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CONGRESSOS FLORESTAIS BRASILEIROS 

Todos os Livros, Revistas e Anais das suas Oito Edições... 
 
  

...estão agora disponibilizados para acesso público e gratuito 

em Formato Digital (PDF) nessa edição da PinusLetter 

 
 

 

 
 

Criação dessa edição especial sobre os Congressos Florestais Brasileiros:  

Celso Foelkel 
 

 
Uma realização ímpar da parceria entre: 

 
 

     Grau Celsius – Negócios em Gestão do Conhecimento Ltda. 

                 SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura 

       IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

    ASBR – Associação Sul Brasileira de Empresas Florestais 

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.sbs.org.br/sbs.htm
http://www.ipef.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.sbs.org.br/sbs.htm
http://www.ipef.br/
http://www.iba.org/pt/
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       APRE – Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal 

          AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais 

     ACR – Associação Catarinense de Empresas Florestais 

              SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais 

 
 
Organizações facilitadoras da PinusLetter: 
 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

 

 
 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais  

 

Empresas e organizações patrocinadoras da PinusLetter: 

 

Fibria 

 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel  

 

 

ArborGen Tecnologia Florestal  

 

 

 

 

http://www.apreflorestas.com.br/
http://www.ageflor.com.br/
http://www.acr.org.br/
http://www.acr.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.apreflorestas.com.br/
http://www.ageflor.com.br/
http://www.acr.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.arborgen.com.br/
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CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira 

 

CMPC Celulose Riograndense  

 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores  

 

 

Klabin 

 

 

Lwarcel Celulose 

 

 

Suzano Papel e Celulose 

 

 

Veracel Celulose 

 

       

Primeiro Congresso – Curitiba, 1953 

 

 

Oitavo e Último Congresso – São Paulo Capital, 2003

 

http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.suzano.com.br/
http://www.veracel.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.suzano.com.br/
http://www.veracel.com.br/
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Os 50 Anos de Congressos Florestais Brasileiros... 

 

 

Os consagrados “Congressos Florestais Brasileiros” conseguiram ser 

realizados em apenas oito edições até desaparecerem (temporária ou 
definitivamente) com o último evento acontecendo em 2003 – exatos 50 
anos após a primeira edição de 1953. 

 
Apesar se serem considerados eventos magnos do setor brasileiro de base 

florestal, com cerca de 1.000 a 1.500 participantes por evento, esses 
congressos não conseguiram sobreviver às disputas políticas das entidades 
de classe, à falta de financiamentos e à falta de interesse ou apoio de 

diversas entidades e empresas florestais para se manter os mesmos ativos, 
com isso fornecendo os benefícios advindos de suas realizações em 

inúmeras de suas vertentes. 
 

A grande vantagem desses congressos era a sua completa e absoluta 
democracia, pois todos os que quisessem e pudessem poderiam participar 
nas mais variadas áreas das ciências florestais. O público era composto de 

estudantes; profissionais da engenharia e das ciências biológicas; 
professores; pesquisadores; ambientalistas; legisladores; políticos; 

formadores de opinião; profissionais da mídia setorial; técnicos; produtores 
rurais e florestais; executivos empresariais e de órgãos públicos; 
representantes de empresas, de entidades de classe, de institutos de 

pesquisa, de universidades, de museus, de entidades botânicas, de 
fornecedores de máquinas, equipamentos e insumos; de empresas 

florestais produtoras e terceirizadas, etc., etc. 
 
Nos principais e mais frequentados dos eventos, que aconteceram a partir 

da quarta edição (Belo Horizonte, 1982) até a oitava (São Paulo, 2003), o 
número de position papers, artigos, conferências, palestras, trabalhos 

voluntários e convidados, pôsteres, etc., somavam algo entre 150 a 300 
trabalhos únicos. O número de autores chegava facilmente a mais de 500, 
dependendo do número de trabalhos voluntários e pôsteres, principalmente. 

Eram oportunidades para muitos abrirem suas gavetas, bancadas e 
prateleiras e oferecerem sua contribuição para a agregação de 

conhecimentos compartilhados às pessoas desse fantástico setor. 
 
O que se dispunha nesses congressos era então um misto de dezenas de 

trabalhos altamente acadêmicos originados das universidades e institutos 
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de pesquisa com outras dezenas de trabalhos práticos de altíssimo grau de 

aplicabilidade, gerados por técnicos das empresas produtoras e 
fornecedoras do setor. Os temas desses trabalhos variavam desde 

ambiência, silvicultura, manejo, melhoramento, colheita, política, legislação, 
recursos florestais naturais e plantados, produtos madeireiros e não 
madeireiros, etc., abordando também temas sobre mercados regionais e 

globais, bem como sobre a competitividade do setor e de seus subsetores. 
 

O primeiro desses congressos aconteceu em 1953 na cidade de Curitiba, 
tendo sido organizado pelo antigo e extinto Instituto Nacional do Pinho. 
Existem pouquíssimos exemplares ainda disponíveis dos Anais desse 

Primeiro Congresso Florestal Brasileiro. Um deles está na Biblioteca do IPEF 
– Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais; e outro, emprestado e comigo 

para digitalização, mas de propriedade da biblioteca da SBS – Sociedade 
Brasileira de Silvicultura. Esse primeiro evento teve muitas sessões de 
debates e geração de moções, bem como cerca de 50 trabalhos técnicos. 

 
Para mim, foi um privilégio dispor desse exemplar de 1953 para folhear, ler, 

aprender e entender um pouco da história florestal de nosso País.  Em 
1953, não existiam associações de classe relevantes e sequer existia a 

carreira de Engenharia Florestal no Brasil. A atividade florestal era 
orquestrada e executada até então por engenheiros agrônomos, biólogos e 
técnicos agrícolas. Alguns deles se destacaram pela introdução, manejo e 

gestão das primeiras florestas plantadas dos gêneros Eucalyptus e Pinus no 
Brasil. Também se notava o grande interesse pelas florestas e madeiras da 

Araucaria angustifolia e de espécies nativas produtoras de madeiras nobres, 
como jacarandás, mogno, peroba, cerejeira, pau-marfim, seringueira, etc. 
 

Foi com emoção e boas recordações de meus primeiros anos de 
aprendizado na silvicultura, que encontrei nesse livro de trabalhos do 

evento alguns dos nomes que me ajudaram a encontrar inspiração na 
silvicultura e a ela dedicar a minha vida profissional desde o início de minha 
carreira florestal. Infelizmente, já não encontrei no livro, artigos do 

engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade, o “pai da 
eucaliptocultura e da silvicultura brasileira”, pois já havia acontecido seu 

passamento, em 1941. Entretanto, lá estavam alguns de seus discípulos e 
renomados colegas de trabalho na Companhia Paulista de Estradas de 
Ferro. Também se destacavam os nomes de outras personalidades florestais 

da época. Todos trocando conhecimentos e unindo esforços para se planejar 
atividades que ajudassem a promover o desenvolvimento do setor florestal 

brasileiro.  
 
Dentre esses pioneiros da silvicultura brasileira, com muita honra lhes 

ofereço alguns dos nomes que aparecem com destaque em trabalhos e 
debates publicados nos Anais do Primeiro Congresso Florestal Brasileiro: 

Armando Navarro Sampaio, Augusto Ruschi, Rubens Foot Guimarães, 
Philipe Westin Cabral de Vasconcellos, Murilo Mendes, Luiz Alberto Langer, 
Raul Lupatelli, José Carlos Leone e Pedro Sales dos Santos (presidente na 

época do Instituto Nacional do Pinho).  
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O evento foi tão celebrado e festejado que teve inclusive os cumprimentos 

efusivos do Sr. Getúlio Vargas, presidente da República Federativa do Brasil 
na época de realização do congresso.  

 
Por mais incrível que possa parecer, depois do tão festejado e frequentado 
primeiro congresso em 1953, o Segundo Congresso Florestal Brasileiro só 

foi acontecer 20 anos depois, em 1973, na mesma cidade de Curitiba, 
graças à liderança e apoio da FIEP – Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná, com colaboração de outras entidades, tais como: IBDF – Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, UFPR – Universidade Federal do 
Paraná, Associação dos Reflorestadores do Paraná e da recentemente 

criada, na época, Associação Paranaense de Engenheiros Florestais. 
 

O mesmo estado (Paraná), a mesma cidade (Curitiba), o mesmo berço de 
tantas coisas boas que lá acontecem ou aconteceram para a engenharia 
florestal brasileira, como os casos da produção madeireira e industrialização 

a partir do pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia), seguindo-se do Pinus 
e do Eucalyptus; da criação da primeira escola superior de engenharia 

florestal na UFPR, da criação do CNPF – Centro Nacional de Pesquisas de 
Florestas, atualmente Embrapa Florestas; bem como tantas outras coisas 

florestais relevantes para o estado e para a nação brasileira. 
 
A cidade de Curitiba/PR foi sede de três das oito edições dos Congressos 

Florestais Brasileiros (o primeiro, em 1953; o segundo, em 1973, o sétimo, 
em 1993); curiosamente, um a cada período de 20 anos de intervalo. É a 

cidade recordista nesses eventos. 
 
Os demais congressos ocorreram conforme a seguir: 

 
 3º Congresso, em Manaus/AM, em 1978; 

 4º Congresso, em Belo Horizonte/MG, em 1982; 

 5º Congresso, em Olinda/PE, em 1986; 

 6º Congresso, em Campos do Jordão/SP, em 1990; 

 8º Congresso, em São Paulo/SP, em 2003. 

 
Houve ainda uma tentativa de organização da nona edição do congresso, 

que aconteceria em Brasília, no ano de 2007, sendo que outras datas mais 
tarde também foram aventadas. Infelizmente, por falta de apoio financeiro 
e político, o evento acabou não sendo realizado, apesar de ter sido 

estruturado e planejado pela SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura e 
pela SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais. 

 
A partir da terceira edição e até a fracassada nona edição, o evento esteve 
sob a organização da SBS. A partir de 1986 (Quinto Congresso), a SBS se 

parcerizou com a SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais, 
que realizava conjuntamente o seu Congresso Brasileiro de Engenheiros 

Florestais. 
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A partir do ano 2003, com a cisão política que aconteceu entre a SBS e 

algumas empresas do setor, que gerou a fundação nesse mesmo ano da 
ABRAF – Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas 

(atualmente incorporada pela IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores), a SBS 
perdeu forças políticas e apoios institucionais para conseguir manter o 
evento, mesmo tendo o esforço de pessoas notáveis como os amigos: 

Amantino de Freitas, Rubens Garlipp, Nelson Barboza Leite, Carlos Alberto 
Fúncia, Carlos Adolfo Bantel e Glauber Pinheiro (SBEF). 

 
Tive a honra de participar em cinco desses eventos, em alguns deles com 
trabalhos voluntários ou convidados, position papers e moderação de 

sessões. Foram eles: os congressos de Belo Horizonte (1982), Olinda 
(1986), Campos do Jordão (1990), Curitiba (1993) e São Paulo (2003).  

 
Também participei, como conselheiro da SBS, das articulações junto com a 
SBEF para a organização do nono congresso, que infelizmente deixou de 

acontecer, mesmo mostrando uma programação de excelente qualidade. 
 

É inquestionável o papel relevante que tem o setor de base florestal para a 
economia e o desenvolvimento socioambiental de nosso País. É também 

difícil de aceitar que atualmente esse mesmo setor não mais disponha de 
um fórum tão múltiplo e tão diversificado como eram os congressos 
florestais brasileiros para colocar juntos todos os protagonistas e atores 

importantes desse mesmo setor, fossem eles do setor de florestas 
plantadas como do setor de recursos naturais de nossos principais biomas. 

 
A enorme diversidade de participantes era o ponto alto dos nossos 
Congressos Florestais Brasileiros. Ou seja, a exuberância de nossa 

diversidade florestal, que acontecia nas nossas florestas naturais e 
plantadas, acabava sendo representada e se reproduzindo nesses 

congressos florestais, com pessoas participantes de praticamente todas as 
vertentes florestais, ambientais, sociais e econômico-produtivas. 
 

Depois do evento de 2003, temos tido diversos e importantes eventos 
florestais no Brasil, porém a maioria de caráter regional, local ou focando 

apenas alguns elos da nossa rede de valor florestal. Nunca mais se 
conseguiu reunir em um evento nacional toda a biodiversidade 
característica do setor florestal brasileiro, que transita em inúmeros fóruns 

ambientais, naturais, florestais, industriais e mercadológicos. Porém, 
mantenho vivas as minhas esperanças que isso possa renascer. 

 
Dentre os objetivos dos Congressos Florestais Brasileiros, destacavam-se os 
seguintes: 

 
 O debate sobre questões econômicas, ambientais, sociais, políticas e 

produtivas da atividade florestal no Brasil; 

 A ampliação da inserção da atividade florestal para o 

desenvolvimento do País; 
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 A integração maior e exemplar entre os principais atores do setor, 

quer sejam de pessoas, entidades, governos, empresas e 

organizações, inclusive não governamentais; 

  A inserção e a integração do Brasil no âmbito florestal global, 

incluindo Fóruns, Convenções, Conferências, etc.; 

 A avaliação de políticas, gestões, legislações, tributações, 

mecanismos de financiamento e mecanismos de facilitação e 

lubrificação das atividades florestais no País; 

 O estímulo às atividades de ensino, pesquisa e extensão florestal; 

 A análise dos aspectos mercadológicos para os produtos florestais 

madeireiros e não madeireiros; 

 O estímulo à geração de dados estatísticos valiosos e confiáveis; 

 O estímulo ao desenvolvimento da competitividade dos diversos 

segmentos do setor florestal brasileiro, tais como: celulose e papel, 

carvão vegetal e siderurgia, painéis de madeira, móveis, construções 

em madeira, madeira preservada, postes, madeira serrada, resinas, 

taninos, etc., etc.; 

 A valorização dos profissionais atuantes no setor florestal. 

 

 
Para se permitir uma maior atuação e desenvolvimento de parcerias e 
estratégias em cada um desses objetivos principais, eram criadas comissões 

e subcomissões técnicas/temáticas para coordenação de atividades em 
temas relevantes, algumas das quais podem ser relacionadas a seguir: 

 
 
 

Comissões técnicas ou temáticas (em ordem alfabética): 
 
 

 Biotecnologia Florestal; 

 Ciência Florestal: Ensino, Pesquisa e Extensão; 
 Ecologia, Meio Ambiente e Conservação dos Recursos Naturais; 

 Ensino, Pesquisa, Informação e Extensão; 
 Florestas e Mudanças Climáticas; 
 Florestas Naturais; 

 Florestas Plantadas; 
 Florestas Sociais: Fomento, Manejo Comunitário; 

 Sistemas Agrossilvipastoris; 
 Funções Múltiplas das Florestas Naturais e Plantadas; 
 Gestão de Florestas Públicas; 

 Inventário e Dendrometria; 
 Manejo de Áreas Silvestres; 

 Manejo e Sustentabilidade de Empreendimentos Florestais; 
 Mecanismos Financeiros para a Atividade de Base Florestal; 
 Mecanização, Exploração e Transportes Florestais; 

 Melhoramento, Implantação e Manejo Florestal; 
 Mercado e Comércio de Produtos Florestais; 
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 Planejamento e Economia Florestal; 

 Política, Legislação Florestal; 
 Proteção Florestal: Entomologia, Patologia, Incêndios; 

 Recursos Florestais Energéticos; 
 Silvicultura de Espécies Nativas; 
 Solos, Nutrição e Fisiologia; 

 Tecnologia de Produtos Florestais; 
 Uso Múltiplo da Floresta e Agregação de Valor. 

 

 
 

Temas em geral desenvolvidos pelas comissões e subcomissões (em ordem 
alfabética) para estimular a geração de trabalhos e palestras convidadas ou 
voluntárias: 
 

 Atividades florestais em pequenas e médias propriedades rurais: 
fomento, cooperativismo e sustentabilidade; 

 Avaliação de recursos florestais e seu manejo; 
 Benefícios sociais, ambientais e econômicos da atividade florestal; 

 Colheita e transporte florestais; 
 Competitividade do setor florestal brasileiro; 

 Ensino, pesquisa e extensão florestal; 
 Florestas e acordos intergovernamentais; 
 Florestas e mudanças climáticas; 

 Florestas nativas – Usos múltiplos e preservação; 
 Florestas sociais e comunitárias; 

 Gestão de florestas públicas; 
 Impactos da agregação de valor aos produtos de base florestal; 
 Manejo florestal e sustentabilidade; 

 Mecanismos financeiros para o desenvolvimento da atividade 
florestal; 

 Mercado e comércio internacional de produtos florestais; 
 O agronegócio florestal na geração de emprego e renda; 
 O papel da floresta no desenvolvimento sustentável; 

 Política e legislação florestal; 
 Qualidade e produtividade em florestas plantadas; 

 Qualidade e produtividade florestal; 
 Qualidade, produtividade e usos múltiplos da floresta plantada: 

oportunidades de desenvolvimento e sustentabilidade; 

 Recursos florestais e meio ambiente; 
 Responsabilidade socioambiental de empreendimentos florestais; 

 Silvicultura de produção e sustentabilidade; 
 Silvicultura urbana; 
 Sistemas agroflorestais; 

 Tecnologia de produtos florestais; 
 Uso múltiplo da floresta e agregação de valor; 

 Uso múltiplo e sustentado de florestas nativas. 
 
 

 
 



10 

 

Estruturação dos Congressos Florestais Brasileiros 

 
 

O quadro a seguir permite entender melhor como foi e onde aconteceram 
esses oito congressos: 
 
Congresso 

& Local 

Entidades Promotoras Ano Tema Magno 

 
1º 

Curitiba – PR 

 

 

Instituto Nacional do Pinho 

 

1953 

 

Sem definição de tema 

 

2º 

Curitiba – PR 

 

 

FIEP – Federação das 

Indústrias do Estado do 

Paraná 

 

1973 

 

Sem definição de tema 

 
3º 

Manaus – AM 

 

 

SBS – Sociedade Brasileira de 

Silvicultura 

 

 

1978 

 

Sem definição de tema 

 
4º 

Belo Horizonte – 

MG 

 

 

 

SBS – Sociedade Brasileira de 

Silvicultura 

 

 

1982 

 

 

Sem definição de tema 

 
5º 

Olinda – PE 

 

SBS – Sociedade Brasileira de 

Silvicultura 

&  

SBEF – Sociedade Brasileira 

de Engenheiros Florestais 

 

 

 

1986 

 

Usos Múltiplos da 

Floresta: 

Uma Necessidade 

 

6º  

Campos do 

Jordão – SP 

 

SBS – Sociedade Brasileira de 

Silvicultura 

&  

SBEF – Sociedade Brasileira 

de Engenheiros Florestais 

 

 

 

1990 

 

Florestas e Meio 

Ambiente: Conservação e 

Produção, Patrimônio 

Social 

 

7º 
 

Curitiba – SP 

 

 

SBS – Sociedade Brasileira de 

Silvicultura 

&  

SBEF – Sociedade Brasileira 

de Engenheiros Florestais 

 

 

 

1993 

 

Florestas para o 

Desenvolvimento: 

Política, Ambiente, 

Tecnologia e Mercado 

 

8º 
São Paulo – SP 

 

 

SBS – Sociedade Brasileira de 

Silvicultura 

&  

SBEF – Sociedade Brasileira 

de Engenheiros Florestais 

 

 

 

2003 

 

Benefícios, Produtos e 

Serviços de Floresta: 

Oportunidades e Desafios 

do Século XXI 
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Os Congressos Florestais Brasileiros apresentavam uma ou mais entidades 

promotoras, diversas co-promotoras e inúmeras patrocinadoras. Além disso, 
existia sempre o suporte de entidades e organizações governamentais, não 

governamentais, privadas e muitos voluntários que se engajavam na 
estruturação das sessões temáticas dos eventos. 
 

A rica diversidade de temas e de oferta de trabalhos permitia que cada 
evento fosse extremamente produtivo para o setor florestal. Participavam 

deles as maiores autoridades políticas, executivas, científicas, técnicas e 
acadêmicas, além de centenas de participantes inscritos das mais diferentes 
formações, origens e interesses. 

 
A partir do 5º Congresso Florestal Brasileiro, que aconteceu em 1986, em 

Olinda/PE, os eventos passaram a ter um tema magno para a finalidade de 
alicerçar o desenvolvimento de palestras, trabalhos e conferências com foco 
no mesmo.  

 
As principais atividades desenvolvidas no escopo dos congressos eram 

usualmente as seguintes: 
 

 Conferências: Apresentação de trabalhos de representantes de 
organizações intergovernamentais e/ou privadas, que tivessem 
participado de debates em fóruns decisórios de políticas e diretrizes 

para o setor florestal. 
 

 Painéis: Oportunização de apresentação de tópicos relevantes por 
diversos participantes convidados, com debates entre eles e com a 
plateia. 

 
 Posicionamento de lideranças políticas e técnicas: Espaço destinado à 

apresentação de posições e conceitos de lideranças políticas e 
técnicas do setor de base florestal. 

 

 Apresentação de trabalhos especialmente convidados: Tinham por 
meta o intercâmbio e a atualização dos profissionais a respeito das 

pesquisas e inovações técnicas no setor. 
 

 Apresentação de trabalhos voluntários: Tinham também por meta o 

intercâmbio e a atualização dos profissionais a respeito das pesquisas 
e inovações técnicas no setor. 

 
 Pôsteres: Exposições em formato de resumos expandidos e em 

pôsteres de trabalhos técnicos relacionados aos temas do Congresso. 

 
 Estandes: Estandes de fornecedores de máquinas, equipamentos, 

produtos, insumos serviços, entidades e empresas dos setores 
público e privado, e de organizações não governamentais. 

 

 Declaração e Moções do Congresso: Documentos nos quais os 
participantes externavam as conclusões e recomendações técnicas, 

científicas e políticas. 
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O “aguardado por todos” documento denominado de “Declaração do 

Congresso” englobava um resumo das principais recomendações dos 
congressistas participantes, elaborado com a finalidade de servir de 

embasamento para a geração de políticas públicas e privadas, para a 
geração de conhecimentos, estratégias competitivas e agregação de valor 
ao setor de base florestal. 

 
São citadas a seguir algumas dessas recomendações emanadas dos dois 

últimos congressos florestais. 
 
 

Sétimo Congresso Florestal Brasileiro (Curitiba, 1993) 
 

 Formulação de novas políticas florestais adequadas às tendências de 
sustentabilidade, considerando as diferenças regionais, sociais e 
econômicas; 

 Ordenação e sistematização do acervo tecnológico e científico para 
garantir rendimentos progressivos no âmbito das florestas tropicais; 

 Incentivo à certificação florestal no âmbito nacional e internacional; 
 Criação de um Conselho Federal de Florestas; 

 Regulamentação do Decreto 750 – Mata Atlântica. 
 
 

Oitavo Congresso Florestal Brasileiro (São Paulo Capital, 2003) 
 

 Agregar aspectos éticos àqueles vinculados às dimensões ambientais, 
econômicas e sociais da atividade florestal; 

 Desenvolver mecanismos inovadores de financiamento e de incentivo 

à atividade florestal com linhas de crédito e desburocratização de 
acesso; 

 Otimizar o uso da madeira agregando mais valor e qualidade por 
meio da tecnologia para promover o desenvolvimento socioeconômico 
do setor; 

 Incluir pequenos e médios produtores na expansão da base florestal 
e nos planos de manejo de florestas naturais; 

 Profissionalizar os programas de fomento e incrementar aporte 
técnico, ambiental, social e econômico; 

 Reconhecer a importância e as oportunidades do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo – MDL; 
 Inserir a Educação Ambiental na formação da cidadania; 

 Definir de maneira organizada as atribuições das instituições públicas 
da área florestal; 

 Estimular a pesquisa; 

 Estimular a ocupação territorial em conformidade com o 
desenvolvimento socioeconômico ambientalmente sustentável e com 

instrumentos e ações de conservação dos recursos naturais; 
 Ordenar discussões internas sobre acordos intergovernamentais entre 

diversos ministérios; 

 Criar mecanismos de financiamento para manejo florestal da 
Amazônia. 
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Cada um desses oito grandes eventos florestais foi gerado pelo esforço e 

dedicação de inúmeras pessoas que dedicaram trabalho voluntário árduo 
para que eles se realizassem na qualidade e no sucesso atingido. Nesse 

exato momento em que estou tentando resgatar a história desses 
congressos e de demonstrar a importância que eles tiveram para o Brasil, é 
vital que também se resgate o nome de muitos dos que se dedicaram com 

seu trabalho e sua determinação para que os congressos acontecessem da 
forma bem-sucedida como aconteceram. Sempre é possível que alguns 

nomes de pessoas que estiveram colaborando nas organizações sejam 
eventualmente esquecidos por mim, até mesmo porque foram 50 anos de 
espaço de tempo de duração dos congressos, mas a facilidade das 

publicações em mídia virtual permite que se façam adições ou subtrações. 
Caso algum de vocês se lembrem de algum nome a mais ou se sintam 

desconfortáveis com a citação de seu próprio nome, por favor, me 
informem, que farei as devidas alterações.  Sem uma ordem de relevância 
ou de importância, porque todos os nomes citados a seguir foram vitais 

para que os congressos se realizassem com sucesso; eu desejo expressar 
minha mais sincera gratidão e admiração a todos eles, com a certeza que 

nossos milhares de leitores estarão assinando em baixo também, ao citar os 
nomes desses relevantes colaboradores para a existência e ocorrência dos 

Congressos Florestais Brasileiros, principalmente após as edições realizadas 
com a organização da SBS e depois SBS+SBEF. Nosso obrigado então aos 
amigos das florestas brasileiras, que dedicaram sua colaboração e 

dedicação aos Congressos Florestais Brasileiros: Amantino Ramos de Freitas 
(SBS); Glauber Pinheiro (SBEF); Rubens Cristiano Damas Garlipp; Carlos 

Adolfo Bantel; Ivaldo Pontes Jankowsky; Márcio Augusto Rabelo Nahuz (in 
memoriam); Luiz Ernesto George Barrichelo; Antônio Paulo Mendes Galvão; 
Nelson Barboza Leite; Hermann Lescher; Sérgio Ahrens; Carlos Alberto 

Fonseca Fúncia; Jorge Humberto Teixeira Boratto; Vitor Hoeflich; Carlos 
Alberto Ferreira; Ivan Tomaselli; Evaristo Manuel Lopes; Fernando 

Castanheira; Roberto de Mello Alvarenga; Eleazar Volpato; Sebastião Rensi 
Coelho; Jorge Roberto Malinovski; Manoel de Freitas; Israel Coslowski; 
Denys Dozsa, Lúcia Tonezi, José Otávio Brito, dentre outras tantas pessoas 

colaboradoras e voluntárias. 
 

Importante também destacar a participação de inúmeros autores de artigos, 
palestras, conferências, fossem para temas convidados ou como trabalhos 
voluntários e pôsteres. Alguns autores eram muito frequentes, colocando 

sempre e com destaque seus pontos de vista, opiniões e descobertas de 
pesquisa, quer fossem de natureza aplicada e prática ou acadêmica e 

científica. Destacar nomes de autores frequentes seria uma imprudência, 
pois a abnegação e o desprendimento de todos os autores para os diversos 
segmentos das ciências florestais é que formavam os alicerces tecnológicos 

desses congressos, onde os autores de trabalhos eram os artesões e os 
engenheiradores das novas rotas florestais brasileiras. 

 
Algumas dessas pessoas ímpares, que foram muitíssimo importantes para a 
organização e sucesso de diversos desses eventos, nos brindaram com seus 

depoimentos sobre a importância e valor desses congressos. Vamos então 
ouvir o que alguns dos criadores ou participantes ativos de alguns desses 

congressos nos contam sobre suas experiências com os mesmos: 
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 Dr. Amantino Ramos de Freitas – Presidente em curso da SBS – 

Sociedade Brasileira de Silvicultura 
 

"Comecei participando da SBS como membro da "Câmara Técnica Madeira" 
na gestão de Laerte Setúbal Filho, por volta de 1976. Em 1978, participei 
do Terceiro Congresso Florestal Brasileiro, realizado em Manaus, sob a 

presidência de Sérgio Carlos Lupatelli. A qualidade e a abrangência das 
palestras, mesas redondas e painéis de debate mostraram a importância 

desse evento para o setor florestal brasileiro. A lista dos 500 participantes 
incluía empresários, representantes do governo, professores, 
pesquisadores, consultores, técnicos florestais e estudantes. Um fórum de 

debates onde se definia o futuro do setor florestal brasileiro, mas também 
um evento democrático acessível a todos os interessados. Essa 

característica se repetiu nos congressos que se seguiram: Belo Horizonte 
(1982), Olinda (1986), Campos de Jordão (1990), Curitiba (1993) e São 
Paulo (2003), todos com aproximadamente 1.000 participantes. Em 

2009/2010 a SBEF e a SBS desenvolveram esforços para a realização do IX 
CFB, mas não conseguiram mobilizar o mínimo de recursos necessários. Há 

urgente necessidade de se realizar um novo congresso florestal para 
debater as mudanças ocorridas nos últimos 15 anos: o avanço da 

certificação, a consolidação das grandes empresas, o novo Código Florestal, 
o agravamento das questões climáticas, o drama do pequeno produtor, o 
enorme crescimento na utilização múltipla das madeiras de reflorestamento, 

a expansão do uso da biomassa florestal via biorrefinarias e bioenergia, e 
muitas outras”. 
  

  

 Engenheiro Agrônomo Silvicultor Nelson Barbosa Leite – Ex-

Presidente da SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura 
 
“Saudade dos Congressos Florestais Brasileiros: Os Congressos Florestais 

Brasileiros sempre legitimaram grandes mudanças no setor! Constituíram-
se em uma riqueza imensurável de informações científicas. Eram garantias 

de novidades e de sucesso! Conseguiam juntar toda a cadeia produtiva para 
discutir dificuldades e limitações do presente, olhando sempre para 

projeções futuras. Tornaram-se uma espécie de linha de esperança do 
setor! Universidades, empresas, engenheiros, técnicos, pesquisadores, 
estudantes, empreendedores, governantes, todos se agregavam para 

formatar novos horizontes, novos caminhos. O setor florestal sempre saía 
fortalecido e enriquecido! Nunca as vaidades pessoais ocupavam o espaço 

da competência dos reconhecidos e bem sucedidos profissionais! Os que 
pensavam, os que faziam e os que falavam sempre se juntavam! Era a 
integração de forças que dava vida ao setor. Constituía a alma inspiradora 

do setor! 
Com muitas discussões e debates o setor sempre saía enriquecido desses 

Congressos Florestais! Os Congressos inibiam e afastavam mediocridades e 
fortaleciam iniciativas promissoras e de sucesso! A liberdade de expressão, 
a experiência profissional e os bons exemplos se sobrepunham a qualquer 

pressão econômica, institucional ou política. O bem maior era sempre o 
bem do setor! Todos ensinavam, todos aprendiam, todos cresciam! Davam 
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a dimensão exata do tamanho das nossas forças, responsabilidades e 

oportunidades! 
A falta dos Congressos deixou um vazio jamais preenchido por outras 

iniciativas similares, que ainda são pequenas diante da grandiosidade do 
setor!” 
 

