grandis L.f.). J.R.S. Picciani. SBRT – Serviço Brasileiro de 

Respostas Técnicas. 07 pp. (2008) 

http://www.respostatecnica.org.br/acessoRT/9126 (Há necessidade de se efetuar cadastro) 

 

Desempenho silvicultural de Tectona grandis, em diferentes espaçamentos, 
no município de Cáceres, MT. R.P.R.P.E. Oliveira. Monografia de Conclusão de 

Curso. UFRRJ – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 29 pp. (2008) 

http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/Renata_Patrizia.pdf 

 
Modelos de crescimento e produção para plantios comerciais jovens de 
Tectona grandis em Tangará da Serra, Mato Grosso. J.P. Cruz; H.G. Leite; 
C.P.B. Soares; J.C.C. Campos; L. Smit; G.S. Nogueira; M.L.R. Oliveira. Revista 
Árvore 32(5): 821- 828. (2008) 

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v32n5/06.pdf  

 

Propriedades e características da madeira de teca - Tectona grandis - em 
função da idade. M.L. Pinto. Tese de Doutorado. UFSC – Universidade Federal de 
Santa Catarina. 131 pp. (2007) 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/89650/241183.pdf?sequence=1  

 

Sustainability through certification: large scale plantations. S.A. Coutinho. 
Floresteca/Kerala-India. Apresentação em Power Point: 24 slides. (2007) 

http://www.teaknet.org/images/11-%20Sustainability.pdf (em Inglês) 

 

Sistema de produção de teca para o estado de Rondônia. A.H. Vieira; R.B. 
Rocha; M. Locatelli; M.M.B. Gama; C.A.D. Teixeira; A.L. Marcolan; J.R. Vieira 
Junior. EMBRAPA - Centro de Pesquisa Agroflorestal de Rondônia. Sistemas de 
Produção 30. 22 pp. (2007) 

http://www.cpafro.embrapa.br/media/arquivos/publicacoes/sp_teca.pdf  

 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/24-07-20098028v15_n2_artigo%2013.pdf
http://www.scielo.br/pdf/aa/v38n2/v38n2a05.pdf
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/Mgi9tN0Iepk4ZXR_2013-4-26-17-26-50.pdf
http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/Mgi9tN0Iepk4ZXR_2013-4-26-17-26-50.pdf
http://www.respostatecnica.org.br/acessoRT/9126
http://www.if.ufrrj.br/inst/monografia/Renata_Patrizia.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v32n5/06.pdf
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/89650/241183.pdf?sequence=1
http://www.teaknet.org/images/11-%20Sustainability.pdf
http://www.cpafro.embrapa.br/media/arquivos/publicacoes/sp_teca.pdf
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Experimentação e seleção no melhoramento genético de Teca (Tectona 
grandis L.f.). R.B. Costa; M.D.V. Resende; V.S.M. Silva. Flor@am – Floresta e 
Ambiente 14(1): 76 – 92. (2007) 

http://www.floram.org/files/v14n1/v14n1a11.pdf 

 

Teca é a nova opção na indústria mundial. L.C. Oliveira; A. Angeli; J.L. Stape. 
Revista da Madeira Nº 106. (2007) 

http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1114 
& subject=Teca&title=Teca%20é%20nova%20opção%20na%20indústria%20mundial 

 

Intensidade de desbaste em um povoamento de Tectona grandis L.f., no 
município de Sinop. M.L. Garcia. Dissertação de Mestrado. UFMT – Universidade 
Federal do Mato Grosso. 45 pp. (2006) 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp039532.pdf 

 

Manual do cultivo da teca. Cáceres Florestal S/A. 32 pp. (2006) 

http://www.caceresflorestal.com.br/Manual_do_cultivo_da_teca-Caceres_Florestal.pdf  

 

Determinação do estoque de carbono em teca (Tectona grandis L.f.) em 
diferentes idades. E.M. Almeida. Dissertação de Mestrado. UFMT – Universidade 
Federal do Mato Grosso. 71 pp. (2005) 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp036112.pdf  (Há que se cadastrar para se baixar a 
dissertação) 

 
Avaliação de povoamentos de teca (Tectona grandis L.f.) na microrregião 
do Baixo Rio Acre. E.O. Figueiredo. UFLA – Universidade Federal de Lavras. 329 
pp. (2005) 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDk
QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alice.cnptia.embrapa.br%2Fbitstream%2Fdoc%2F500347%2F1%2Fe

vandrodissertacao.pdf&ei=N8YoUviXNoXU8wSa_YDgCg&usg=AFQjCNHAXaCAp1uPCrSFd23LN7WdQMDy
XQ  

 

Teca (Tectona grandis L.f.) – Produção de mudas tipo toco. E.O. Figueiredo.  
EMBRAPA Acre. Documentos nº 101. 24 pp. (2005) 

http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/doc101.pdf 

 

Teca (Tectona grandis L.f.): principais perguntas do futuro empreendedor 
florestal. E.O. Figueiredo; L.C. Oliveira; L.K.F. Barbosa. EMBRAPA Acre. 

Documentos nº 97. 89 pp. (2005) 

http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/doc97.pdf  

 

Desenvolvimento inicial de Tectona grandis L.f. (teca) em diferentes 
espaçamentos no município de Paracatu, MG.  R.L.G. Macedo; J.E. Gomes; N. 
Venturin; B.G. Salgado. Cerne 11(1): 61 – 69. (2005) 

http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/11-02-2009798v11_n1_artigo%2007.pdf 

 

http://www.floram.org/files/v14n1/v14n1a11.pdf
http://www.remade.com.br/br/revistadamadeira_materia.php?num=1114&subject=Teca&title=Teca%20%E9%20nova%20op%E7%E3o%20na%20ind%FAstria%20mundial
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http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp039532.pdf
http://www.caceresflorestal.com.br/Manual_do_cultivo_da_teca-Caceres_Florestal.pdf
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp036112.pdf
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alice.cnptia.embrapa.br%2Fbitstream%2Fdoc%2F500347%2F1%2Fevandrodissertacao.pdf&ei=N8YoUviXNoXU8wSa_YDgCg&usg=AFQjCNHAXaCAp1uPCrSFd23LN7WdQMDyXQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alice.cnptia.embrapa.br%2Fbitstream%2Fdoc%2F500347%2F1%2Fevandrodissertacao.pdf&ei=N8YoUviXNoXU8wSa_YDgCg&usg=AFQjCNHAXaCAp1uPCrSFd23LN7WdQMDyXQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alice.cnptia.embrapa.br%2Fbitstream%2Fdoc%2F500347%2F1%2Fevandrodissertacao.pdf&ei=N8YoUviXNoXU8wSa_YDgCg&usg=AFQjCNHAXaCAp1uPCrSFd23LN7WdQMDyXQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.alice.cnptia.embrapa.br%2Fbitstream%2Fdoc%2F500347%2F1%2Fevandrodissertacao.pdf&ei=N8YoUviXNoXU8wSa_YDgCg&usg=AFQjCNHAXaCAp1uPCrSFd23LN7WdQMDyXQ
http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/doc101.pdf
http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/doc97.pdf
http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/doc97.pdf
http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/doc97.pdf
http://www.dcf.ufla.br/cerne/artigos/11-02-2009798v11_n1_artigo%2007.pdf
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Crescimento e produção de Tectona grandis em povoamentos jovens de 
duas regiões do estado de Mato Grosso - Brasil. R. Drescher. Tese de 
Doutorado. UFSM – Universidade Federal de Santa Maria. 133 pp. (2004) 

http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_arquivos/10/TDE-2006 

-12-01T142839Z-255/Publico/RONALDODRESCHER.pdf  

 

Análise econômica de um plantio de teca submetido a desbastes. A.A. 
Tsukamoto Filho; M.L. Silva; L. Couto; M.D. Müller. Revista Árvore 27(4): 487 - 
494. (2003) 

http://www.scielo.br/pdf/rarv/v27n4/a09v27n4.pdf  

 

Tectona grandis (Teca). A. Angeli; J.L. Stape. IPEF – Instituto de Pesquisas e 
Estudos Florestais. (2003) 

http://www.ipef.br/identificacao/tectona.grandis.asp  

 

Avaliação do crescimento da teca (Tectona grandis) pela análise de tronco. 

E.O. Figueiredo. Instrução Técnica Nº 35. Embrapa Acre. 04 pp. (2001) 

http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/it35.pdf 

 

 

 

       
 

A magnífica madeira da teca – Tectona grandis 

 

 

http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_arquivos/10/TDE-2006-12-01T142839Z-255/Publico/RONALDODRESCHER.pdf
http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_arquivos/10/TDE-2006-12-01T142839Z-255/Publico/RONALDODRESCHER.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rarv/v27n4/a09v27n4.pdf
http://www.ipef.br/identificacao/tectona.grandis.asp
http://iquiri.cpafac.embrapa.br/pdf/it35.pdf
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Imagens sobre a Teca - Tectona grandis 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=teak&oq=teak&gs_l=img.3..0l4j0i10j0l3j
0i10i24j0i24.1385.2327.0.3560.4.4.0.0.0.0.204.652.1j1j2.4.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..1.3.

452.jrlYgPKIS90   (Imagens Google: “Teak”) 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-
BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tecto

na+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timeco
mbined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U#hl=pt-BR&q=teca&tbm=isch (Imagens Google: 

Teca) 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-

BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tecto
na+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timeco

mbined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U (Imagens Google: Tectona grandis) 

 

 
Consócio de teca (em primeiro plano) com outra espécie florestal no Peru 

Foto cedida pelo amigo e engenheiro florestal Manoel de Freitas 

 

 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=teak&oq=teak&gs_l=img.3..0l4j0i10j0l3j0i10i24j0i24.1385.2327.0.3560.4.4.0.0.0.0.204.652.1j1j2.4.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..1.3.452.jrlYgPKIS90
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=teak&oq=teak&gs_l=img.3..0l4j0i10j0l3j0i10i24j0i24.1385.2327.0.3560.4.4.0.0.0.0.204.652.1j1j2.4.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..1.3.452.jrlYgPKIS90
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=teak&oq=teak&gs_l=img.3..0l4j0i10j0l3j0i10i24j0i24.1385.2327.0.3560.4.4.0.0.0.0.204.652.1j1j2.4.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..1.3.452.jrlYgPKIS90
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=teak&oq=teak&gs_l=img.3..0l4j0i10j0l3j0i10i24j0i24.1385.2327.0.3560.4.4.0.0.0.0.204.652.1j1j2.4.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..1.3.452.jrlYgPKIS90
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tectona+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U#hl=pt-BR&q=teca&tbm=isch
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tectona+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U#hl=pt-BR&q=teca&tbm=isch
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tectona+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U#hl=pt-BR&q=teca&tbm=isch
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tectona+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U#hl=pt-BR&q=teca&tbm=isch
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tectona+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tectona+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tectona+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=521&q=%22tectona+grandis%22&oq=%22tectona+grandis%22&gs_l=img.3..0i19l3.1904.6123.0.6436.17.17.0.0.0.0.208.2387.7j7j3.17.0.ernk_timecombined...0...1.1.26.img..7.10.1015.Vq5zybGUA2U
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Pinus-Links 

 

A seguir, trazemos para vocês nossa indicação para visitas a diversos websites que 
mostram direta relação com o Pinus e outras coníferas de interesse prático, nos 
aspectos econômico, técnico, científico, ambiental, social e educacional. 
Acreditamos que eles poderão significar novas janelas de oportunidades e que 
alguns deles poderão passar a ser parte de suas vidas profissionais em função do 
bom material técnico que disponibilizam.  
 
Esperamos que apreciem nossa seleção de Pinus-Links para essa edição. 
 
 
Fórum Papel Cartão Sustentável – (em Português) 
 
O papel cartão é item vital de um dos principais tipos de embalagens celulósicas, 
podendo conter em sua constituição proporções variadas de fibras longas de Pinus, 
tanto de pastas de alto rendimento, como de papéis kraft reciclados que estejam 

compondo algumas das camadas do cartão. Pela sua enorme importância para o 
Brasil, os principais produtores brasileiros desse tipo de papel de embalagem 
(Ibema, Klabin, MD Papéis, Papirus e Suzano) criaram um fórum de comunicação 
virtual na web onde profissionais especializados oferecem notícias e informações 
para as partes da sociedade que eventualmente se interessem pelos processos, 
produtos, características, mercados e sustentabilidade desse bem de consumo 
global.  
 
Conheçam esse fórum e os benefícios do papel cartão nos endereços a seguir: 
 
http://www.papelcartao.org.br/ (Website) 

http://www.papelcartao.org.br/conteudoNot.asp?IDMenu=21&idRepCat=12 (Características e aplicações 
do papel cartão) 

 
 
ABC do Globo Rural: Pinus – (em Português) 

http://www.papelcartao.org.br/
http://www.papelcartao.org.br/conteudoNot.asp?IDMenu=21&idRepCat=12
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O programa Globo Rural da TV Globo apresentou uma interessante e útil 
reportagem sobre as formas de se obter sementes e de se produzir mudas de 
Pinus, com uma proveitosa entrevista com o técnico Dilur Araújo Carneiro. 
Veja em: 
http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-rural/v/abc-do-globo-rural-pinus/838231/ 

 
 
Natureza Brasileira. Banco de Imagens - (em Português) 
 
O website Natureza Brasileira especializou-se em divulgar fotos de pessoas 
cadastradas no site para comercialização das mesmas a interessados. Dentre as 

inúmeras imagens disponibilizadas, muitas são fantásticas obras sobre coníferas 
como Pinus, Araucaria, Podocarpus, etc.  
 
http://www.naturezabrasileira.com.br/fotos/1280/pinheiros.aspx?h=0&t=4 (Fotos de pinheiros) 
 

http://www.naturezabrasileira.com.br/fotos/1280/pinus.aspx?h=0&t=4 (Fotos de Pinus) 
 

http://www.naturezabrasileira.com.br/fotos/1280/araucaria.aspx?h=0 (Fotos de Araucaria) 
 

http://www.naturezabrasileira.com.br/fotos/1280/pinheiro_bravo.aspx?h=0&t=4 (Fotos de pinheiro-
bravo brasileiro) 

 
 

Cartilha do Pinus – (em Português) 
 
A AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais tem-se mobilizando junto 
com seus associados e em conjunto com o Diálogo Florestal (Fórum Florestal RS) 
para esclarecer plantadores e consumidores de florestas de Pinus a que façam isso 
com sustentabilidade, minimizando os impactos dessas plantações sobre os 
sistemas socioambientais. Para isso, têm disponibilizado aos interessados o que se 
tem denominado de “Cartilha do Pinus”, na forma de textos e palestras, como as 
apresentadas a seguir: 
 
http://www.dialogoflorestal.org.br/download.php?codigoArquivo=340 (Documento elaborado pelos 

componentes do Fórum Florestal do Rio Grande do Sul – 16 pp., 2012) 
 

http://www.ageflor.com.br/upload/biblioteca/cartilha-manejo-do-pinus.pdf  

 
 
FATMA – Fundação do Meio Ambiente do Governo de Estado de Santa 
Catarina – Publicações Online – (em Português) 
 
A FATMA não apenas exerce seu papel de licenciadora de projetos ambientais no 
estado de Santa Catarina, como também exerce uma série de ações voltadas para 
o esclarecimento da sociedade regional. Dentre essas ações, destacam-se as 
publicações em formato de revistinhas (gibis), criadas em linguagem simples, 
exatamente para comunicação de temas ambientais relevantes para as partes 
interessadas. Os temas cobertos são: área de conservação natural, área de 
preservação permanente, Mata Atlântica, Parque Estadual das Araucárias, 

corredores ecológicos, espécies exóticas invasoras, etc. 
 
Conheçam mais sobre a FATMA e obtenha essas publicações em: 
 
http://www.fatma.sc.gov.br/ (Website) 

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=254 
(Publicações para downloading) 

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=254  (Outras 
publicações) 

http://globotv.globo.com/rede-globo/globo-rural/v/abc-do-globo-rural-pinus/838231/
http://www.naturezabrasileira.com.br/fotos/1280/pinheiros.aspx?h=0&t=4
http://www.naturezabrasileira.com.br/fotos/1280/pinus.aspx?h=0&t=4
http://www.naturezabrasileira.com.br/fotos/1280/araucaria.aspx?h=0
http://www.naturezabrasileira.com.br/fotos/1280/pinheiro_bravo.aspx?h=0&t=4
http://www.dialogoflorestal.org.br/download.php?codigoArquivo=340
http://www.ageflor.com.br/upload/biblioteca/cartilha-manejo-do-pinus.pdf
http://www.fatma.sc.gov.br/
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=254
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=254
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Flora Digital – (em Português) 

Flora Digital consiste em uma coleção de imagens e descrições disponibilizadas na 

web de plantas dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, Brasil. 
Atualmente são disponibilizadas 9347 imagens de 2016 espécies. Estão cadastradas 
5668 espécies de 305 famílias. Os contribuintes são especialistas, fotógrafos e o 
público em geral.  O projeto é coordenado por Eduardo L. Hettwer Giehl e tem o 
apoio do Laboratório de Fitoecologia e Fitogeografia e do Programa de Pós-
Graduação em Botânica da UFRGS e da equipe do Inventário Florístico Florestal de 
Santa Catarina.  

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/ (Website) 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/index.php?pag=buscar_mini.php&especie=527 (Araucaria 

angustifolia) 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/index.php?pag=buscar_mini.php&especie=484 (Podocarpus 

lambertii) 

http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/index.php?pag=buscar_mini.php&especie=897 (Podocarpus 

sellowii) 

 
 
Blog Pellets de Madeira – (em Português) 
 
O excelente blog denominado Pellets de Madeira é de autoria do engenheiro 
industrial madeireiro Dorival Pinheiro Garcia, que se está especializando nesse tema 
através de seus estudos acadêmicos de doutoramento. O blog é muito rico em 
informações de todos os tipos acerca desses produtos de madeira (mercados, 
processos industriais, características dos produtos, etc.).   
Conheçam o blog e algo mais sobre seu autor em: 
 
http://pelletsdemadeira.blogspot.com.br/ (Blog) 

http://www.linkedin.com/pub/eng-dorival-pinheiro-garcia/57/234/b97 (Sobre o engenheiro Dorival 

Pinheiro Garcia através do Linkedin) 

http://www.itapeva.unesp.br/Home/Pos-graduacao/EngenhariaMecanica/garcia_dp_me_guara_prot.pdf 

(Dissertação de mestrado do engenheiro Dorival Pinheiro Garcia na UNESP-Itapeva, sobre péletes de 
madeira) 

 
 
IBRAMEM – Instituto Brasileiro da Madeira e das Estruturas da Madeira - 
(em Português) 

O IBRAMEM - Instituto Brasileiro da Madeira e Estruturas de Madeira é uma 
associação civil, de âmbito nacional, sem finalidades lucrativas e que tem por 
objetivo proporcionar a técnicos e outros interessados no estudo da madeira, no 
projeto e na construção de estruturas de madeira, os melhores e mais atualizados 
conhecimentos a respeito do assunto, através do incentivo a pesquisa científica e 

tecnológica, do entrosamento dos pesquisadores e profissionais, da divulgação e 
disseminação das notícias e dos trabalhos pertinentes ao assunto, e da prestação 
de serviços à coletividade na área.  

O IBRAMEM foi fundado em 22 de julho de 1983, tendo recém completado 30 anos. 
A fundação aconteceu durante o I Encontro Brasileiro em Madeiras e  Estruturas de 
Madeira, por iniciativa dos engenheiros e professores doutores João César 

Hellmeister, Carlito Calil Junior e Francisco Antônio Rocco Lahr, juntamente com os 
participantes do evento. Desde sua fundação o IBRAMEM vem promovendo os 

http://fitoecologiaufrgs.wix.com/fitogeografia
http://www.ufrgs.br/ppgbotanica
http://www.ufrgs.br/ppgbotanica
http://www.ufrgs.br/
http://www.iff-sc.com.br/
http://www.iff-sc.com.br/
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/index.php?pag=buscar_mini.php&especie=527
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/index.php?pag=buscar_mini.php&especie=484
http://www.ufrgs.br/fitoecologia/florars/index.php?pag=buscar_mini.php&especie=897
http://pelletsdemadeira.blogspot.com.br/
http://www.linkedin.com/pub/eng-dorival-pinheiro-garcia/57/234/b97
http://www.itapeva.unesp.br/Home/Pos-graduacao/EngenhariaMecanica/garcia_dp_me_guara_prot.pdf
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Encontros Brasileiros em Madeira e em Estruturas de Madeira (EBRAMEM), 
um importante veículo na divulgação de pesquisas de graduação e pós-graduação 
relacionadas ao uso da madeira, bem como projetos de Engenharia e Arquitetura, 
construções em madeira, processamento industrial das madeiras, propriedades das 
madeiras, etc. Mensalmente os associados recebem via correio eletrônico o Boletim 
IBRAMEM, com informações atualizadas sobre eventos, acontecimentos na área das 
madeiras e outras informações.  O website do IBRAMEM está abrigado no portal da 
Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo. Além do website, 
o instituto conta com um excelente e modernizado blog. O blog e o website contêm 
informações sobre o instituto, calendário de eventos, notícias, divulgação de 
trabalhos, artigos, palestras, outros websites recomendados, etc.  

Conheçam mais sobre o IBRAMEM e EBRAMEM navegando a seguir: 

http://ibramem.wordpress.com/ (Blog IBRAMEM) 

http://www.eesc.usp.br/ibramem/ (Website IBRAMEM) 

http://www.eesc.usp.br/portaleesc/ (Portal da Escola de Engenharia de São Carlos – USP) 

ibramem@sc.usp.br (Endereço para solicitar o boletim do IBRAMEM) 

http://www.xiiiebramem.com.br/site/ (Sobre o XIII EBRAMEM – realizado em Vitória/ES em 2012) 

http://www.xiiebramem.ufla.br/ (Sobre o XII EBRAMEM – realizado em Lavras/MG em 2010) 

 

 

 

http://ibramem.wordpress.com/
http://www.eesc.usp.br/ibramem/
http://www.eesc.usp.br/portaleesc/
mailto:ibramem@sc.usp.br
http://www.xiiiebramem.com.br/site/
http://www.xiiebramem.ufla.br/
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Contribuições dos Leitores 

 

Em função do nível de penetração que têm a PinusLetter e a sua irmã Eucalyptus 
Newsletter, temos recebido com frequência mensagens de leitores que gostariam 
de compartilhar seus conhecimentos e desenvolvimentos tecnológicos com os 
demais leitores. Eles nos enviam teses, palestras, artigos, livros, revistas, eventos, 
reflexões, bem como nos colocam sugestões valiosas acerca de conhecimentos 

técnicos para o setor. Muitas dessas ofertas e contribuições podem muito bem 
enriquecer o acervo das nossas publicações como também merecem ser 
compartilhadas com todos os demais leitores. Essa nossa seção procura então fazer 
links com materiais valiosos enviados pelos amigos leitores, ou mesmo incluir esses 
materiais em nossos websites para favorecer o descarregamento dos mesmos. 
Entretanto, faremos uma seleção, frente às muitas solicitações que recebemos. 
Outras vezes, ao nos deparar com alguma excelente literatura que não esteja ainda 

na web, vamos solicitar nós mesmos a possibilidade de incluir esse material em 
nossos websites para dividi-lo com vocês. Toda literatura a ser divulgada deverá 
assim estar em conformidade com nossa linha editorial e de acordo com nossos 
padrões de qualidade técnica e científica. 