 
 Engenheiro Florestal Rubens Cristiano Damas Garlipp – Ex-

Diretor Superintendente da SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura 
 
“Os Congressos Florestais Brasileiros se constituíram em fóruns 

democráticos para tratar questões estratégicas e tendências da silvicultura 
e do setor de base florestal brasileiro de forma abrangente, visando a 

consolidar a atividade em modelo de desenvolvimento sustentável. 
Representaram oportunidades para o debate e entendimento das questões 
ambientais, sociais, econômicas, mercadológicas e políticas relacionadas 

com a atividade, ampliando a integração entre empresas, órgãos 
governamentais, organizações não governamentais, universidades, 

institutos de pesquisa, silvicultores, fornecedores de insumos e de 
equipamentos, e demais interessados na análise e na elaboração de 

propostas de modelos de gestão e uso racional dos recursos bióticos e 
abióticos da floresta. Constituíram-se, portanto, em importantes vetores de 
divulgação de conhecimentos técnico-científicos e de experiências regionais 

e inovações bem sucedidas para orientar os profissionais, pesquisadores, 
gestores e investidores em projetos e programas de base florestal. 

Muitas das conquistas da Silvicultura e do setor fundamentaram-se nas 
sugestões oriundas dos Congressos Florestais Brasileiros (CFBs). Dentre 
elas: os Investimentos em Pesquisa e Adoção de Novas Tecnologias; 

Mecanismos de Incentivo e Linhas de Financiamento para Produtores 
Florestais; Investimentos na Produção Industrial, Ensino, Certificação 

Florestal; Aprimoramento da Legislação e de Políticas Públicas e Privadas; 
enfim, muitas ações e sugestões em prol do setor e da sociedade em geral.  
Tais sugestões, aliadas à capacidade empresarial, proporcionaram o 

reconhecimento internacional do elevado nível da Silvicultura praticada no 
Brasil. 

Um diferencial expressivo entre os Congressos Florestais Brasileiros, como 
aconteceram no passado e as iniciativas atuais de eventos maiores do setor 
florestal refere-se à efetiva participação e comprometimento dos tomadores 

de decisão, de autoridades governamentais e de lideranças empresariais e 
institucionais que participaram nos congressos florestais brasileiros. A 

leitura das “Conclusões e Recomendações” contidas nos Anais do CFBs 
evidencia a importância dos trabalhos, discussões e proposições articuladas 
e consolidadas nas sessões temáticas, em sintonia com a realidade, 

necessidades e prioridades do setor.  
Os congressos florestais brasileiros se diferenciaram também por 

conciliarem os interesses multidisciplinares de todos os segmentos e atores 
do setor.  Organizados sob a égide da Sociedade Brasileira de Silvicultura 
(SBS) e a partir da década de 80 junto com a Sociedade Brasileira de 

Engenheiros Florestais (SBEF), em consonância com as demandas de 
entidades e organizações, se caracterizaram por serem “EVENTOS DO 

SETOR, PARA O SETOR E PELO SETOR” e não para atendimento de 
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interesses de organizações ou setores em caráter específico. Em função da 

representatividade dos CFBs, as propostas deles emanadas foram 
absorvidas para o delineamento e implementação de ações setoriais.   Sua 

concepção, sua estrutura e a apresentação de seus resultados têm a 
mesma dinâmica dos Congressos Florestais Mundiais promovidos pela FAO.  
 Os desejados: desenvolvimento, crescimento e diversificação do uso da 

floresta - com seus múltiplos e variados bens, serviços e produtos explicam, 
em parte, o surgimento de outros tipos de eventos, em que cada segmento 

de base florestal tem procurado obter respostas próprias.  Assim, no 
decorrer dos últimos quinze anos, assistimos à proliferação de eventos 
temáticos específicos, de cunho informativo, importantes, porém mais 

assemelhados a Seminários e dissociados do propósito holístico de um 
Congresso Florestal Nacional. Os CFBs sempre trataram holisticamente os 

assuntos da Silvicultura e da atividade florestal. Os Congressos ou 
Seminários atuais tratam de alguns temas muitas vezes inconclusivos e que 
não apresentam recomendações políticas, técnicas ou institucionais 

esperadas; portanto, nem sempre este é o melhor caminho para atender os 
legítimos interesses e anseios da coletividade da Silvicultura e do setor. 

 
PORQUE OS CFBs NUNCA MAIS OCORRERAM? FALTA DE INTERESSE DE 

OUTRAS ASSOCIAÇÕES? FALTA DE APOIO? 
 
Em 2007 foi concebido e formatado o 9º CFB; porém devido às dificuldades 

financeiras, não foi possível concretizá-lo. Especialmente no último 
quinquênio, as restrições orçamentárias de patrocinadores e a recessão 

econômica experimentada pelo nosso País impuseram dificuldades 
adicionais. O avanço da tecnologia da informação via internet, possibilitando 
que os resultados das pesquisas florestais nos laboratórios e no campo, 

assim como novos modelos de manejo e gestão, dados de produção, de 
comércio, de mercado e a legislação pertinente tornaram-se mais 

prontamente disponíveis em toda a sua extensão para conhecimento e ou 
adoção pelos interessados.  O perfil do usuário e do congressista se 
modificou em função dessas facilidades. Embora o arcabouço de 

informações possíveis de serem acessadas remotamente seja de grande 
utilidade, tal procedimento não substitui a participação presencial nem a 

interação e troca de experiências que os CFBs possibilitam.    
Ainda, nos últimos anos surgiram outros atores no setor, com objetivos, 
culturas e perspectivas diferentes entre si.  Houve mudanças nas políticas e 

nas estruturas das instituições privadas, governamentais e associações 
setoriais, vis-à-vis os novos cenários nacional e global de mercados a serem 

acessados. Diversificaram-se os assuntos a serem enfrentados pelo setor 
florestal brasileiro.  As Florestas e a Silvicultura entraram definitivamente 
na Agenda Global, tendo interface direta com praticamente todas as 

Convenções e Acordos Intergovernamentais (Clima, Biodiversidade, 
Desertificação, CITES, OIMT etc.) com reflexos no uso da terra, nos 

parâmetros de sustentabilidade, no comércio exterior, segurança jurídica e 
social. Tal conjuntura exige o fortalecimento do setor, incluindo o apoio às 
iniciativas e projetos das entidades de representação idôneas, responsáveis 

e isentas nos seus objetivos. As novas demandas comerciais, ambientais e 
sociais estão postas para serem assumidas e respondidas pelo setor. Os 

CFBs podem, como sempre o fizeram, identificar e oferecer diretrizes 
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passíveis de implementação rumo ao desenvolvimento sustentável com 

resultados positivos para o Brasil e para os brasileiros. 
 O fato de sua realização ter sido interrompida não significa que nunca mais 

irá ocorrer. O evento “Congresso Florestal Brasileiro” continua sendo um 
Projeto Latente e Potencial da SBS e da SBEF. Logo, merece o apoio das 
associações, instituições e demais s partes envolvidas. Trata-se assim, de 

um projeto de interesse dos brasileiros conscientes do papel e das funções 
das florestas para a sociedade como um todo”.   

 
 
 

 Engenheiro Florestal Glauber Pinheiro – Ex-Presidente da SBEF – 
Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais 

 
“É preciso resgatar o Congresso Florestal Brasileiro, como o mais 
importante fórum de discussão e promoção de novas tecnologias para o 

setor florestal e para os profissionais da Engenharia Florestal”. 
 

 
 

 Dr. José Otávio Brito – Diretor Executivo do IPEF – Instituto de 
Pesquisas e Estudos Florestais e autor frequente de palestras e 
trabalhos técnicos e científicos nos congressos 

 
“Desde 1972, quando iniciei meus estudos no Curso de Engenharia Florestal 

da ESALQ/USP e, na sequência, atuando como professor daquela Escola, em 
várias ocasiões tive a oportunidade de ver destacada a importância da SBS 
como entidade representativa do setor florestal no Brasil. Dentre outros, os 

eventos que a entidade organizava e, em especial, o Congresso Florestal 
Brasileiro, eram aguardados com muita expectativa, sendo reconhecido 

como o principal evento técnico e político do setor em nosso País, com 
reflexos na América Latina. Muitos consideram que, com o passar do tempo, 
o trabalho desenvolvido pela SBS foi sofrendo descontinuidade. Julgo, 

porém, que não foi isso o que aconteceu, mas sim ajustes e transformações 
no modelo e na forma de atendimento das novas, expansivas e específicas 

demandas que foram surgindo junto ao setor. Inegavelmente, esse 
atendimento só foi possível, porque a base construída pela SBS se 
encontrava disponível e consolidada. De qualquer modo, mesmo em se 

considerando as condições diferenciadas sob as quais o setor florestal hoje 
se abriga, cabe perfeitamente a ideia de se procurar resgatar eventos do 

porte do Congresso Florestal Brasileiro”. 
 
 

 
 Engenheiro Jorge Humberto Teixeira Boratto – ex-Presidente da 

SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura 
 

“Os congressos florestais que foram realizados pela SBS (e posteriormente 

em parceria com a SBEF) trouxeram para o nosso setor a convivência com 
técnicos e pessoas com grande conhecimento e experiência tanto do país 

como do exterior. Foram encontros em que estes contatos permitiram uma 
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troca de conhecimentos de grande valia para o setor florestal brasileiro, 

consubstanciados que foram nos Anais destes congressos. Lembro que o 
que realizamos em Curitiba, teve os seus Anais completos distribuídos no 

último dia de sua realização. Foi também em um dos nossos congressos que 
lançamos as bases do Sistema de Certificação Florestal - Cerflor - que 
serviu para conscientizar o setor da necessidade da sustentabilidade das 

suas atividades e que atualmente se certificam também via FSC. O setor 
precisa voltar a realizar estes encontros”.  

 
 
Finalmente, um agradecimento especial e a quem faço por direito, e com 

muita justiça, a alguns amigos que me ajudaram ao fornecerem 
depoimentos, documentos, informações verbais e empréstimo de anais dos 

congressos. Esse resgate histórico e tecnológico que eu lhes estou trazendo 
nessa edição da PinusLetter não teria sido tão completo se eu não tivesse 
recebido a ajuda fraterna dos grandes colaboradores da silvicultura e da 

engenharia florestal brasileira. Aos amigos Amantino Ramos de Freitas, 
Rubens Cristiano Damas Garlipp, Nelson Barboza Leite, Glauber Ferreira, 

José Otávio Brito, Jorge Humberto Teixeira Boratto, João Paulo Mello 
Rodrigues Sarmento e Carlos Adolfo Bantel (pelos depoimentos e pelos 

documentos elaborados da parceria do Rubens e Bantel, a mim cedidos 
para conhecer pelo Amantino), meu mais sincero e eterno agradecimento 
por me ajudarem a colocar nesse texto, a rica história e os enormes 

resultados tecnológicos e institucionais dos Congressos Florestais 
Brasileiros. 

 
Obrigado a todos, em especial aos leitores da geração florestal que 
vivenciou esses congressos e das novas gerações, que poderão ser 

eventualmente estimuladas a participarem e se envolverem em um 
processo de recriação desses congressos. Também agradeço às pessoas 

amigas e responsáveis pelas bibliotecas do IPEF, SBS e INCAPER/ES pela 
conservação e fornecimento de muitas informações relevantes em relação a 
esses congressos e pela valiosa ajuda oferecida. 
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Resumos Descritivos dos Conteúdos das Oito Edições dos 

Congressos Florestais Brasileiros 
 

 

 

 

Antes da disponibilização de todos os exemplares completos dos anais dos 
Congressos Florestais Brasileiros, estou sugerindo a vocês leitores umas 
espiadelas nos conteúdos técnicos de todo esse rico e valioso material; algo 

que defino como uma janela de primeiro acesso na web para que se possa 
ter uma ideia do valoroso patrimônio que foram os Congressos Florestais 

Brasileiros para a sociedade florestal. 
 

 

Primeiro Congresso Florestal Brasileiro – 1953 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1953_Primeiro_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf  

 

Segundo Congresso Florestal Brasileiro – 1973 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1973_Segundo_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf  

 

Terceiro Congresso Florestal Brasileiro – 1978 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1978_Terceiro_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Conteudo_Edicao13.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1953_Primeiro_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1953_Primeiro_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1973_Segundo_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1973_Segundo_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1978_Terceiro_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1978_Terceiro_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Conteudo_Edicao13.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Conteudo_Edicao13.pdf
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http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Conteudo_Edicao14.pdf  

 

 

Quarto Congresso Florestal Brasileiro – 1982 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1982_Quarto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Conteudo_Edicao26.pdf 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/28_Silvicultura_Conteudo_Edicao28.pdf 

 

 

 

Quinto Congresso Florestal Brasileiro – 1986 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1986_Quinto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf  

 

 

Sexto Congresso Florestal Brasileiro – 1990 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1990_Sexto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf  

 

 

Sétimo Congresso Florestal Brasileiro – 1993 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1993_Setimo_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf  

 

 

Oitavo Congresso Florestal Brasileiro – 2003 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Conferencias_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

(Conferências apresentadas em sessões magnas)  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Paineis_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf   (Painéis 

temáticos) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Conteudo_Edicao14.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Conteudo_Edicao14.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1982_Quarto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1982_Quarto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Conteudo_Edicao26.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Conteudo_Edicao26.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_Silvicultura_Conteudo_Edicao28.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_Silvicultura_Conteudo_Edicao28.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1986_Quinto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1986_Quinto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1990_Sexto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1990_Sexto_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1993_Setimo_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1993_Setimo_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Conferencias_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Conferencias_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Paineis_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Paineis_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf


21 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Convidados_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf  

(Trabalhos convidados)  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

(Trabalhos voluntários) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Posteres_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf  (Pôsteres)  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Convidados_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Convidados_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Posteres_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Posteres_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
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Finalmente, preparem-se para acesso livre e público dos 

  

CONGRESSOS FLORESTAIS BRASILEIROS 
 

...que a partir desse ponto têm-se apresentados, 
digitalizados e colocados ao seu dispor, 

...todos os livros técnicos (anais de trabalhos e resumos) 

...de forma gratuita e pública na web... 

 

Desde o Primeiro Congresso (Setembro de 1953) até 
o Oitavo e Último Congresso (Agosto de 2003) 

 

 

São, portanto, 50 anos de magníficas contribuições 
para a sociedade florestal brasileira e mundial 
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Apoio vital das seguintes entidades para que as 

digitalizações fossem produzidas e disponibilizadas 
publicamente às partes interessadas da sociedade: 

 
 

SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

ASBR – Associação Sul Brasileira de Empresas Florestais 

APRE – Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal 

AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais 

ACR – Associação Catarinense de Empresas Florestais 

SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais 

 

        Produção da PinusLetter nº 52 - Grau Celsius 
 

Coordenação geral: Celso Foelkel 
 

 
 
Essa edição da PinusLetter lhes oferece a oportunidade ímpar de terem 

acesso através da internet a uma enorme coleção de trabalhos técnicos 
florestais de forma simples, direta, amigável e com máxima simplicidade. 

Desde que a internet esteja disponível, vocês poderão navegar, ler e 
guardar em seu computador quaisquer ou todos os artigos ou livros que 
lhes interessarem.  

 

Sigam então as oito edições dos Congressos Florestais Brasileiros a 

partir da Edição 01 de 1953 até a Edição 08 de 2003, incluindo 

inclusive as edições cujos anais foram apresentados como números 

especiais da Revista Silvicultura. 
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Vocês poderão abrir, baixar ou salvar em seu computador todos os arquivos 

disponibilizados. Para facilitar o salvamento dos arquivos, a maioria deles 
pesados, pode-se usar a ferramenta "Salvar destino como...", 

endereçando os mesmos para uma pasta selecionada em seu computador. 

Cada livro ou parte de um livro de trabalhos de cada congresso em 
específico tem seu conteúdo descriminado por artigo, matéria ou seção.  

O número entre parênteses após o nome do trabalho representa a página 
do livro onde o texto se inicia. Observar que o número da página do livro de 

trabalhos nem sempre corresponde ao número da página do arquivo digital, 
isso em função de eliminação de algumas páginas de propagandas, de 
páginas em branco ou de encartes sem numeração apresentados em alguns 

dos livros. 

O 8º e último Congresso Florestal Brasileiro, realizado em 2003, já não 

distribuiu livro impresso de trabalhos, mas sim dois CDs contendo as 
diferentes seções e trabalhos/apresentações do congresso. 

Dessa forma, no caso do 8º Congresso, não teremos um livro a ser 

descarregado, salvado ou baixado, como foi o caso dos demais congressos. 
Para o 8º Congresso, cada trabalho, conferência ou palestra disponível terá 

um arquivo em PDF especial para si próprio, que poderá ser aberto e/ou 
baixado individualmente. Infelizmente, nesse congresso em particular, 

alguns autores não deixaram seus trabalhos para inserção no CD. 

 

Uma honra estar criando e distribuindo esse rico material para a sociedade 

de base florestal e também para as demais partes interessadas da 
sociedade brasileira e global. 

 

Portanto, desfrutem desse privilégio... 
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Endereços para Descarregamento de Todos os Anais 
Completos dos Congressos Florestais Brasileiros 

 
 
 
Para facilitar àqueles que desejam apenas descarregar e salvar os anais, 

sem se preocupar em verificar o conteúdo de cada um dos livros, estamos, 
a seguir, disponibilizando todos os endereços de web dos mesmos. 

 
Já no caso de outros leitores, que quiserem se debruçar sobre o título de 
cada artigo, ou de garimpar os conteúdos na busca de artigos, textos ou 

autores de seus próprios interesses, temos depois apresentados e descritos 
todos os conteúdos de cada um dos livros, bem como o nome dos autores 

de cada artigo. 

 
 
Vamos então aos endereços de todos os livros: 
 
 

 Anais do 1º Congresso Florestal Brasileiro  
 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 
 

 

 Anais do 2º Congresso Florestal Brasileiro  
 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

 
 

 
 Anais do 3º Congresso Florestal Brasileiro  

 
(VOLUME UM) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Edicao_13_1979.pdf 
 

(VOLUME DOIS) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf  
 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Edicao_13_1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Edicao_13_1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf
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 Anais do 4º Congresso Florestal Brasileiro  
 
(VOLUME ZERO) 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/23_Silvicultura_Edicao_23_1982.pdf 
 
(VOLUME UM) 

 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Edicao_26_1982.pdf   

 
(VOLUME DOIS – Parte I) 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf  
 
(VOLUME DOIS – Parte II) 

 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf   

 
(VOLUME DOIS – Parte III) 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pd
f  

 
 

 Anais do 5º Congresso Florestal Brasileiro 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf   
  
 
 

 
 Anais do 6º Congresso Florestal Brasileiro 

 
 
(VOLUME UM) 

 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me1.pdf  
 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/23_Silvicultura_Edicao_23_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/23_Silvicultura_Edicao_23_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Edicao_26_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Edicao_26_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1.pdf
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(VOLUME DOIS) 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me2.pdf 

 
(VOLUME TRÊS – Parte I) 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me3_1.pdf 

 
(VOLUME TRÊS – Parte II) 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me3_2.pdf 
 

(VOLUME TRÊS – Parte III) 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me3_3.pdf 
 

 
 

 Anais do 7º Congresso Florestal Brasileiro e 1º 
Congresso Florestal Panamericano 

 
 
(VOLUME UM – Parte I) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me1_1.pdf 
 
(VOLUME UM – Parte II) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me1_2.pdf 
 
(VOLUME DOIS – Parte I) 
 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me2_1.pdf 
 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_3.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_3.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_3.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_1.pdf
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(VOLUME DOIS – Parte II) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me2_2.pdf 
 
(VOLUME TRÊS) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me3.pdf  
 
 
 

 Anais do 8º Congresso Florestal Brasileiro 
 

O 8º Congresso Florestal Brasileiro não teve, como os anteriores, um livro 
texto no formato papel ou arquivo digital, contendo todos os trabalhos 

apresentados. Foram disponibilizados nesse evento em particular dois CDs, 
nos quais foram colocados todos os documentos e os trabalhos 
apresentados, individualmente, um a um. Esses trabalhos estão todos 

disponibilizados em seção mais adiante nessa edição da PinusLetter. 
 

Entretanto, para se ter uma ideia dos conteúdos, estamos apresentando 
também aqui a relação de todos os trabalhos técnicos e científicos do 
evento, conforme arquivos a seguir: 

 
 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Conferencias_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

(Conferências apresentadas em sessões magnas)  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Paineis_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf (Painéis 

temáticos) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Convidados_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

(Trabalhos convidados)  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

(Trabalhos voluntários) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Posteres_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf (Pôsteres)  

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Conferencias_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Conferencias_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Paineis_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Paineis_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Convidados_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Convidados_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Posteres_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Posteres_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
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Anais do Primeiro Congresso Florestal Brasileiro 

Curitiba/Paraná 

13 a 19 de Setembro de 1953 

 

Para abrir e baixar os Anais do 1º Congresso Florestal Brasileiro, 

clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

 
 

 
Conteúdo principal:  
 
• Palavras de introdução – por Pedro Salles dos Santos, presidente do 

Instituto Nacional do Pinho (01) 

• Sumário do conteúdo (02) 

• Vista parcial (foto) da cidade de Curitiba (03) 

• Apresentação pela Comissão de Redação dos Anais – por L.G.C. Vellozo; 
P.J.C. Muniz; L.A. Langer (05) 

• Foto do Colégio Estadual do Paraná, sede da apresentação dos trabalhos 
do Congresso (07) 

• Organização do 1º Congresso Florestal Brasileiro (08) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
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• Comissão Organizadora (09) 

• Temário das sessões técnicas (11) 

• Regulamento do congresso (13) 

• Programa geral (19) 

• Entidades, firmas e pessoas presentes e representadas no 1º Congresso 
Florestal Brasileiro (21) 

• Trabalhos do 1º Congresso Florestal Brasileiro (33) 

• Sessão preparatória (35) 

• Sessão solene de instalação (37) 

• Sessões plenárias – Apresentação e resumo das sessões (45) 

• Sessão solene de encerramento (55) 

• Conclusões finais – por L.G.C. Vellozo; P.J.C. Muniz (57) 

 

 
Teses e contribuições apresentadas ao 1º Congresso Florestal 
Brasileiro 

 
 

Comissão 1 – Ciência Florestal (Presidente: Armando Navarro Sampaio) 
 

• O reflorestamento no Vale do Rio Doce e a indústria do aço – por M. 
Mendes (71)  

• O reflorestamento sob o aspecto técnico-florestal – por F.F. Perse (75)  

• Temas de atualidade sobre o reflorestamento e preservação do solo – por 
I.P. Bocchino (83)  

• A bracaatinga e os fungos apodrecedores da sua madeira – por M.J. 
Nowacki (91)  

• O reflorestamento de aplicação industrial. Estudo de espécies adequadas. 

Sua execução por entidades particulares e oficiais – por A.N. Sampaio (95)  

• Custo e rentabilidade das plantações de Araucaria angustifolia – por Z. 

Wieliczka (107)  

• Heilipus parvalus BOHN, 1843, praga da imbuia (Phoebe porosa) no Horto 
Florestal de Vila Velha – por M.M. Vernalha (125)  

• Tratamentos de sementeiras de eucalipto e seu efeito no desenvolvimento 
das mudas – por R.F. Guimarães; H.P. Krug; J.V. Pinheiro (129)   

• Algumas observações sobre as plantações de Araucaria angustifolia nos 
campos paranaenses – por R. Kohut (137)  

• Possibilidades do reflorestamento de aplicação industrial em Santa 

Catarina – por J.C.M.H. Barbosa (143)  

• O aspecto fitogeográfico atual do Paraná e considerações sobre o 

problema do reflorestamento – por R. Maack (149)  
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• Diretrizes para elaboração do mapa fitogeográfico do Estado de Santa 

Catarina – por V.A. Peluso Júnior (169)  

• Campo ou mato? – por Z. Wieliczka (177)  

• A função da árvore no campo da energia elétrica – por G. Chaves (181)  

• Estudando nossas florestas nativas – por P.R. Reitz (187)  

• Um modificador mnemotécnico do coeficiente de decréscimo útil na 

dendrometria – por P.W.C. Vasconcellos (191)  

• Saguarari, Colubrina rufa, REISS, família Rhamnaceae – por P.W.C. 

Vasconcellos (195)  

• Eucalyptus citriodora HOOK – Myrtaceae. Sua acomodação a solo xistoso 
de certa profundidade. Poucas árvores e muitos produtos de ótima 

qualidade – por P.W.C. Vasconcellos (201)  

• Competição entre guarantã, pau-rei e sapucaia, empregados como 

moirões de cerca – por P.W.C. Vasconcellos (205)  

 
 

Comissão 2 – Economia Florestal (Presidente: Edgard Teixeira Leite) 
 

• Armazéns gerais. Investimentos – por H. Bellegard (213)  

• Mercados – por Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras do Paraná 

(215)  

• Custo de produção: transporte, beneficiamento e mão de obra – por 
Associação Comercial do Paraná (217)  

• Fabricação de madeira compensada com adesivos a base de resinas 
sintéticas, no Brasil – por L.B. Archer (223)  

• A degradação microbiológica dos resíduos vegetais – por J.E. Thiemann 
(231)  

• Sacarificação de resíduos florestais – por E.B.E. Gabellini (251)  

• Formas de exploração racional das florestas – por W.W. Saur (275)  

• Considerações em torno da destilação seca dos resíduos do pinheiro – por 

R. Spitzner; P. Chiocarello (291)  

• Possibilidades para o aproveitamento químico dos resíduos de madeira – 
por D. Correia (303)  

 

 

Comissão 3 – Política Florestal (Presidente: Lauro Lopes) 
 

• Necessidade de revisão do código florestal – por M.M. Loureiro (315)  

• Considerações em torno da política de reflorestamento adotada pelo INP - 
Instituto Nacional do Pinho – por P.J.C. Muniz (319)  
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• Os parques do INP e o incentivo ao reflorestamento – por J.C. Correa 

(325)  

• Florestas municipais e reservas florestais – por E.H.L. Barros (329)  

• A deficiência do ensino superior da silvicultura no Brasil – por L.G.C. 
Vellozo (333)  

• O reflorestamento como prática esportiva – por L. Wendler (345)  

• Contribuição à regulamentação do comércio de árvores para fins 
ornamentais – por P.J.C. Muniz (347)  

• Comentários sobre preservação e recuperação das espécies 
industrializáveis – por Sindicato da Indústria de Serraria, Carpintaria e 
Tanoaria do Estado de Santa Catarina (349)  

• Da necessidade de medidas práticas na política florestal – por L.B. Gomm 
(353)  

• Parques florestais – por G. Lopes (355)  

• Política de reflorestamento e defesa das matas – por I. Mathias; N.B. 
Figueiredo (361)  

• Salvar nossas matas – por E.B. Silva (367)  

• Parques florestais urbanos – por A. Villalva (371)  

• Da necessidade do ensino de silvicultura e da técnica do aproveitamento 
das riquezas florestais – por V. Kurudz (377)  

• O Instituto Nacional do Pinho deve cooperar nas pesquisas técnicas da 
madeira com verba determinada - por Sindicato da Indústria de Serraria, 
Carpintaria e Tanoaria do Estado do Paraná (381)  

• Defesa das florestas pelo melhor aproveitamento industrial das árvores - 
por Sindicato da Indústria de Serraria, Carpintaria e Tanoaria do Estado do 

Paraná (385) 

• A responsabilidade do INP no reflorestamento das essências nobres – por 
L. Nery (389)  

• Florestamento e reflorestamento – por A.B. Klass (395)  

 

 
Contribuições especiais 
 

• Política florestal brasileira – por R. Mello (403)  

• A madeira e sua utilização nas construções navais – por T. van den Berg 

(415) 

• O Brasil e o papel – por J.L. Rys (423)  

• Estudo à legislação florestal do Distrito Federal – por Serviço Florestal da 

Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (437)  
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Proposições, moções e recomendações apresentadas e aprovadas 

pelo plenário do 1º Congresso Florestal Brasileiro 
 

• Proposições, moções e recomendações apresentadas e aprovadas pelo 
plenário do 1º Congresso Florestal Brasileiro (465)  
 

 
Nomes e endereços das pessoas, firmas e entidades participantes 

do 1º Congresso Florestal Brasileiro  
 
• Nomes e endereços das pessoas, firmas e entidades participantes do 1º 

Congresso Florestal Brasileiro (499)  
 

=================== 
 

Para abrir e baixar os Anais do 1º Congresso Florestal Brasileiro, 
clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1953_1_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf


35 

 

 
 

 
 

 

Anais do Segundo Congresso Florestal Brasileiro 

Curitiba/Paraná 

17 a 21 de Setembro de 1973 

 

 

Para abrir e baixar os Anais do 2º Congresso Florestal Brasileiro, 
clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

 
 
Conteúdo principal:  
 
 

• Índice (01) 

• Estrutura, organização, comissões e sessões do 2º Congresso (18) 

• Temários e regimento (19) 

• Sessão solene de inauguração (20) 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
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Comissão I: Política, Administração e Educação Florestal 

 

• Trabalho 01: SUDAM - Serviço de treinamento e pesquisas florestais – por 

Departamento de Recursos Naturais da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (23) 

• Trabalho 02: Sugestões para a elaboração de uma terminologia florestal 

brasileira – por D. Burger; L.T. Belezak (24) 

• Trabalho 03: Memorial apresentado ao II Congresso Florestal Brasileiro 

realizado em Curitiba de 17 a 21 de setembro de 1973 – por  Sindicato das 
Indústrias de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e 
Laminadas, Aglomerados e Chapas de Fibra de Madeira  do Estado de São 

Paulo (25) 

• Trabalho 04: O conservacionismo e a administração florestal – por R.L. 

Linhares (27) 

• Trabalho 05: Árvores industrializáveis em pé. Correções dos valores 
contábeis. Moção – por Sindicato das Indústrias de Serrarias, Carpintarias e 

Tanoarias e da Marcenaria no Estado do Paraná (28) 

• Trabalho 06: A necessidade e o desenvolvimento da pesquisa florestal no 

Brasil – por H.A. Mello; N.B. Leite; P.Y. Kageyama; S. Kajiya (28) 

• Trabalho 07: Comentários sobre a legislação do incentivo florestal – por  

M.N. Lavor (33) 

• Trabalho 08: Debatendo problemas florestais do Brasil – por Associação 
Comercial de Minas Gerais; Associação Mineira de Empresas Florestais; 

Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais; Instituto Estadual de 
Florestas; União de Varejistas de Minas Gerais (36) 

• Trabalho 09: Dificuldades legais para reflorestar em terrenos entre 35 a 
45 graus – por J.H.P. Macedo; J.C. Zanata (37) 

• Trabalho 10: A economia ervateira – por A.E. Leão Filho; J.H.P. Macedo 

(37) 

• Trabalho 11: Crédito florestal a proprietários rurais – por J.O. Camargo 

(38) 

• Trabalho 12: Situação florestal do Estado do Acre – por E. Volpato; P.B. 
Siqueira (40) 

• Trabalho 13: Convênio CEPLAC/IBDF - Comissão Executiva do Plano de 
Recuperação Econômica Rural da Lavoura Cacaueira – Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal – por E.M. Santos (41) 

• Comunicação, debates, resumos, propostas e avaliações sobre os 
trabalhos apresentados na Comissão I (41) 

• Discussão, votação e aprovação dos trabalhos da Comissão I (45) 
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Comissão II: Silvicultura e Ecologia 

 

• Trabalho 01: Informações sobre o atual comportamento de espécies 

exóticas na Região do Médio Amazonas – por L.M. Pedroso (46) 

• Trabalho 02: Comportamento do Eucalyptus spp na Zona Metalúrgica de 
Minas Gerais – por L. Osse; A. De Conti (47) 

• Trabalho 03: Comportamento do Eucalyptus spp no Vale do Rio Doce – 
por L. Osse; V.J. Oliveira; A. Briquelot; A. De Conti (51) 

Trabalho 04: Influência da profundidade da semeadura em algumas 
essências florestais da Amazônia – por A.P. Pereira; L.M. Pedroso (54) 

• Trabalho 05: Pesquisa do crescimento do Pinus elliottii após o incêndio de 

setembro de 1963 – por R.M. Grodzki (56) 

• Trabalho 06: Situación del arbol em la pradera uruguaya – por M. Kroger - 

(em Espanhol) - (57) 

• Trabalho 07: Semeadura direta de Araucaria angustifolia Bert. O. Ktze. – 
por J. Jankauskis (77) 

• Trabalho 08: Analisis de espaciamento em parcelas de álamo A.M. Populus 
x euramericana - por A.B. Berbout; M.R. Carela – (em Espanhol) - (79) 

• Trabalho 09: Comportamento e sobrevivência de espécies de Eucalyptus 
no Horto Florestal “Navarro de Andrade”, em Rio Claro, São Paulo – por 

G.R.A. Cavalcante; J.T.A. Gurgel (84) 

• Trabalho 10: Morototó no reflorestamento do norte e nordeste brasileiro – 
por C. Buch; J.H.M. Lima (86) 

• Trabalho 11: A bracatinga – por J.R. Mattos; N.F. Mattos (88) 

• Trabalho 12: Ensaios de competição entre Eucalyptus saligna Smith e 

Eucalyptus camaldulensis Schelecht em solos de baixada. Informações 
preliminares – por G.E. Speltz; J.A. Cordeiro (90) 

• Trabalho 13: Máquina para beneficiamento de sementes de Pinus spp. – 

por R.M. Speltz; H.J. Bonischi (91) 

• Trabalho 14: Semeadura mecanizada da Araucaria – por J.G. Pinheiro 

(92) 

• Trabalho 15: Preservação de sementes de Araucaria angustifolia Bert O. 
Ktze – por J. Jankauskis (94) 

• Trabalho 16: Ensaio de competição entre espécies de Eucalyptus. 
Informações preliminares - por G.E. Speltz; V. Rauen (96) 

• Trabalho 17: Ensaio de competição entre progênies de Eucalyptus saligna 
Smith – por M.B. Teixeira; V. Rauen (97) 

• Trabalho 18: Cubagem de terra para mudas de Pinus taeda em laminados 

– por J.G.A. Carneiro; F. Rocha (99) 

• Trabalho 19: A seringueira no Município de Diamantino – por S.A. Ticianeli 

(102) 
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• Trabalho 20: Reflorestamento com Virola surinamensis (Ucuuba da 

Várzea) na Ilha de Marajó – por J.M. Lemos (109) 

• Trabalho 21: Efeitos da omissão de nutrientes na alimentação mineral do 

Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia Bert. O. Ktze.) cultivada em vaso 
– por J.W. Simões (119) 

• Trabalho 22: Tolerância do Pinheiro do Paraná (Araucaria angustifolia 

Bert. O. Ktze.) a teores crescentes de alumínio – por J.W. Simões; H.T.Z. 
Couto; S. Kajiya (121) 

• Trabalho 23: Ensaio comparativo de procedências de Araucaria 
angustifolia Bert. O. Ktze. – por G. Baldanzi; F.O. Rittershofer; C.B. 
Reissmann (123) 

• Trabalho 24: Ensaios de procedências de Pinus taeda na Estação de 
Pesquisas Florestais de Rio Negro – por G. Baldanzi; F.O. Rittershofer; C.B. 

Reissmann (124) 

• Trabalho 25: Procedências de Pinus sp. adaptadas às condições ecológicas 
dos planaltos sulinos – por G. Baldanzi; F.O. Rittershofer; C.B. Reissmann 

(125) 

• Trabalho 26: Nota preliminar sobre teste de germinação do palmito 

(Euterpe edulis Mart.) no Rio Grande so Sul – por D.I. Amaral (127) 

• Trabalho 27: Árvores nativas de expressão econômica do Rio Grande do 

Sul – por A.E. Maixner (127) 

• Trabalho 28: Nota prévia sobre alguns problemas na fertilização de 
Eucalyptus saligna Smith. Deficiências de boro, zinco e cobre – por C.M. 

Carvalho (128) 

• Trabalho 29: Classificação de vegetação e floresta recomendada para a 

Ilha de Marajó – por S.F. Dias (129) 

• Trabalho 30: Considerações sobre as covas para o plantio de essências 
florestais – por O.A. Drummond (133) 

• Trabalho 31: Considerações preliminares sobre reflorestamento com 
espécies nativas baseadas na vitalidade e dinamismo das árvores nas matas 

primárias e secundárias do sul do Brasil – por R.S. Klein (135) 

• Trabalho 32: Nota prévia sobre a viabilidade econômica da eliminação 
química das brotas de eucalipto – por E.S. Baena (135) 

• Trabalho 33: Comparação de custos para desinfestação de canteiros de 
Eucalyptus spp. – por L.R. Carvalho; E.S. Baena (136) 

• Trabalho 34: Sobre a profundidade ideal de semeadura do mogno 
(Aguano – Swietenia macrophylla King) - por P.B. Schmidt (137) 

• Comunicação, debates, resumos, propostas e avaliações sobre os 

trabalhos apresentados. Discussão, votação e aprovação dos trabalhos da 
Comissão II (140) 

• Trabalho 35: Composição florística e estrutura de um capoeirão de terra 
firme da Amazônia Central Brasileira – por W.A. Rodrigues; M.F. Silva  
(145) 
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Comissão III: Essências Florestais e sua Proteção 

 

• Trabalho 01: Seleção e identificação de fenótipos - por C.L. Pires (149) 

• Trabalho 02: Produção de sementes florestais em São Paulo – por O.A. 
Gurgel Filho; C.L.S. Pires; F.M. Kroll; A.J. Faria; J.C.D. Pereira (151) 

• Trabalho 03: Pesquisa dos efeitos do CS2 e CH3Br no expurgo de 

sementes de Araucaria angustifolia para combate de lagarta de Laspeyresia 
araucariae – por R.M. Grodzki (153) 

• Trabalho 04: Pesquisa sobre: A) Danos causados pelo Gryllus assimilis 
Fabr. 1975 no Eucalyptus saligna; B) Competição de inseticidas no combate 
a esse grilo – por R.M. Grodzki (154) 

• Trabalho 05: Uma nova fórmula para determinar o grau de perigo de 
incêndios florestais na Região Centro-Paranaense – por R.V. Soares; G. 

Paez (156) 

• Trabalho 06: Contribuição ao estudo da Gmelina arborea – por J.M. 
Sékula (159) 

• Trabalho 07: Nota prévia sobre Laspeyresia araucariae, Pastrana 1950 
(Lepdoptera Grapholitidae) – por D. Hoffmann; J. Schoenherr (160) 

• Trabalho 08: Pragas animais nos reflorestamentos da Região Sul do Brasil 
– por J. Schoenherr; J.H.P. Macedo; D. Hoffmann (161) 

• Trabalho 09: Ensaio de competição entre procedências de Eucalyptus 
camaldulensis Schlecht em regiões baixas – por M.B. Teixeira; J.A. Cordeiro 
(162) 

• Trabalho 10: “Seca” da folhagem do pinheiro (Pinus sp.) enviveirados, 
incitado por Rhizoctonia solani – por A.R. Greco; C.F.Robbs  (163) 

• Trabalho 11: Efeito das geadas sobre diversas espécies e procedências de 
Eucalyptus spp introduzidas na Região de Lages, Santa Catarina. Resultados 
preliminares – por N.B. Leite; M. Ferreira; P.G. Ramos; F. Gutierrez Neto 

(164) 

• Trabalho 12: Prejuízos causados pelo ataque de lepidóptero nos plantios 

de eucalipto da Fomente – Fomento Técnico S.A. – por Fomente S.A. (166) 

• Comunicação, debates, relatos, resumos, propostas e avaliações sobre os 
trabalhos apresentados. Discussão, votação e aprovação dos trabalhos da 

Comissão III (167) 

 

 

Comissão IV: Manejo e Economia Florestal 

 

Trabalho 01: Alguns aspectos sobre o florestamento e reflorestamento na 
Amazônia – por L.M. Pedroso (170) 

• Trabalho 02: Perspectivas do setor madeireiro na Amazônia – por F.U. 
Guerra (172) 
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• Trabalho 03: Aplicabilidade de equações de regressão em inventários 

florestais – por A.S. Machado (175) 

• Trabalho 04: Inventários florestais na Região Amazônica – por F.U. Guerra 

(177) 

• Trabalho 05: Rendimentos de eucaliptais da Companhia Siderúrgica Belgo 
Mineira - por A. De Conti (178) 

• Trabalho 06: Incrementos florestais – por A.A. Veiga (179) 

• Trabalho 07: Cobertura florestal do Estado de São Paulo. Avaliação 

volumétrica de florestas de Pinus e Eucalyptus – por R. Serra Filho; J.V. 
Chiarini e equipes do Instituto Florestal de São Paulo e Instituto Agronômico 
de Campinas (181) 

• Trabalho 08: Estabelecimento de parcelas permanentes para estudo de 
crescimento em plantações florestais – por J.C.C. Campos; F.J.N. Kronka; 

J.L. Timoni; R. Serra Filho; M.A.P. Marcondes (182) 

• Trabalho 09: Computação: Alguns comentários sobre a importância de 
métodos elementares de cálculo nas atividades florestais – por J. Wagner 

(184) 

• Trabalho 10: Importância da poda na qualidade da madeira - por D. 

Schmidlin (186) 

• Trabalho 11: Economia e manejo da exploração florestal na produção 

lenheira – por C.E. Thibau (187) 

• Trabalho 12: Inventário florestal do Distrito Agropecuário da Zona Franca 
de Manaus – por J.C. Alencar (193) 

• Trabalho 13: Demonstração elementar do Método de Walter Bitterlich para 
a obtenção da área basal por hectare e da população por hectare – por J. 

Wagner (200) 

• Trabalho 14: Estudo de espaçamento e desbaste em plantações brasileiras 
– por R.W. Fishwick (202) 

• Trabalho 15: Cálculo de áreas de polígonos cujos vértices estão 
determinados por coordenadas cartesianas – por J. Wagner (205) 

• Trabalho 16: Comparação de métodos de estimativa de volume em 
maciços florestais – por R.A.A. Veiga; O.K. Tanaka (208) 

• Trabalho 17: Computação aplicada à dendrometria – por R. Maciel (210) 

• Trabalho 18: Volumen y crecimiento de uma plantación de Juglans 
australis Griseb en Horco Molle, Tucumán – por R.R. Rieva - (em Espanhol) 

- (216) 

• Trabalho 19: Índices de qualidade e densidade – por A.A. Veiga (218) 

• Trabalho 20: Utilização de computadores em inventários florestais – por 

H.C. Ferreira (220) 

• Trabalho 21: Inventário florestal: Companhia de Papel e Celulose Iguaçu – 

por J. Jankauskis (228) 
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• Comunicação, debates, resumos, propostas e avaliações sobre os 

trabalhos apresentados. Discussão, votação e aprovação dos trabalhos da 
Comissão IV (235) 

 

 

Comissão V: Tecnologia de Produtos Florestais 

 

Trabalho 01: Tecnologia de produtos florestais na Amazônia – por 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (237) 

• Trabalho 02: Carvão ativo de Pinus elliottii. Primeiras experimentações – 
por M.C.S. Jordão; R.M.V. Assumpção (249) 

• Trabalho 03: Contribuição ao estudo da densidade básica da madeira de 
Araucaria angustifolia Bert. O. Ktze – por R.G. Montagna; M. Caron Neto; 

R.M. Petla; S.R.N. Rosa (252) 

• Trabalho 04: Novos subsídios à resinagem de Pinus elliottii – por O.A. 
Gurgel Filho; R. Venkovsky (254) 

• Trabalho 05: Densidade básica e características anatômicas da madeira do 
pinho do Paraná Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze de povoamento 

artificial da Região de Capão Bonito, São Paulo – por C. Mainieri; J.P. 
Chimelo; S. Kajiya (255) 

• Trabalho 06: Desdobro e secagem de Pinus elliottii – por A.K. Yamamoto 
(261) 

• Trabalho 07: Qualidade de algumas resinas de Pinus spp. – por R.M.V. 

Assumpção (267) 

• Trabalho 08: Laminação e contraplacado de Pinus elliottii Eng. var. elliottii 

– por K. Hayashida (269) 

• Trabalho 09: Influência da temperatura na viscosidade e densidade da 
goma resina de Pinus spp. – por R.M.V. Assumpção; M.C.S. Jordão (274) 

• Trabalho 10: Propriedades físicas e mecânicas da madeira de Pinus taeda 
L. e Pinus elliottii Eng. var. elliottii – por A. Bartz (275) 

• Trabalho 11: Determinação da idade juvenil e adulta em Eucalyptus 
cittriodora Hook – por J.T.A. Gurgel; A.A. Pizzirani; C.A. Corsini (277) 

• Trabalho 12: Variabilidade da densidade básica e dimensões das 

traqueídes em Pinus caribaea var. caribaea – por J.T.A. Gurgel; I.M. 
Roveroni (278) 

• Trabalho 13: Cavacos como produto comerciável – por V.C. Hasek (280) 

• Trabalho 14: Organização, método e controle dos trabalhos de corte 
mecanizados – por H.M. Monteiro; R. Dybsjord; S. Braten (285) 

• Trabalho 15: Serradeira de tração manual: Modelo Klabin – por D.A. 
Carneiro (287) 

• Trabalho 16: Uso de tratores madeireiros (forwarders) no Rio Grande do 
Sul – por H.M. Monteiro; R. Dybsjord; S. Braten (288) 
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• Trabalho 17: Variação da densidade básica da madeira de Pinus elliottii 

var. elliottii e Pinus taeda – por A.R. Higa;  P.Y. Kageyama; M. Ferreira 
(290) 

• Comunicação, debates, resumos, propostas e avaliações sobre os 
trabalhos apresentados. Discussão, votação e aprovação dos trabalhos da 
Comissão V (293) 

 

 

Comissão VI: Conservação Ambiental e Recreação 

 

Trabalho 01: A elaboração de planos diretores para os parques estaduais 

em São Paulo – por O.C. Negreiros; S.F. César (295) 

• Trabalho 02: Ensaio global de paisagismo – por E.C. Bruck; F. Cavalheiro; 

J.B. Santos Filho (298) 

• Trabalho 03: O manejo das bacias hidrográficas e a formação do 
engenheiro florestal – por J.C.M. Kosarik; W.P. Lima (299) 

• Trabalho 04: Os benefícios da floresta – por A.C. Flores (302) 

• Trabalho 05: Arquitetura em parques nacionais – por A.C. Müller (307) 

• Trabalho 06: Técnicas de interpretação da natureza – por A.C. Müller 
(309) 

• Comunicação, debates, resumos, propostas e avaliações sobre os 
trabalhos apresentados. Discussão, votação e aprovação dos trabalhos da 
Comissão VI (311) 

• Pareceres das comissões sobre todos os trabalhos apresentados (312) 

 

Finalizações do 2º Congresso Florestal Basileiro 

 

• Sessão plenária de encerramento (312) 

• Palestra do Dr. João José Bigarella sobre “Devastação na Serra do Mar” 
(316) 

• Palestra do Professor Elpídio Amante sobre “Bioecologia da formiga 
cortadeira, com enfoque especial no problema florestal” (319) 

• Conferência pelo Dr. Norbert Rehbock sobre “Incentivos estatais para a 

economia florestal na República Federativa da Alemanha” (325) 

• Proposições (328) 

• Moções (329) 

• Relação dos 629 participantes (329) 

• Relação das 39 entidades participantes (338) 

======= 
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Para abrir e baixar os Anais do 2º Congresso Florestal Brasileiro, 
clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1973_2_Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
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Anais do Terceiro Congresso Florestal Brasileiro 

(EM DOIS VOLUMES) 

Manaus / Amazonas 

04 a 07 de Dezembro de 1978 

 

  
 

 VOLUME Nº UM - Anais do 3º Congresso Florestal Brasileiro 

 

Para abrir e baixar o VOLUME Nº UM dos Anais do 3º Congresso 
Florestal Brasileiro, clicar no endereço a seguir:  
 
http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Edicao_13_1979.pdf 

(Revista Silvicultura nº 13) 

 
 
Conteúdo introdutório & finalizações (Revista Silvicultura nº 13): 

 
• Comissões organizadoras do 3º Congresso (Contracapa da frente) 

• Índice (01) 

• Reportagem: 3º Congresso Florestal: um momento importante (02) 

• Documento: Declaração do Congresso (04) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Edicao_13_1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Edicao_13_1979.pdf
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• Organizadores: 3º Congresso Florestal Brasileiro (06) 

• Palavras do Presidente do 3º Congresso: Homem e florestas: Aliados – 
por Sérgio Carlos Lupattelli (08) 

• Palavras do representante do governador do Amazonas: Somos pela 
nacionalidade – por Mário Bezerra de Araújo (10) 

• Palavras do Ministro da Agricultura: Somos capazes de criar nosso próprio 

caminho – por Alysson Paulinelli (11) 

• Ficha catalográfica da revista Silvicultura número 13 (123) 

• Lista de participantes do 3º Congresso Florestal Brasileiro (124) 

 

 

Conteúdo Primeira Sessão: Utilização Econômica e Racional das 
Florestas Tropicais 

 
• Palestra: Utilização econômica e racional das florestas tropicais – por 
Kenneth F.S. King (16) 

  
 

Conteúdo Segunda Sessão: Desenvolvimento da Amazônia Impõe 
Política Global e Única 

 
• Palestra: Desenvolvimento da Amazônia impõe política global e única – 
por Paulo Azevedo Berutti (22) 

  
 

Conteúdo Terceira Sessão: Estudos Integrados dos Recursos 
Florestais da Amazônia 
 

• Palestra: Estudos integrados dos recursos florestais da Amazônia – por 
Acyr Ávila da Luz (26) 

  
 
Conteúdo Quarta Sessão: A Situação Florestal Brasileira 

 
• Palestra: A situação florestal brasileira – por Athos de Santa Thereza 

Abilhoa (32) 
 
• Palestra: Melhores condições às gerações futuras – por Lycio de Faria (35) 

  
 

Conteúdo Quinta Sessão: Realizações do INPA no Campo da 
Silvicultura 
 

• Palestra: Realizações do INPA no campo da silvicultura – por Warwick 
Estevam Kerr (40) 

  
 



46 

 

Conteúdo Sexta Sessão: Um Programa Agro-Florestal para o 

Desenvolvimento da Amazônia 
 

• Palestra: Um programa agro-florestal para o desenvolvimento da 
Amazônia – por José Irineu Cabral (56) 
 

 
Conteúdo Sétima Sessão: Utilização de Florestas Tropicais com 

Ênfase em uma Produção Contínua na Indonésia 
 
• Palestra: Utilização de florestas tropicais com ênfase em uma produção 

contínua na Indonésia – por Sumarsono Matosoedigdo (60) 
  

 
Conteúdo Oitava Sessão: O Papel do BASA como Agente Financeiro 
de Apoio ao Desenvolvimento Regional 

 
• Palestra: O papel do BASA (Banco da Amazônia S/A) como agente 

financeiro de apoio ao desenvolvimento regional – por Francisco de Jesus 
Penha (66)  

 
Conteúdo Nona Sessão: Um Modelo Ecológico para a Ocupação do 
Ecúmeno Amazônico 

 
• Palestra: Um modelo ecológico para ocupação do ecúmeno amazônico – 

por João Camarão Telles Ribeiro (71) 
  
 

Conteúdo Décima Sessão: Alternativas e Restrições Ecológicas de 
um Manejo Racional da Floresta Amazônica 

 
• Palestra: Alternativas e restrições ecológicas de um manejo racional da 
Floresta Amazônica – por Winfried E.H. Blum (77) 

  
 

Conteúdo Décima Primeira Sessão: Atividade Florestal na Amazônia 
como Empreendimento Integrado 
 

• Palestra: Atividade florestal na Amazônia como empreendimento 
integrado – por Hugo de Almeida (86) 

  
 
Conteúdo Décima Segunda Sessão: Uma Definição para o 

Aproveitamento Racional da Amazônia Brasileira 
 

• Palestra: Uma definição para o aproveitamento racional da Amazônia 
Brasileira – por Mauro da Silva Reis (92) 
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Conteúdo Mesa Redonda "Pacto Amazônico" 

 
• Palestra: A necessidade da integração da Amazônia – por João Carlos 

Meirelles (100) 
• Debates (103) 
  

 
Reuniões  

 
• IUFRO – International Union of Forest Research Organizations (107)  

• SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais (107) 

  
 

Evento Satélite: Primeiro Painel - "Áreas Verdes Urbanas e 
Metropolitanas" – Expositores: Aurélio Araújo; Ian McNeill 
 

• Uma política para humanizar São Paulo (110) 

• A política londrina do cinturão verde (114) 

• Debates (118) 

  

 

Evento Satélite: Segundo Painel  - "O Congresso Mundial de Jakarta 
e a Realidade Brasileira" – Expositores: Carlos Alberto Ferreira; Mauro 

Silva Reis 
 

• Conclusões do 3º Congresso Florestal Mundial (122) 

• Resoluções gerais do Congresso Mundial de Jakarta (122) 

 

 

 
 

 VOLUME Nº DOIS - Anais do 3º Congresso Florestal Brasileiro 

 

 

Para abrir e baixar o VOLUME Nº DOIS dos Anais do 3º 

Congresso Florestal Brasileiro, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf  

(Revista Silvicultura nº 14) 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf
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Conteúdo introdutório & finalizações (Revista Silvicultura nº 14): 

 

• Comissões organizadoras do 3º Congresso (Contracapa da frente) 

• Índice (01) 

• Documento: Declaração do 3º Congresso Florestal Brasileiro (455) 

• Nota dos editores (Contracapa final) 

• Ficha catalográfica da revista Silvicultura de número 14 (Contracapa final) 

 

 
Grupo de Trabalho Centro-Sul - TESES 

 

• Utilização de resíduos. Incorporação de serragem na fabricação de tijolos 
– por I. Tomaselli; A. Simioni (06)  

• Qualidade das lâminas de Pinus strobus (Martinez) var. chiapensis obtidas 
por desenrolamento – por I.P. Jankowsky (09) 

• A madeira de Pinus taeda como matéria-prima para celulose kraft – por 
L.E.G. Barrichelo; J.O. Brito (13)  

• Uso de métodos nucleares no estudo da qualidade da madeira – por 

E.S.B. Ferraz; M. Tomazello Filho (17)  

• Deficiência de boro nas acículas de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze 

na Região de Três Barras/SC – por A.B. Dietrich (28) 

• Quebra de dormência em sementes de Pinus caribaea var. bahamensis – 
por F. Marques; P.Y. Kageyama; N. Nicolielo (32) 

• Relação crescimento/sítio de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze em 
povoamentos plantados – por R.J. Hoogh; A.B. Dietrich (34) 

• Efeito do tamanho da semente de Eucalyptus grandis sobre o vigor das 
mudas no viveiro e no campo – por E.A. Balloni; P.Y. Kageyama; L. 
Corradini  (41)  

• Efeito da estratificação, em soluções de ácido giberélico, sobre a 
germinação de sementes de Pinus taeda L. – por I.B. Aguiar; N.M. 

Carvalho; M.S. Simões (44) 

• Efeitos do retardamento da secagem de três espécies de eucalipto sobre a 
qualidade fisiológica das sementes – por I.B. Aguiar; N.M. Carvalho; P.R.F. 

Rosa (47) 

• Efeito do florescimento em Eucalyptus urophylla – por A.L. Mora; M. 

Ferreira (50) 

• A produção primária de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze no estágio 
de muda em dependência da intensidade luminosa – por M.T. Inoue; F. 

Galvão; D.V. Torres (54) 

• Efeitos da adubação mineral (NxPxKxB) na resistência à geada do 

Eucalyptus saligna Smith aos seis meses de idade – por C.M. Carvalho; 
R.A.A. Veiga; E.S. Baena; C.J. Coutinho (57) 
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• Características silviculturais e biométricas do crescimento de algumas 

essências da Zona Temperada – por O.A. Gurgel Filho; L.M.A.G. Garrido; 
S.M. Rodrigues Netto (60) 

• Regeneração artificial com essências nativas no Paraná – por P.E.R. 
Carvalho; G.W.D. Stöhr (82) 

• Contribuição ao estudo da determinação da época de corte em 

povoamentos de Eucalyptus spp. (E. urophylla; E. grandis, E. saligna) – por 
C.A. Ferreira; J.L. Timoni (85) 

• Condução de touças de eucalipto – por E.A. Balloni; J.W. Simões; A.P. 
Silva (87)  

• Estudo de equações volumétricas para tabelas de volumes com e sem 

casca para acácia negra (Acacia mearnsii de Wild) – por P.R. Schneider; 
R.T. Hosokawa (90)  

• Proteção florestal. A lagarta da araucária Dirphia araucariae Jones, 1908 
(Lep.: Saturniidae, Hemileucinae) – por J.H. Pedrosa-Macedo (96)  

• Controle químico de “damping-off” em sementeiras de Eucalyptus grandis 

Hill ex-Maiden – por L. Corradini; I.B. Aguiar; M. Barreto; A.G.B. Arantes; 
M.A. Carrara  (101)  

• Alocação de recursos para proteção contra incêndios florestais – por R.V. 
Soares (104)  

• Estudo de uma população de catetos, Tayassu tacaju, em floresta 
implantada de Pinus spp. – por A.F. Almeida; F. Bertolani; N. Nicolielo (107) 

• Influência do tipo de vegetação nas populações de aves em floresta 

implantada de Pinus spp., na Região de Agudos/SP – por A.F. Almeida (113) 

• Efeito do aquecimento basal no enraizamento de Eucalyptus urophylla – 

por C.F. Valle; C.J. Caldeira (121) 

• Teste de progênie de Eucalyptus grandis. Resultados preliminares – por 
P.Y. Kageyama; E.A. Balloni; W.S. Jacob (125)  

• Estudo da introdução de espécies de Pinus na Região de Agudos/SP – por 
N. Nicolielo; F. Bertolani (128) 

• Testes preliminares de procedências de Pinus palustris Mill. no sul do 
Brasil – por J.Y. Shimizu (130)  

• Estudo do comportamento e da variação genética entre procedências de 

Pinus oocarpa Schiede da Guatemala, na Região de Agudos/SP – por N. 
Nicolielo; F. Bertolani (133)  

• Variação genética entre e dentro de progênies de Pinus patula Schiede e 
Deppe na Região de Telêmaco Borba/PR – por P.Y. Kageyama; R.M. Speltz; 
W.S. Jacob; M. Ferreira (135) 

• Estudo para determinação de dimensões e formas de unidades de amostra 
para estimativa de volumes em florestas implantadas de Pinus tropicais – 

por N. Nicolielo; F. Bertolani (139) 
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• Estudos de procedências do Pinus taeda visando ao seu aproveitamento 

industrial – por L.E.G. Barrichelo; P.Y. Kageyama; R.M. Speltz; H.J. Bonish; 
J.O. Brito; M. Ferreira (142)  

• Melhoramento genético da densidade da madeira de eucalipto – por M. 
Ferreira; P.Y. Kageyama (148)  

• Enxertia em Eucalyptus urophylla por borbulhia dupla – por A.R. Higa; 

A.L. Mora; G. Bertoloti (153)  

• Teste de procedências de Eucalyptus spp. e Pinus spp. no Estado de São 

Paulo – por O.A. Gurgel Filho; C.L.S. Pires; M.A.O. Garrido; A.C.M.F. 
Siqueira; A.J. Faria; J.L. Assini; L.C.C. Coelho; M.A. Fontes; P.R.F. Rosa; 
P.S. Fernandes; W.J.M. Souza (156)  

 

 

Grupo de Trabalho Centro-Sul - COMUNICAÇÕES 

 
• Resinagem em escala comercial na Companhia Agro-Florestal Monte 

Alegre – Agudos/SP – por N. Nicolielo; F. Bertolani (172)  

• Utilização de madeira de pequenas dimensões – por R.G. Montagna; G. 

Yamazoe (178) 

• Pesquisa integrada sobre carvão vegetal – por J.O. Brito; P.S. Fernandes 

(180) 

• Armazenamento de sementes florestais sob diversas condições de 
temperatura e pressão – por A.J. Faria; E.M.C. Nogueira (181) 

• Identificação e fenologia de espécies arbóreas da Serra da Cantareira I – 
por J.B. Baitello; O. Barbosa; R.G. Montagna; O.C. Negreiros; C. Mainieri 

(182) 

• Construção de dois implementos mecanizados para a exploração florestal 
no Brasil – por R.H. Ponce (184) 

• Usos diretos e propriedades da madeira para geração de energia – por 
J.O. Brito; L.E.G. Barrichelo (185) 

• Espécies de rápido desenvolvimento como matéria-prima para indústria de 
painéis compensados – por I.P. Jankowsky (188)  

• Considerações gerais sobre os custos de inventários florestais – por R.M. 