Sintam-se livres para nos enviar contribuições, mas sejam pacientes, pois 
nem sempre serão disponibilizadas de imediato. 

Nessa edição vamos lhes apresentar alguns interessantes materiais, fotos, vídeos, 
curiosidades, referências e literaturas que nos informaram, disponibilizaram ou 
presentearam os amigos Hakan Ekstrom, Néstor Nisnik, Pablo Espinosa, Érika da 
Silva Ferreira, Lorena David Foelkel, Alfonso Blanco, Patricia Tendi, Pieter W. 
Prange, Luiz Martins, Mariza Eiko Koga e Glauton Dezajacomo. 
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Agradeço a esses profissionais, estudiosos e motivadores do setor florestal e 
celulósico-papeleiro por contribuições e trabalhos tão significativos em favor dos 
mesmos. 

Conheçam o que nossos amigos e leitores escrevem, informam e procuram 

compartilhar com vocês todos: 

 

Market Briefs – Global Timber and Wood Products Market Update. World 
Resources Institute. Edições disponibilizadas na web. Acesso em 22.08.2013: 

http://www.wri-ltd.com/marketBriefs.cfm (em Inglês) 

 

Jornadas Celulosico Papeleras 2013. Asociación de Fabricantes de Celulosa y 
Papel. Argentina. Acesso em 22.08.2013: 

http://www.afcparg.org.ar/jcp2013/ (em Espanhol - Programa das Jornadas que acontecerá nos dias 15 
e 16 de outubro de 2013 em Buenos Aires – Argentina. Temática: Energia, Meio Ambiente, Inovação 

Tecnológica, Mercados) 

e 

http://www.afcparg.org.ar/news/?nro=20130807.htm#LAASOCIACION  (em Espanhol - Palestrantes) 

 

Curso de Graduação e Pós-graduação em Engenharia Industrial Madeireira. 
Universidade Federal de Pelotas. Acesso em 22.08.2013: 

http://wp.ufpel.edu.br/ceimad/ (Website do CEIMAD – Centro de Engenharia Industrial Madeireira) 

http://wp.ufpel.edu.br/ceimad/epim (Curso especialização “latu sensu”) 

 

“That Tree”. Fotos de Mark Hirsch.  Acesso em 22.08.2013: 

http://www.cbsnews.com/2300-3445_162-10017663-4.html (em Inglês - 20 fotos da magnífica árvore 
de carvalho colhidas por Mark Hirsch) 

http://blogs.denverpost.com/captured/2013/05/08/that-tree-a-photo-a-day-by-mark-hirsch/6021/ (em 
Inglês - Foto mundialmente conhecida como “That tree”) 

http://www.youtube.com/watch?v=ra4G_cmoiVk (em Inglês - Vídeo YouTube sobre a jornada de Mark 
Hirsch de 365 dias, fotografando a mesma árvore em Iowa/USA) 

http://www.youtube.com/watch?v=k1nq_BrTXWE (em Inglês - Apresentação de uma palestra de Mark 
Hirsch sobre sua jornada) 

 

A Vida Privada das Árvores. Livro de Alejandro Zambra. Acesso em 22.08.2013: 

http://www.livrosabertos.com.br/2013/04/19/a-vida-privada-das-arvores-alejandro-zambra/ (Sinopse 
do livro) 

http://www.youtube.com/watch?v=aCEsfPonxJg (Vídeo YouTube sobre o livro) 

 

PROBIO - Projeto URU10 G31 “Produção de Eletricidade a partir de 
Biomassa”. Acesso em 22.08.2013: 

http://www.probio.gub.uy/cms/ (em Espanhol - Website do programa) 

http://www.probio.gub.uy/cms/index.php/mapas-de-disponibilidad/cartografia-forestal (em Espanhol - 
Mapa florestal do Uruguai - 2012) 

 

http://www.wri-ltd.com/marketBriefs.cfm
http://www.afcparg.org.ar/jcp2013/
http://www.afcparg.org.ar/news/?nro=20130807.htm#LAASOCIACION
http://wp.ufpel.edu.br/ceimad/
http://wp.ufpel.edu.br/ceimad/epim
http://www.cbsnews.com/2300-3445_162-10017663-4.html%20(em%20Inglês%20-%2020
http://www.youtube.com/watch?v=ra4G_cmoiVk
http://www.youtube.com/watch?v=k1nq_BrTXWE
http://www.livrosabertos.com.br/2013/04/19/a-vida-privada-das-arvores-alejandro-zambra/
http://www.youtube.com/watch?v=aCEsfPonxJg
http://www.probio.gub.uy/cms/
http://www.probio.gub.uy/cms/index.php/mapas-de-disponibilidad/cartografia-forestal
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March 21st - International Day of Forests. (21 de Março – Dia 
Internacional das Florestas). Acesso em 22.08.2013: 

http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/ (em Inglês - Website acerca desse evento - 

FAO – Food and Agriculture Organization) 

http://www.fao.org/forestry/81936/en/ (em Inglês - Vídeo sobre as florestas e seu dia internacional) 

http://www.fao.org/forestry/81927/en/ (Logos sobre a data) 

 

Biblioteca Digital Mundial. Acesso em 22.08.2013: 

http://www.wdl.org/pt/ (Para navegação – Tente pesquisas Pinus como palavra chave - A Biblioteca 
Digital Mundial é um projeto de colaboração entre a Biblioteca do Congresso dos EUA, a UNESCO e 

parceiros por todo o mundo) 

 

Relatórios de Sustentabilidade. Celulose Irani S/A. Acesso em 22.08.2013: 

http://extranet.irani.com.br/relatorio-de-sustentabilidade-
2012/files/assets/common/downloads/publication.pdf  (Ano 2012) 

http://interactivepdf.uniflip.com/2/57385/263921/pub/document.pdf (Ano 2011)  

 

Programas Interlaboratoriais em Celulose e Papel. IPT – Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Acesso em 22.08.2013: 

http://www.ipt.br/solucoes/58.htm 

http://www.ipt.br/download.php?filename=910-
PROTOCOLO___Programa_Interlaboratorial_em_Papelao___Ciclo_2013.pdf (Protocolo para o ciclo com 

papelão ondulado) 

http://www.ipt.br/download.php?filename=829-

PROTOCOLO___Programa_Interlaboratorial_em_Celulose___Ciclo_2013_.pdf (Protocolo para o ciclo com 
celulose) 

 

Qualidade da madeira. Influência das variáveis do processo na produção de 
painéis de madeira do tipo MDP. G. Dezajacomo. Workshop MDP. SENAI/ABIPA. 

Apresentação em PowerPoint: 21 slides. (2011) 

http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_eucatex.pdf  

 

Foto: Ester Foelkel

 

http://www.fao.org/forestry/international-day-of-forests/en/
http://www.fao.org/forestry/81936/en/%20(em%20Inglês%20-%20Vídeo
http://www.fao.org/forestry/81927/en/
http://www.wdl.org/pt/
http://extranet.irani.com.br/relatorio-de-sustentabilidade-2012/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://extranet.irani.com.br/relatorio-de-sustentabilidade-2012/files/assets/common/downloads/publication.pdf
http://interactivepdf.uniflip.com/2/57385/263921/pub/document.pdf
http://www.ipt.br/solucoes/58.htm
http://www.ipt.br/download.php?filename=910-PROTOCOLO___Programa_Interlaboratorial_em_Papelao___Ciclo_2013.pdf
http://www.ipt.br/download.php?filename=910-PROTOCOLO___Programa_Interlaboratorial_em_Papelao___Ciclo_2013.pdf
http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_eucatex.pdf
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Referências sobre Eventos e Cursos 

 

Essa seção tem como meta principal apresentar a vocês a possibilidade de 

navegação em eventos que já aconteceram em passado recente (ou não tão 
recente), e para os quais os organizadores disponibilizaram o material do evento 
para abertura, leitura e downloading a partir de seus websites. Trata-se de uma 
maneira bastante amigável e com alta responsabilidade social e científica dessas 
entidades, para as quais direcionamos os nossos sinceros agradecimentos. Gostaria 
de enfatizar a importância de se visitar o material desses eventos. A maioria deles 
possui excepcionais palestras em PowerPoint, ricas em dados, fotos, imagens e 

referências para que vocês possam aprender mais sobre os temas abordados. 
Outras vezes, disponibilizam todo o livro de artigos técnicos, verdadeiras fontes de 
conhecimento para nossos leitores. Estamos também destacando nessa seção a 
crescente disponibilidade de materiais acadêmicos colocados de forma pública por 
inúmeros professores universitários, que oferecem as aulas e materiais didáticos de 
seus cursos para uso pelas partes interessadas da sociedade através da internet. 

É muito importante que vocês naveguem logo e façam os devidos downloading dos 
materiais de seu agrado. Muitas vezes as instituições disponibilizam esses valiosos 
materiais por curto espaço de tempo ou então alteram os endereços de URL devido 
a modernizações em seus websites. 

Espero que vocês apreciem a presente seleção: são diversos eventos, cursos e 
materiais acadêmicos interessantíssimos e que aconteceram no Brasil e fora dele. 

  

Jornadas Forestales PIA’s – Proyectos de Investigación Aplicada. MAGYP – 
Ministério de Agricultura, Ganaderia y Pesca. Argentina. (em Espanhol) – (2013) 

Evento realizado em Buenos Aires em junho de 2013 para debater exemplos de 
projetos aplicados na área florestal. Os projetos de Investigação Aplicada (PIA) são 
financiados pelo componente “Plantações Florestais Sustentáveis” do Projeto de 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_agosto11.html#cinco
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Manejo Sustentável dos Recursos Naturais - BIRF 7520. Esses projetos foram 
iniciados em 2012, com a finalidade de desenvolver conhecimentos e tecnologias 
aplicadas à produção sustentável de madeira de qualidade, incluindo espécies de 
Pinus, Eucalyptus, Populus, Prosopis, Cupressus, Grevilea,  Salix, etc.  

http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/20-

Proyectos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Aplicada%20(PIA)/05-Jornadas%20PIAs/Trabajos.php 
(Trabalhos apresentados) 

http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/20-
Proyectos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Aplicada%20(PIA)/05-

Jornadas%20PIAs/Presentaciones.php (Palestras) 

 

III Mediterranean Forests Week. FAO – Food and Agriculture Organization. 
Argélia. (em Inglês e Francês) – (2013) 

Evento organizado pela FAO em Tlemcen na Argélia em março de 2013 para 
debater e promover o desenvolvimento florestal em países mediterrânicos (França, 
Espanha, Portugal, Croácia, Itália, Argélia, Marrocos, Grécia, Líbia, Turquia, etc.) 

http://www.fao.org/forestry/silvamed/mediterranean-forest-weeks/en/ (Eventos FAO - Mediterranean 

Forest Weeks) 

http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/i3226e.pdf (Documento SoMF - FAO - “State 

of Mediterranean Forests” – em Inglês - 191 pp. - 2013) 

http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/program_eng_fin.pdf   (Programa) 

http://www.iii-med.forestweek.org/story/presentations-iii-mfw-are-available-be-downloaded (Palestras 
para descarregar) 

 

Borracha 2013 – III Congresso Brasileiro de Heveicultura. CEDAGRO – 
Centro de Desenvolvimento do Agronegócio. Brasil. (em Português) – (2013) 

O III Congresso Brasileiro de Heveicultura teve como objetivos: aprimorar, 
estimular e divulgar conhecimentos técnico-científicos e de mercado do cultivo da 
seringueira no Brasil, bem como promover o intercâmbio entre profissionais que 
estejam atuando nos diversos setores ligados ao assunto. O evento foi realizado em 
Guarapari/ES em julho de 2013 e teve como promotor e organizador o CEDAGRO -  
Centro de Desenvolvimento do Agronegócio, com forte apoio de empresas focadas 

na heveicultura e do governo do estado do Espírito Santo. As palestras foram 
distribuídas por toda a cadeia produtiva da borracha, focando mercados, práticas 
florestais, aspectos fitossanitários, custos florestais e viabilidade econômica, 
extração do látex, qualidade da madeira, melhoramento genético, desenvolvimento 
de clones, produtos derivados, etc.  

http://www.congressoborracha.com.br/programacao.php  (Programação e palestras para descarga) 

http://www.congressoborracha.com.br/trabalhos.php  (Trabalhos voluntários na forma de pôsteres) 

 

IUFROLAT 2013 – Terceiro Congresso Latino Americano da IUFRO. 
International Union of Forest Research Organizations. Costa Rica. (em Português, 
Inglês e Espanhol) – (2013) 

http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/20-Proyectos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Aplicada%20(PIA)/05-Jornadas%20PIAs/Trabajos.php
http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/20-Proyectos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Aplicada%20(PIA)/05-Jornadas%20PIAs/Trabajos.php
http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/20-Proyectos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Aplicada%20(PIA)/05-Jornadas%20PIAs/Presentaciones.php
http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/20-Proyectos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Aplicada%20(PIA)/05-Jornadas%20PIAs/Presentaciones.php
http://64.76.123.202/site/forestacion/proyectos_forestales/20-Proyectos%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Aplicada%20(PIA)/05-Jornadas%20PIAs/Presentaciones.php
http://www.fao.org/forestry/silvamed/mediterranean-forest-weeks/en/
http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/i3226e.pdf
http://www.iii-med.forestweek.org/sites/default/files/press/program_eng_fin.pdf
http://www.iii-med.forestweek.org/story/presentations-iii-mfw-are-available-be-downloaded
http://www.congressoborracha.com.br/programacao.php
http://www.congressoborracha.com.br/trabalhos.php
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A IUFRO e o CATIE – Centro Agronômico Tropical de Investigação e Ensino 
organizaram conjuntamente esse congresso que aconteceu em junho de 2013 na 
cidade de São José, na Costa Rica. Participam pessoas de inúmeros países latino-
americanos, com palestras e trabalhos técnicos cobrindo uma vasta temática 
florestal. O tema magno do congresso foi “Bosques – Competitividad y Territórios 
Sostenibles”. 

http://prezi.com/vaydbonebuik/catie-iufrolat/?utm_campaign=share&utm_medium=copy (Palestra 

inaugural)  

http://web.catie.ac.cr/iufrolat/Programa_tecnico_FINAL_JL.pdf (Programa técnico) 

http://web.catie.ac.cr/iufrolat/Programa_IUFRO_final.pdf (Folder do congresso) 

http://web.catie.ac.cr/iufrolat/IufroLat_resumenes_ponencias.htm (Resumos e palestras do evento) 

 

 

Mesa-Redonda Contratos de Energia Elétrica em Fábricas de Celulose. 
ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Brasil. (em Português) – 
(2013) 

A Mesa-Redonda Contratos de Energia Elétrica em Fábricas de Celulose foi 
organizada pela Comissão Técnica de Recuperação e Energia da ABTCP, na fábrica 
da Lwarcel, em Lençóis Paulista, SP. O evento discutiu os desafios e oportunidades 
na comercialização e na contratação de energia elétrica pelo setor de celulose e 
papel. As empresas Lwarcel, Suzano, CMPC e Fibria apresentaram estudos de caso 
de suas respectivas unidades. O evento contou ainda com reativação do Comitê de 
Segurança em Caldeiras de Recuperação do Brasil, o CSCRB, com o objetivo de 

aumentar a segurança das Caldeiras de Recuperação Química, através do 
intercâmbio dos conhecimentos técnicos, experiências e dados estatísticos, 
adequação das instalações e aperfeiçoamento das práticas operacionais e de 
manutenção. 

http://www.abtcpblog.org.br/?p=6281 (Apresentações do evento) 

 

Seminário Internacional de Tratamento de Efluentes. ABTCP – Associação 
Brasileira Técnica de Celulose e Papel. Brasil. (em Português) – (2012) 

Evento realizado em novembro de 2012 na cidade de São Paulo com a participação 
de profissionais de grandes empresas do setor, seja de fabricantes de celulose e 
papel como de fornecedores de tecnologias de tratamento de efluentes. Foram 
debatidos temas de muito interesse como microbiologia e ecotoxicidade, redução 
de consumo de água, alternativas para disposição de lodos biológicos, estudos de 
casos em estações de tratamento de efluentes, etc. 

http://www.abtcpblog.org.br/?p=5547#more (Apresentações do evento) 

 

XXVI Jornadas Forestales de Entre Rios. INTA – Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria - Concordia & AIANER - Asociación de Ingenieros 
Agrónomos del Nordeste de Entre Ríos. Argentina. (em Espanhol) - (2012) 

Tradicional evento que ocorre na Argentina, em Concordia, província de Entre Rios, 

com apresentações, debates e visitas técnicas em temas relacionados a plantações 

http://prezi.com/vaydbonebuik/catie-iufrolat/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://web.catie.ac.cr/iufrolat/Programa_tecnico_FINAL_JL.pdf
http://web.catie.ac.cr/iufrolat/Programa_IUFRO_final.pdf
http://web.catie.ac.cr/iufrolat/IufroLat_resumenes_ponencias.htm
http://www.abtcpblog.org.br/?p=6281
http://www.abtcpblog.org.br/?p=5547#more
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de florestas e biodiversidade natural. As espécies dos gêneros Pinus e Eucalyptus 
são geralmente as principais merecedoras de palestras e estudos, frente à 
importância que mostram para as regiões de Entre Rios, Corrientes e Misiones. 

http://www.cpia.org.ar/download/sivicultura.pdf?noticia_id=2633 (Programa do evento) 

http://www.aianer.com.ar/paginas.php?pag=eventos&identi=8 (Palestras e artigos) 

http://www.aianer.com.ar/descargar_j_2012.php?file=DIA_DE_CAMPO.pdf (Relatório do dia de campo) 

 

Workshop MDP – Medium Density Panel. SENAI Paraná e ABIPA – Associação 
Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira. Brasil. (em Português) – (2011)  

Em setembro de 2011, o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
organizou um workshop na cidade de Arapongas no Paraná contando com 
palestrantes dos principais fabricantes brasileiros dos painéis de madeira do tipo 
MDP - Medium Density Panel (Berneck, Duratex, Eucatex e Masisa). O objetivo foi 
atrair um público que estivesse interessado em conhecer os avanços tecnológicos e 
as qualidades desse painel, que tem mostrado uma importante diferenciação em 
relação aos conhecidos aglomerados de madeira, como eram fabricados e 
conhecidos no passado. A ABIPA e o SENAI tinham também como meta 
desmistificar o painel MDP e também reunir argumentos e dúvidas para oferecer à 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, já que esse painel encontra-se 
em processo de ter normas técnicas desenvolvidas para regulamentação do 
mesmo. Foram quatro as palestras apresentadas e elas foram disponibilizadas 
graças à ação da revista digital RGMovel. São excelentes materiais para todos os 

que quiserem conhecer mais sobre esse tipo de painel de madeira: 

http://www.rgmovel.com.br/28/mag.html (Revista RGMovel. Edição 28 – pp: 72 – 76. 2011) 

http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_berneck.pdf (BERNECK: Qualidade tecnológica do MDP – 

L.A. Silveira - Apresentação em PowerPoint: 45 slides) 

http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_duratex.pdf (DURATEX: MDP e MDF – Conceitos de 

produtos e seus principais usos e aplicações – F. Tonelli - Apresentação em PowerPoint: 19 slides) 

http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_eucatex.pdf (EUCATEX: Qualidade da madeira: 

influência de variáveis do processo – G. Dezajacomo - Apresentação em PowerPoint: 21 slides) 

http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_masisa.pdf (MASISA: Processo de fabricação – A. 

Centenaro - Apresentação em PowerPoint: 24 slides) 

 

 

IUFROLAT 2006 – Segundo Congresso Latino Americano da IUFRO. 
International Union of Forest Research Organizations. Chile. (em Português, Inglês 
e Espanhol) – (2006) 

O evento foi realizado em La Serena no Chile e teve como tema magno “Bosques –
La Creciente Importancia de sus Funciones Ambientales, Sociales y Económicas”. 
Em função de o Chile ser um país bastante avançado em termos florestais e com 

extensas áreas plantadas com Pinus, recomenda-se uma navegação detalhada para 
se colher o melhor dessas apresentações. 

http://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90100/90104/activities/iufrolat2/  (Trabalhos 

apresentados) 

http://www.iufro.org/download/file/5940/4708/declaracion-final-laserena-es_doc/ (Declaração final do 

congresso – em Espanhol) 

http://www.iufro.org/download/file/5941/4708/declaration-final-laserena-en_doc/ (Declaração final do 

congresso – em Inglês) 

http://www.cpia.org.ar/download/sivicultura.pdf?noticia_id=2633
http://www.aianer.com.ar/paginas.php?pag=eventos&identi=8
http://www.aianer.com.ar/descargar_j_2012.php?file=DIA_DE_CAMPO.pdf
http://www.rgmovel.com.br/28/mag.html
http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_berneck.pdf
http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_eucatex.pdf
http://www.rgmovel.com.br/28/pdf/ed28_mdp_masisa.pdf
http://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/90100/90104/activities/iufrolat2/
http://www.iufro.org/download/file/5940/4708/declaracion-final-laserena-es_doc/
http://www.iufro.org/download/file/5941/4708/declaration-final-laserena-en_doc/
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Processos Químicos Industriais. Professora Heizir Ferreira de Castro. Brasil. (em 
Português) – (2006) 

O website Bizuando surgiu como uma maneira de oferecer materiais técnicos de 
aulas de Física, Química e Matemática de forma a prover de mais recursos os 
alunos de diversas universidades e que estejam interessados em ampliação de seus 
conhecimentos e estudos. A professora doutora Heizir Ferreira de Castro é docente 
e pesquisadora da Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, 
sendo responsável por temas relacionados a biorrefinarias, tecnologias e processos 
industriais, etc. Algumas de suas aulas estão disponibilizadas no website 
Bizuando.com. 

http://bizuando.com/processos-quimicos-ind2-ma/ (Diversos setores da indústria química são 

apresentados, entre os quais as aulas sobre celulose e papel) 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4783855U1  
(Currículo da plataforma Lattes da professora Dra. Heizir Ferreira de Castro) 

 

Palestras e Apresentações do ICFPA – International Council of Forest and 
Paper Associations. (em Inglês) – (Diversos anos recentes) 