Moreira (190)  

• Avaliação do comportamento inicial de diversas essências nativas e 

exóticas – por L.B.X. Silva (195) 

• Controle de áreas desmatadas da Amazônia Brasileira usando dados do 
satélite Landsat – por A.P. Santos; E.M.L.M. Novo (209)  

• Manejo de florestas implantadas – por J.W. Simões (210)  

• Proposição para o manejo sustentado da floresta na Seção de Reserva de 

Carlos Botelho, do Instituto Florestal, SP – por O.C. Negreiros (213)  

• Revegetalização de áreas marginais a reservatórios de hidrelétricas – por 
F. Reichmann Neto (215)  
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• Considerações sobre o projeto de manejo de bacias hidrográficas dos Rios 

Una e Paraíba – por W. Emmerich; H. Nakano (218)  

• Pressões urbanas sobre áreas silvestres: Reserva da Cantareira, um 

exemplo – por S.F. César (220) 

• A diagnose da paisagem – por J.R. Guillaumon (222)  

• Evolução dos cursos de Engenharia Florestal no Brasil: situação atual e 

metas – por F. Poggiani; M. Tomazello Filho (225)  

• Programa de pesquisa da Unidade Regional de Pesquisa Florestal Centro-

Sul – Embrapa – por L. Lisbão Júnior (229)  

• Programa de pesquisa e experimentação com essências indígenas no 
âmbito do Instituto Florestal do Estado de São Paulo – por M.A.O. Garrido; 

A.C.M.F. Siqueira; J.B. Baitello; J.C.B. Nogueira; O.C. Negreiros; O. Barbosa 
(232)  

• Programa de melhoramento florestal – por P.S. Fernandes (236)  

• Programa de melhoramento florestal na Companhia Agro-Florestal Monte 
Alegre – Agudos/SP – por N. Nicolielo; F. Bertolani; J.B. Garnica (239)   

• Síntese do programa de melhoramento florestal que vem sendo conduzido 
pelo IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais na Região sul do 

Brasil – por S.M. Fonseca; P.Y. Kageyama; M. Ferreira; W.S. Jacob (241)   

• Considerações gerais sobre fotointerpretação (Importância no ensino, 

planejamento e pesquisa) – por P.L. Cianciulli (245)   

• Serviços de meteorologia e estações de previsão e medição do perigo de 
incêndios florestais – por P.L. Cianciulli (252)  

• O gênero Podocarpus e sua distribuição geográfica – por P.L. Cianciulli 
(256)    

 

 
Grupo de Trabalho Centro-Sul – NOTAS PRÉVIAS 

 
• Variação na densidade básica do Pinus elliottii Engelm. var. elliottii na 

Região de Moji-Guaçu/SP – por M.A.M. Brasil; R.G. Montagna; J.L. Timoni 
(261)   

• Alternativas para classificação das madeiras brasileiras em categorias de 

resistência mecânica com vista à sua utilização em estruturas – por A.R. 
Freitas (263)  

• Estudos das relações B/K e B/Ca na cultura de Eucalyptus saligna Smith 
(Resultados preliminares) – por C.M. Carvalho; E.S. Baena; C.J. Coutinho; 
M. Freitas; C.A. Ferreira (264)   

• Resultados preliminares de um levantamento dos sistemas de exploração 
usados em florestas implantadas de coníferas no sul do Brasil – por A.J. 

Baggio; G.W.A. Stöhr (267)   
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• Inventário florestal do Estado de São Paulo – por H.Y. Ogawa; F.J.N. 

Kronka; O.S. Lima; A.C. Gallozzi; G.G. Andrade; M.H. Borges; W.J. Andrade 
(278)   

• Comparação de equações de volume para povoamentos de Acacia 
mearnsii de Wild (Acácia Negra) no Estado do Rio Grande do Sul – por 
J.N.M. Silva; P.R. Schneider  (281)    

  

 

Grupo de Trabalho Centro-Sul – MOÇÕES 

 
• Banco de dados dendrométricos. Importância e possibilidades – por A. 

Sfredo; D. Burger; P.R. Schneider; D.A. Brena  (283)  

• Reflorestamento em áreas de preservação permanente, vinculado ao 

crédito rural – por F.R. Miranda (289)  

• A situação do ensino e da carreira de Engenharia Florestal analisada por 

alunos – por F.C.G. Martins; J.L.S. Maia (291)  

 

 

Grupo de Trabalho Centro-Oeste – TESES 

 

• O setor florestal no contexto da economia nacional – por R.J.F. Ferreira 
(294) 

• Aspectos econômicos da desrama artificial em Pinus tropicais – por G.E. 

Speltz; W. Dissmann (311) 

• Plantio de Eucalyptus camaldulensis e Eucalyptus grandis com irrigação na 

cova em solos cerrados – por J.G.R. Magalhães; M.B. Nascimento Filho; E.J. 
Moraes;  J.C. Fernandes (315)   

• Recuperação de superfícies mineradas de bauxita em Poços de Caldas/MG 

- por J.J. Griffith; J.F. Candido (321)  

• Análise dos recursos visuais do Parque Nacional da Serra da Canastra – 

por J.J. Griffith (324)  

• Contribuição ao estudo da anatomia do lenho de Tabebuia do Brasil 
Subtropical – por W.J. Hora; C. de Zeeuw (329) 

• Estudo comparativo de índices de periculosidade de incêndios no Distrito 
Federal/Brasília – por J.M. Lemos; M.P. Gama (336)  

• Efeito da temperatura na germinação de sementes de pau rei (Sterculia 
stricta) - por F.C.M. Marques; C.E.F. Castro; P.Y. Kageyama (339)  

• Tamanho de sementes de Eucalyptus grandis (Hill) ex-Maiden e seu efeito 

sobre a germinação e qualidade de mudas – por C.J. Mendes; J.F. Candido; 
G.C. Rezende; W. Suiter Filho (343) 

• Efeito do fungo Pisolithus tinctorius (Pers) Coker no desenvolvimento 
inicial de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden – por J. Imaña; A.C. Prado 
Júnior (347) 
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• Controle de saúvas pelo sistema de termonebulização, na Região de 

Timóteo/MG – por G.P. Santos; J.M. Gomes; J.C. Zanúncio; R.M. Brandi 
(350) 

• Efeito de sombreamento e tipos de suportes para fertil-pot na produção 
de mudas de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden – por J.M. Gomes; R.M. 
Brandi; L. Couto; N.F. Barros (352) 

• A importância da consolidação de programas de reflorestamento a nível 
de propriedades agrícolas – por S.M.F. Silva; J.C. Carvalho (355)  

• Efeito de recipientes no desenvolvimento de mudas de Eucalyptus grandis 
Hill ex Maiden – por N. Ventorim  (357)  

 

 

Grupo de Trabalho Centro-Oeste – COMUNICAÇÕES 

 
• Ocorrências naturais de Eucalyptus urophylla na Indonésia – por F.S. 
Vieira; B. Bucsan (359)  

• Ocorrência de Psyllotoxus griseocinctus Thompson, 1968 (Coleoptera: 
Cerambycidae) em algumas procedências de eucalipto, no Distrito Federal – 

por G.P. Santos; V.P.G. Moura (362)  

• Uso de Aldrin em mudas de Eucalyptus – por A.B. Faria; G.C. Rezende; 

J.M.A. Mendes Filho; W. Suiter Filho (365) 

• Nota sobre Canthon virens (Mannerheim 1829) (Col.: Scarabaeideae) e 
Canton sp predando içás de Atta spp. em Carbonita/MG – por J.M.A. 

Mendes Filho; W. Suiter Filho (367) 

• Informe preliminar sobre os resultados do plantio de Pinus tropicais na 

Serra do Cabral, Minas Gerais – por H. Flanzer; E.P. Corrêa; J. Batista (368)  

• Projeto Madeira de Santa Catarina – por R. Reitz; R.M. Klein; A. Reis 
(372)  

 

 

Grupo de Trabalho Centro-Oeste – NOTAS PRÉVIAS 

 
• Aspectos epidemiológicos da podridão de raiz de Pinus spp., causada por 

Cylindrocladium clavatum, nas Regiões do Triângulo Mineiro e de Pirapora, 
Minas Gerais – por T.L. Krugner; S.V. Valeri; L.R. Capitani; G.E. 

Speltz  (373)  

• Preservação sob pressão de Eucalyptus paniculata e E. citriodora para uso 
final como postes de eletrificação – por A.S. Mendes (378) 

• Resultados preliminares sobre a influência do tipo de muda no 
crescimento de Eucalyptus grandis (Hill) ex Maiden – por G.C. Rezende; W. 

Suiter Filho; A.D. Gusmão  (383) 
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• Métodos de aplicação de adubos na formação de mudas de Eucalyptus 

grandis W. Hill ex Maiden – por J.M. Gomes; G.C. Resende; A.L. Souza; R.F. 
Novais (385) 

• Influência do tamanho da embalagem plástica na formação de mudas de 
Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden – por J.M. Gomes; A.L. Souza; F. 
Paula Neto; G.C. Resende (387) 

• Estabelecimento de métodos de controle biológico de lepidópteros 
desfoliadores de eucalipto – por G.W.G. Moraes; P. Brun; L.A. Soares; C.M. 

Ribeiro (389)  

 

 

Grupo de Trabalho Nordeste – COMUNICAÇÕES 

 

• Programa Regional de Pesquisa Florestal do Trópico Úmido – por P.C.F. 
Lima (392) 

• Experimentação florestal executada pelo DNOCS na área do polígono das 

secas – por A.A. Nóbrega (394) 

• Plano de reflorestamento e florestamento de SUAPE – por A.A.M. Lêdo 

(396)  

 

 
Grupo de Trabalho Nordeste – NOTAS PRÉVIAS 

 

• Inventário florestal da Fazenda Canaã – por P.C.F. Lima; M.A. Drumond; 
S.M. Souza; J.L.S. Lima (398)  

 
 
Grupo de Trabalho Norte – TESES 

 
• A racionalização das atividades de exploração madeireira na Amazônia – 

por diversas entidades de classe da Região Amazônica - por SUDAM; 
Embrapa/CPATV; AIMPA; FCAP; AFPA; FIEPA; CIEPA - (401)  

• Observações e contribuições aos inventários florestais na Amazônia – por 

B. Rollet; W.T. Queiroz (405)  

• Inventário diagnóstico da regeneração natural de uma área na Floresta 

Nacional do Tapajós – por J.O.P. Carvalho  (409)  

• Poder germinativo de sementes de espécies florestais na Região de 
Manaus – por J.C Alencar; L.M.S. Magalhães (415)  

• Desenvolvimento de árvores nativas em ensaios de espécies. 1 – Pau rosa 
(Aniba duckei Kostermans) – por J.C. Alencar; N.P. Fernandes (419) 

• Recuperação de florestas tropicais mecanicamente exploradas – por J. 
Jankauskis (430) 

• Características silviculturais de espécies nativas e exóticas dos plantios do 

Centro de Tecnologia da Madeira de Curuá-Una – por J. Junkauskis; P.L.C. 
Barros; J.S.V. Paiva; L.B. Malcher; J.M. Lima; H.H.G. Oliveira; S. 
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Numazawa; J.B. Freitas; L.G.S. Costa; P.S.S. Souto; R.G.S. Costa; R.S. 

Nogueira; S. Souza (434) 

• Ensaio de espécies em várias áreas da Região Amazônica – por J.A.G. 

Yared; A.A. Carpanezzi; A.P. Carvalho Filho (438)  

• Estudo técnico da recomposição florestal em florestas de terra firme na 
Estação Experimental de Curuá-Una – por Departamento de Recursos 

Naturais da SUDAM  (442)  

 

 
Grupo de Trabalho Norte – COMUNICAÇÕES 

 

• O Laboratório de Produtos Florestais em Brasília e a classificação de 
madeiras pela sua resistência – por C.D.J. Lisboa (444)  

• Estudos fisiológicos na planta de guaraná – por G.C. Reis; M.W. Möller; 
M.P. Costa; T.E.V. Carvalho; A.K. Kato (446)  

• Treinamento de mão-de-obra para indústria madeireira no Centro de 

Tecnologia Madeireira da SUDAM em Santarém-Pará – por CTM/SUDAM 
(447) 

• Aspectos gerais sobre desenvolvimento das pesquisas florestais realizadas 
pela SUDAM através do seu CTM – por Departamento de Recursos Naturais 

da SUDAM (448)  

 
 

Grupo de Trabalho Norte – MOÇÕES 

 

• Aspectos institucionais a considerar para o desenvolvimento dos recursos 
naturais renováveis da Amazônia – por M.P. Anziani (450)  

• Implantação de um centro de pós-graduação em florestas tropicais na 

Amazônia – por Faculdade de Ciências Agrárias do Pará (454) 

 

= = = = = = = = 

Para abrir e baixar o VOLUME Nº DOIS dos Anais do 3º 
Congresso Florestal Brasileiro, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf 

(Revista Silvicultura nº 14) 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf
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Anais do Quarto Congresso Florestal Brasileiro 

(EM TRÊS VOLUMES) 

Belo Horizonte / Minas Gerais 

10 a 15 de Maio de 1982 

 

===== 

 

 

 VOLUME Nº ZERO – Anais do 4º Congresso Florestal Brasileiro 

– Organização, Estrutura, Programa e Resumos 

 
Para abrir e baixar o VOLUME Nº ZERO dos Anais do 4º 

Congresso Florestal Brasileiro, clicar no endereço a seguir:  
 
http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/23_Silvicultura_Edicao_23_1982.pdf 

(Revista Silvicultura nº 23) 

 
 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/23_Silvicultura_Edicao_23_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/23_Silvicultura_Edicao_23_1982.pdf
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Conteúdo principal (Revista Silvicultura nº 23): 

 

• Ficha catalográfica, patrocinadores e colaboradores (03) 

• Sumário das sessões, conferências e painéis (04) 

• Comissões organizadoras e entidades promotoras e co-promotoras (05) 

• Entidades envolvidas (06) 

• Estrutura do Evento: Sessões, conferências, painéis, atividades técnicas, 

funções, nomes, cargos (08) 

• Comissão 1: Ecologia e Recursos Naturais. Títulos, autores e resumos dos 

trabalhos inscritos para apresentação (16) 

• Comissão 2: Melhoramento, Implantação, Manejo e Proteção. Títulos, 
autores e resumos dos trabalhos inscritos para apresentação (24) 

• Comissão 3: Mecanização, Exploração e Transporte. Títulos, autores e 
resumos dos trabalhos inscritos para apresentação (47) 

• Comissão 4: Inventário e Economia. Títulos, autores e resumos dos 
trabalhos inscritos para apresentação (49) 

• Comissão 5: Tecnologia e Energia. Títulos, autores e resumos dos 

trabalhos inscritos para apresentação (54) 

• Comissão 6: Legislação Florestal Básica. Títulos, autores e resumos dos 

trabalhos inscritos para apresentação (61) 

• Entidades envolvidas e anunciantes (61)  

 

 

 
 

 

= = = = = 
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 VOLUME Nº UM - Anais do 4º Congresso Florestal Brasileiro – 

Painéis, palestras, conferências principais, sessões solenes, 
declarações 

 

Para abrir e baixar o VOLUME Nº UM dos Anais do 4º Congresso 
Florestal Brasileiro, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Edicao_26_1982.pdf  
(Revista Silvicultura nº 26) 

 
 
 

Conteúdo principal (Revista Silvicultura nº 26): 
 

• Ficha catalográfica, patrocinadores e colaboradores (03) 

• Sumário das sessões, conferências e painéis (04) 

• Comissões organizadoras e entidades promotoras e co-promotoras (05) 

• Entidades envolvidas (06) 

• Sessão Solene de Abertura: Uma reafirmação do setor florestal (10) 

• Conferência I: A biomassa no programa energético brasileiro – por 
Antônio Aureliano Chaves de Mendonça (12) 

• Conferência II: Política florestal brasileira – por Mauro Silva Reis (14) 

• Conferência III: Desenvolvimento estratégico florestal – por Leopoldo 
Garcia Brandão (22) 

• Conferência IV: Atividades florestais no nordeste – por Valfrido Salmito 
Filho (25) 

• Conferência V: Conceituação da ecologia – por Marc Jean Dourojeanni 
(30) 

• Conferência VI: Economia florestal. Usos concorrentes da madeira – por 

Horácio Cherkassky (36) 

• Painel 1: Políticas de controle – Expositores: Hamilton Martins Silveira & 

Octávio de Mello Alvarenga. Debatedores: Nelson Luiz Ferreira Levy & 
Marco Aurélio Corrêa Machado. Relatores: Roberto de Mello Alvarenga & 
Orlando Sampaio Passos (42) 

• Painel 1: Debates (45) 

• Painel 2: Políticas de desenvolvimento – Expositores: Sérgio Roberto 

Vieira da Mota & Ronald Castello Branco. Debatedores: Mário José Batista; 
Antônio Lopes & Maurício Hasenclever Borges. Relatores: Rubens Francisco 
Tocci & João Luiz Sampaio de Castro (50) 

• Painel 2: Debates (56) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Edicao_26_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Edicao_26_1982.pdf
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• Painel 3: Ensino e pesquisa – Expositores: José Reinaldo Maffia & Ronaldo 

Viana Soares. Debatedores: Togo Nogueira de Paula; Nelson Barboza Leite 
& Hércio Pereira Ladeira. Relator: Walter Suiter Filho (62) 

• Painel 3: Debates (67) 

• Sessão Solene de Encerramento: Ao final, a certeza do objetivo atingido 
(72) 

• Declaração do 4º Congresso Florestal Brasileiro (74) 

• Participantes do 4º Congresso Florestal Brasileiro (77)  

 

 
 

 
 

 

= = = = = = = = 
 
 
 
 

 VOLUME Nº DOIS - Anais do 4º Congresso Florestal Brasileiro 

– Trabalhos técnicos, position papers, trabalhos voluntários 

 
 

O VOLUME Nº DOIS dos Anais do 4º Congresso Florestal 
Brasileiro teve que ser apresentado em três partes, devido sua 

extensão e pesos de arquivos digitais gerados. 
 

 

 
 
= = = = = = = = 
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Volume DOIS - PARTE I 

(Parte I - Do início até a página 266 do livro de trabalhos do congresso, ou 
Revista Silvicultura nº 28)  

 

Para abrir e baixar a PARTE I desse Volume Dois, clicar no 

endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf  

(Parte I - Do início até a página 266 do livro de trabalhos do congresso, ou 
Revista Silvicultura nº 28)  

 

Conteúdo do Volume DOIS do 4º Congresso Florestal Brasileiro  -  
 

 
 

PARTE I (APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

 
 

• Página de abertura da revista (i) 

• Ficha catalográfica e diretoria da SBS (ii) 

• Comissão de Honra; Comissão Organizadora; Entidade Promotora e 
Entidades Co-Promotoras  (iii) 

• Índice da revista Silvicultura 28 (I a VIII) 

 

 

Comissão 1 – Ecologia e Recursos Naturais 
 

• Regiões de ocorrência natural do pau-brasil (Caesalpinia echinata LAM.)  - 
por F.F.A. Aguiar; H. Aoki (01)  

• Importância ecológica das grotas nas áreas reflorestadas em Aracruz, ES 

– por A.F. Almeida; A.J. Laranjeiro; A.G.P. Campos (06)  

• Distribuição de aves em uma formação florestal homogênea contígua a 

uma reserva de floresta natural – por A.F. Almeida; A.J. Laranjeiro (10)  

• Os contrafortes. Uma revisão das hipóteses existentes – por E.F. Almeida 
(15)  

• Levantamento da ictiofauna das represas localizadas em áreas 
reflorestadas da Aracruz – por J.E.M. Alves; E. Campinhos Júnior; J.B. 

Oliveira; J.A. Silva (26)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
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• Metodologia de mapeamento da vegetação das folhas Rio de Janeiro e 

Vitória – por J.E.R. Collares; J.C.C. Ururahy; R.A.A. Barreto; M.M. Santos; 
H.P. Velloso; L. Góes Filho (30)  

• Biologia floral do guarantã (Esenbeckia leiocarpa ENGL.) – por C.S.M. 
Crestana; I.S. Dias; P.Y. Kageyama (35)  

• Reabilitação de áreas mineradas de bauxita – por A.C. Dias (39)  

• Geomorfologia ambiental das escarpas da Serra do Mar no Parque 
Estadual de Caraguatatuba – por E.N. Domingues; F.C. Serio 

• O gleichenial como unidade fito-fisionômica – por W. Emmerich (50)  

• Manejo científico de povoamentos florestais de espécies indígenas – por 
M.A.O. Garrido; A.C. Souza (60)  

• Implantação de área de recreação e de educação ambiental em florestas 
homogêneas – por M.A.O. Garrido; M.F. Tabanez; G. Durigan (64)  

• Estudo de ecologia humana em função do manejo da paisagem – por J.R. 
Guillaumon; W. Emmerich  (70)  

• Anteprojeto para implantação de Estação Ecológica em Bertioga – 

Município de Santos – Estado de São Paulo – por J.R. Guillaumon; M.S. 
Noffs; E.N. Domingues; F.C. Serio; H.Y. Ogawa  (72)  

• Estudo preliminar dos remanescentes florestais do extremo sul da Bahia – 
por S. Jordy Filho; P.F.M. Vailant; J.C.A. Lima; H.P. Veloso; L. Góes Filho 

(77)  

• A preservação ambiental através da ação comunitária – por L.S.P. Knopki; 
N.I. Wolff; P.R.V. Caçola (79)  

• Um manejo simulado para a Floresta Nacional de Tapajós – por J.P.C. 
Lima (84)  

• Estudo comparativo entre essências nativas e exóticas – por A.C. Lopes 
(87)  

• Estudo econômico do Parque Estadual de Campos do Jordão – por M.A.P. 

Marcondes; J.A. Pastore; A.F. Barbosa (90)  

• Manejo de florestas nativas – por O.C. Negreiros; A.C. Dias; M.G.L. Vieira; 

A.A. Veiga; B.V. Moura Netto; H.Y. Ogawa; M.S. Noffs; H.T.Z. Couto (95) 

• Estudos legais e físicos para caracterização das áreas do Parque Estadual 
da Serra do Mar – por H.Y. Ogawa; E.N. Domingues; F.C. Serio (98)  

• Emprego do sistema cartográfico para zoneamento do uso do solo – por 
H.Y. Ogawa; M.S. Noffs; O.C. Negreiros; A.L. Moraes (103)  

• Levantamento da estrutura vertical de uma mata de araucária do Primeiro 
Planalto Paranaense – por Y.M.M. Oliveira; E. Rotta  (106)  

• Critérios e observações práticas de manejo ambiental no planejamento, 

implantação e orientação de programas homogêneos e heterogêneos de 
florestamento ou reflorestamento com essências exóticas e nativas; e áreas 

nativas complementares – por L. Pizzatto (112)  
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• Programa de reconstituição da cobertura florestal em propriedades rurais: 

“Projeto Jacareí” – por J.B. Pongeluppi; V.J. Ventura; M.R.F. Silveira; J.F. 
Trevisan; J.E.G. França (116)  

• Distribuição espacial de árvores na Floresta Nacional de Tapajós – J.N.M. 
Silva; J.C.A. Lopes (119)  

• Mapeamento da vegetação do oeste do Estado da Bahia através de 

imagens de radar – por S.B. Silva; H.P. Veloso; G.C.P. Pinto; L. Góes Filho 
(122)  

  

 

Comissão 2 – Melhoramento, Implantação, Manejo e Proteção 

 
• Estudo do espaçamento no comportamento silvicultural de Coumarouna 

alata (VOG.) TAUB – por I.B. Aguiar; S.V. Aloi; L.C.V. Tavares; T. Minehira 
(126)  

• Teste de procedência de sementes de Eucalyptus cloeziana F. MUELL – por 
I.B. Aguiar; L. Corradini; M.A. Carrara; E.C.M. Fazzio; S.V. Valeri (129)  

• O princípio do uso de porta-iscas no controle de formigas cortadeiras em 

florestas implantadas – por A.F. Almeida (132)  

• Aves observadas combatendo um foco de lepidópteros desfolhadores de 

eucalipto (Thyrinteina arnobia e Glena sp) em Aracruz, ES – por A.F. 
Almeida; J.E.M. Alves (135)  

• Análise da distribuição de porta-iscas em áreas reflorestadas com 

Eucalyptus urophylla, mantidos em sub-bosque, visando ao controle 
preventivo de saúvas  (Atta spp.) – por A.F. Almeida; J.E.M. Alves; J.M.A. 

Mendes Filho (139)  

• Manutenção do sub-bosque em floresta de Eucalyptus urophylla e a 
distribuição regular de porta-iscas, visando o controle preventivo de saúvas 

(Atta spp.) - por A.F. Almeida; J.E.M. Alves; J.M.A. Mendes Filho (142) 

• A avifauna e o sub-bosque como fatores auxiliares no controle biológico 

das saúvas em florestas implantadas -  por A.F. Almeida; J.E.M. Alves; 
J.M.A. Mendes Filho; A.J. Laranjeiro (145)  

• Teste para utilização de porta-iscas no combate à saúva, na Aracruz 

Florestal – por J.E.M. Alves; E. Campinhos Júnior (151)  

• Ensaio de progênies de Eucalyptus citriodora HOOK – por T.F. Assis; A. 

Brune; R.F. Euclydes (156) 

• Ensaio de progênies de Eucalyptus cloeziana F. MUELL – por T.F. Assis; A. 
Brune; R.F. Euclydes (158) 

• Ensaio de progênies de Eucalyptus paniculata SM – por T.F. Assis; A. 
Brune; R.F. Euclydes (160) 

• Ensaio de procedências de Eucalyptus citriodora HOOK – por T.F. Assis; A. 
Brune; R.F. Euclydes (162) 
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• Teste de progênies de Eucalyptus grandis HILL EX MAIDEN – por T.F. 

Assis; A. Brune; M.B. Nascimento Filho; J.B. Fonseca (165) 

• Teste de procedências de Eucalyptus tereticornis no Vale do Rio Doce – 

por T.F. Assis; A.L. Freitas; J.G.R. Magalhães; A.B. Novelli; M.A. Ulhoa 
(168) 

• Enxertia em Eucalyptus spp. – por T.F. Assis; M.A. Ulhoa; A.B. Novelli; 

M.B. Nascimento Filho (170) 

• Efeitos do espaçamento e adubação sobre a recuperação de plantios de 

Eucalyptus grandis danificados pela geada – por  E.A. Balloni; P.V. Garcia; 
J.C. Gonçalves (172) 

• Estudos básicos para controle de insetos em povoamentos de pinheiros 

tropicais – por M. Basile; H.T.Z. Couto; E. Berti Filho; W.M. Vila; E.P. 
Teixeira (175) 

• Escarificação ácida associada à estratificação em areia úmida para 
uniformizar e acelerar a germinação de sementes de canela-guaicá (Ocotea 
puberula NEES) em laboratório  - por A. Bianchetti; A. Ramos (181) 

• Escarificação ácida associada à estratificação em areia úmida para 
uniformizar a emergência de plântulas de canela-guaicá (Ocotea puberula 

NEES) em casa de vegetação  - por A. Bianchetti; A. Ramos (183) 

• Métodos para superar a dormência de sementes de acácia negra (Acacia 

mearnsii DE WILD) – por A. Bianchetti; A. Ramos (185) 

• Adubação fundamental em acácia (Acacia mearnsii DE WILD) – por I. 
Borssatto; V. Rauen; A.B. Gonçalves (189) 

• Efeito do preparo do solo sobre o desenvolvimento de Eucalyptus 
saligna  SMITH – por I. Borssatto; B. Rech; A.J.P. Freitas (192) 

• Adubação fosfatada em eucalipto no viveiro. II. Efeito da época de 
aplicação de calcário e de gesso na eficiência dos fosfatos de Araxá e de 
Patos – por J.M. Braga; D. Rocha (195) 

• Adubação fosfatada em eucalipto no viveiro. IV. Efeito da competição de 
adubos fosfatados em solos de Itamarandiba e de Viçosa – por J.M. Braga; 

D. Rocha  (200) 

• Programa agro-florestal da Embrapa/CPATU/PNPF para a Amazônia 
Brasileira - por S. Brienza Júnior (204) 

• Cordia goeldiana HUBER (Freijó) em Sistema “Taungya” na Amazônia 
Brasileira – por S. Brienza Júnior (206) 

• Teste de progênie de meio-irmãos de Eucalyptus urophylla em área da 
Champion Papel e Celulose S.A. – por R.A. Brigatti; M. Freitas; O. Beig; A.S. 
Diniz; M. Ferreira (209) 

• Polinização controlada em Eucalytus urophylla. Um programa 
desenvolvido pela Champion Papel e Celulose S.A. – por R.A. Brigatti; M. 

Ferreira; O. Beig; M. Freitas (213) 

• Projetos de conservação ex situ de recursos genéticos de coníferas da 
América Central e México – Camcore/Aracruz – por E. Campinhos Júnior; 

F.C.G. Martins; Y.K. Ikemori (216) 
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• Teste de procedências de Eucalyptus grandis em Aracruz, ES – por E. 

Campinhos Júnior; Y.K. Ikemori; R. Maciel (221) 

• Introdução de nova técnica na produção de mudas de essências florestais 

– por E. Campinhos Júnior; Y.K. Ikemori (226) 

• Desenvolvimento de equipamento para aplicação de formicida 
termonebulizável – por E. Campinhos Júnior; J.E.M. Alves; J.S.F. Santos; 

W. Souza (229) 

• Adubação fundamental por omissão em Pinus oocarpa SCHIEDE e Pinus 

caribaea MORELET var. hondurensis BARRET & GOLFARI, em Romaria, 
Minas Gerais – por L.R. Capitani; G.E. Speltz; W.O. Campos (231) 

• Efeitos de calagem e adubação fosfatada no desenvolvimento de Pinus 

caribaea MORELET var. bahamensis - por L.R. Capitani; G.E. Speltz; W.O. 
Campos (235) 

• Efeitos de calagem e adubação fosfatada no desenvolvimento de Pinus 
oocarpa SCHIEDE – por L.R. Capitani; G.E. Speltz; W.O. Campos (239) 

• Efeitos de calagem e adubação fosfatada no desenvolvimento de Pinus 

caribaea MORELET var. hondurensis – por L.R. Capitani; G.E. Speltz; W.O. 
Campos (243) 

• Informações sobre Cordia alliodora (R&P) OKEN na Amazônia Brasileira – 
por A.A. Carpanezzi; M. Kanashiro; I.A. Rodrigues; S. Brienza Júnior; L.C.T. 

Marques  (247) 

• Efeitos de dosagens e princípios ativos de fungicidas na germinação de 
sementes de Eucalyptus saligna SMITH – por C.M. Carvalho; R.A.A. Veiga; 

C.J. Coutinho (252) 

• Efeitos de Thiram no comportamento de germinação de diferentes lotes de 

sementes de Eucalyptus saligna SMITH e seu relacionamento com a perda 
de vigor natural – por C.M. Carvalho; R.A.A. Veiga; C.J. Coutinho (258) 

• Comportamento de essências florestais nativas e exóticas em dois locais 

do Estado do Paraná – por P.E.R. Carvalho (262)  

 
= = = = = = = = 

Volume DOIS – PARTE II 

(Parte II - Da página 267 até a página 550 do livro de trabalhos do 

congresso, ou Revista Silvicultura nº 28)  

 

Para abrir e baixar a PARTE II desse Volume Dois, clicar no 
endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf   

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
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Conteúdo do Volume DOIS do 4º Congresso Florestal Brasileiro  -  

 
 

 
PARTE II (APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

(Parte II - Da página 267 até a página 550 do livro de trabalhos do 

congresso, ou Revista Silvicultura nº 28)  

  
 

Comissão 2 – Melhoramento, Implantação, Manejo e Proteção 
(Continuação) 
 

• Ensaio de espaçamento para o louro-pardo (Cordia trichotoma VELL 
ARRAB Ex STEUD). Resultados preliminares – por P.E.R. Carvalho (267) 

• Reforma de povoamento de Eucalyptus: Estudo de alternativas 

operacionais – por Grupo Ripasa (269) 

• Manejo de bacias hidrográficas – por W. Emmerich; A.J. Faria; W. Cicco; 

T. Kudoh  (273) 

• Germinação de Eucalyptus spp. em condições de stress hídrico – por 
J.G.V. Façanha; M.A. Oliva (276) 

• Desenvolvimento de árvores nativas em ensaios de espécies. 3. 
Cedrorana (Cedrelinga catenaeformis DUCKE) – por N.P. Fernandes; F.C.S. 

Jardim (278) 

• Utilização de vermiculita no plantio de essências florestais – por P.S. 
Fernandes; E.S. Baena; C.J. Coutinho; J.C. Gonçalves (282) 

• Produção de mudas de Eucalyptus saligna em bandejas de isopor – por 
P.S. Fernandes; C.J. Coutinho; E.S. Baena (285) 

• Comportamento de procedências de Eucalyptus grandis e de E. saligna à 
ferrugem (Puccinia psidii) – por F.A. Ferreira; A.R. Silva (287) 

• Comportamento de espécies de Eucalyptus em interplantio – por A.L. 

Freitas; A.B. Novelli; J.G.R. Magalhães; M.A. Ulhoa (289) 

• Melhoramento florestal em Pinus elliottii var. elliottii visando a produção 

de goma resina – por J.B. Garnica; N. Nicolielo; F. Bertolani (291) 

• Teste de procedência de Pinus kesiya na Região de Agudos, São Paulo – 
J.B. Garnica; N. Nicolielo; F. Bertolani (294) 

• Teste de procedência de Pinus oocarpa na Região de Agudos, São Paulo – 
J.B. Garnica; N. Nicolielo; F. Bertolani (296) 

• Eleição de árvores superiores para a produção de resina – por L.M.A.G. 
Garrido; C.A. Schreiner; M.A.O. Garrido; C. Ribas; R.C. Romanelli; F.A.J. 

Vaz (298) 

• Estaquia de erva-mate (Ilex paraguariensis SAINT HILAIRE). Resultados 
preliminares – por R.C.V. Higa (304) 
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• Produção de sementes de Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla por 

polinização aberta. Resultados preliminares – por Y.K. Ikemori; E. 
Campinhos Júnior (306) 

• Teste de progênies de Eucalyptus grandis procedentes de Atherton 
Tableland, Queensland (Austrália) na Região de Aracruz (ES). Resultados 
preliminares aos 3 anos de idade – por Y.K. Ikemori; E. Campinhos Júnior; 

R. Maciel (309) 

• Indução ao enraizamento de estacas de Araucaria angustifolia através da 

aplicação de reguladores de crescimento – por C. Iritani; R.V. Soares (313) 

• Variação genética para densidade da madeira em progênies de Eucalyptus 
grandis – por P.Y. Kageyama; A.L. Mora; L.E.G. Barrichelo; A.J. Migliorini; 

C.A. Sansigolo (318) 

• Análise do comportamento e estimação de parâmetros genéticos em 

progênies de Pinus elliottii ENGELM. var. elliottii na Região de Itararé, SP – 
por A.N. Kalil Filho; C.L.S. Pires; M.A. Fontes (325) 

• Melhoramento genético do freijó (Cordia goeldiana HUBER)– por M. 

Kanashiro (327) 

• Propagação vegetativa de Cordia goeldiana HUBER – por M. Kanashiro 

(329) 

• Produção de mudas de freijó (Cordia goeldina HUBER) – por L.C.T. 

Marques (331) 

• Informações sobre algumas espécies florestais em fase de viveiro na 
Amazônia Brasileira – por L.C.T. Marques; S. Brienza Júnior (334) 

• Teste de procedência de Pinus caribaea em Aracruz (ES) – Resultados 
preliminares  - por F.C.G. Martins; Y.K. Ikemori; E. Campinhos Júnior; R. 

Maciel (336) 

• Teste de progênie de Eucalyptus spp. Resultados preliminares – por C.J. 
Mendes; G.C. Rezende; T.S.A. Moraes; W. Suiter Filho  (340) 

• Comportamento de Eucalyptus pellita F. MUELL – por C.J. Mendes; T.S.A. 
Moraes; G.C. Rezende; W. Suiter Filho (346) 

• Plantios homogêneos com 8 espécies nativas no Vale do Rio Doce – por 
C.J. Mendes; M.C. Torquato; T.S.A. Moraes; W. Suiter Filho; G.C. Rezende 
(350) 

• Observações sobre o comportamento de Eucalyptus dunnii MAIDEN – por 
R.F.R. Monteiro; J.A. Cordeiro (353) 

• Ensaios de competição entre espaçamentos em Pinus taeda – por R.F.R. 
Monteiro; J.A. Cordeiro (357) 

• Ensaio conjugado de espaçamentos e de métodos de desbaste em Pinus 

elliottii ENGELM – por R.F.R. Monteiro; J.A. Cordeiro (361) 

• Estudo de dosagens de isca formicida para sauveiros jovens – por T.S.A. 

Moraes; G.C. Rezende; C.J. Mendes; W. Suiter Filho (364) 
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• Estudo de contaminação da isca formicida pela termonebulização quando 

em uso simultâneo na mesma área – por T.S.A. Moraes; C.J. Mendes; G.C. 
Rezende; W. Suiter Filho (366) 

• Evolução da ferrugem causada pela Pucsinia psidii WINTER em Eucalyptus 
spp. – por T.S.A. Moraes; E.L. Gonçalves; G.C. Rezende; C.J. Mendes; W. 
Suiter Filho (368) 

• Implantação de populações base de Eucalyptus spp. e Pinus spp. – por  E. 
Moraes; J.L. Moraes; A.C.S. Zanatto; L.C.C. Coelho; P.Y. Kageyama; A.A. 

Silva; A.C.M.F. Siqueira; Y.C. Pasztor; C.A. Finochio; C.L.S. Pires; C. 
Gurfinkel; O. Buzatto; G. Mariano; R.C. Romanelli; C.S.M. Crestana (373) 

• Efeito da temperatura na germinação de sementes de Eucalyptus 

urophylla S.T. BLAKE – por V.P.G. Moura (376) 

• Influências da altitude no tamanho de sementes e no crescimento de 

mudas de Eucalyptus urophylla S.T. BLAKE – por V.P.G. Moura (382) 

• Efeito do cultivo no desenvolvimento do Eucalyptus saligna, na Região de 
Itamarandiba, MG – por M.B. Nascimento Filho; E.P. Henriques; D. Rocha; 

J.G.R. Magalhães; J.C. Fernandes  (387) 

• Influência da altura de corte sobre a sobrevivência de touças de 

Eucalyptus – por M.B. Nascimento Filho; J.G.R. Magalhães; J.C. Fernandes; 
A.R. Pereira (389) 

• Conservação genética de essências nativas através de ensaios de 
progênies e procedência – por J.C.B. Nogueira; A.C.M.F. Siqueira; E. 
Morais; L.C.C. Coelho; G. Mariano (391) 

• Termonebulização no combate ao cupim de montículo Cornitermes 
cumulans (KOLLAR, 1832) (Isoptera: Termitidae) – por S.B. Nogueira; P.R. 

Nunes; A.S. Oliveira  (398) 

• Efeito da consorciação entre Pinus caribaea var. hondurensis e 
Liquidambar styraciflua L., sobre a ciclagem de nutrientes em florestas 

implantadas – por R.F.F. Novaes; F. Poggiani (400) 

• Influência da polinização por abelhas na produção de sementes de 

Eucalyptus citriodora HOOK – por A.B. Novelli; T.F. Assis; M.A. Ulhoa; 
J.G.R. Magalhães (404) 

• Produção de híbridos interespecíficos de eucalipto por polinização aberta – 

por S. Oda; M. Ferreira (407) 

• Florescimento em estacas de Eucalyptus grandis aos 14 meses de idade – 

por S. Oda; A.N. Gonçalves; P.Y. Kageyama (409) 

• Estudo sobre a dosagem de sementes purificadas de Eucalyptus saligna 
SMITH em alfobres – por R.G.S. Osório; P.S. Fernandes (411) 

• Análise do comportamento e da frequência por classe de diâmetro e de 
altura, de povoamentos jovens de Eucalyptus grandis, de origem híbrida, no 

Município de Lassance, MG – por F. Paula Neto;  J.R.S. Scolforo; V.P. 
Soares; R.M. Brandi (413) 
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• Uso da moinha de carvão vegetal como fonte de nutrientes em 

povoamentos de eucaliptos – por A.R. Pereira; N.F. Barros; A.C. Flores 
(416) 

• Influência do tamanho da semente no crescimento de mudas de 
Eucalyptus spp. – por A.R. Pereira; J.M. Gomes (418) 

• Custos de desbrota em povoamentos de eucaliptos – por A.R. Pereira; 

H.P. Ladeira (422) 

• Realização de desbastes intermediários em florestas de alta rotatividade 

visando a produção de carvão vegetal – por A.R. Pereira; A.B. Vale; F.P. 
Castro; R.L. Costa (424) 

• Influência da extração de recipientes plásticos no crescimento de 

eucaliptos na Região do Cerrado – por A.R. Pereira; J.M. Gomes; R.L. 
Costa; F.P. Castro (427) 

• Implantação de florestas de ciclos curtos sob novos modelos de 
espaçamentos – por A.R. Pereira; E.J. Moraes; M.B. Nascimento Filho (429) 

• Influência da dioicia no diâmetro e na altura de Araucaria angustifolia 

(BERT.) O. KTZE e suas implicações na formação de áreas de produção de 
sementes na Região de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná – por S.A.A. 

Pinto (433) 

• Teste de progênie de Araucaria angustifolia (BERT.) O. K. em Campos do 

Jordão – por C.L.S. Pires; D. Barbin; J. Gurfinkel; M.A.P. Marcondes (437) 

• Potencialidade do nordeste do Brasil para reflorestamento – por I.E. Pires; 
C.A. Ferreira (440) 

• Influência do tipo e da espessura de cobertura de canteiros na emergência 
e vigor de sementes de angico – Parapiptadenia rigida – (BENTH.) BRENAN 

– por A. Ramos; A. Bianchetti; Y.S. Kunyioshi (446) 

• Introdução de Eucalyptus dunnii MAIDEN e Eucalyptus urophylla S.T. 
BLAKE na Depressão Central do Rio Grande do Sul – por  V. Rauen; B. 

Rech; I. Borssatto (449) 

• Competição entre fertilizantes fosfatados em plantios de eucalipto – por 

G.C. Rezende; J.C. Gonçalves; J.W. Simões (451) 

• Adubação fosfatada em eucaliptos no viveiro. I. Interação entre espécies 
de eucaliptos e fontes de fósforo – por D. Rocha; J.M. Braga (455) 

• Adubação fosfatada em eucaliptos no viveiro. III. Efeito do tempo de 
incubação e da acidificação dos fosfatos naturais  – por D. Rocha; J.M. 

Braga (460)  

• Efeito dos sistemas de preparo do solo no crescimento de Eucalyptus 
grandis na Região de Capelinha, MG – por D. Rocha; J.G.R. Magalhães; M.B. 

Nascimento Filho; J.C. Fernandes (464) 

• Efeito do fosfato natural e calcário, aplicados após o plantio, no 

crescimento de Eucalyptus grandis na Região de Itamarandiba, MG – por D. 
Rocha; M.B. Nascimento Filho; J.G.R. Magalhães; J.C. Fernandes (467) 
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• Estudo de adubação em Eucalyptus grandis W. HILL EX MAIDEN nos solos 

de cerrado na Região de Itamarandiba, MG – por D. Rocha; M.B. 
Nascimento Filho; J.C. Fernandes; J.G.R. Magalhães (470) 

• Estudo de fontes naturais de fósforo e cálcio na segunda rotação de 
Eucalyptus, na Região de Itamarandiba, MG – por D. Rocha; M.B. 
Nascimento Filho;  J.G.R. Magalhães; J.C. Fernandes (473) 

• Contribuição do tufito, calcário calcítico e dolomítico para o crescimento 
de Eucalyptus, na Região de Itamarandiba, MG – por D. Rocha; J.G.R. 

Magalhães; J.C. Fernandes; S.M. Fonseca (476) 

• Programa de melhoramento do Instituto Florestal do Estado de São Paulo 
em Pinus elliottii var. elliottii para produção de resina – por R.C. Romanelli; 

M.A.O. Garrido; C. Ribas; L.M.A.G. Garrido; P.Y. Kageyama (479) 

• Pesquisa em agro-silvicultura desenvolvida pela Unidade Regional de 

Pesquisa Florestal Centro-Sul – URPFCS (PNPF-EMBRAPA/IBDF) – por H.G. 
Schreiner (483) 

• Programa de pomares e bancos clonais de Pinus spp. do Instituto Florestal 

do Estado de São Paulo – por A.A. Silva; M. Balistiero; A.C.M.F. Siqueira; A. 
Bergamasco; A.C.S. Zanatto; C.A. Finochio; E. Morais; J.L. Moraes; O. 

Buzatto; P.Y. Kageyama; R.C. Romanelli (485) 

• Influência da espessura e tipo de material de cobertura na produção de 

mudas de Eucalyptus citriodora HOOK – por H.D. Silva; S.M. Souza; I.E. 
Pires (494) 

• Pesquisas florestais da Embrapa na Região Amazônica – por J.N.M. Silva; 

A.A. Carpanezzi; H.B. Costa; J.O.P. Carvalho; J.C.A. Lopes; J.A.G. Yared; 
L.C.T. Marques; M. Kanashiro; N.G. Vianna; P.P. Costa Filho; S. Brienza 

Júnior (497) 

• Espécies florestais nativas e exóticas pesquisadas pela Copel em 
povoamentos plantados no Estado do Paraná – por L.B.X. Silva; F. 

Reichmann Neto; M.A.V. Torres  (500) 

• Teste de progênie e procedência de cumbaru – Dipterix alata VOG – por 

A.C.M.F. Siqueira;  E. Morais; J.C.B. Nogueira; J.M.T. Murgel; P.Y. 
Kageyama (508) 

• Oviposição e eclosão de Stiphra robusta – MELLO-LEITÃO, 1939 

(Ortoptera: Proscopiidae) no trópico semi-árido do Brasil – por S.M. Souza; 
G.J. Moraes; C.A.O. Mello  (511) 

• Influência da profundidade de semeadura, cobertura do canteiro e 
sombreamento na formação de mudas de Ocotea porosa (NEES) LIBERATO 
BARROSO (Imbuia) – por J.A. Sturion; E.T. Iede (513) 

• Florestas energéticas. Produção sustentada de lenha para energia – por 
C.E. Thibau (517) 

• Ensaio de produção sustentada – por C.E. Thibau; E.M. Cardoso; G.B.N. 
Dias; R.M. Jesus (523) 

• Consorciação de essências florestais em Tupi – por J.L. Timoni; G. 

Mariano; E. Gianotti; A.A. Veiga (530) 
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• Efeitos de adubação NPK e do calcário dolomítico no desenvolvimento de 

Eucalyptus grandis HILL EX MAIDEN – por S.V. Valeri; L. Corradini; E.C.M. 
Fazzio; M.A. Carrara; E.A. Souza; I.B. Aguiar; D.A. Banzatto; J. Baleroni; 

I.S. Abrahão (531) 

• Conservação e variabilidade genética do ipê felpudo (Zeyhera tuberculosa) 
– por V.M. Viana (537) 

• Armazenamento de sementes de mogno (Swietenia macrophylla KING) – 
por N.G. Vianna (539) 

• Produção e tecnologia de sementes de freijó (Cordia goeldiana HUBER) – 
por N.G. Vianna (541) 

• Conservação de sementes de andiroba (Carapa guianensis AUBL.) 

acondicionadas em diferentes embalagens e sob diversas condições de 
armazenagem – por N.G. Vianna (544) 

• Seleção de árvores superiores de Pinus spp. para implantação de pomares 
de sementes – por A.C.S. Zanatto; E. Morais; C.A. Finochio; O. Buzatto; 
J.L. Moraes; P.Y. Kageyama; A.A. Silva; R.C. Romanelli; G. Mariano; C.S.M. 

Crestana (546) 

 

= = = = = = = = 

 

Volume DOIS – PARTE III 

(Parte III - Da página 551 até a página 920, que é a página final do livro 

de trabalhos desse congresso  ou Revista Silvicultura nº 28) 

 

 
Para abrir e baixar a PARTE III desse Volume Dois, clicar no 

endereço a seguir: 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf  
 

 

 

Conteúdo do Volume DOIS do 4º Congresso Florestal Brasileiro  -  
 
 

 
PARTE III (APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  
  
(Parte III - Da página 551 até a página 920, que é a página final do livro 

de trabalhos desse congresso ou Revista Silvicultura nº 28) 
 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
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Comissão 3 – Mecanização, Exploração e Transporte 
 

• Evolução metodológica no corte e transporte de madeira. “Feed-back” do 
treinamento – por R.N. Ancillotti; R.J. Santos; E.S. Oliveira; V. Ost (551) 

• Aspectos dendrométricos e de aproveitamento de madeira, no corte e em 
serrarias, em primeiro desbaste de Pinus tropicais – por W.O. Campos; L.R. 

Capitani; G.E. Speltz; W. Dissman; M.A. Neves (556) 

• A produção de biomassa florestal na Suécia, hoje, comparada com a do 
Brasil – por T. Jonsson  (562) 

• A motosserra na exploração florestal. Aspectos ergonômicos no seu uso. A 
segurança e a medicina do trabalho – por E. Lacerda (565) 

• Influência da produtividade florestal nos custos de transporte de carvão 
vegetal no Estado de Minas Gerais – por A.R. Pereira; G.G. Paula Júnior 
(567) 

• Otimização da distância em função da capacidade de carga para 
caminhões no transporte do carvão vegetal – por A.R. Pereira; G.G. Paula 

Júnior (578) 

• Segurança do trabalho na empresa florestal – por A.R. Pereira (584) 

• O descascamento mecanizado de eucalipto – por V. Rauen; R. Dornelles; 
E.J. Bolzan (587) 

• Exploração e produtividade de florestas de eucalipto plantadas em 

espaçamentos não convencionais – por G.C. Rezende; P.F. Castro; T.S.A. 
Moraes; C.J. Mendes; W. Suiter Filho; J.V. Drumond (594) 

• Arraste de desbastes de Pinus spp. com animais. Uma opção no sistema 
de exploração – por R.M. Speltz; M.F. Moreira (601) 

• Mecanização de explotação florestal em Campos do Jordão – por T. 

Suzuki; J.I. Konuma; M. Kobayashi; L.A. Bucci; J.M. Motta (604) 

• Teste de máquina Levco 540 na eliminação de tocos de eucaliptos – por 

L.B. Vieira; E.F. Silva (608) 

 
 

Comissão 4 – Inventário e Economia 
 

• Importância da distribuição de resíduos de regressão na seleção de 
equações de volume – por S. Ahrens  (609) 

• Retornos à estocagem de carvão vegetal – por S.A. Brandt; A.R. Pereira; 

O.M. Silva (615) 

• Modelo para previsão de preços de carvão vegetal – por S.A. Brandt; A.R. 

Pereira; H.H.L. Teixeira (617) 

• Elaboração de tabela de rendimento para Pinus elliottii var. elliottii ENG. – 
por M. Cho; N. Haga; G. Yamazoe (619) 

• Inventário florestal através do uso de fotografias aéreas verticais – por M. 
Cho; H. Aoki (623) 
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• Crescimento de cinco espécies de Pinus ao longo de dezenove anos de 

experimentação em Moji-Guaçu, Estado de São Paulo – por L.C.C. Coelho; 
R.A.A. Veiga; M.A.M. Brasil; J.L. Timoni; O. Buzatto  (626) 

• Exploração de eucalipto visando aumentar a produtividade da floresta com 
a comercialização da madeira – por R. Dornelles; R. Ferreira; V. Rauen 
(630) 

• Planejamento florestal através do computador – por R. Ferreira; A. 
Salton; J. Mesquita; J.A.S. Braibante (632) 

• Análise das funções de forma de onze espécies de Eucalyptus – por D.P. 
Guimarães  (640) 

• Uso de curva de potência na determinação de séries relativas contínuas de 

forma para espécies florestais – por D.P. Guimarães (644) 

• Tamanho de parcela amostral para inventários florestais – por N. Higushi; 

J. Santos; F.C.S. Jardim (649) 

• Estimativa volumétrica de madeira serrada como instrumento de apoio às 
tomadas de decisões de investimento na utilização de plantações de Pinus – 

por S.A. Machado; W. Schopper (657) 

• Sistema simplificado para análise de dados dendrométricos em ensaios 

florestais com utilização de microcomputador – por R. Maciel (661) 

• Inventário florestal do Estado de São Paulo – por H.Y. Ogawa; F.J.N. 

Kronka; A.C.G. Mendes; G.G.A. Max; I.S. Mota; L.J.B. Favrin; M.H. Borges; 
R.A.L. Valentino; W.J. Andrade  (666) 

• Análise de estimativas do volume de casca de Eucalyptus spp. na Região 

de Caeté, MG – por F. Paula Neto; J.C. Campos; L.R. Ramalho; J.C.A. 
Araújo (670) 

• Teste de aplicação de uma tabela para estimar os volumes de árvores 
individuais de Eucalyptus grandis em Bom Despacho, Minas Gerais – por F. 
Paula Neto; L. Couto; J.C. Ribeiro; M.C. Torquato (674) 

• Análise de estimativas do volume por hectare de Eucalyptus grandis, na 
Região de Bom Despacho, MG, pela amostragem por ponto horizontal – por 

F. Paula Neto; A.L. Souza  (679) 

• Utilização da amostragem por ponto horizontal em conjunto com equações 
de volumes da variável combinada – por F. Paula Neto (682) 

• Avaliação da biomassa de savana (cerrado) para a produção de carvão 
vegetal – por S. Péllico Netto; L.C. Oliveira Filho (686) 

• Sistema automatizado para processamento de dados de inventário 
florestal para a Região Amazônica – INVENT – por R.A.S. Ribeiro (690) 

• Efeito do diâmetro na medição em estéreos da madeira de Eucalyptus 

saligna SMITH – por J.C. Saraiva Filho; M.C. Ferreira (695) 

• Tabela de volume com e sem casca para Pinus elliottii ENGELM. da Região 

do Litoral do Rio Grande do Sul – por P.R. Schneider; L.E.G. Elesbão (696) 

• Funções de forma aplicadas na estimativa indireta dos volumes através da 
“altura do ponto de cobertura” – por J.A. Silva (700) 
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• Análise da relação hipsométrica diâmetro-altura e das alturas médias, em 

povoamentos jovens de Eucalyptus grandis no Município de Lassance, MG – 
por V.P. Soares; F. Paula Neto; J.R.S. Scolforo (702) 

• Análise de crescimento em povoamentos de Pinus tropicais, na Região de 
Sacramento, Minas Gerais – por G.E. Speltz; W.O. Campos; L.R. 
Capitani  (705) 

• Estrutura da oferta de carvão vegetal – por H.H.L. Teixeira; O.M. Silva; 
S.A. Brandt (710) 

• Previsões de crescimento para plantações de Pinus elliottii baseadas em 
distribuições de diâmetro truncadas – por  R.A.A. Veiga; G.H. Brister (712) 

• Avaliação de funções de rendimento para plantações de Pinus elliottii no 

sudeste dos Estados Unidos da América – por R.A.A. Veiga; G.H. Brister 
(715) 

 

 

Comissão 5 – Tecnologia e Energia 

 
• Caracterização anatômica da madeira e casca das principais espécies de 

Eucalyptus do Estado de São Paulo – por V.A. Alfonso (720) 

• Estudo da variação longitudinal da densidade básica de Eucalyptus spp. – 

por L.E.G. Barrichelo; J.O. Brito; A.J. Migliorini  (726) 

• Processo nítrico-acético para maceração de madeira – por L.E.G. 
Barrichelo; C.E.B. Foelkel (732) 

• Celulose sulfato de madeiras de diferentes espécies de eucalipto – por 
L.E.G. Barrichelo; J.O. Brito (734) 

• Peso de matéria seca da madeira de cinco espécies do gênero Pinus aos 
20 anos de idade – por M.A.M. Brasil; R.A.A. Veiga; L.C.C. Coelho; R.G. 
Montagna (739) 

• Análise da produção energética e de carvão vegetal de nove espécies de 
eucalipto – por J.O. Brito; L.E.G. Barrichelo; A.J. Migliorini; F. Seixas; M.C. 

Muramoto  (742) 

• Estudo de parâmetros físicos e químicos de madeiras de pinheiros 
tropicais – por J.O. Brito; L.E.G. Barrichelo; H.T.Z. Couto (745) 

• Umidade ao abate da madeira e da casca de Eucalyptus grandis – por C.A. 
Busnardo; J.V. Gonzaga; S. Menochelli; E.P. Benites; C. Dias; C.E.B. Foelkel 

(749) 

• Aspectos da resinagem e escala comercial, em povoamentos de Pinus 
caribaea MORELET var. hondurensis, no Horto Florestal Buriti, Monte 

Carmelo, Minas Gerais – por  L.R. Capitani; G.E. Speltz; L.R. Farini; W.O. 
Campos (754) 

• Produção e uso de pasta ácida nos trabalhos de resinagem na Fazenda 
Monte Alegre – por D.A. Carneiro  (757) 
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• Influência do alburno na deterioração de quatro espécies de eucalipto. 

Resultados após um ano – por M.S. Cavalcante; R.G. Montagna; S. Milano; 
A.C.S. Sanatto (760) 

• Caracterização da madeira e da polpa kraft do Pinus caribaea MOR. var 
hondurensis BARR. E GOLF. com rabo-de-raposa – por J.L. Colodette; J.L. 
Gomide; R.C. Oliveira (764) 

• Descrição do lenho de 40 espécies arbóreas ocorrentes na Floresta 
Nacional de Tapajós – por L.C. Fedalto; I.C.A. Mendes (770) 

• Um estudo sobre o tratamento preventivo de toretes de Pinus elliottii 
contra fungos manchadores – por P.S. Fernandes; E.S. Baena; L. Susin 
(772) 

• Contração volumétrica da madeira roliça de Eucalyptus saligna SMITH em 
estoque – por P.S. Fernandes; J.C. Saraiva Filho; M.C. Ferreira (774) 

• Variação estacional do teor de oleoresina em folhagem de Araucaria 
angustifolia, Pinus elliottii e Pinus taeda – por R.R. Fernandes; R.V. Soares 
(776) 

• Variação na umidade da madeira de eucalipto estocada em pátios 
industriais – por M.C. Ferreira; J.C. Saraiva Filho; P.S. Fernandes (779) 

• Variabilidade radial da madeira de Eucalyptus saligna – por C.E.B. Foelkel; 
C.A. Busnardo; C. Dias; C. Schmidt; R.M.R. Silva; J.B.V. Vesz  (782) 

• Método do máximo teor de umidade aplicado à determinação de 
densidade básica da madeira do eucalipto – por C.E.B. Foelkel; A.F. 
Milanez; C.A. Busnardo (792) 

• Avaliação de espécies madeireiras da Região de Tucuruí com vistas à sua 
introdução no mercado – por N. Franco (797) 

• Balanço analítico da madeira de Hovenia dulcis THUNB, proveniente de um 
povoamento da Estação Experimental de Silvicultura de Boca do Monte, 
Santa Maria, Rio Grande do Sul – por S.M.B. Frizzo; M.C.M. Silva; E.R.V. 

Boas (799) 

• A madeira de Cordia goeldiana HUBER – por J.I. Gomes (802) 

• Estudo das potencialidades de Bambusa vulgaris para produção de papéis 
tipo kraft – por J.L. Gomide; J.L. Colodette; R.C. Oliveira (808) 

• Qualidade da madeira de Acacia mearnsii da Região de Guaíba, RS – por 

J.V. Gonzaga; S. Menochelli; B. Rech; C.A. Busnardo; C.E.B. Foelkel (813) 

• Manufatura de painéis compensados com Eucalyptus: Caracterização de 

diversas espécies – por I.P. Jankowsky (821) 

• Norma brasileira para classificação de madeira serrada de folhosas 
(Primeira minuta) - por C.D.J. Lisboa; G.J. Zenid; J.B. Peck; E.J.N. Galvão; 

R.A.S. Ribeiro (825) 

• Avaliação de espécies madeireiras da Região Amazônica com vistas à sua 

introdução no mercado – por R.M. Nakamura (829) 
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• Estudo dos compostos fenólicos como traçadores taxonômicos das 

sementes do gênero Eucalyptus – por R.F.F. Novaes; H.V. Amorim; L.E.G. 
Barrichelo (830) 

• Obtenção de energia elétrica com gaseificadores de pequeno porte 
acoplados a grupos geradores a diesel – por A.C. Oliveira; A.A.O. Bento; 
A.A.S. Pontinha; A.L. Martins; A.O.L. Freire Neto; A. Narumiya; J.M. 

Venturelli; L.C.C. Coelho; M. Nakaoka; S.W. Eberlein; W. Pires (840) 

• Introdução industrial de adesivos de tanino – por F. Pastore Júnior; M.A.E. 

Santana; M. Sobral Filho; H.J. van der Slooten (842) 

• Influência da idade de corte nas características do carvão e da madeira de 
Eucalyptus grandis – por L.R. Ramalho; M.A. Pires; W.B. Falconi (845) 

• Resinagem de Pinus caribaea MOR. var bahamensis – por C. Ribas; 
L.M.A.G. Garrido; M.A.O. Garrido; J.L. Assini; N. Haga (851) 

• Informações botânicas sobre Cordia goeldiana HUBER – por I.A. Rodrigues 
(857) 

• Avaliação da densidade básica da madeira em árvores vivas – por S.C.S. 

Rosado; A. Brune (859) 

• Desenvolvimento de adesivos tanino-formaldeído: Efeito da quantidade de 

carga (“filler”) na qualidade da colagem – por M.A.E. Santana; M. Sobral 
Filho (863) 

• Aproveitamento dos resíduos de sisal – por C.H.F. Santos (868) 

• Estudo comparativo da produção de biomassa para energia entre 23 
espécies florestais – por L.B.X. Silva; F. Reichmann Neto; I. Tomaselli (872) 

• Fabricação de celulose de sisal – por N.M. Silva (879) 

• Viabilidade técnica da fabricação de vigas laminadas com madeira de 

Pinus caribaea var hondurensis e Pinus oocarpa e cola de tanino – por M.H. 
Souza; M.A.E. Santana; F. Pastore Júnior; G.M. Carvalho; L.R. Capitani 
(883) 

• Considerações sobre o balanço energético de florestas de eucalipto – por 
W. Suiter Filho; G.C. Rezende; S.L. Toninello; A.D. Dabés (887) 

• Madeiras de espécies florestais do Estado do Maranhão. I. Identificação e 
aplicações – por M. Tomazello Filho; J.P. Chimelo; P.V. Garcia; H.T.Z. Couto 
(891) 

• Madeiras de espécies florestais do Estado do Maranhão. II. Caracterização 
anatômica – por M. Tomazello Filho; J.P. Chimelo; P.V. Garcia (897) 

• Madeiras da Amazônia. Características e Utilização. Volume 1. Floresta 
Nacional do Tapajós – por H.J. van der Slooten; L.C. Fedalto; C.D.J. Lisboa; 
J.E. Melo; A.S. Mendes; M. Sobral Filho (902) 

• Eucalyptus grandis com 5 anos: Matéria-prima para a indústria de celulose 
– por C. Zvinakevicius; C.E.B. Foelkel; J. Kato (904) 
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Comissão 6 – Legislação Florestal Básica 

 
• O instituto da reposição florestal obrigatória – por R.M. Alvarenga (908) 

• Reposição obrigatória: Pluriparticipação nos empreendimentos florestais 
não incentivados – por P.L. Fischer (912) 

• Uma análise do ensino de engenharia florestal no Brasil – por H.P. Ladeira 

(916) 

 

Comissões Técnicas: Coordenadores, Moderadores, Relatores (920) 

 

 

= = = = = = = = 

 

Resumindo o descarregamento desse Volume DOIS dividido em 
TRÊS PARTES: 

 

Para abrir e baixar o Volume Dois, clicar nos endereços a seguir: 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf  

(Parte I - Do início até a página 266 do livro de trabalhos, ou Revista 

Silvicultura nº 28)  

 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf   

(Parte II - Da página 267 até a página 550 do livro de trabalhos, ou 

Revista Silvicultura nº 28)  

 

 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf  
 

(Parte III - Da página 551 até a página 920, que é a página final do livro 

de trabalhos, ou Revista Silvicultura nº 28) 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_III_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf
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Anais do Quinto Congresso Florestal Brasileiro 

Olinda / Pernambuco 

23 a 28 de Novembro de 1986 

 

 
Anais do 5º Congresso Florestal Brasileiro  

(Organização, Estrutura, Regimento, Programa, Trabalhos) 

 

 

Para abrir e baixar os Anais do 5º Congresso Florestal Brasileiro, 
clicar no endereço a seguir:  
 
http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf   
  

 
 
Conteúdo principal:  
 

• Editorial – por Ronaldo Algodoal Guedes Pereira – Presidente do 5º 
Congresso Florestal Brasileiro (01) 

• Diretoria e conselhos da SBS (03) 

• 5º Congresso: Promoção, patrocínio, colaboração e entidades envolvidas 
(05) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf
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• 5º Congresso: Comitê organizador, estrutura, organização, temas, 

objetivos, regimento (07) 

• Programa sumário (11) 

  

 

 

Sessão: Ambiência 
 

• Position Paper: Conservação da natureza no Brasil: Situação atual – por 
M.T.J. Pádua (13) 

• Criação de animais nativos no semi-árido do nordeste brasileiro – por B.V. 