O Conselho Internacional de Associações de Florestas e de Papel (ICFPA - 

International Council of Forest and Paper Associations) consiste em uma 
organização de associações de diversos países e que estejam ligadas às indústrias 
de base florestal e celulósico-papeleira.  O propósito do conselho é servir de um 
fórum de diálogo global para permitir uma ação coordenada entre as inúmeras 
associações, maximizando os benefícios dessas indústrias em suas relações com as 
partes interessadas da sociedade. Dentre suas ações estão: desenvolvimento de 
posições comuns em temas de interesse mútuo, representações em outros fóruns e 
eventos políticos e mercadológicos, coordenação de ações em relação a convenções 
internacionais que tenham influência sobre o setor florestal, representar interesses 
desses setores, etc. Os membros brasileiros desse conselho internacional são: 
BRACELPA – Associação Brasileira de Celulose e Papel e SBS – Sociedade Brasileira 
de Silvicultura. O ICFPA tem-se apresentado publicamente em diversos eventos 
globais com palestras e “position papers”, em especial relacionados à economia 
verde, sequestro de carbono e efeitos climáticos, bioenergia e biorrefinarias, 

sustentabilidade florestal, eficiência energética, etc. Nos endereços a seguir e 
outros relacionados a esse mesmo endereço de URL estão disponibilizadas 
inúmeras dessas apresentações. 

http://www.icfpa.org/resource-centre/speeches-presentations (Apresentações do ICFPA) 

http://www.icfpa.org/resource-centre/sustainability-information (Informações em sustentabilidade) 

http://www.icfpa.org/media-centre/icfpa-newsletters (Informativos digitais) 

 

 

 

 

http://bizuando.com/processos-quimicos-ind2-ma/
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?metodo=apresentar&id=K4783855U1
http://www.icfpa.org/resource-centre/speeches-presentations
http://www.icfpa.org/resource-centre/sustainability-information
http://www.icfpa.org/media-centre/icfpa-newsletters
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Curiosidades e Singularidades sobre o Setor de Base Florestal 

 

 

Artesanato com Papel Jornal Reciclado 

 

Apesar de ser um tipo de papel que esteja perdendo mercado em função dos 
rápidos avanços de inovação na área da tecnologia da informação, o papel jornal 
ainda é um dos papéis mais fabricados e consumidos pela sociedade humana.  Há 
cerca de uma década (ano 2000) o consumo global de papel jornal atingiu seu pico 

em cerca de 39 milhões de toneladas globais, porém com o crescimento do suporte 
digital para os jornais e revistas, a produção em 2011 caiu para 32 milhões de 
toneladas. Apesar desse grande decréscimo, o papel jornal ainda é um produto 
dinâmico e que está se reinventando para ocupar outros espaços além de apenas 
em jornais. 

Talvez por razões culturais e pelas facilidades em seu manuseio limpo, o papel 

jornal é um dos produtos que a sociedade mais guarda e recicla. Praticamente, em 
todos os lares existe, em algum armário ou gaveta, certa quantidade de “jornais 
velhos” para serem reciclados internamente à casa em atividades de embalagem, 
queima, forração, empacotamento, etc. Também é comum que as crianças se 
valham dos jornais usados para brincarem de recortes, elaboração de brinquedos 
(naviozinhos e aviõezinhos), etc. Nas escolas, também são usuais as aulas de artes 
plásticas que se valem do papel jornal para desenvolvimento das habilidades 
artísticas dos estudantes. Em geral, o papel jornal pode ser usado em origamis 
(cortes e dobraduras) e em produtos em polpa moldada (máscaras, bandejas, 
objetos com formas variadas, etc.). Enfim, o abundante papel jornal depois de ser 
usado para leitura das notícias pelos seus clientes, costuma ter uma ou diversas 
sobrevidas na forma de produtos reciclados e artesanais. A sociedade valora muito 
isso e existe entre ela e o papel jornal uma ligação de mútuo benefício.  

Nada mais natural então, que exista muito interesse, em especial por aqueles que 
são mais apaixonados pelas artes, no desenvolvimento de negócios próprios 
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através de suas veias de empreendedorismo ou mesmo atividades caseiras de lazer 
com a elaboração de produtos artesanais com papel jornal. 

Portanto, o artesanato em papel jornal não apenas pode-se constituir em uma 
atividade individual de lazer ou de redução de stress, como também pode acabar se 

tornando uma interessante atividade empresarial, principalmente para certos tipos 
de empreendedores ou grupo de empreendedores como pessoas aposentadas, 
mulheres do lar, presidiários, religiosos em internatos, pacientes de clínicas de 
doenças emocionais, etc. Oficinas de artesanato em papel jornal são cada vez mais 
comuns em presídios, em instituições que tratam de doenças psicológicas ou de 
deficientes mentais, em clínicas de geriatria, em escolas de nível fundamental e até 
mesmo em ocasiões de exercícios motivacionais como em jogos comportamentais 

em treinamento de executivos ou em trotes de calouros em universidades.  

O custo do papel jornal utilizado no artesanato é absolutamente insignificante, o 
que significa que os custos monetários gastos nessas oficinas são irrisórios em 
relação aos benefícios que trazem. Da mesma forma, quando o artesanato se 
constitui em um negócio de interesse comercial, os custos de produção são baixos e 
a agregação de valor pode ser alta, em especial para produtos que sejam 

adequados e tenham boa qualidade e apelo socioambiental. Por isso, o artesanato 
em papel jornal potencializa negócios, oferece agregação de valor significativa, dá 
uma grande sensação de conforto e de respeito a quem o pratica e ainda tem 
enorme potencial multiplicador. Geralmente, as pessoas que adquirem uma peça de 
artesanato em papel têm a tendência de tentar fazer alguma coisa em arte com os 
jornais velhos que guardam para ocasiões onde possam ser usados – e essa pode 
ser uma delas. Com isso, o artesanato em papel jornal ajuda a gerar criatividade, 
potencializa o desenvolvimento de talentos, converte energias negativas em 
positivas e pode colaborar para uma vida diária mais saudável para as pessoas.  

Some-se a isso, o artesanato em papel jornal é uma forma mais sofisticada de 
reciclagem do papel, colaborando assim para que o papel usado não seja 
descartado como lixo, dando a ele uma oportunidade de nova vida útil, às vezes em 
aplicações bastante diversas, como é o caso de objetos artísticos confeccionados 
em polpa moldada de uma massa de papel jornal desintegrado. Com papel jornal 
pode-se produzir os seguintes tipos de artesanatos: cartões, envelopes, sacolas, 
convites, caixas de embalagem de presentes, porta-retratos, potes, jarros, porta-
revistas, cestos, tigelas, bandejas, chaveiros, recortes e dobraduras (origami), 
máscaras, enfeites, objetos moldados, etc. 

O artesanato em papel jornal pode ainda incluir outros elementos decorativos e de 

constituição do objeto artístico sendo criado, tais como: folhas ou flores de plantas, 
tintas, ceras, plásticos, borrachas, amido, gesso, gelatina, colas, 
carboximetilcelulose, água oxigenada (agente branqueador), outros tipos de papéis 
(papelão, embalagens longa-vida), etc. Tudo isso acaba ajudando a liberação 
criativa em objetos inusitados e até mesmo inesperados. Até mesmo esculturas de 
grande porte e beleza têm sido produzidas a partir do papel jornal. Isso sem nos 
esquecermos dos tradicionais origamis, que pela facilidade de execução e limpeza 
da arte, oferecem potenciais a qualquer cidadão que queira se aventurar ou para 

exercitar seus dotes artísticos, ou para ter uma ocupação saudável, ou mesmo 
empresarial.  

O artesanato em papel jornal é fácil de ser praticado, barato, integrativo e 
motivador. Por isso, são comuns as atividades lúdicas e as dinâmicas pedagógicas 
com esse tipo de papel em jogos educativos, motivacionais, comportamentais. 
Mesmo que não se descubram talentos ou que não se criem fantásticas obras de 
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arte, o artesanato em jornal integra, educa e relaxa - coisas absolutamente 
necessárias para a sociedade de hoje. 

 

Referências e sugestões para leitura, navegação e para conhecer mais 
sobre produtos e técnicas artesanais em papel jornal: 

 

Artesanato em jornal e papel reciclado. Vídeos Youtube. Canal Arte de sobra.  
Acesso em 28.06.2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=bf39vOEfpUI&feature=c4  

 

Artesanato de jornal. Manhã viva. Vídeos YouTube. Canal tvcancaonova. Acesso 
em 28.08.2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=lPMYgU6TtYc  

 

Curso completo papel jornal - Ano 01 nº 1. Vídeos YouTube. Canal Dayana 
Mata. Acesso em 28.08.2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=agNjNmz5_Q0  

 

Produtos de artesanato em papel jornal. Vídeos YouTube. Canal Maria Amora. 

Acesso em 28.08.2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=gdqTSchEuYY (Vasos e potes) 

http://www.youtube.com/watch?v=a_pmSdCGnAU&list=TLzNltOH1e6F4 (Cestos 01) 

http://www.youtube.com/watch?v=ksftAnOYUWg&list=TLWwzKPGAh6MA (Cestos 02) 

http://www.youtube.com/watch?v=v93eRCkhJms&list=TLqHvFOt01d_Y (Jarros 01) 

http://www.youtube.com/watch?v=w6BE-5LePXs&list=TL_gJgqGJxjww (Jarros 02) 

http://www.youtube.com/watch?v=EQWM8nWtaMU&list=TL-wnMgDdk8G4 (Lanternas em papel machê) 

 

Curso completo de papel jornal. Blog Facildefazerarte. Acesso em 28.08.2013: 

http://facildefazerarte.blogspot.com.br/2010/09/curso-completo-de-papel-jornal.html 
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Artigo Técnico por Celso Foelkel  

 

 

Propriedades de Qualidade do Papel Jornal 

 

Considerações iniciais 

No momento atual, o setor mundial de mídia impressa em papel jornal vive dias 
turbulentos com a gradual perda de mercados e leitores em função do avanço da 

internet e dos meios de comunicação digital. Em alguns casos, o desespero é 
grande, o que tem levado até mesmo à mudança do formato, tamanho, tipo e 
maneira de distribuição dos tradicionais jornais. Inclusive, muitos jornais no mundo 
e no Brasil já oferecem a versão online, ou até mesmo “se bandearam de mala e 
cuia” para a mesma, abandonando a mídia em papel.  

Com tamanha turbulência nos meios de comunicação de massa, as pressões só 

poderiam resultar sobre os fabricantes de papel jornal, obviamente. De um pico 
áureo de produção e consumo na virada do século de 39 milhões de toneladas 
globais ao ano, em apenas uma década a produção desse tipo de papel caiu para 
pouco mais de 32. E existem perspectivas de queda continuada, com expectativas 
de que logo se posicione abaixo de 30 milhões de toneladas/ano. Enfim, é um 
momento de mudanças, de necessidade de reinvenções e de quebra de 
paradigmas. Por isso, os humores e os pesadelos se misturam à criatividade e à 
inovação nos dois setores: de impressão de jornais e de fabricação de papel jornal.  

As editoras gráficas fazem o que podem para resistir ao avanço de outras mídias de 
comunicação (internet, rádio e televisão) – tentam desesperadamente reduzir 
custos de produção e oferecem inovações em seus produtos.  

A primeira de suas metas para conter custos tem sido trabalhar com papéis de 
menores gramaturas, mas para isso exigem pelo menos as mesmas condições de 
desempenho em suas modernas e rápidas impressoras rotativas. Até 1970, a 
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gramatura padrão do papel jornal era de 52 g/m², em 1974 definiu-se o patamar 
de 48,8 g/m² que se firmou até meados dos anos 90’s, quando se baixou de novo 
para valores entre 44 e 46 g/m². Até valores de 40 a 42,5 já têm sido testados ou 
cogitados.   