Mendes (17) 

• Somando à energia. Manejo ambiental e os reflorestamentos  – por H. 

Hahrie; A.C. Oliveira; E.A. Couto; E.J. Morais; G.T. Ribeiro (22) 

• Usos múltiplos - Lazer – por J.R. Guillaumon; H.Y. Ogawa (25) 

• Manejo ambiental – por L. Pizzatto (32) 

• RESUMO: Análise da distribuição de micro-porta-iscas em áreas de 
reforma de Eucalyptus visando o controle de formigas cortadeiras (Atta spp. 

e Acormyrmex spp.) – por A.J. Laranjeiro; J.E.M. Alves; C.G. Marques; A.F. 
Almeida  (36) 

• Trilha interpretativa do Rio Taquaral. Parque Estadual de Carlos Botelho – 
por A.C. Dias; B.V. Moura Netto (36) 

• RESUMO: Plano diretor do Parque Florestal Municipal de Ponte Nova/MG – 

por F.A. Ferreira; A.J. Griffith; M.S. Marques (37) 

• RESUMO: Parque Estadual de Vassununga. Plano conceitual de manejo – 

por J.E.A. Bertoni; O.C. Negreiros; S.F. César; M.S. Noffs; R.M. Pfeifer; F.C. 
Serio; E.N. Domingues; C.E.F. Silva; G. Durigan; J.L. Moraes; W.J. 
Andrade; D.A. Silva; A.F. Barbosa; W. Ceneviva; I.F.A. Mattos (37) 

• RESUMO: Estudo da capacidade de carga do sistema praia-mar do Parque 
Estadual da Ilha Anchieta – por M.A.P. Marcondes; I.S. Mota (37) 

• RESUMO: Análise da frequência à floresta de recreação e educação 
ambiental de Assis – por M.F. Tabanez; E.P. Constantino (37)  

  

 

Sessão: Proteção Florestal 
 

• Position Paper: O papel da silvicultura alternativa na proteção florestal – 
por A. Baggio (38) 

• Manejo integrado de pragas e doenças em povoamentos de Eucalyptus no 
Brasil – por E. Berti Filho; T.L. Krugner (41) 

• Controle integrado: uma opção ao combate de pragas florestais no Brasil 
– por E.T. Iede (43) 
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• RESUMO: Usos de variáveis meteorológicas na determinação da umidade 

do material combustível de Pinus taeda – por A.C. Batista; R.V. Soares (46)  

• RESUMO: Efeito da serapilheira de Eucalyptus grandis no crescimento 

micelial de Pisolithus tinctorius em meio de cultura – por C.G. Auer; W. 
Bettiol (46) 

• RESUMO: Relações entre comportamento do fogo e danos a um 

povoamento de Pinus taeda – por D.S. Tozzini; R.V. Soares (46) 

• Biologia de Adeloneivaia subangulata (Lep.: Attacidae) – por D.A. 

Bressan; A.J.P. Freitas (46) 

• RESUMO: Biologia de Leptopharsa heveae e seus danos nas mudas de 
Hevea brasiliensis – por I.P.S. Moreira (47) 

• RESUMO: Fungos associados à rizosfera de Pinus taeda e Eucalyptus 
grandis no período seco, na Região do Cerrado – por J.S. Carneiro (47) 

• RESUMO: Microflora associada a sementes de essências florestais – por 
J.S. Carneiro (47) 

• RESUMO: Comparação entre quatro índices na determinação do grau de 

perigo de incêndios florestais no Município de Rio Branco do Sul/PR – por 
R.V. Soares (47) 

• RESUMO: Ocorrência de Pseudomonas solaceum nas espécies Eucalyptus 
pellita e Eucalyptus urophylla no Distrito Florestal Norte da Bahia – por W.J. 

Valentini (47) 

  

 

Sessão: Silvicultura & Manejo Florestal 
 

• Manejo sustentado de cerrado: uma necessidade para Minas Gerais – por 
C.R.O. Ferreira; E.M.B. Fonseca (48) 

• Desempenho do reflorestamento em pequenos e médios imóveis da Zona 

da Mata – por J.B. Assis; E. Silva; J.C.A. Araújo (50) 

• Usos múltiplos da leucena: produtividade no semi-árido brasileiro – por 

P.C.R.F. Lima  (55) 

• A silvicultura, o manejo e a produtividade florestal – por N.F. Barros (57) 

• O papel hidrológico da floresta na proteção dos recursos hídricos – por 

W.P. Lima (59) 

• Programa de pesquisa em cultura de tecidos de Eucalyptus spp. na 

Cenibra Florestal S.A. – por L.L. Silva; S.L. Teixeira; W.O. Campos; L.R. 
Capitani  (62) 

• RESUMO: Revegetação de áreas degradadas – por A. Reis; M.P. Guerra; 

R.O. Nodari; P.E. Carvalho (63) 

• RESUMO: Efeito do pastoreio sobre plantios florestais – por A.R.C. 

Almeida  (64) 
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• RESUMO: Caracteres silviculturais do jequitibá vermelho Cariniana legalis 

– por A.C.S. Zanatto; A.C.M.F. Siqueira; J.C.B. Nogueira; I.M. Cruz (64) 

• RESUMO: Influência do espaçamento na produção de madeira de 

Eucalyptus saligna – por A.J.P. Freitas; J.V. Gonzaga; F.W.S. França; B. 
Rech (64) 

• RESUMO: Obtenção de Rhizobium spp. para inoculantes de leguminosas 

arbóreas – por A.A. Franco; S.M. Faria; G.G. Silva; W.Q. Ribeiro Júnior; 
R.M. Jesus  (64) 

• RESUMO: Sobrevivência de Euterpe edulis em plantio sob diferentes tipos 
de vegetação – por B.V. Moura Neto; A.C. Dias; G. Yamazoe (64) 

• RESUMO: Efeito da poda aérea na produção de sementes em pomar de 

Pinus taeda – por C.J. Mendes; P. Bampi; P.M. Moreira (64) 

• RESUMO: Efeito da viabilidade técnica do interplantio em florestas de 

Eucalyptus em segunda rotação – por C.A.G. Finger; J.V. Gonzaga; A.J.P. 
Freitas (65) 

• RESUMO: Utilização de resíduos do desdobramento da madeira de Pinus 

na produção do cogumelo comestível Pleurotus ostreatus – por D. Ishigami; 
N.K.S. Yokomizo; E.S.F. Mucci  (65) 

• RESUMO: Características das espécies mais frequentes na arborização de 
ruas da cidade do Recife – por D. Biondi  (65) 

• RESUMO: Arquitetura do sistema radicular de E. saligna em diferentes 
condições de sítios e suas interações com as características do solo – por F. 
Spina-França; P.R.O. Macedo; M.C. Ferreira (65) 

• RESUMO: Estudo de espaçamentos com E. dunnii – por F. Spina-França; 
A.J.P. Freitas (65) 

• RESUMO: Produção de biomassa e balanço nutricional em plantações de 
eucaliptos e pinheiros: Implicações silviculturais – por F. Poggiani (65) 

• RESUMO: Armazenamento de sementes de espécies florestais nativas: 

Bowdichia sp (Macanaíba pele de sapo) e Cordhiatrichotoma (Louro) – por 
F.M.P. Rodrigues; R.M. Jesus; J.D. Vieira (66) 

• RESUMO: Avaliação do comportamento de plântulas de Dipteryx odorata 
(Cumaru) em viveiro para produção de mudas – por F.S. Mekdece; R.S.R.S. 
Fernandes; C.A.C. Lopes (66) 

• RESUMO: Plano de reposição florestal para o Estado do Paraná – 
Programa Energia – por F.R. Diapp (66) 

• RESUMO: Relações hídricas, atividades do sistema radicular e respostas 
estomáticas de E. camaldulensis sob deficiência hídrica, em condição de 
campo – por G.G. Reis (66) 

• RESUMO: Efeito da fertilização com composto orgânico associado com 
adubação mineral em povoamento de Eucalyptus saligna – por G.F.S. 

Sulzbacher; E.G. Koike (66) 

• RESUMO: Influência do composto orgânico quando aplicado em florestas 
de Eucalyptus de diferentes idades – por G.F.S. Sulzbacher; E.G. Koike (67)  
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• RESUMO: Pesquisa e experimentação com o suplemento agrícola 

biorgânico líquido “Orgamin” no desenvolvimento de mudas de Pinus 
caribaea var. caribaea para plantio – por G. Mariano; O. Buzatto;  C.S.M. 

Crestana; L.C.C. Coelho; A. Bergamasco (67) 

• RESUMO: Comportamento de Euterpe oleracea nas condições 
edafoclimáticas de Sete Barras/SP – por G. Yamazoe; A.C. Elias; B.V. Moura 

Netto (67) 

• RESUMO: Comportamento de Euterpe edulis plantado sob diferentes 

intensidades luminosas - por G. Yamazoe; B.V. Moura Netto; A.C. Elias (67)  

• RESUMO: Desnutrição de macronutrientes em plantas de algaroba – por 
H.P. Haag; A.A. Medeiros; A.F.S. França (67) 

• RESUMO: Desenvolvimento de gramíneas com diferentes preparos de solo 
sob povoamento de Pinus elliottii var. elliottii – por H.M. Silva; L.M.A.G. 

Garrido; M.A.O. Garrido (67) 

• RESUMO: Conservação genética do ipê-felpudo (Zeyhera tuberculosa) – 
por H.F. Luz; M. Ferreira; P.Y. Kageyama (68) 

• RESUMO: Germinação de embriões de babaçu “in vitro” – por I.C. Cabral 
(68) 

• RESUMO: Propagação vegetativa de freijó (Cordia goeldiana) através de 
estaquia – por I.C. Cabral (68) 

• RESUMO: Estaquia de mogno – por I.C. Cabral (68) 

• RESUMO: Maturação fisiológica de sementes de Eucalyptus grandis – por 
I.B. Aguiar; D. Perecin; P.Y. Kageyama (68) 

• RESUMO: Desenvolvimento floral de Eucalyptus grandis em Mogi Guaçu – 
por I.B. Aguiar; P.Y. Kageyama (68) 

• RESUMO: Influência do sombreamento sobre a germinação e produção de 
mudas de ipê (Tabebuia aurea) – por J.M.F. Albrecht; A.C. Nogueira (69) 

• RESUMO: Estudo morfológico de sementes de Virola surinamensis – por 

J.D. Vieira; C.T. Wetzel (69) 

• RESUMO: Caracterização e quantificação de elementos minerais de um 

povoamento de Pinus kesiya no Município de Itirapina/SP – por J.L. Timoni; 
S.N. Pagano (69)  

• RESUMO: Informações preliminares sobre o comportamento durante o 

armazenamento de sementes de espécies florestais: Eflex Mário Xavier 
(IBDF/RJ) – por J.R. Sousa; D.V. Ribeiro (69) 

• RESUMO: Tolerância de mudas de diferentes espécies/procedências de 
Eucalyptus à deficiência hídrica em dois substratos – J. Zani Filho; E.A. 
Balloni; J.L.M. Gonçalves (69) 

• RESUMO: Desenvolvimento do sistema radicular de Eucalyptus spp. sob 
diferentes condições de solo – por L.C. Krejci; L.C.G. Martins; P.Y. Lourenço 

(70) 

• RESUMO: Maturação fisiológica de sementes de canafístula (Peltophorum 
dubium) – por L.I.M. Ragagnin; l.L. Dias; V. Estefanel (70)  
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• RESUMO: Comparação entre dois métodos de avaliação e análise dos 

danos de geada em mudas de Eucalyptus viminalis  - por L. Lisbão Júnior 
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var. elliottii e Pinus taeda estabelecidos no sul e sudeste do Brasil: 

Resultados preliminares – por Y.M.M. Oliveira; S. Ahrens (172)  

  

 
Sessão: Legislação e Política Florestal 
 

• Propostas para a Assembleia Nacional Constituinte – por E.M. Correa; 
J.A.P. Gediel; L.S.P. Knopki; W. Loureiro; E.D. Rosal; M.C.B. Pereira; A.J. 

Santos; J.C. Diana (173) 
  

 

Sessão: Tecnologia de Produtos Florestais e Energia 
 

• Position Paper: Alternativas tecnológicas para melhor aproveitamento dos 
recursos florestais brasileiros – por A.R. Freitas (174)  

• Faça um bom uso de sua floresta – por C.E.B. Foelkel (178)  

• Carboquímica vegetal. O que há além da madeira – por M.R. Almeida; 
M.E.A. Rezende; V.M.N. Duarte  (179)  

• Madeira para energia: A verdadeira realidade do uso dos recursos 
florestais – por J.O. Brito (188)  

• RESUMO: Conversão química de madeiras da Amazônia. Carvão e 

briquetes de carvão vegetal – por A.A. Correa (193)  



91 

 

• RESUMO: Floresta Amazônica: Utilização de recursos florestais. Caso 

específico de celulose e carvão vegetal – por A.A. Correa(193)  

• RESUMO: Durabilidade da madeira de Eucalyptus urophylla preservada 

por processos sem pressão. Avaliação de ensaios de campo – por A.P.M. 
Galvão; I.P. Jankowsky (193)  

• RESUMO: Estudos preliminares de seis espécies arbóreas da Região do 

Grande Carajás visando seu aproveitamento energético – por B.M.T. 
Wauter; T.C.M. Pastore; E.Y. Arakaki; J.C. Gonçalves (194)  

• RESUMO: Caracterização da qualidade da madeira e da celulose kraft 
produzida a partir de árvores de Acacia mearnsii sadias e atacadas por 
gomose – por C.A. Busnardo; J.V. Gonzaga; C.A. Sansígolo  (194)  

• RESUMO: O fenômeno de apodrecimento central do cerne de árvores 
vivas de Eucalyptus: Qualidade da madeira – por C.E.B. Foelkel; C.A. 

Busnardo; B. Rech (194)  

• RESUMO: Utilização do fungo termófilo Thermoascus aurantiacus na 
degradação dirigida de cavacos de eucalipto – por C.G. Auer; L.E.G. 

Barrichelo; M.P. Ferrari (194)  

• RESUMO: Ocorrência de fungos termófilos em pilhas de cavacos de 

Eucalyptus spp. com auto-aquecimento – por C.G. Auer; T.L. Krugner; 
L.E.G. Barrichelo (194)  

• RESUMO: Resinagem de Pinus elliottii: Efeito da quantidade de pasta 
sulfúrica na produção de resina e na altura das estrias – por C. Ribas; J.L. 
Assini  (195)  

• RESUMO: Tecnologia alternativa para produção de chapas de aglomerado 
de cimento-madeira – por D.E. Teixeira; H.S. Pereira (195)  

• RESUMO: Caracterização da madeira de procedência de Pinus caribaea 
var. hondurensis, P. kesyia e P. oocarpa para a produção de celulose kraft – 
por F.R.A. Camargo; M.M. Lima; L.E.G. Barrichelo; N. Nicolielo; M.P. Ferrari 

(195)  

• RESUMO: Estudo comparativo das madeiras de Eucalyptus torelliana e 

Eucalyptus grandis para a produção de polpa kraft - por F.J.J. Machado; J.L. 
Gomide; W.O. Campos; L.R. Capitani (195)  

• RESUMO: Rendimento em serraria de mogno (Swietenia macrophylla) – 

por H.S.A. Mafra Filho; J.C. Gonçalves (195)  

• RESUMO: O creosoto de Eucalyptus spp. como preservativo para madeiras 

– por I.P. Jankowsky; E.S. Lepage (196)  

• RESUMO: Variações na composição química do creosoto de Eucalyptus 
spp. – por I.P. Jankowsky; M.F.P.S. Mota; E.S. Lepage (196)  

• RESUMO: Variação da densidade básica da madeira de doze espécies de 
Eucalyptus plantadas em Uberaba, MG – por J.A. Sturion; J.C. Albino; M. 

Morita (196)  

• RESUMO: Comparação da qualidade da madeira de três procedências de 
Eucalyptus dunnii para fins energéticos – por J.C.D. Pereira; A.R. Higa; J.Y. 

Shimizu; R.C.V. Higa (196)  
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• RESUMO: Determinação do ponto de saturação das fibras da madeira de 

Eucalyptus saligna por meio de suas propriedades mecânicas – por J.T. 
Lima; S.C.S. Rosado (196)  

• RESUMO: Estudo comparativo das características silviculturais e da 
qualidade da madeira de nove procedências de Eucalyptus tereticornis 
introduzidas na Região de Guaíba/RS – por J.V. Gonzaga; M. Onuki; I.F.O. 

Gomes (196)  

• RESUMO: Contribuição para o estudo da toxidez do alcatrão da madeira 

em relação a quatro fungos xilófagos – por J.C. Gonçalez; J.A. Castro; 
S.M.S.M. Filgueiras (197)  

• RESUMO: Estudos tecnológicos da madeira de Pinus elliottii var. elliottii 

considerando o aspecto resinagem – por J.C. Gonçalez; M.R. Souza,; V.A. 
Martins; V.R. Coradin; L.C. Fedalto; J.E. Melo; J.C. Mendes (197)  

• RESUMO: Caracterização tecnológica de três espécies de madeiras que 
ocorrem no Distrito Federal – por J.C. Gonçalez; V.A. Martins; J.C. Mendes; 
M.J. Siqueira; M.I.A. Fidelis (197)  

• RESUMO: Comparações entre técnicas de micro-resinagem – por L.M.A.G. 
Garrido; M.A. Zandarin; L.M.A.B. Salles (197)  

• RESUMO: Produção de resina de Pinus elliottii em Campos do Jordão – por 
L.A. Bucci; C. Ribas; J.L. Assini (197)  

• RESUMO: Implantação de campo de testes para avaliação de inseticidas 
de solo no controle de térmitas subterrâneos – por M.V.S. Alves (197)  

• RESUMO: Introdução de novas espécies de madeiras para fabricação de 

móveis – por M.H. Souza (198)  

• RESUMO: Madeiras para instrumentos musicais: II Parte – por M.R. Souza 

(198)  

• RESUMO: Durabilidade natural de madeiras em contato com o solo: III – 
por M.S. Cavalcanti; R.G. Montagna; G.A.C. Lopez; E.S.F. Mucci (198) 

• RESUMO: Prevenção e controle das rachaduras de topo em tora de 
Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden – por O.J.R. Aguiar; I.P. Jankowsky (198)  

• RESUMO: Briquetagem de carvão vegetal no Brasil. Aspectos técnicos e 
econômicos – por P.J.P. Fontes; W.F. Quirino; E. Arakaki  (198)  

• RESUMO: Densidade da madeira e suas relações com as tensões de 

crescimento – por P.S. Fernandes (198)  

• RESUMO: Tensões de crescimento em progênies de Eucalyptus urophylla 

S.T. Blake – por P.S. Fernandes (199)  

• RESUMO: Tensões de crescimento em toras de Eucalyptus saligna Smith e 
suas relações com os diâmetros – por P.S. Fernandez; M.C. Ferreira (199)  

• RESUMO: Efeito da concentração da pasta na produção de resina – por 
P.S. Fernandez; R.G.S. Osório; J.C. Destefani; J.L. Stape (199)  

• RESUMO: Estudo do efeito da largura do painel da produção de resina – 
por P.S. Fernandez; R.G.S. Osório; J.C. Destefani; J.L. Stape (199)  
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• RESUMO: Densidade básica entre procedências, classes de diâmetro e 

posições em árvores de Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna – por V.R. 
Souza; M.A. Carpim; L.E.G. Barrichelo (199)  

• RESUMO: Teste de acendimento de briquetes de carvão vegetal para uso 
doméstico – por W.F. Quirino; H.A. Dias (199)  

• RESUMO: Madeiras da Amazônia. Características e utilização. Volume III: 

Estação Experimental de Curuá-Una – por Laboratório de Produtos 
Florestais - IBDF (199)  

 

 

 

Para abrir e baixar os Anais do 5º Congresso Florestal Brasileiro, 
clicar no endereço a seguir:  
 

 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/41_Silvicultura_Edicao_41_Especial.pdf
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Anais do Sexto Congresso Florestal Brasileiro 

Campos do Jordão / São Paulo 

22 a 27 de Setembro de 1990 

 

 

Anais do 6º Congresso Florestal Brasileiro  
(EM TRÊS VOLUMES) 

 

= = = = = = = === 
 

 
 

 VOLUME Nº UM - Anais do 6º Congresso Florestal Brasileiro – 
(Trabalhos Convidados e de Posicionamento) 

 

Para abrir e baixar o VOLUME Nº UM dos Anais do 6º Congresso 
Florestal Brasileiro, clicar no endereço a seguir:  

 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me1.pdf   

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1.pdf
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Conteúdo do Volume UM do 6º Congresso Florestal Brasileiro: 

 
 

• Índice (i) 

• Estrutura diretiva da SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura (ii) 

• Estrutura diretiva da SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros 
Florestais (iii) 

• Promotores, organizadores, colaboradores (iv) 

• 6º Congresso Florestal Brasileiro. Florestas e Meio Ambiente: Conservação 

e Produção, Patrimônio Social - Comitês (01) 

• Regimento e estruturação do congresso (02) 

• Calendário técnico (09) 

 

 

Comissão Técnica 1: Planejamento e Economia do Recurso Florestal 
 

• Trabalho de Posicionamento: A atividade florestal como um dos 
instrumentos de desenvolvimento do Brasil – por J.D.P. Siqueira (15) 

• Trabalho Convidado: Sistema informatizado de planejamento e controle 
de exploração florestal – por F.A.P. Torraca (18) 

• Trabalho Convidado: As indústrias na Amazônia e o uso dos recursos 

florestais – por E.F.M. Terezo (19) 

• Trabalho Convidado: Sistema automatizado de planejamento e controle de 

exploração florestal – por F.A.P. Torraca (24) 

 
 

 

Comissão Técnica 2: Avaliação dos Recursos Florestais e Manejo 
 

• Trabalho de Posicionamento: Manejo sustentado de florestas naturais – 
por R.T. Hosokawa (26) 

• Trabalho Convidado: Subsídios do sensoriamento remoto para o manejo 

florestal: Estado atual e perspectivas – por V.C. Carvalho; Y.E. 
Shimabukuro; J.R. Santos; P. Hernandez Filho (28) 

• Trabalho Convidado: Manejo sustentado da floresta tropical úmida de 
terra-firme na Região de Manaus: Um projeto de pesquisa do INPA – por N. 
Higuchi; G. Vieira (34) 

• Trabalho Convidado: Inventário florestal do Estado de São Paulo – por 
I.F.A. Mattos (38) 

• Trabalho Convidado: Possibilidades da produção de madeira em floresta 
densa de terra firme da Amazônia Brasileira – por J.N.M. Silva (39) 
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Comissão Técnica 3: Política e Legislação Florestal 

 
• Trabalho de Posicionamento: Direitos e restrições ao uso da propriedade 

florestal – por J.P. Magalhães (51) 

• Trabalho Convidado: Legislação florestal: Evolução e avaliação – por M.T. 
Swiokio (53) 

 

 

Comissão Técnica 4: Educação Florestal, Ensino e Pesquisa 
 
• Trabalho de Posicionamento: O ensino e a pesquisa florestal no Brasil: 

Situação atual e necessidades futuras – por F. Poggiani (59) 

• Trabalho Convidado: A contribuição do ensino e da pesquisa na 

consolidação das alternativas de uso múltiplo da floresta – por M.H. 
Alegretti (62) 

• Trabalho Convidado: Lazer e educação ambiental em florestas do Estado 

de São Paulo – por M.F. Tabanez; S. Herculiani (64) 

 

 

Comissão Técnica 5: Funções Múltiplas das Florestas: Conservação e 

Recuperação do Meio Ambiente 
 

• Trabalho de Posicionamento: Diretrizes ambientais para projetos de 
mineração na Amazônia – por J.J. Griffith; D.D. Williams; R.M. Franco; F.S. 
Bretas (69) 

• Trabalho Convidado: FLORAM Nordeste Seco: Uma proposta de 
florestamento para o semi-árido brasileiro – por A.N. Ab’Saber (78) 

 

 
 
Comissão Técnica 6: Silvicultura e Melhoramento Genético Florestal 

 
• Trabalho de Posicionamento: Desenvolvimento do Eucalyptus do futuro – 

por E. Campinhos Júnior; E. Cláudio-da-Silva Júnior (83) 

• Trabalho Convidado: O estado-da-arte de sistemas agroflorestais no Brasil 
– por L. Couto (94) 

• Trabalho Convidado: Técnicas silviculturais objetivando minimizar 
impactos ambientais – por Equipe Técnica da Duraflora S.A. (98) 

• Trabalho Convidado: Crescimento e qualidade de fuste de espécies e 
procedências de Pinus tropicais em São Paulo e Santa Catarina – por J.Y. 
Shimizu; K. Massaki (104) 
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Comissão Técnica 7: Silvicultura de Espécies Nativas 
 

• Trabalho Convidado: Plantações mistas com espécies nativas com fins de 
proteção a reservatórios – por P.Y. Kageyama; L.C. Biella; A. Palermo 
Júnior (109) 

• Trabalho Convidado: Biologia e manejo de fragmentos de florestas 
naturais – por V.M. Viana (113) 

• Trabalho Convidado: Silvicultura de algumas espécies nativas da 
Amazônia – por J.A.G. Yared (119) 

 

 

 
Comissão Técnica 8: Tecnologia de Produtos Florestais 

 
• Trabalho de Posicionamento: Pesquisa em tecnologia de produtos 
florestais no Brasil: Visão geral e perspectivas – por P.J.P. Fontes; C.D.J. 

Lisboa; T.C.M. Pastore (123) 

• Trabalho Convidado: Potencial e limitações das indústrias de base florestal 

no Brasil – por A.R. Freitas (129) 

• Trabalho Convidado: Substituição de espécies de madeiras nativas por 

madeiras de reflorestamento – por L.T. Watai (131) 

 

 
 

Comissão Técnica 9: Manejo de Áreas Silvestres 
 

• Trabalho de Posicionamento: Sistema nacional de unidades de 
conservação no Brasil: A realidade técnico-política – por M.S. Milano (134) 

• Trabalho Convidado: O habitat para a fauna – por C. Firkowski (139) 

• Trabalho Convidado: Áreas silvestres, manejo e conservação da Mata 
Atlântica – por H.Y. Ogawa; A.Q. Mattoso; A. Custódio Filho; F.C. Sério 

(144) 

• Trabalho Convidado: Recuperação do ecossistema Mata Atlântica de 
Encosta – por S.L. Pompéia (146) 

 

 

 

 

= = = = = = = === 
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VOLUME Nº DOIS - Anais do 6º Congresso Florestal Brasileiro  
(Trabalhos Voluntários - Resumos) 

 

Para abrir e baixar o Volume Dois, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me2.pdf 
 
 

 
Conteúdo introdutório do Volume Dois: 

 
 
• Índice do livro dois (o) 

• Editorial – por Amantino Ramos de Freitas, presidente do congresso (i) 

• Estrutura diretiva da SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura (ii) 

• Estrutura diretiva da SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros 
Florestais (iii) 

• Promotores, patrocinadores, colaboradores e entidades envolvidas (iv) 

• Comitê organizador e cordenadores (01) 

• Regimento do 6º Congresso Florestal Brasileiro (02) 

• Calendário técnico do 6º Congresso Florestal Brasileiro (09) 

 

 
 
Comissão Técnica 1: Planejamento e Economia do Recurso Florestal 

 
• RESUMO: Sensibilidade econômico-estratégica do uso de herbicidas em 

regiões acidentadas junto a algumas atividades florestais – por P.R.O. 
Macedo; P.F. Castro; A.V. Rodrigues; O.D. Campos; G.A. Vieira (15) 

• RESUMO: Levantamento e análise de alguns sistemas de exploração de 

Pinus spp. no sul do Brasil – por P.T. Fenner; J.R. Malinovski (15) 

• RESUMO: Avaliação de regimes de manejo para Pinus sp através do Valor 

Presente Líquido – por J.C. Ohlson; J.R. Duarte (16) 

• RESUMO: Planejamento e controle do sistema de transporte rodoviário 
florestal – por A.A.A. Barros; C.C. Machado (16) 

• RESUMO: • Viveiro suspenso da Riocell: Racionalização do quadro de 
mão-de-obra através da implantação de um sistema de produção de mudas 

com usos múltiplos - por F.A.S. Ferreira; E.R. Marchetti (16) 

• RESUMO: Forno de alvenaria retangular para carbonização de eucalipto – 

por H. Hahne; A.C. Oliveira; C.P. Nogueira (17) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2.pdf
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• RESUMO: Planejamento da produção sustentada de matéria-prima 

florestal para empresas verticalizadas – por L.F. Menezes; P.R. Schneider; 
J.E. Klein (17) 

• RESUMO: Desenvolvimento de rebaixador mecanizado de cepas – por C.A. 
Guerreiro; A. Romero; L.H. Wadouski (18) 

• RESUMO: Análise operacional de sistemas de abate mecanizado – por 

L.P.A. Pereira Filho; W.F. Mendonça Filho (18) 

• RESUMO: Desbrota mecanizada: Uma nova opção na condução de 

povoamentos de Eucalyptus – por R.M. Protil; M.A.G. Chemale; E.P. 
Bortolás; N.J. Balancelli (19)  

• RESUMO: Determinação do prejuízo econômico para Eucalyptus grandis 

(W. Hill ex Maiden) destinado à produção de carvão vegetal resultante de 
sua exploração após a idade ótima de corte – por E.B.S. Smith; H.P. 

Ladeira; L. Couto; A.A.A. Barros (19) 

• RESUMO: A madeira no declínio do extrativismo vegetal na Amazônia – 
por C.M. Corrêa; A.A. Corrêa (20) 

• RESUMO: Análise econômica de projetos florestais segundo a teoria 
dinâmica da avaliação de investimentos – por V. Scherer; J.L.P. Rezende 

(20) 

• RESUMO: Métodos de avaliação de benefícios indiretos de florestas: Uma 

revisão – por L.O.L. Pedreira (20) 

 

 

Comissão Técnica 2: Avaliação de Recursos Florestais e Manejo 
 

• RESUMO: O uso de funções Spline no cálculo de volume de árvores – por 

F.F. Kirchner; A. Figueiredo Filho; J.R.S. Scolforo; S.A. Machado; E.A. 
Mitishita (22) 

• RESUMO: Incremento médio anual de algorobais do Seridó/RN – por 

M.J.B. Zakia; F.G. Pareyn; R.N. Burkart; E.M.B.I. Isaia (22) 

• RESUMO: Análise da cobertura florestal das bacias hidrográficas dos rios 

Cabo Verde e Machado no sul de Minas – por J.C. Campos; P.R.C. Landgraf 
(23)  

• RESUMO: Estudo de modelos matemáticos para estimar o volume por 

hectare em um povoamento de Pinus taeda L. em Piraí do Sul/PR – por 
M.A.D. Rosot; D.B. Emerenciano; N.C. Rosot; S.A. Machado (23) 

• RESUMO: Análise de séries temporais de largura de anéis de crescimento 
em Araucaria angustifolia (BERT.) O. KTZE – por A.C. Oliveira (24) 

• RESUMO: Contagem de copas de pinheiro do Paraná em fotografias 

aéreas verticais (Convencionais e 35 mm coloridas), caso de estudo do 
Capão da Imbuia, Curitiba, Paraná – por A.A. Disperati; J. Skalski Júnior 

(24) 
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• RESUMO: Comportamento espectral de mudas de Eucalyptus grandis em 

diferentes percentagens de cobertura – por S. Amaral; M.I. Kazmierczak; 
N.J. Zerbini; V.C. Carvalho (25) 

• RESUMO: Avaliação de danos em povoamentos de Araucaria angustifolia 
usando fotografias aéreas não métricas – por C. Lingnau; A.A. Disperati; 
J.H. Pedrosa-Macedo; F.F. Kirchner (25) 

• RESUMO: Estudo de funções de distribuição diamétrica dos produtos dos 
primeiros desbastes de plantações de Pinus taeda, no Estado do Paraná - 

por S.A. Machado; R. Bacouis; L.C.P.T. Marquesini (26) 

• RESUMO: Uso da Transformação de Box e Cox no ajuste de modelos 
volumétricos – por J.A.A. Silva (26) 

• RESUMO: Classificação de árvores de eucaliptos para postes – por J.C.C. 
Campos; H.G. Leite; R.N. Souza (27)  

• RESUMO: Otimização de parcelas em levantamentos botânicos utilizando 
o método da regressão múltipla – por A.J.N. Vasconcelos; J.A.A. Silva; G.R. 
Melo (27) 

• RESUMO: Subsídios para o manejo do cerrado – por F. Costa Neto (27)  

• RESUMO: Desenvolvimento de metodologia de inventário florestal 

contínuo em Eucalyptus para classificação de sítio – por O. Menegol; P.T.C. 
Louzada (28) 

• RESUMO: Funções de crescimento de espécies florestais para Região de 
Carajás – por J.P.C. Lima; J.M. Maeda; C.C. Cerqueira (28) 

• RESUMO: Os sistemas de manejo florestal para a Amazônia – por J.D.P. 

Siqueira; M.F. Souza (29) 

• RESUMO: Inventário florestal nacional: Uma proposta para o caso 

brasileiro – por H.B. Amorim; S. Péllico Netto (29) 

• RESUMO: Produção sustentada: Uma alternativa para evitar o 
desmatamento – por R.M. Jesus; M.S. Menandro; A. Garcia (29) 

• RESUMO: Amostragem quantitativa na Floresta Tropical Úmida da 
Amazônia Central baseada num inventário em grande escala em mata de 

“terra firme” – por J. Rankin-de-Merona (30) 

 
 

Comissão Técnica 3: Política e Legislação Florestal 
 

• RESUMO: Economia, política e legislação florestal. Caracterização do setor 
florestal – por L.C. Ribas (31) 

• RESUMO: Alguns aspectos da política florestal para a Região Sul do Estado 

do Paraná – por L.O.L. Pedreira (31) 

• RESUMO: Cooperativismo: Uma necessidade do setor florestal – por J. 

Skalski Júnior (32)  

• RESUMO: Evolução da ocupação das coberturas florestais no Brasil – por 
H.M. Flor (32) 
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• RESUMO: Legislação ambiental relativa a áreas naturais protegidas – por 

C.E.F. Silva (32) 

• RESUMO: Proposta para a pesquisa e o desenvolvimento do setor de 

tecnologia e utilização de produtos florestais da Amazônia – por D.A. Silva; 
J.L.M. Matos; P.F. Trugilho; S. Iwakiri (33)  

• RESUMO: Aspectos do setor florestal do Estado do Amazonas – por A.C. 

Hummel; L.J. Minette (33)  

 

 
Comissão Técnica 4: Educação Florestal, Ensino e Pesquisa 

 

• RESUMO: Programa de recreação ambiental da Floresta de Avaré (SP) – 

por H. Aoki; M.C. Doro (34) 

• RESUMO: Estudos fitossociológicos visando à utilização de um trecho de 

floresta na educação ambiental – por V.D.F. Nastri; M.P. Rosa; R.O. Dorta; 
M.C. Faria (34) 

• RESUMO: Treinamento para monitores do subprograma de interpretação 

da natureza do Parque Estadual da Cantareira – por H. Dutra (35)  

• RESUMO: Proposta de reformulação da exposição do Museu da Pedra 

Grande, Parque Estadual da Cantareira (SP) – por S. Herculiani (35) 

• RESUMO: Extensão universitária. Experiência com educação ambiental em 

escola pública de primeiro grau – por R.C.D. Barseleri; A.L.P. Melo; M. 
Imamoto (36) 

• RESUMO: Proposta educacional para o ramo madeireiro – por J.V.O. 

Moura; V.L. Amaral (36) 

 

 

Comissão Técnica 5: Funções Múltiplas das Florestas: Conservação e 
Recuperação do Meio Ambiente 

 

• RESUMO: Análise do potencial agrosilvopastoril do Estado do Mato 
Grosso/BR – por R.L.G. Macedo (37) 

• RESUMO: Estudos básicos para três espécies ocorrentes em mata ciliar, 
visando sua utilização em reflorestamento de áreas degradadas – por J.M. 
Barbosa; L.M. Barbosa; W.A. Pisciottano; T.S. Silva; L.M. Asperti; C. 

Bedinelli; S.R.G. Santos; E.F. Belasque (37) 

• RESUMO: Seleção preliminar de espécies pioneiras para vegetação: A 

observação de laboratórios naturais – por A.C. Carpanezzi; L.G.S. Costa; 
P.Y. Kageyama; C.F.A. Catro (38) 

• RESUMO: A Reserva Florestal da Edgardia: Uma estratégia de 

conservação – por V.L. Engel; S.R. Silva Filho (38) 

• RESUMO: Abundância e diversidade da regeneração natural sob mata 

ciliar implantada – por G. Durigan; H.C.S. Dias (39) 
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• RESUMO: Consorciação de Eucalyptus grandis W. Hill ex. Maiden com 

culturas agrícolas anuais no Vale do Rio Doce, Minas Gerais – por C.A.M. 
Passos; L. Couto; J.M. Gomes; L.R. Capitani (39) 

• RESUMO: Comportamento de três espécies florestais durante o 
estabelecimento de um sistema agrosilvopastoril no Município de 
Paragominas, Pará – por L.C.T. Marques (40) 

• RESUMO: Efeito da implantação de maciços florestais na reabilitação do 
solo degradado pela mineração de xisto betuminoso – por F. Poggiani; C.C. 

Monteiro (40) 

• RESUMO: Desmatamento e uso natural da terra no Estado do Acre – por 
H. Lunz; V.F.G. Pereira; A.M.B. Pereira (41)  

• RESUMO: Regeneração natural de mata ciliar na Estação Ecológica de 
Bauru – por J.C.B. Nogueira (41) 

• RESUMO: Controle do impacto ambiental na exploração florestal: Proposta 
de normas – por A.P. Souza (42)  

• RESUMO: A influência do homem no ambiente natural da Serra do 

Baitaca, Município de Quatro Barras, Paraná – por C.V. Roderjan; E. 
Struminski (42) 

• RESUMO: A silvicultura na Região de Trás-os-Montes (Norte de Portugal) 
– por A. Loureiro (43) 

• RESUMO: Recomposição ambiental em áreas de empréstimo e jazidas da 
Usina Hidrelétrica de Nova Ponte – por E.M.B. Fonseca; A.P.S. Rezende; 
M.G. Carneiro; J.P.V. Lucena; B.C.A. Marques (43) 

• RESUMO: Reposição de matas ciliares no norte do Paraná – por M.C. 
Nadolny; A. Contar (44) 

• RESUMO: Recuperação de uma área “desertificada” no sul do Brasil – por 
C. Steiner; F.A.S. Ferreira; I. Ceron (44) 

• RESUMO: Comportamento de algumas espécies vegetais na recomposição 

de matas nativas – por E.G. Santarelli (45) 

• RESUMO: Plantas indicadoras de poluição ambiental: Uma abordagem 

metodológica exemplificada em Tabebuia chrysotricha – por A. 
Wandembruck; M. Moraes; M.T. Inoue (45) 

• RESUMO: Potencialidades do Jardim Botânico do Curado, Recife, 

Pernambuco – por D.C. Amaral; D. Biondi (46) 

• RESUMO: Estudos fitoquímicos em espécies florestais do Parque Estadual 

do Morro do Diabo, Estado de São Paulo – por M.N. Sakita (46) 

• RESUMO: Estudo hidrodinâmico na floresta latifoliada das escarpas da 
Serra do Mar na Região de Cubatão, São Paulo – por S.F. Cesar; E.N. 

Domingues; M.A. Nalon; A.C.V. Vellardi (46)  

• RESUMO: Mapeamento evolutivo da vegetação da Serra do Mar, Cubatão, 

São Paulo – por I.F.A. Mattos; C.K. Matsukuma (47) 

• RESUMO: Reflorestamento de áreas críticas nas cidades do Rio de Janeiro 
e Petrópolis – por C.P.B. Machado; N.J. Penna; M.C.N. Vieira (47) 
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• RESUMO: Avaliação do potencial melífero em espécies vegetais em 

Colombo, Paraná – por F.C. Silva; A. Pegoraro (48) 

• RESUMO: Proposta para a criação de um sistema de unidades de 

conservação da Araucaria angustifolia no Estado do Paraná – por F.A.Gubert 
Filho (48) 

• RESUMO: Recomposição com essências nativas de cerrado – por J.D. 

Vieira; A.S. Diniz; F.R. Dario (49)  

• RESUMO: Desenvolvimento de algumas espécies florestais nativas – por 

S.M. Sato (49)  

• RESUMO: Cosmovisão holística do uso múltiplo da floresta – por V.C. 
Carvalho (50)  

• RESUMO: Programa de reflorestamento da mata ciliar do Reservatório da 
Itaipu Binacional-ME – por A.C. Muller; F.J.S. Carbonar; V.H. Zelazowski 

(50) 

• RESUMO: Produção de borracha natural de maniçoba em consórcio com 
espécies forrageiras no nordeste semi-árido – por J. Ribaski (51)  

 

 

Comissão Técnica 6:  Silvicultura e Melhoramento Genético Florestal 
 

• RESUMO: Estudo comparativo do desempenho fotossintético entre mudas 
micropropagadas e estaqueadas de Eucalyptus grandis x Eucalyptus 

urophylla – por M.T. Inoue; J.D. Vieira; G. Correa (52) 

• RESUMO: Rejuvenescimento e estaquia de pinheiros tropicais: Resultados 
preliminares – por A.N. Gonçalves (52) 

• RESUMO: Variação estacional da deposição de serapilheira em 
povoamentos de Pinus taeda na Região de Ponta Grossa, Paraná – por C.W. 

Koehler; R.V. Soares; C.B. Reissmann (53) 

• RESUMO: Estratégia para implantação de florestas de rápido crescimento 
pela Fundação de Tecnologia Industrial no Vale do Paraíba, São Paulo – por 

W. Gonçalves (53)   

• RESUMO: Estado nutricional e fatores limitantes do crescimento de Pinus 

taeda L. em Telêmaco Borba, Paraná. Parte I: Crescimento e produção – 
por L.S.L. Garicoits; S.A. Machado; A. Santos Filho; C.B. Reissmann (54) 

• RESUMO: Proteção florestal: O risco vem de fora? – por J.H.P. Macedo 

(54) 

• RESUMO: Gorgulho-do-eucalipto: Uma nova praga? – por E.L. Nadvorny 

(54)  

• RESUMO: Características acículas para a identificação de fenótipos 
diferentes em povoamentos de Pinus oocarpa Schiede – por L.C. Davide; 

A.J. Araújo; A.V. Gomes; J.Y. Shimizu (55)  
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• RESUMO: Influência de alguns fatores do solo no crescimento da teca 

(Tectona grandis L.F.) no cerrado do Estado de Mato Grosso – por W.A.T. 
Matricardi; H.T.Z. Couto (55) 

• RESUMO: Seleção individual em Pinus elliottii Eng. var. elliottii para 
produção de resina no Instituto Florestal de São Paulo – por L.M.A.G. 
Garrido (56)  

• RESUMO: Estudo silvicultural de espécies da América Central – por D.V. 
Toledo Filho; P.R. Parente; A.C.S. Zanatto; C.L.S. Pires (56) 

• RESUMO: Testes de origens de Liquidambar styraciflua L. na Região de 
Paraguaçu Paulista, São Paulo – por C.L.S. Pires; L.M.A.G. Garrido (57)  

• RESUMO: Avaliação do programa clonal de Eucalyptus na Florestas Rio 

Doce S/A. (FRDSA) – por M. Onuki; A.R. Silva (57) 

• RESUMO: Testes de espécies/procedências de Pinus no Planalto Tapajós, 

Pará – por L.M. Viana; J.A.G. Yared; M. Kanashiro (57) 

• RESUMO: Eucalipto x leguminosa: Alternativa para manutenção da 
produtividade florestal – por P.S. Ferreira Neto; L. Couto; J.M. Gomes (58)  

• RESUMO: Condução e utilização de bancos de conservação genética de 
eucalipto – por M.D.V. Resende; R. Vencovsky (58) 

• RESUMO: Produção de clones de Pinus spp. através da enxertia em 
diferentes épocas do ano – por A.A. Silva; A.C.M.F. Siqueira; R.C. 

Romanelli; A. Bergamasco (59) 

• RESUMO: Formação de mudas de Acacia mangium L.: Resposta a calcário 
e fósforo – por L.E. Dias; V.H. Alvarez V.; S. Brienza Júnior (59) 

• RESUMO: Ampliação da rede experimental de melhoramento de eucalipto 
do CNPF/Embrapa – por H.D. Silva; A.R. Higa; S.M Souza (60)  

• RESUMO: Variabilidade genética em progênies de meio-irmãos de 
Eucalyptus citriodora em condições de viveiro – por I.E. Pires; R.C.G. 
Borges; J.M. Gomes; I.S. Martins (60) 

• RESUMO: Sobrevivência e crescimento de doze espécies de eucalipto em 
Dois Vizinhos, Paraná – por A.R. Higa; P.E.R. Carvalho (61) 

• RESUMO: Classificação de sítio para povoamentos de Pinus taeda no sul 
do Brasil – por Y.M.M. Oliveira; E.B. Oliveira; W.L. Hafley (61) 

• RESUMO: Ocorrência de duas espécies do gênero Gonipterus em Pinus 

patula em Santa Catarina – por E.T. Iede; S.R.C. Penteado; G.H. Rosado 
Neto (62) 

• RESUMO: Propagação “in vitro” de Eucalyptus saligna – por M. Fantini 
Júnior; M.E.C. Graça (62)  

• RESUMO: Micropropagação de Eucalyptus citriodora e Eucalyptus 

tereticornis – por M.E.C. Graça; D.N.H. Pinedo; A.J. Araújo (63) 

• RESUMO: Efeitos de propriedades dos solos na produtividade de duas 

espécies de eucalipto na Região do Médio Rio Doce – por J.A.S. Santana; 
L.M. Costa; N.F. Barros; R.F. Novais; D.N. Carmos (63)  
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• RESUMO: Resposta de mudas de Eucalyptus spp. à calagem – por R. 

Goulart; J.L. Teixeira; R.F. Novais; N.F. Barros; P.R.O. Macedo (64) 

• RESUMO: Comportamento do Eucalyptus cloeziana F. Muell em sistemas 

consorciados com forrageiras na Região do Cerrado, em Minas Gerais – por 
F.L.C. Santos; L. Couto; R. Garcia (64) 

• RESUMO: Utilização do hemíptero predador Podisus connexivus para o 

controle de lagartas desfolhadeiras de Eucalyptus spp. – por G.D. Freitas; 
A.C. Oliveira; E.J. Morais; J.A. Barcelos (65) 

• RESUMO: Acumulação e decomposição da serapilheira (“litter”) em 
florestas de Eucalyptus grandis  e Eucalyptus urophylla em região de 
cerrado – por A.R. Pereira; N.F. Barros; R.F. Novais (65) 

• RESUMO: Isoenzimas de Eucalyptus: Técnicas para extração e 
eletroforese – por I. Peters; A.C. Alfenas; A.M.S. Moreira; F.A. Gilli; F.C.G. 

Martins (66) 

• RESUMO: Estudos de sistemas silviculturais utilizando procedências e 
progênies de Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze – por S.T. Alves (66) 

• RESUMO: Manejo da brotação de Eucalyptus salina objetivando 
restabelecer a população original do povoamento – por A.J.P. Freitas; J.E.M. 

Klein; E.P. Bortolás (67) 

• RESUMO: Efeitos da redução de luz em jardins clonais sobre o 

enraizamento de estacas de Eucalyptus urophylla x grandis – por T.F. Assis; 
J.F.S. Bauer; O.P. Rosa (67) 

• RESUMO: Redução na biomassa durante o processo de decomposição de 

folhas verdes de Eucalyptus citriodora; E. grandis; E. cloeziana e E. 
torrelliana – por M.G.F. Reis; G.G. Reis; N.F. Oliveira; R.C. Santana (68) 

• RESUMO: Respostas estomáticas e mudanças nos níveis de reservas de 
plantas intactas e de brotações de Eucalyptus camaldulensis Dehn 
submetidas a deficiência hídrica no solo – por G.G. Reis; M.G.F. Reis (68) 

• RESUMO: Avaliação do Eucalyptus camaldulensis nas condições 
edafoclimáticas do norte e nordeste de Minas Gerais – por E.B. Andrade; 

A.C. Oliveira; F.L.G. Bertolucci (69)  

• RESUMO: Adubação com boro e zinco de Eucalyptus camaldulensis em 
solos de cerrado na Região de Brasilândia – por S. Fonseca; A.C. Oliveira; 

J.L.P. Maluf (69) 

• RESUMO: Influência do sistema de coleta de botões florais na viabilidade 

do pólen de Eucalyptus – por A.L.M. Menck; S. Oda (70) 

• RESUMO: Aumento da produtividade de Eucalyptus grandis, em areias 
quartzosas, através da fertilização de manutenção – por J.L. Stape; J. Zani 

Filho (70) 

• RESUMO: Comportamento de procedências de Eucalyptus saligna Smith 

na Região Sul do Estado de São Paulo – por F.A. Ribeiro; J. Zani Filho; J.L. 
Stape (71) 

• RESUMO: Teste internacional de procedências de Eucalyptus urophylla 

S.T. Blake – por L.C. Ettori (72)  
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• RESUMO: Parâmetros genéticos em progênies de Pinus kesyia Royle ex 

Gordon, em diferentes idades, na Região de Selvíria, Mato Grosso – por 
M.L.T. Moraes; A.P. Jacomino; P.Y. Kageyama (72) 

• RESUMO: Teste de espécies e procedências de coníferas na Região de 
Angatuba, São Paulo – por M.C. Silva; C.L.S. Pires; A. Custódio Filho; 
H.T.Z. Couto (73)  

• RESUMO: Centro de Conservação Genética e Melhoramento de Pinheiros 
Tropicais - por P.E.T. Santos (73) 

 
 

Comissão Técnica 7: Silvicultura de Espécies Nativas 
 

• RESUMO: Espécies arbóreas passíveis de uso em arborização. V.     
Aspectos botânicos, dendrológicos e ecológicos – por V.F. Lima; O. Buzzato; 

F. Cavalheiro (74) 

• RESUMO: Observações preliminares sobre a fenologia de Caesalpinia 
echinata LAM. (pau-Brasil) em arboreto – por F.F.A. Aguiar (74) 

• RESUMO: Fenologia de espécies da família Lecythidaceae – por S.H.M. 
Santos; N.V.M. Leão; N.A. Pacheco (75) 

• RESUMO: Ensaio de espécies sob diferentes condições ecológicas. 1. 
Avaliações silviculturais – por S. Brienza Júnior; T.C.A. Castro; L.M. Viana 

(75) 

• RESUMO: Comportamento silvicultural de três espécies brasileiras nas 
condições de Jahu, São Paulo – por J.M.T. Murgel; A.C.M.F. Siqueira (76) 

• RESUMO: Avaliação de espécies vegetais em duas fases sucessionais. 
Decomposição foliar – por F. Galvão; S.R. Ziller; A.M. Bufrem (76) 

• RESUMO: Estudo nutricional de folhas de mudas de essências nativas em 
função de diferentes graus de sombreamento – por V.L. Engel; F. Poggiani 
(76)                    

• RESUMO: Alguns aspectos sobre a periodicidade e taxa de crescimento de 
nove árvores tropicais de floresta de terra firme (Amazônia) – por P.C. 

Botosso; R.E. Vetter (77) 

• RESUMO: Pesquisa e experimentação com cinco espécies nativas: 
Povoamentos puros e misto – por M.A.O. Garrido (77) 

• RESUMO: Comportamento do jatobá (Hymenaea courbarial var 
stilbocarpa) consorciado com Pinus elliottii var. elliottii em condições de 

arboreto – por H. Aoki; W.J.M. Souza (78) 

• RESUMO: Correlações fenotípicas entre caracteres avaliados nos estágios 
juvenil e adulto de açaizeiros – por M.L.A. Bovi; G. Godoy Júnior; S.H. 

Spiering; S.B. Camargo (78) 

• RESUMO: Avaliação de metodologia para acelerar e elevar a capacidade 

de germinação de sementes de Goupia glabra Aubl. – por O. Daniel; S.T. 
Ohashi; M.O. Rocha (79) 
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• RESUMO: Deposição de folhedo e nutrientes em floresta natural 

remanescente localizada em Piracicaba, São Paulo – por F. Poggiani; E. 
Monteiro Júnior (79) 

• RESUMO: Composição química do palmito (Euterpe edulis, Mart.) em 
quatro sítios distintos da Mata Atlântica do Paraná – por C.B. Reissmann; A. 
Santos Filho; H.O. Rocha (80) 

• RESUMO: Estrutura populacional e regenerantes de copaíba (Copaifera 
langsdorffii, Desf.) em mata ciliar do Distrito Federal – por A.M.C. Leite; 

A.N. Salomão (80) 

• RESUMO: Estratégias reprodutivas de espécies arbóreas e o manejo de 
florestas tropicais – por F.C.M. Piña-Rodriguez; L.G.S. Costa (81) 

• RESUMO: Análise estrutural da mata da Reserva Biológica de Pedra 
Talhada, Alagoas – por R.L.C. Ferreira; A.C. Batista (81) 

• RESUMO: Arquitetura e anatomia de Micomia cabuçu Hoehne 
(Melastomataceae) – por J.D. Medeiros; D.S. Funke (82) 

• RESUMO: Acacia mangium. Uma nova opção para reflorestamento? – por 

C.A. Ferreira; M.D.D. Silva; J.A.G. Yared; J.R. Capitani (82) 

• RESUMO: Levantamento fitossociológico de um trecho da Floresta de 

Araucária, no Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná, Brasil – por 
F.C. Silva (83) 

• RESUMO: Fenologia da floração e frutificação da bracatinga – por E. 
Rotta; E.M.B. Mendes (83) 

• RESUMO: Fungos em sementes de espécies florestais com potencial 

agrossilvipastoril no Paraná – por L.M.A. Maschio; A. Maceda; A. Ramos 
(84) 

• RESUMO: Reação do crescimento radial de Araucaria angustifolia (Bert.) 
O. Ktze. em florestas secundárias – por A.C. Nogueira (84) 

• RESUMO: Mudanças bioquímicas e fisiológicas em sementes de angico 

vermelho (Piptadenia peregrina Benth) sob diferentes condições de 
armazenamento – por E.E.L. Borges; G.H.K. Moraes; F.P. Reis; J.F. 

Cândido; D. Silva (85) 

RESUMO: Comportamento de Euterpe edulis Mart. sob Pinus pinaster em 
diferentes intensidades de desbaste – por G. Yamazoe; A.C. Dias; B.V. 

Moura Netto (85)  

• RESUMO: Análise das principais espécies arbóreas ocorrentes na Gleba 

Maravilha do Parque Estadual de Vaçununga, São Paulo – por M.G.L. Vieira; 
J.E.A. Bertoni; J.L. Moraes; M.A. Zandarin (86) 

• RESUMO: Crescimento de mudas de aroeira (Astronium urundeuva) em 

resposta à calagem, fósforo e potássio – por R.T. Costa Filho (86) 

• RESUMO: Propagação vegetativa do tungue – por M.G. Antônio; M.S.S. 

Costa; J.M.O. Vasconcellos; L. Beltrão; S.C. Mello (87) 

• RESUMO: Utilização da escória em diferentes granulometrias como fonte 
de Ca, Mg e K em solos do cerrado – por A.C. Oliveira; H. Hahne; S. 

Fonseca (87) 
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• RESUMO: Armazenamento de sementes de cedro (Cedrela fissilis Vell.) – 

por N. Alcalay (88) 

• RESUMO: Ocorrência de pau-ferro no Rio Grande do Sul (Astronium 

balansae Engl.) – por J.M.O. Vasconcellos; M.S.S. Costa; S.C. Mello; M.G. 
Antonio (88) 

• RESUMO: Estudos preliminares de processamento de sementes de 

bracatinga em protótipo de mesa de gravidade – por E.G. Martins; A. 
Bianchetti; A. Ramos (89) 

• RESUMO: Expedição científica a Rondônia. Estudos de viabilidade de 
propagação de espécies vegetais – por L.M. Barbosa; N.L. Silva Filho; M.F. 
Scaf; S. Kanashiro (89) 

• RESUMO: Maturação de sementes de Acacia paniculata Willd. – por J.M. 
Barbosa; L.M. Barbosa; R. Andreani Júnior; W.A. Pisciottano; T.S. Silva; 

S.R.G. Santos (90)  

• RESUMO: Fenologia de frutificação de Genipa americana (Rubiaceae) em 
mata ciliar do Rio Moji-Guaçu, São Paulo – por C.S.M Crestana; E.A. 

Batista; G. Mariano; P.Y. Kageyama (90) 

• RESUMO: Relações entre tamanho de sementes e desenvolvimento de 

porta-enxerto de seringueira (Hevea brasiliensis) – por A.C. Davide; S.A. 
Botelho (91) 

• RESUMO: Germinação de sementes de visgueiro (Parkia pendula Benth.) – 
por A.L.P. Feliciano; T.V. Lima (91) 

• RESUMO: Influência de diferentes níveis de sombreamento sobre a 

produção de mudas de gonçaleiro (Astronium fraxinilifolium) – por J.M.F. 
Albrecht; J. Silvestre (91) 

• RESUMO: Efeito do estágio de maturação dos frutos e métodos de 
secagem na germinação e vigor de sementes de Nectandra megapotamica 
(Spreng) Mez. – por W.A.N. Amaral; G. Durigan; J. Nakagawa (92) 

• RESUMO: Variação morfológica em frutos e sementes de Senna multijuga 
(Rich.) Irwin & Barneby – por A.M. Maluf; N.L. Silva Filho (92) 

• RESUMO: Nota prévia sobre a germinação de Euterpe edulis Mart. em 
resposta a diferentes substratos e temperaturas – por C. Soares; M.M. 
Malavasi; U.C. Malavasi (93) 

• RESUMO: Avaliação comparativa de desenvolvimento de 26 espécies 
florestais, em plantios homogêneos, no sudoeste paranaense – por L.B.X. 

Silva (93) 

• RESUMO: Desenvolvimento de tecnologia para sementes florestais nativas 
– por A.M. Martins; M.M. Malavasi; U.C. Malavasi (94)  

• RESUMO: Efeito do tamanho da clareira na regeneração natural em 
floresta mecanicamente  explorada na Amazônia Brasileira – por G. Vieira; 

N. Higushi (94)  

• RESUMO: O crescimento de mudas de caroba (Jacaranda copaia AUBL. D. 
Don – Bignoniaceae) cultivadas sob diferentes níveis de sombreamento e 

espaçamento – por A.P. Barbosa (95) 
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• RESUMO: Variação genética entre e dentre progênies de quatro espécies 

de leguminosas: Copaifera multijuga; Himenea courbaril; Apuleia leiocarpa; 
Hymenolobium sp. – por P.T.B. Sampaio; G.A. Venturieri (95) 

• RESUMO: Considerações sobre a estratégia germinativa e distribuição de 
Alchornea triplinervia (Spr.) M. Arg. var. triplinervia na Floresta Tropical 
Atlântica em Santa Catarina – por M.H. Queiroz (96)  

• RESUMO: Germinação de sementes de Maquira sclerophylla (Ducke) C.C. 
Berg (Moraceae) – por I.D.K. Ferraz; A.K. Kato (96) 

 

 

 

Comissão Técnica 8: Tecnologia de Produtos Florestais 
 
 

• RESUMO: Evolução da indústria de laminados e compensados de madeira 
no Estado do Pará – por O.J.R. Aguiar; C.A.P. Ferreira (97) 

• RESUMO: Desenvolvimento de uma tesoura de madeira com barras duplas 
e chapas pregos para telhados – por E. Boracho Júnior; R.M. Della Lucia; 
M.A.S. Moreira; F.C. Baêta; L.G. Couto; B.R. Vital (97) 

• RESUMO: Produção de chapa aglomerada madeira-argila – por T.L. 
Guimarães (98) 

• RESUMO: Produtividade e qualidade de madeira de Pinus elliottii var. 
elliottii, em função do atraso nos desbastes – por M.A. Fagundes; W.J.W. 
Souza; H. Aoki (98) 

• RESUMO: Determinação do poder calorífico de biomassa de copa de 
Eucalyptus grandis Hill ex Maiden – por A.A.S. Pontinha; G.S. Pinheiro (99) 

• RESUMO: Influência da conicidade das toras de Pinus elliottii na inclinação 
da grã e resistência à compressão paralela da madeira serrada – por S.M.B. 