Os objetivos com a redução da gramatura do papel são claros e palpáveis para os 
gráficos, já que eles terão: 

 Maiores áreas de papel para imprimir para uma mesma tonelagem de papel 

comprado; 

 Possibilidades de colocar mais páginas por cada jornal ou então reduzir o 

consumo de papel por edição, produzindo jornais mais leves; 

 Reduções nos custos de distribuição e de postagem; 

 Reduzir o número de bobinas necessárias, com isso, reduzindo custos de 

manuseio e de estocagem de papel.  

Todas essas vantagens representam reduções significativas de custos e podem 
afetar de forma positiva ou negativa a sua produtividade.  

Por outro lado, os fabricantes de papel respondem de forma agressiva a essa 
tendência, aumentando o preço da tonelada dos papéis de gramaturas mais baixas. 
Para eles, essa produção tem suas perversidades, como maiores taxas de refugos 
por quebras de folhas, maiores dificuldades de se atingir as especificações em 
opacidade e resistências, etc.  

Isso tudo está ocorrendo no exato momento em que os papeleiros também estão 
empenhados em duras batalhas para reduções de seus custos de fabricação, 
fazendo isso com a inclusão de maiores quantidades de fibras recicladas em 
substituição às fibras virgens de fibras longas ou mesmo curtas (pastas de alto 
rendimento e/ou polpas químicas). Os objetivos são exatamente os mesmos dos 
dois lados dessa cadeia produtiva: menores custos, melhores desempenhos, 
maiores produtividades, melhores qualidades e menores gerações de refugos.  

Ao longo dessa rede de valor que é a produção dos jornais existem componentes de 
custos absolutamente importantes: para os fabricantes de papel são os custos das 
fibras e para os editores de jornais são os custos do papel. Por isso, os dois lados 

estão se mobilizando para conseguir através de inovações e de controles 
automatizados atingirem novamente o sucesso nos dois lados desse enorme 
negócio: dos consumidores e dos produtores de papel jornal.  

A inovação é entendida como tão importante que existem até mesmo tentativas 
muito criativas para se trilhar um caminho reverso, ao se desenvolver para as 
gráficas o que se está denominando de “improved newsprint” (“papel jornal 
melhorado”). Isso está sendo conseguido pela precisão no controle das receitas das 
matérias-primas fibrosas, das cargas minerais opacificantes e da tecnologia e suas 
variáveis na produção do papel. Esse papel jornal objetiva gramaturas de 48,8 
g/m², alvuras acima de 68% ISO e opacidade pelo menos 3% maiores em relação 
aos papéis de 45 g/m². Além disso, garantem menos quebras de folhas, maior 
qualidade das bobinas, melhor imprimabilidade e melhor porosidade e qualidade 
superficial das folhas. Tudo isso para oferecer melhores desempenhos para o setor 
gráfico. A aposta nesse novo papel foi criativa e inteligente e tem um motivo muito 

simples. Com a crise dos jornais, as editoras passaram a buscar desesperadamente 
reduzir custos comprando papéis mais baratos e de menores gramaturas. Já se 
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sabe pelo velho ditado “que o barato pode sair caro”. As consequências desses atos 
de desespero foram: maior geração de refugos, perdas de produtividade e 
qualidade piorada nos produtos. Com isso, a janela de oportunidades se abriu para 
papéis que, mesmo mais caros, permitissem melhores relações benefícios/custos. 
Essa busca englobou toda a rede de valor dos jornais, desde a produção do papel 
até sua impressão e distribuição e leitura pelos consumidores dos jornais. Esse 
projeto do “improved newsprint” surgiu na Suécia pela dinamização criada pela 
Swedish Media Publishers’ Association, com a parceria do instituto de pesquisas 
Innventia e de fabricantes de papel jornal, editoras gráficas e fabricantes de tintas. 
Seus resultados foram divulgados e seus benefícios oportunizados no ano 2010. As 
metas foram atacar as três principais causas de desvios de qualidade dos papéis 
usados na impressão dos jornais: a matéria-prima fibrosa, a tecnologia, os 

procedimentos de fabricação e o manuseio e estocagem das bobinas. Além disso, 
as propriedades óticas do papel (alvura, opacidade e tonalidade) também foram 
priorizadas para se dar maiores sensações de conforto aos leitores. Esses estavam 
descontentes com a gradual perda da qualidade dos jornais que estavam mais 
finos, com prejuízos na impressão e na qualidade oferecida para uma leitura 
prazerosa.  

Por outro lado, o uso de maiores proporções de fibras recicladas, a redução das 
gramaturas e o recrudescimento para especificações mais rígidas têm levado a que 
os laboratórios de controle de qualidade e os controles automáticos se fortaleçam 
nas fábricas e nas gráficas. Os objetivos para os controladores de qualidade em 
ambos os casos são: 

 Estabelecimento de especificações claras e objetivas para as qualidades dos 

produtos e insumos; 

 Suporte às atividades diárias e rotineiras dos processos produtivos; 

 Controles adequados de recebimento de insumos e de entrega de produtos 

prontos; 

 Garantia de atingimento de qualidade dos produtos fabricados; 

 Oferecimento de argumentações técnicas convincentes e claras às áreas 

mercadológicas e de atendimento de clientes. 

Atualmente, as principais exigências dos usuários de papel jornal têm sido as 
seguintes: 

 Gramaturas mais baixas (45 a 46 g/m²); 

 Alta estabilidade de desempenho; 

 Mínima variabilidade qualitativa; 

 Superfície “impecável” da folha de papel (nos dois lados); 

 Poros de dimensões adequadas tanto na superfície como na direção z 

(espessura) do papel; 

 Excelente opacidade; 

 Adequadas alvura, tonalidade e estabilidade de cor (amarelecimento); 

 Mínima formação de pó e fibras soltas que causem sujeira nas blanquetas e 

perdas de produção pela necessidade de se ter que limpá-las; 
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 Adequada imprimabilidade: quantidade de tinta consumida por área de 

papel; tempo de secagem da tinta; retenção e penetração de tinta; ausência 

de aparecimento da imagem impressa de um lado da folha do lado oposto – 

“print through” ou “show through”; 

 Adequada maquinabilidade (“runnability”): mínimas quebras de folhas, 

estabilidade das folhas nas rápidas impressoras, etc.; 

 Qualidade das bobinas: dureza apropriada; ausência de bobinas frouxas; 

ausência de rugas, vincos e emendas; ausência de defeitos no corte lateral 

devido ao uso de facas cegas; adequada embalagem, etc.; 

 Redução dos defeitos causados pelo manuseio e estocagem de bobinas: 

machucaduras, furos, sujeiras, umidade causada por goteiras nos depósitos, 

etc. 

Fica muito claro do exposto que a qualidade do papel jornal não se mede apenas 
pelas suas propriedades intrínsecas como alvura, opacidade, lisura e resistências 
mecânicas. A qualidade das bobinas, geralmente esquecida por muitos 
controladores de qualidade é tão significativa que pode contribuir com geração de 
perdas de 2 a mais de 5% de papel nas editoras gráficas. Algo que não pode mais 
ser aceito nos dias de cenários ameaçadores como os atuais.  

A qualidade do papel jornal tem relação direta com a sua resposta à impressão. Os 
problemas mais usuais nas gráficas são: tempo dispendido em ajustar máquinas, 
quebra de folhas, tempo de secagem da tinta, depósitos de tinta empastada com pó 
e fibras do papel (em função do “linting” ou “desprendimento de pó de fibras”), 
instabilidade das folhas, formação de rugas e vincos, emendas e furos no papel. 

Tanto do lado gráfico como do lado papeleiro os controles automatizados estão 
sendo cada vez mais implementados, em especial para itens críticos do papel e de 
sua fabricação, tais como: lisura, porosidade, composição fibrosa, identificação de 
furos e sujeiras, alvura, cargas minerais, grau de refino, tensão da folha, 
resistência da folha úmida, etc. 

Por outro lado, a qualidade das tintas também não tem sido esquecida. Existe 
fortíssima interação entre a tinta, o papel e as máquinas impressoras. Por isso 

mesmo, cada papel tem seu perfil de desempenho em uma determinada máquina e 
pode demandar que se adequem as tintas a serem aplicadas sobre ele – ou vice-
versa, a cada mudança de equipamento de impressão. Essa adequação envolve 
itens como: viscosidade da tinta, penetração, absorção e retenção, contraste de 
cores, pegajosidade (“tacking”), etc.  

Enfiam, com as mudanças no mundo desse negócio, as coisas correm de forma 

acelerada. Os que estão parados no tempo, com certeza, terão maiores dificuldades 
de sobreviver. 

 

O que está acontecendo do lado papeleiro? 

Os papeleiros sabem muito bem que a composição fibrosa, o teor de cinzas e 
cargas minerais, a formação e consolidação da folha na máquina de papel e a 
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redução da gramatura são constantes desafios a serem enfrentados. As tendências 
atuais são para aumento das fibras recicladas nas receitas fibrosas e a redução dos 
valores de gramatura, com manutenção do desempenho do papel nas impressoras. 
A presença do reciclado tem o efeito colateral de aumentar o teor de cinzas no 
papel jornal para valores próximos a 8 a 12%, quando nos papéis produzidos 
somente com fibras virgens raramente ultrapassa 1,5%. Com controles adequados 
“é possível se converter o limão em limonada”, conseguindo resultados melhores de 
opacidade graças às cargas minerais das aparas de papel reciclado (caulim e 
carbonato de cálcio).  

Os papeleiros sabem também que os controles da formação da folha, do refino das 
fibras e da prensagem úmida do papel são vitais para melhorar o desempenho dos 

papéis nas editoras de jornais. Nas gráficas, a atenção sobre resistências como 
tração, rasgo e estouro é menor. A preocupação maior é a lisura, a opacidade, o pó 
superficial (resistência superficial da folha) e a dupla face, que altera a qualidade da 
impressão.  

A busca da mais adequada receita fibrosa é então uma tarefa interminável – tipo de 
fibras, tipo de pastas, grau de refino, etc. A refinação pode acontecer para cada 

item da massa individualmente ou da mistura fibrosa. Pode até não ser necessária, 
se a fábrica produz sua própria pasta mecânica como único componente fibroso da 
massa.  

Outros controles importantes do lado papeleiro são: alvejamento da polpa, 
controles de cargas minerais e aditivos, máxima depuração para eliminação de 
sujeiras, controle de resinas da madeira, etc. 

Os papeleiros devem saber que as editoras gráficas se preocupam muito com a 
superfície da folha do papel jornal. Portanto, a formação da folha e a consolidação 
da mesma na prensagem úmida são criticidades a merecerem toda atenção. Fico 
até mesmo surpreso quando observo que alguns fabricantes de papel jornal se 
preocupam muito em mostrar dados de resistências do papel em seus boletins de 
produtos e quase nada apresentam de qualidade superficial das folhas. Talvez seja 

porque não a possuem em valores adequados, ou desconhecem essa necessidade. 
Dentre essas características se destacam: lisura, dimensões dos poros superficiais, 
presença de fibras frouxas e pouca consolidação da folha. Interessam poros 
superficiais de dimensões médias: nem grandes (consumo exagerado de tinta) nem 
pequenos demais (pouca penetração da tinta). Medir as dimensões dos poros não é 
algo comum, mas existem procedimentos e técnicas desenvolvidas para isso – e 
alguns produtores de papel jornal já estão fazendo isso. 

Cabe ainda ao papeleiro ter domínio sobre suas matérias-primas fibrosas e sobre 
seus processos industriais para poder assim garantir a menor variabilidade na 
qualidade de seu papel jornal em produção. Para fazer isso, não basta apenas 
entender bem sobre fabricação de papel.  Há que se entender o processo fabril, 
suas interações com a massa fibrosa e com a qualidade do papel jornal – algo que 
só pode acontecer com o diálogo constante com o processo e com os insumos e 

produtos.  

 

O que está acontecendo do lado editorial e gráfico? 

As gráficas estão cada vez mais trabalhando com impressoras automatizadas e de 
altas velocidades – objetivam reduções de custos e aumentos de produtividade e 
ganhos em escala. Com isso, estão cada vez mais restritivas em relação às 
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qualidades do papel. Elas não querem ficar parando as máquinas por quebras de 
folhas ou para ter que limpar as blanquetas. Dessa forma, as editoras mais 
competitivas estão focadas em entender as interações entre suas máquinas e seus 
dois insumos principais: papel e tintas. A principal exigência das gráficas nos dias 
de hoje é para que o papel tenha qualidade estável – não há necessidade de 
máximos indicadores – apenas que sejam uniformes nos itens principais de 
qualidade.  

No passado, as editoras compravam seus insumos com base na tradição de seus 
fornecedores e em algumas poucas especificações de qualidade. Não havia uma 
preocupação tão grande das editoras em conhecer mais sobre o papel e seu 
processo de produção. Para elas, o papel era apenas mais um insumo, que tinha 

papel preponderante nos custos de produção do jornal. Por isso, exercitavam muito 
bem seu poder de compra para conseguir preços mais baixos nos mercados. 

Os tempos também mudaram muito para os gráficos. A parceria mais íntima entre 
editoras e fabricantes de papel tem sido uma nova realidade. Interessa agora um 
papel de boa estabilidade e maquinabilidade – estão até mesmo dispostas a pagar 
um pouco mais por esse tipo de papel, já que lhes oferece ganhos em custos finais 

e em produtividade. Por isso, o diálogo entre fabricantes de papel e editoras de 
jornais é a nova realidade global. Ambos estão no mesmo negócio e não em 
negócios diferentes e distantes. Infelizmente, no Brasil a fabricação de papel jornal 
está limitada a um único fabricante e com forte parcela de importação desse 
produto que vem de origens distantes – o que inviabiliza interações mais profícuas 
entre as duas partes dessa balança.  Talvez, por isso, as forças desse setor de 
papel jornal no Brasil não estão localizadas nas associações de classe dos 
papeleiros. Assim, a integração entre papeleiros e gráficos torna-se mais viável de 
ser conseguida através das associações de produtores e distribuidores de jornais.  

Outro ponto crítico dessa cadeia é o público que lê os jornais – o que ele demanda 
em qualidade para se manter fiel ao jornal?  Propriedades como alvura, opacidade, 
nitidez, suavidade ao tato, peso, volume do jornal, sujeiras, contrastes de cores, 
etc. são propriedades para impressionar os leitores e não exigências exageradas 
dos produtores dos jornais. 

Tamanha tem sido a atenção dada atualmente à qualidade da impressão e a como 
o leitor vê a atratividade do jornal, que os conteúdos em notícias passaram a ser 
tão importantes como a apresentação e o design do jornal – isso tem sido até 
mesmo um dos fatores críticos de competição entre os diferentes jornais.  

De qualquer maneira, a integração na cadeia de suprimento é fundamental, e assim 
que tem sido enxergada pelos produtores globais de jornais. Principalmente, 
porque o futuro dos jornais e do negócio depende bastante disso.  

 

Propriedades de qualidade do papel jornal 

Um bom fabricante de papel jornal, quando anuncia o seu produto através 
catálogos ou pelo seu website costuma dizer que seu papel tem as seguintes 
vantagens em qualidade: 

 Boa formação e adequada orientação das fibras na folha; 
 

 Ausência de defeitos na folha como grumos, pintas de sujeira, furos, fibras 
e pó superficiais, etc.; 
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 Ausência de dupla face; 
 

 Adequada ligação entre fibras e consolidação da folha; 

 

 Composição fibrosa constante e muitas vezes declarada, certificada e 
garantida; 
 

 Alta resistência mecânica para bom comportamento nas rotativas de 
impressão; 
 

 Excelente qualidade da superfície da folha; 
 

 Perfis de umidade, espessura e gramatura homogêneos; 
 

 Ausência de rugas, vincos, emendas, etc.; 
 

 Potencial reduzido de se formarem rugas na impressão do jornal devido boa 
estabilidade da folha; 
 

 Qualidade absolutamente homogênea do papel, não ocorrendo variações 
significativas entre bobinas, mesmo de lotes diferentes; 
 

 Bobinas de estrutura sólida, de adequada resistência ao manuseio e 
estocagem; 

 

 Mínimo manuseio das bobinas na fábrica de papel; 
 

 Embalagem de papel kraft natural, com resistência à umidade e ao vapor; 
 

 Identificação adequada das bobinas, com excelente rastreabilidade. 
 

Com essas declarações de qualidade, se verdadeiras, o papeleiro espera que o 
gráfico possa alcançar: 

 Excelente imprimabilidade em função da planura e lisura da folha de papel; 
 

 Capacidade de receber impressão em policromia nos dois lados da folha; 
 

 Baixa demanda de tinta; 
 

 Excelente retenção e absorção da tinta (“ink holdout”), o que oferece um 
jornal mais fácil de ser lido (menos falhas e maior brilho da tinta); 
 

 Excelente maquinabilidade (“runnability” ou desempenho das suas 
máquinas); 
 

 Ausência de “linting” – sujeira das blanquetas com pó e fibras desprendidas 
da superfície da folha; 
 

 Mínimo “print through” ou “show through”, que é o fenômeno de se imprimir 

um lado e essa impressão ser notada do outro lado da folha de papel; 
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 Obtenção de jornais de alta empatia com os leitores: peso, suavidade ao 
tato, facilidade de se manusear, etc. 
 

Existe sempre disponíveis aos papeleiros um conjunto de recomendações dos 
editores de jornais, que vou ousar enunciar com minhas próprias palavras: 

 As propriedades como resistências ao estouro, tração, volume específico 
aparente e rasgo são importantes, mas não são críticas – o que os gráficos 
precisam é que elas sejam acima dos valores mínimos para ótimo 
desempenho das impressoras e não variem muito – “nos deem um valor 
uniforme e que não cause problemas de quebras ou paradas nas 
impressoras que estaremos satisfeitos”; 
 

 É melhor se terem folhas de papel com certa flexibilidade e extensividade 
(adequados valores de umidade, elongação e TEA – “Tensile Energy 
Absorption”), pois o papel muito rígido e duro se quebra com maior 
facilidade; 
 

 Muita atenção aos pontos de fragilidade das folhas: micro-furos, 
aglomerados de fibras (“shives”), bordas laterais mascadas ou irregulares 
devido corte com facas cegas (“edge defects”); 
 

 A qualidade deve ser muito estável em alvura, opacidade e os perfis de 
gramatura, umidade, espessura são críticos; 
 

 A qualidade superficial é fundamental – “não se esqueçam disso”. 

 

O que realmente os laboratórios analisam na rotina? 

Para garantir desempenhos adequados dos papéis na produção dos jornais, existem 
sempre algumas propriedades chaves sendo analisadas pelos laboratórios de 
controle de qualidade. Algumas, como já vimos, são bem mais críticas que outras. 
Por isso, a frequência e a seleção de quais propriedades analisar variam entre 
empresas. 

São as seguintes as propriedades que têm merecido maior destaque entre os 

fabricantes de papel jornal e entre os editores de jornais: 

1. Gramatura da folha de papel 

Faixa usual: 44 a 52 g/m², sendo que a cada lote a variação especificada é de 0,5 
g/m². 

2. Espessura da folha de papel 

Faixa usual: 60 a 75 µm, com variação de ± 5 µm. 

3. Teor de umidade 

Faixa mais usual: 8 a 12%, com variação de ± 0,5%.  
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Para papéis com alta carga mineral se pode trabalhar com umidades de até 7%. 
Não se recomenda trabalhar com valores inferiores a 7%, pois o papel perde 
elasticidade e flexibilidade, fica mais rígido e duro e pode-se quebrar com maior 
facilidade nas rotativas. Também a eletricidade estática se desenvolve mais em 
papéis muito secos, além de ficar prejudicada a retenção de tinta. 

4. Opacidade da folha 

A opacidade deve ser a maior possível, sendo muito afetada pela gramatura, teor 
de reciclado na composição fibrosa e carga mineral. Gramaturas de 48,8 g/m² 
geram opacidades entre 93 a 95% e as de 45 g/m² entre 92 a 93%. Papéis com 
gramaturas abaixo de 45 g/m² são potencialmente afetados pelo fenômeno do 
“print through”, pois a opacidade pode ficar inclusive abaixo de 90%.  

5. Teor de cinzas 

O teor de cinzas pode variar entre 0,5 a 12%, em função da composição fibrosa, 
teor de reciclados e adição de carga mineral opacificante.  

6. Porosidade Bendtsen  

Faixa usual: 100 a 400 ml/min, porém os valores intermediários entre 200 a 300 
são os mais adequados. 

7. Alvura ISO 

Faixa usual: 59 a 68% 

8. Cores subtrativas conforme CIE - Commision Internationale L'Eclairage. 
(Valores L, a, b) 

Faixas usuais: 

L: 78 a 83 

a: -0,3 a 0,6 

b: 1,5 a 5 

9. Comprimento de onda dominante 

Faixa usual: 570 a 580 nm ±2 

10. Valor Y do sistema triestímulo de cores 

Faixa usual: 60 a 65 ±2 

11. Rugosidade superficial Parker 

Faixa usual: 3 a 4,5 kPa 

12. Penetração de tinta pelo IGT 

Faixa usual: 17 a 20 
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13. Ângulo de contato com óleo mineral 

Valores muito importantes, mas variáveis em função do tipo de óleo mineral 
utilizado, que deve ser preferencialmente o que compõe a tinta principal usada pela 
gráfica. 

14. Volume específico aparente 

Faixa usual: 1,45 a 1,60 cm³/g 

15. Diâmetro de poros superficiais 

Faixa usual: 9 a 17 µm, sendo os intermediários (10 a 12 µm) os melhores em 
termos de sua frequência.  

16. TEA – “Tensile Energy Absorption” 

Faixa usual: 15 a 25 J/m² 

17. Elongação ou esticamento na direção da máquina (MD) 

Faixa usual: 1,0 a 1,2% 

18. Elongação ou esticamento no sentido perpendicular à direção da máquina 
(CMD) 

Faixa usual: 2,0 a 2,5%  

19. Resistência à tração na direção da máquina (MD) 

Faixa usual: 30 a 55 Nm/g 

20. Resistência à tração no sentido perpendicular à direção da máquina (CMD) 

Faixa usual: 10 a 20 Nm/g 

21. Resistência ao rasgo na direção da máquina (MD) 

Faixa usual: 3 a 5 mN.m²/g 

22. Resistência ao rasgo no sentido perpendicular à direção da máquina (CMD) 

Faixa usual: 4,5 a 6,5 mN.m²/g 

 

Considerações finais 

O mundo tem mudado de forma muito rápida e dinâmica para os jornais e para os 
fabricantes de papel jornal. Tanto isso é verdade, que eles não podem mais se 
considerar de setores diferentes. Nem um é 100% gráfico, nem o outro é 100% 
papeleiro. Ambos estão definitivamente no mesmo barco. Um barco que ainda é 

muito poderoso e grande, mas que sofre ameaças de perda de dimensão e de 
poder. Por isso, impossível é se deixa-lo à deriva. A única forma de se garantir 
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competitividade e maior sobrevida é através da união entre os pilares desse setor, 
que são as editoras, os fabricantes de papel e os de tintas.  

Caso a opção seja pela não integração nessa rede de valor, só se pode esperar para 
ver a ordem em que os atores estarão aos poucos deixando o negócio. 

Consolidações e fusões são cada vez mais esperadas como uma forma de se 
aumentar o tamanho dos barcos que navegam nesse mar. Talvez, até mesmo essas 
consolidações possam acontecer com outros atores de outros tipos de negócios, até 
mesmo com o meio digital, como já se nota em alguns casos. O mundo está 
realmente mudando, não é mesmo?  

 

Referências e sugestões para leitura e navegação: 

A literatura global não é muito rica em artigos e textos sobre as propriedades 
qualitativas do papel jornal, por isso, o que lhes trazemos consiste em uma seleção 
de peças importantes que servem para abrir portas para aqueles que se 
interessarem sobre o tema. Se lhes interessar mais referências, naveguem em um 

bom buscador da web para encontrarem outras publicações. 

É muito importante que vocês naveguem logo e façam os devidos downloading’s 
dos materiais de seu interesse nas nossas referências de links. Muitas vezes, as 
instituições disponibilizam esses valiosos materiais por curto espaço de tempo; 
outras vezes, alteram o endereço de referência em seu website. De qualquer 
maneira, toda vez que ao tentarem acessar um link referenciado por nossa 
newsletter e ele não funcionar, sugiro que copiem o título do artigo ou evento e o 
coloquem entre aspas, para procurar o mesmo em um buscador de qualidade como 
Google, Bing, Yahoo, etc. Às vezes, a entidade que abriga a referência remodela 
seu website e os endereços de URL são modificados. Outras vezes, o material é 
retirado do website referenciado, mas pode eventualmente ser localizado em algum 
outro endereço, desde que buscado de forma correta. 

 

WAN-IFRA – World Association of Newspapers and News Publishers. Acesso 
em 26.08.2013: 

http://www.wan-ifra.org/ (Website – em Inglês) 

http://www.wan-ifra.org/events/cost-control-and-revenue-opportunities-in-newspaper-
production?view=presentations (Apresentações do evento “Cost control and revenue - Opportunities in 

newspaper production” – em Inglês) 

 

Newsprint properties and specification list for newsprint purchase & how 
to establish a quality control programme for newsprint. Nanyang 
Technological University Library. Apresentação em PowerPoint: 55 slides. Acesso 
em 26.08.2013: 

http://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/1296/AMIC_1995_JUN13-14_06.pdf?sequence=1 (em 

Inglês) 

http://dr.ntu.edu.sg/handle/10220/1296?show=full (em Inglês) 

 

Quo vadis newspaper printing? B. Theiss. Voith Twogether 3: 05 – 13. Acesso 
em 26.08.2013: 

http://www.voith.com/de/voith-paper_twogether3_en.pdf (em Inglês) 

 

http://www.wan-ifra.org/
http://www.wan-ifra.org/events/cost-control-and-revenue-opportunities-in-newspaper-production?view=presentations
http://www.wan-ifra.org/events/cost-control-and-revenue-opportunities-in-newspaper-production?view=presentations
http://dr.ntu.edu.sg/bitstream/handle/10220/1296/AMIC_1995_JUN13-14_06.pdf?sequence=1
http://dr.ntu.edu.sg/handle/10220/1296?show=full
http://www.voith.com/de/voith-paper_twogether3_en.pdf
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Papel de impressão. V. Máximo. Website Scribd.  Apresentação em PowerPoint: 
62 slides. Acesso em 26.08.2013: 

http://pt.scribd.com/doc/96356932/Producao-grafica-Papel-tipos-formatos-e-propriedades 

 

Productos INFORSA. Papel periódico. CMPC INFORSA. Acesso em 26.08.2013: 

http://www.inforsa.cl/espanol/index.asp (em Espanhol) 

 

Paper - Standards and measurements. SAPPI Fine Papers Europe. 22 pp. 
Acesso em 26.08.2013: 

http://mobile.na.sappi.com/documents/437251/438291/Paper+Standards+and+Measurements.pdf  (em 

Inglês) 

 

Making paper. UPM Paper. 48 pp. Acesso em 26.08.2013: 
http://www.upmpaper.com/en/Papers/downloads/brochures/Documents/UPM_Making_paper_brochure_
Web_19186_0.pdf (em Inglês) 

 

Paper basics. A guide to specifying the perfect paper. Ask Mohawk Series. 18 
pp. Acesso em 26.08.2013: 

http://www.mohawkconnects.com/sites/default/files/content/pdf-education/Paper%20Basics.pdf (em 

Inglês) 

 

Verso Paper. Product guide. Verso Paper website. 40 pp. Acesso em 

26.08.2013: 

http://www.versopaper.com/uploadedfiles/our_company/rightcolumncontent/prodinfoguide.pdf (em 

Inglês)  

 

Implementation of a TMP advanced quality control system at a newsprint 
manufacturing plant. Augusta Newsprint Company. 14 pp. Acesso em 

26.08.2013: 

http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/876110-9lnQqC/876110.pdf (em Inglês)  

 

An asset for newsprint production. In addition to quantity, quality is 
crucial. ISRA Vision. Acesso em 26.08.2013: 

http://www.isravision.com/en/industries/paper/newsprint (em Inglês) 

http://www.isravision.com/media/public/prospekte2010/Brochure_Web-Inspection-Paper_E_2010-
05_low.pdf (em Inglês)  

 

Handbook in newspaper production using improved newsprint. Swedish 
Media Publishers’ Association. Holmen Paper Company website. 16 pp. (2010) 

http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Products/Printing%20paper/Handbok%20MF%2

0coldsettryck%20eng.pdf (em Inglês) 

 

Controlling incoming newsprint and ink. A. Srinivasan. Wan-IFRA. 
Apresentação em PowerPoint: 34 slides. (2010) 

http://www.ifra.com/website/IFRAEvent.nsf/0/E1ACA4069FF427E5C12576B10035CA89/$FILE/Anand_M

aterialTesting.pdf (em Inglês) 

 

http://pt.scribd.com/doc/96356932/Producao-grafica-Papel-tipos-formatos-e-propriedades
http://www.inforsa.cl/espanol/index.asp
http://mobile.na.sappi.com/documents/437251/438291/Paper+Standards+and+Measurements.pdf
http://www.upmpaper.com/en/Papers/downloads/brochures/Documents/UPM_Making_paper_brochure_Web_19186_0.pdf
http://www.upmpaper.com/en/Papers/downloads/brochures/Documents/UPM_Making_paper_brochure_Web_19186_0.pdf
http://www.mohawkconnects.com/sites/default/files/content/pdf-education/Paper%20Basics.pdf
http://www.versopaper.com/uploadedfiles/our_company/rightcolumncontent/prodinfoguide.pdf
http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/876110-9lnQqC/876110.pdf
http://www.isravision.com/en/industries/paper/newsprint
http://www.isravision.com/media/public/prospekte2010/Brochure_Web-Inspection-Paper_E_2010-05_low.pdf
http://www.isravision.com/media/public/prospekte2010/Brochure_Web-Inspection-Paper_E_2010-05_low.pdf
http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Products/Printing%20paper/Handbok%20MF%20coldsettryck%20eng.pdf
http://www.holmen.com/Global/Holmen%20documents/Products/Printing%20paper/Handbok%20MF%20coldsettryck%20eng.pdf
http://www.ifra.com/website/IFRAEvent.nsf/0/E1ACA4069FF427E5C12576B10035CA89/$FILE/Anand_MaterialTesting.pdf
http://www.ifra.com/website/IFRAEvent.nsf/0/E1ACA4069FF427E5C12576B10035CA89/$FILE/Anand_MaterialTesting.pdf


78 
 

Saving newspaper production costs (Usage of statistical process control). 
S. Bhattacharjee. Wan-IFRA. Apresentação em PowerPoint: 58 slides. (2010) 

http://www.ifra.com/WebSite/IFRAEvent.nsf/0/EE4500318E39BF76C12576B1003E95A5/$File/SudeepBh

attacharjee_SPCforControlingNewsprint.pdf  (em Inglês) 

 

Influencia de la composición fibrosa y las propiedades estructurales del 
papel prensa en la densidad de la impresión y la capacidad de secado. N. 
Gómez; C. Molleda; J.C. Villar; R. Quiles; P. Ferreira. 21º Encontro Nacional 
TECNICELPA / VI CIADICYP. 08 pp. (2010) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/06_papel%20prensa.pdf  (em Espanhol) 

 

Hard choices ahead for newsprint users. M. Ducey. The International Journal of 
Newspaper Technology. (2006) 

http://www.newsandtecharchives.com/issues/2006/10-06/nt/10-06_hardchoices.htm  (em Inglês) 

 

Effects of wood and pulp quality on linting propensity. R. Amiri; B. Begin; S. 

Deshaies; S. Mozaffari. Pulp and Paper Canada 105(6): 23 – 29. (2004) 

http://www.pulpandpapercanada.com/paptac/PDFs/Jun04/PulpProperties.pdf (em Inglês) 

 

A pilot paper machine evaluation of the effects of pressing on newsprint 
quality. J.D. McDonald; I.I. Pikulik; C.J. Mentele; D.V. Lange. TAPPI Engineering & 
Papermakers Conference. 08 pp. (1997) 

http://www.tappi.org/Downloads/unsorted/UNTITLED-pm971285pdf.aspx  (em Inglês) 

 

What does “product quality” really mean? D.A. Garvin. MIT Sloan Magazine. 
(1984) 

http://sloanreview.mit.edu/article/what-does-product-quality-really-mean/ (em Inglês) 

 

Newsprint quality control. U. Ullman. Pulp and Paper Magazine of Canada 72(4): 
71 – 77. (1971) 

 

 

 

 

PinusLetter é um informativo técnico, com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais 

e sobre a Sustentabilidade das atividades relacionadas ao Pinus e a outras coníferas de interesse comercial 

Coordenação e Redação Técnica - Celso Foelkel 

Editoração - Alessandra Foelkel 

GRAU CELSIUS: Tel.(51) 9947-5999 

Copyrights © 2010-2014 - celso@celso-foelkel.com.br 

 

A PinusLetter é apoiada por uma rede de empresas, organizações e pessoas físicas.  

Conheça-os em http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html 

 

http://www.ifra.com/WebSite/IFRAEvent.nsf/0/EE4500318E39BF76C12576B1003E95A5/$File/SudeepBhattacharjee_SPCforControlingNewsprint.pdf
http://www.ifra.com/WebSite/IFRAEvent.nsf/0/EE4500318E39BF76C12576B1003E95A5/$File/SudeepBhattacharjee_SPCforControlingNewsprint.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/06_papel%20prensa.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/06_papel%20prensa.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/06_papel%20prensa.pdf
http://www.pulpandpapercanada.com/paptac/PDFs/Jun04/PulpProperties.pdf
http://sloanreview.mit.edu/article/what-does-product-quality-really-mean/
mailto:celso@celso-foelkel.com.br
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html


79 
 

As opiniões expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel e por outros autores convidados e o conteúdo 
dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos patrocinadores, 

facilitadores e apoiadores. 

 

Caso você queira conhecer mais sobre a PinusLetter, visite o endereço http://www.celso-

foelkel.com.br/pinusletter.html 

 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a PinusLetter, envie um e-mail de 

cancelamento para  

foelkel@via-rs.net 

 

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar a PinusLetter, envie uma mensagem de e-mail 

demonstrando sua intenção para foelkel@via-rs.net 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições da PinusLetter - bem como do 

Eucalyptus Online Book & Newsletter, clique em Registrar-se  

 

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o domínio @abtcp.org.br 

ao seu catálogo de remetentes confiáveis de seu serviço de mensagens de e-mail. 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html
http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter.html
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
mailto:foelkel@via-rs.net
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