Florshein; J.N. Garcia (99) 

• RESUMO: Propriedades físicas e mecânicas da madeira como indicadores 
de seleção – por J.N. Garcia; I.L. Lima (99) 

• RESUMO: Correlações entre as propriedades químicas, físicas e 
anatômicas de procedências de Eucalyptus grandis – por A.R. Soares; M.L. 

Teixeira; M.Z.  Lima (100) 

• RESUMO: Estudo comparativo da durabilidade de Pinus spp. tratados com 
preservativos de madeira – por P.S. Fernandes; R.G. Montagna; I.P. 

Jankowsky; A.A. Cavalcante (100) 

• RESUMO: Avaliação do processo de substituição de seiva utilizando 

solução preservativa “CCB” - por M.L. Teixeira; J.M. Mello (101) 

• RESUMO: Avaliação precoce da densidade da madeira de clones de 
Eucalyptus grandis – por J.T. Lima; A.D. Oliveira (101) 

• RESUMO: Propriedades estereológicas como estimadores de propriedades 
físicas e mecânicas de madeiras – por R.D.  Humphreys (101) 
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• RESUMO: Utilização de diferentes espécies do gênero Pinus para produção 

de painéis “waferboard” – por S. Keinert Júnior; S. Iwakiri (102) 

• RESUMO: Ação de extrativos da mistura de madeira de dez espécies 

arbóreas do cerrado em fungos xilófagos – por E.S.F. Mucci (102) 

• RESUMO: Variação da densidade básica da madeira de clones de E. 
grandis e E. saligna, em diferentes espaçamentos, com 6 anos de idade – 

por S. Oda; E.J. Mello; A.L.M. Menck; P.C. Costa (103) 

• RESUMO: Influência do tempo de estocagem natural sobre características 

de madeiras amazônicas destinadas a usos energéticos – por J.O. Brito; 
W.S. Jacob; K. Hayashida (103) 

• RESUMO: Desdobro de eucalipto visando a diminuir o efeito das tensões 

de crescimento – por R.G. Montagna; J.L. Assini; R.H. Ponce (104) 

• RESUMO: Densidade básica: sua verdadeira utilidade como índice de 

qualidade da madeira de eucalipto para produção de celulose – por C. 
Foelkel; E. Mora; S. Menochelli (104) 

 

 
Comissão Técnica 9: Manejo de Áreas Silvestres 

 
 

• RESUMO: Composição florística de uma floresta de várzea no Município de 
Colares, Estado do Pará – por M.C.A. Conceição (105) 

• RESUMO: Características do usuário do Parque Estadual de Ilha Anchieta. 

Subsídios para o plano interpretativo – por T.C. Magro; F.B.G. Mendes; C.M. 
Granja (105) 

• RESUMO: Criação semi-extensiva de animais silvestres na Estação 
Experimental de Assis, São Paulo – por J.C.M. Max; M.A.O. Garrido (106) 

• RESUMO: Preservação dos cerrados no Estado de São Paulo – por H. Aoki 

(106) 

• RESUMO: Avaliação histórico-cronológica do Parque de Vila Velha – por 

L.R. Curt; M.M. Trindade; R.M.B. Quadros (106) 

• RESUMO: Planejamento, implantação e manutenção de trilhas – por W.J. 
Andrade; L.M. Rocha (107) 

• RESUMO: Alimentação de carnívoros no Parque Estadual do Turvo – por J. 
Pilla; J.P. Steigleder (107) 

• RESUMO: Levantamento de subsídios para a implantação do roteiro 
interpretativo da Trilha da Cachoeira, Parque Estadual de Campos do 
Jordão, São Paulo – por M.J. Robin; M.F. Tabanez (108) 

• RESUMO: Levantamento preliminar dos mamíferos, aves e répteis do 
Parque Estadual da Cantareira – por L. Marino; C.M. Santiago; C.E.F. Silva; 

F. Descio (108) 

• RESUMO: Terminologia em manejo de áreas silvestres – por M.A.P. 
Marcondes; V.J. Andrade (108) 
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• RESUMO: Trabalho de voluntários na proteção e manejo dos parques 

nacionais do Brasil – por V.C. Kaniak (109) 

 

 

= = = = = = = === 
 

 
 

VOLUME Nº TRÊS - Anais do 6º Congresso Florestal Brasileiro  
(Trabalhos Voluntários) 
 

 
O VOLUME Nº TRÊS dos Anais do 6º Congresso Florestal 

Brasileiro teve que ser apresentado em três partes, devido sua 
extensão e pesos de arquivos digitais gerados.  
 

 

= = = = = = = === 
 

Volume TRÊS - PARTE I 

 

(Parte I - Do início até a página 215 do livro de trabalhos)  

Para abrir e baixar a PARTE I desse Volume Três, clicar no 

endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me3_1.pdf  

 

 
Conteúdo do Volume TRÊS do 6º Congresso Florestal Brasileiro 
(Trabalhos Voluntários):  

 
 

PARTE I (APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

(Parte I - Do início até a página 215 do livro de trabalhos) 

 
• Índice do livro três (i) 

• Editorial – por H. Lescher; E.M. Lopes; M.A.R. Nahuz; R.D. Humphreys (v) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3_1.pdf
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• Declaração do 6º Congresso Florestal Brasileiro (vi) 

• Moções (vii) 

• Recomendações das Comissões Técnicas do 6º Congresso Florestal 

Brasileiro (viii) 

• Comitê organizador e cordenadores (xi) 

• Estrutura diretiva da SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura (xii) 

• Estrutura diretiva da SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros 
Florestais (xiii) 

• Regimento do 6º Congresso Florestal Brasileiro (xv) 

• Calendário técnico do 6º Congresso Florestal Brasileiro (xx) 

 

 

 

Comissão Técnica 1:  Planejamento e Economia do Recurso Florestal 
 
 

• A madeira no declínio do extrativismo vegetal na Amazônia – por C.M. 
Correa; A.A. Correa (01)  

• Desenvolvimento de um rebaixador mecanizado de cepas – por C.A. 
Guerreiro; A. Romero; L.H. Wadouski (04)  

• Planejamento da produção sustentada de matéria-prima florestal para 
empresas verticalizadas – por L.F. Menezes; P.R. Schneider; J.E. Klein (06) 

• Métodos de avaliação de benefícios indiretos de florestas: Uma revisão – 

por L.O.L. Pedreira (23)  

• Viveiro suspenso da Riocell: Racionalização do quadro de mão-de-obra 

através da implantação de um sistema de produção de mudas com usos 
múltiplos  - por F.A.S. Ferreira; E.R. Marchetti (29) 

• Determinação do prejuízo econômico para Eucalyptus grandis (W. Hill ex 

Maiden) destinados à produção de carvão vegetal, resultante de sua idade 
após a idade ótima de corte – por E.B.S. Smith; H.P. Ladeira; A.A.A. 

Barros; L. Couto (35) 

• Sensibilidade econômico-estratégica do uso de herbicidas em substituição 
à mão-de-obra rural junto a algumas atividades florestais em áreas 

acidentadas – por P.R.O. Macedo; P.F. Castro; A.V. Rodrigues (39) 

• Análise operacional de sistemas de abate mecanizado – por W.P. 

Mendonça Filho; L.P.A. Pereira Filho (47)  

• A interpretação econômica de um ensaio de adubação de Eucalyptus 
grandis – por F.P. Gomes; C.H. Garcia (52) 

• Métodos de valorização de recursos florestais – por R. Berger (55)  
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Comissão Técnica 2: Avaliação de Recursos Florestais e Manejo 
 

• Comportamento espectral de mudas de Eucalyptus grandis Hill Maiden em 

diferentes percentagens de cobertura – por S. Amaral; M.L. Kazmierczak; 
V.C. Carvalho; N.J. Zerbini (61)  

• Desenvolvimento de metodologia de inventário florestal contínuo em 

Eucalyptus para classificação de sítio – por O. Menegol; P.T.C. Louzada (67) 

• Classificação de árvores de eucaliptos para postes – por J.C.C. Campos; 

H.G. Leite; R.N. Souza (72)  

• Os sistemas de manejo florestal para a Amazônia – por J.D. Siqueira; M.F. 
Souza (78) 

• Análise de séries temporais de largura de anéis em Araucaria angustifolia 
(Bert.) O. Ktze – por A.C. Nogueira; R.A. Seitz (84)  

• Contagem de copas de pinheiro do Paraná em fotografias aéreas verticais 
(Convencionais e 35 mm coloridas): Caso estudo do Capão da Imbuia – 

Curitiba – PR – por A.A. Disperati; J. Skalski Júnior (91) 

• Avaliação de dados em povoamentos de Araucaria angustifolia - por C. 
Lingnau; F.H. Kirchner; J.H. Pedrosa-Macedo (100)  

• O uso de funções Spline no cálculo de volume de árvores – por F.H. 
Kirchner; A. Figueiredo Filho; J.R.S. Scolforo; S.A. Machado; E.A. Mitishita 

(105) 

• Análise da cobertura florestal das bacias hidrográficas dos Rios Cabo 
Verde e Machado no sul de Minas – por J.C. Campos; P.R.C. Landgraf (111)  

• Subsídios para o manejo do cerrado – por F. Costa Neto; L. Couto (117) 

• Estudo de modelos matemáticos para estimar o volume por hectare em 

um povoamento de Pinus taeda L. em Pirai do Sul, Paraná – por M.A.D. 
Rosot; S.A. Machado; N.C. Rosot; D.B. Emerenciano (126) 

• Inventário florestal nacional: Uma proposta para o caso brasileiro – por 

H.B. Amorim; S. Péllico Neto (138) 

• Estudo das funções de distribuição diamétrica das árvores desbastadas 

em plantações de Pinus taeda no Estado do Paraná – por S.A. Machado; R. 
Bacovis; L.C.P.T. Marquesini (145)  

 

 
 

Comissão Técnica 3:  Política e Legislação Florestal 
 
• Legislação ambiental relativa a áreas naturais protegidas – por C.E.F. 

Silva (153) 

• Aspectos do setor florestal do Estado do Amazonas – por A.C. Hummel; 

L.J. Minette (157)  

• Proposta para a pesquisa e o desenvolvimento do setor de tecnologia e 
utilização de produtos florestais na Amazônia – por D.A. Silva; J.L.M. Matos; 

P.F. Trugilho; S. Iwakiri (166) 
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• Cooperativismo: Uma necessidade do setor florestal. (Cooperativism, a 

necessity for the forestry sector) – por J. Skalski Júnior (170) 

• Alguns aspectos da política florestal para a Região Sul do Estado do 

Paraná – por L.O.L. Pedreira (176) 

• A economia, a legislação e a política florestal brasileira: Aspectos do setor 
florestal – por L.C. Ribas (179) 

• Evolução da ocupação das coberturas florestais no Brasil – por H.M. Flor 
(185) 

 

 

Comissão Técnica 4:  Educação Florestal, Ensino e Pesquisa 
 

• Treinamento para monitores do subprograma de interpretação da 
natureza do Parque Estadual da Cantareira – por H. Dutra; S. Herculiani 

(193) 

• Programa de recreação e educação ambiental da Floresta de Avaré (SP) – 
por H. Aoki; M.C. Doro (196) 

• Trabalho Convidado: Conservação de remanescentes florestais através da 
educação ambiental – por J.P. Capobianco (200) 

• Educação ambiental e extensão universitária: Uma experiência em escola 
pública em primeiro grau – por M. Sorrentino; R.C.D. Barseleri; M. 

Imamoto; A.L.P. Melo (204) 

 
 

 

= = = = = =  
 

 

Volume TRÊS - PARTE II 

(Parte II – Da página 216 até a página 525 do livro de trabalhos)  

 

Para abrir e baixar a PARTE II desse Volume Três, clicar no 
endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me3_2.pdf  
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Conteúdo do Volume TRÊS do 6º Congresso Florestal Brasileiro 

(Trabalhos Voluntários):  
 

 
 
PARTE II (APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

(Parte II – Da página 216 até a página 525 do livro de trabalhos)  

 

 

Comissão Técnica 5: Funções Múltiplas das Florestas: Conservação e 

Recuperação do Meio Ambiente 
 

• Espécies pioneiras para recuperação de áreas degradadas: A observação 

de laboratórios naturais – por A.A. Carpanezzi; L.G.S. Costa; P.Y. 
Kageyama; C.F.A. Castro (216) 

• Reflorestamento de áreas críticas nas cidades do Rio de Janeiro e 

Petrópolis – por M.J. Penna; C.P.B. Machado; M.C.N. Vieira (221) 

• Recomposição com essências nativas de cerrado – por J.D. Vieira; A.S. 

Diniz; F.R. Dário (226) 

• Comportamento de algumas espécies vegetais na recomposição de matas 
nativas - por E.G. Santarelli (232) 

• Recuperação de uma área “desertificada” no sul do Brasil – por C. Steiner; 
F.A.S. Ferreira; I. Ceron (236) 

• Desenvolvimento de algumas espécies florestais nativas em plantio de 
enriquecimento – por S.S. Martins; L.Y. Takahashi; R.C.G. Borges (239) 

• Programa de reflorestamento da mata ciliar do Reservatório da Itaipu 
Binacional-ME – por A.C. Müller; V.H. Zelazowski; F.J.S. Carbonar (243) 

• Controle ambiental da lavra da bauxita – por C.A.F. Moraes (249) 

• Desmatamento e uso atual da terra no Estado do Acre – por H. Lunz; 
V.F.G. Pereira (251) 

• Consorciação de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden com cultura agrícola 
no Vale do Rio Doce, Minas Gerais – por L. Couto; C.A.M. Passos; J.M. 
Gomes; L.R. Capitani (256) 

• A influência do homem no ambiente da Serra da Baitaca, Município de 
Quatro Barras, Paraná – por C.V. Roderjan; Y.S. Kuniyoshi; E. Struminski 

(260) 

• Reposição de matas ciliares no norte do Paraná – por M.C. Nadolny; A. 
Contar (268) 

• Efeito da implantação de maciços florestais puros na reabilitação de solo 
degradado pela mineração de xisto betuminoso – por F. Poggiani; C.C. 

Monteiro (275) 

• Estudos fitoquímicos em espécies florestais do Parque Estadual do Morro 
do Diabo, Estado de São Paulo – por M.N. Sakita; M.I. Vallilo (281) 
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• Proposta para criação de um sistema de unidades de conservação da 

Araucaria angustifolia no Estado do Paraná – por F.A. Gubert Filho (287) 

• Controle de impacto ambiental na exploração florestal: Proposta de 

normas  – por A.P. Souza; C.C. Machado; J.J. Griffith; A.R. Neves (301) 

• Regeneração natural de mata ciliar na Estação Ecológica de Bauru 
(Comunicação) – por J.C.B. Nogueira (305) 

• Abundância e diversidade da regeneração natural sob mata ciliar 
implantada – por G. Durigan; H.C.S. Dias (308) 

• Cosmovisão holística das funções múltiplas das florestas - por V.C. 
Carvalho (312) 

• Análise do potencial agrosilvopastoril do Estado do Mato Grosso/Brasil – 

por R.L.G. Macedo (315) 

• Estudo hidrodinâmico na floresta latifoliada das escarpas da Serra do Mar 

na Região de Cubatão-SP – por S.F. César; E.N. Domingues; A.C.V. Vellardi 
(320) 

• Mapeamento evolutivo da vegetação da Serra do Mar em Cubatão-SP – 

por I.F.A. Mattos; C.K. Matsukuma (330) 

• Produção de borracha natural de maniçoba em consórcio com espécies 

forrageiras no Nordeste Semi-Árido – por J. Ribaski; S.G. Albuquerque; 
S.M. Souza (343) 

• A silvicultura na Província de Trás-os-Montes (Norte de Portugal) – por A. 
Loureiro (347) 

 

 
Comissão Técnica 6:  Silvicultura e Melhoramento Genético Florestal 

 
• Avaliação do programa clonal de Eucalyptus da Florestas Rio Doce S.A. 
(FRDSA) – por M. Onuki; A.R. Silva; J.C. Carmo Júnior (353) 

• Classificação de sítio para povoamento de Pinus taeda no sul do Brasil – 
por Y.M.M. Oliveira; E.B. Oliveira; W.L. Hafley (357) 

• Micropropagação de Eucalyptus citriodora e Eucalyptus tereticornis – por 
D.N.H. Pinedo; M.E.C. Graça; A.J. Araújo (361) 

• Propagação “in vitro” de Eucalyptus saligna – por M. Fantini Júnior; M.E.C. 

Graça (373) 

• Comunicação científica: Ocorrência de duas espécies do gênero 

Gonipterus em Pinus patula em Santa Catarina – por E.T. Iede; G.H. Rosado 
Neto (379) 

• Produção de clones de Pinus spp. através da enxertia em diferentes 

épocas do ano – por A.A. Silva; A.C.M.F. Siqueira; R.C. Romanelli; A. 
Bergamasco (380) 

• Aumento da produtividade do Eucalyptus grandis, em áreas quartzosas, 
através da fertilização de manutenção – por J.L. Stape; J. Zani Filho (386)  
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• Estratégia para implantação de florestas de rápido crescimento no Vale do 

Paraíba, São Paulo – por W. Gonçalves (390) 

• Comportamento de eucalipto e forrageiras em plantio consorciado na 

Região do Cerrado – por F.L.C. Santos; L. Couto (395) 

• Adubação de Eucalyptus camaldulensis com boro e zinco em solos do 
cerrado na Região de Brasilândia, Minas Gerais – por S. Fonseca; J.L.P. 

Maluf; A.C. Oliveira (403) 

• Centro de Conservação Genética e Melhoramento de Pinheiros Tropicais – 

por P.E.T. Santos; M. Ferreira (406) 

• Comportamento silvicultural de procedências de Eucalyptus saligna Smith 
na Região Sul do Estado de São Paulo – por F.A. Ribeiro; J. Zani Filho; J.L. 

Stape (410) 

• Seleção individual em Pinus elliottii Eng. var. elliottii para produção de 

resina no Instituto Florestal de São Paulo – por L.M.A.G. Garrido; M.A.O. 
Garrido; E. Morais; R.C. Romanelli; C. Ribas (414) 

• Redução na biomassa, durante o processo de decomposição de folhas 

verdes de Eucalyptus grandis, E. citriodora, E. cloeziana e E. torelliana – por 
M.G.F. Reis; G.G. Reis; N.F. Barros; R.C. Santana (419) 

• Teste internacional de procedências de Eucalyptus urophylla S.T. BLAKE – 
por Y.P.C. Pásztor; L.C. Ettori; A.C.S. Zanatto; E. Morais (421) 

• Isoenzimas de Eucalyptus: técnicas para extração e eletroforese – por I. 
Peters; A.C. Alfenas; A.M. Moreira; F.A. Ribeiro; F.C.G. Martins (425) 

• Condução e utilização de bancos de conservação genética de espécies de 

eucalipto – por M.D.V. Resende; R. Venkosky (434) 

• Ampliação da rede experimental do programa de melhoramento de 

eucalipto no CNPF/Embrapa- por H.D. Silva; A.R. Higa; S.M. Souza (439) 

• Formação de mudas de Acacia mangium. 1. Resposta a calcário e fósforo 
– por L.E. Dias; V.H. Alvarez V.; S. Brienza Júnior (449) 

• Efeito da redução de luz em jardins clonais sobre o enraizamento de 
estacas de E.urophylla x E. grandis – por T.F. Assis; J.F.S. Bauer; O.P. Rosa 

(454) 

• Respostas de mudas de Eucalyptus spp. à calagem – por R.V. Goulart; J.L. 
Teixeira; R.F. Novais; N.F. Barros; P.R.O. Macedo (456) 

• Sobrevivência e crescimento de doze espécies de eucalipto em Dois 
Vizinhos, Paraná – por A.R. Higa; P.E.R. Carvalho (459) 

• Teste de origens de Liquidambar styraciflua na Região de Lençóis Paulista, 
São Paulo – por C.L.S. Pires; L.M.A.G. Garrido (462) 

• Programa de melhoramento genético de Eucalyptus urophylla S.T. BLAKE, 

através de seleção precoce – por J. Zani Filho; J.L. Stape; F.A. Ribeiro; E.A. 
Balloni (464) 

• Variabilidade genética em progênies de meio-irmãos de Eucalyptus 
citriodora HOOK, em condições de viveiro – por I.E. Pires; R.C.G. Borges; 
J.M. Gomes; I.S. Martins (471) 
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• Avaliação do Eucalyptus camaldulensis nas condições edafoclimáticas do 

norte e nordeste de Minas Gerais – por A.C. Oliveira; F.L.G. Bertolucci; H.B. 
Andrade (474) 

• Respostas estomáticas e mudanças nos níveis de reservas de plantas 
intactas e de brotações de Eucalyptus camaldulensis Dehn submetidas à 
deficiência hídrica no solo – por G.G. Reis; M.G.F. Reis (486) 

• Estudo comparativo do desempenho fotossintético entre mudas 
micropropagadas e estaqueadas de 4 clones do híbrido Eucalyptus grandis x 

Eucalyptus urophylla – por M.T. Inoue; J.D. Vieira; G. Correa (493) 

• Parâmetros genéticos em progênies de Pinus kesyia ROYLE EX GORDON, 
em diferentes idades, na Região de Selvíria, MS – por M.L.T. Moraes; P.Y. 

Kageyama; A.P. Jacomino (496) 

• Estudo silvicultural de espécies da América do Sul – por D.V. Toledo Filho; 

P.R. Parente; A.C.S. Zanatto; C.L.S. Pires (503) 

• Características acículas para a identificação de fenótipos diferentes em 
povoamentos de Pinus oocarpa SCHIEDE – por L.C. Davide; A.J. Araújo; 

A.V. Gomes; J.Y. Shimizu (507) 

• Variação estacional da decomposição de serapilheira em povoamentos de 

Pinus taeda na Região de Ponta Grossa, Paraná – por C.W. Koehler; R.V. 
Soares; C.B. Reissmann (509) 

• Estado nutricional e fatores de solo limitantes do crescimento de Pinus 
taeda L. em Telêmaco Borba (PR). Parte 1: Análise do crescimento e 
produção – por L.S.L. Garicoits; S.A. Machado; A. Santos Filho; C.B. 

Reissmann (519) 

 

 

= = = = = =  
 
 
 

Volume TRÊS - PARTE III 

(Parte III – Da página 526 até a página 802, final do livro de trabalhos)  

Para abrir e baixar a PARTE III desse Volume Três, clicar no 
endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me3_3.pdf  
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Conteúdo do Volume TRÊS do 6º Congresso Florestal Brasileiro 

(Trabalhos Voluntários):  
  

 
 
PARTE III (APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

(Parte III – Da página 526 até a página 802, final do livro de trabalhos)  

 

 
Comissão Técnica 7: Silvicultura de Espécies Nativas 

 
• O crescimento de mudas de caroba (Jacaranda copaia AUBL. D. Don – 
Bignoniaceae) cultivadas sob diferentes níveis de sombreamento e 

espaçamento – por A.P. Barbosa (526) 

• Maturação de sementes de Acacia paniculata Wild – por J.M. Barbosa; 

L.M. Barbosa; T.S. Silva; R. Aldreani Júnior; W.A. Pisciottano; S.R.G. 
Santos (535) 

• Variação morfológica em frutos e sementes de Senna multijuga – por A.L. 
Maluf; N.L. Silva Filho (538) 

• Estudos preliminares de processamento de sementes de bracatinga em 

protótipo de mesa de gravidade – por E.G. Martins; A. Bianchetti; A. Ramos 
(544) 

• Fenologia da floração e frutificação da bracatinga – por E. Rotta; E.M.B. 
Mendes (547) 

• Fungos em sementes de espécies florestais com potencial de 

agrossilvicultura no Paraná – por L.M.A. Maschio; A. Maceda; A. Ramos 
(555) 

• Acacia mangium: Uma nova opção para reflorestamento? – por C.A. 
Ferreira; F.P. Silva; M.D.D. Silva; J.A.G. Yared; L.R. Capitani; W. Suíter 
Filho (564) 

• Análise estrutural da mata da Reserva Biológica de Pedra Talhada, AL – 
por R.L.C. Ferreira; A.C. Batista (568) 

• Influência de diferentes níveis de sombreamento sobre a produção de 
mudas de cambará (Vochysia divergens) – por J.M.F. Albrecht; I.P.S. 
Moreira (574) 

• Propagação vegetativa do tungue (Aleurites fordii Hemsley) – por M.G. 
Antonio; M.S.S. Costa; J.M.O. Vasconcellos; L. Beltrão; S.C. Mello (576) 

• Reação do crescimento radial da Araucaria angustifolia (Bert.) O. Ktze. em 
florestas secundárias – por A.C. Nogueira; R.A. Seitz (586) 

• Observações preliminares sobre a fenologia de Caesalpinia echinata LAM. 

(pau-Brasil) em arboreto experimental – por F.F.A. Aguiar (591) 
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• Deposição de folhedo e retorno de nutrientes ao solo numa floresta 

estacional semidecídua, em Piracicaba, Estado de São Paulo – por F. 
Poggiani; E.S. Monteiro Júnior (596) 

• Pesquisa e experimentação com cinco espécies nativas – por M.A.O. 
Garrido; P.R. Domingos; L.M.A.G. Garrido (602) 

• Comportamento de Euterpe edulis MART. sob Pìnus pinaster AITON em 

diferentes intensidades de desbaste – G. Yamazoe; A.C. Dias; B.V. Moura 
Netto (610) 

• Considerações sobre a estratégia germinativa e distribuição de Alchornea 
triplinervia (SPR) M. ARG. var. triplinervia na Floresta Tropical Atlântica em 
Santa Catarina – por M.H. Queiroz (613) 

• Ensaio de espécies florestais sob duas diferentes condições ecológicas: 1. 
Avaliações silviculturais – por S. Brienza Júnior; T.C.A. Castro; T.L. Viana 

(616) 

• Espécies arbóreas passíveis de uso em arborização. V. Aspectos botânicos, 
dendrológicos e ecológicos – por V.F. Lima; O. Buzatto; F. Cavalheiro (624) 

• Análise das principais espécies ocorrentes na Gleba Maravilha do Parque 
Estadual de Vaçununga, São Paulo – por M.G.L. Vieira; J.E.A. Bertoni; J.L. 

Moraes; M.A. Zandarim (626) 

• Utilização da escória de alto forno em diferentes granulometrias como 

fonte de Ca, Mg e K em solos do cerrado – por A.C. Oliveira; H. Hahne; S. 
Fonseca; J.L.P. Maluf (629) 

• Variação genética entre e dentro de progênies de quatro espécies de 

leguminosas: Copaiba multijuga; Hymenaea courbaril; Apuleia leiocarpa e 
Hymenolobium sp. – por P.T.B. Sampaio; G.A. Vanturieri (633) 

• Correlações fenotípicas entre caracteres avaliados nos estágios juvenil e 
adulto de açaizeiros – por M.L.A. Bovi; S.H. Spiering; S.B. Camargo; G. 
Godoy Júnior (635) 

• Avaliação de métodos para acelerar e elevar a capacidade de germinação 
de sementes de Goupia glabra AUBL. (cupiúba) – por O. Daniel; S.T. 

Ohashi; M.O. Rocha (641) 

• Germinação de sementes de Maquira sclerophylla (Ducke) C. C. BERG 
Moraceae – por I.D.K. Ferraz; A.K. Kato (644) 

• Avaliação comparativa do desenvolvimento de 26 espécies florestais em 
povoamentos homogêneos no sudoeste paranaense – por L.B.X. Silva; F. 

Reichmann Netto (649) 

• Ocorrência de pau-ferro (Astronium balansae, Eng.) no Rio Grande do Sul 
– por J.M.O. Vasconcellos; M.S.S. Costa; S.C. Mello; M.G. Antônio (658) 

• Composição química foliar do palmito (Euterpe edulis, Mart.) em quatro 
sítios distintos da Mata Atlântica do Paraná – por C.B. Reissmann; A. Santos 

Filho; H.O. Rocha (662) 

• Efeito do tamanho da clareira na regeneração natural em floresta 
mecanicamente explorada na Amazônia Brasileira – por G. Vieira; N. 

Higuchi (666) 
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• Relações entre tamanho de sementes e desenvolvimento de porta-enxerto 

de seringueira (Hevea brasiliensis) – por A.C. Davide; S.A. Botelho (673) 

• Estratégias de estabelecimento de espécies arbóreas e o manejo de 

florestas tropicais – por F.C.M. Piña-Rodrigues; L.G.S. Costa; A. Reis (676) 

 

 

Comissão Técnica 8: Tecnologia de Produtos Florestais 
 

 

• Propriedades físicas e mecânicas como indicadores de seleção – por J.N. 
Garcia; I.L. Lima (685) 

• Estudo comparativo da durabilidade de Pinus spp. tratados com 
preservativos de madeira – por P.S. Fernandes; R.G. Montagna; I.P. 

Jankowsky; A.A. Cavalcanti (689) 

• Classes de densidade para madeiras da Amazônia Brasileira – por J.E. 
Melo; V.T.R. Coradin; J.C. Mendes (695) 

• Determinação do poder calorífico da biomassa da copa de Eucalyptus 
grandis HILL EX MAIDEN – por A.A.S. Pontinha; G.S. Pinheiro (689) 

• Variação da densidade básica de clones de E.grandis e E.saligna em 
diferentes espaçamentos, com 6 anos de idade – por S. Oda; E.J. Mello; 

A.L.M. Menck; P.C. Costa (701) 

• Densidade da casca de clones de Eucalyptus grandis avaliada em função 
da idade – por J.T. Lima; J.P. Sperandio (705) 

• Ação de extrativos da mistura de madeira de dez espécies arbóreas do 
cerrado em fungos xilófagos – por E.S.F. Mucci; M.N. Sakita; N.K.S. 

Yokomizo (709) 

• Desdobro de eucalipto visando a diminuir o efeito de tensões de 
crescimento – por R.G. Montagna; J.L. Assini; R.H. Ponce (712) 

• Secador solar de madeiras para a Região Amazônica – por J.L.M. Matos; 
R.E. Vetter (715) 

• Densidade básica: Sua verdadeira utilidade como índice de qualidade de 
madeira de eucalipto para produção de celulose – por C. Foelkel; E. Mora; 
S. Menochelli (719) 

• Influência do gradiente vertical de densidade sobre resistência à flexão 
estática em chapas de partículas de Pinus spp. – por S. Iwakiri (728) 

• Tratamento de partículas de Acacia mearnsii DE WILD para a produção de 
chapas de cimento-madeira – por D.E. Teixeira; T.L. Guimarães (732) 

• Avaliação do processo substituição de seiva utilizando solução 

preservativa “CCB” – por M.L. Teixeira; J.M. Mello (735) 

• Propriedades estereológicas como estimadores de propriedades físicas e 

mecânicas de madeiras  - por R.D. Humphreys (740) 
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• Variação da densidade básica da madeira de Eucalyptus grandis HILL EX 

MAIDEN com a altura do caule e aplicação de fósforo e calcário dolomítico – 
por S.V. Valeri; I.B. Aguiar; D.A. Banzatto; S.F. Alvarenga (746) 

 

 

Comissão Técnica 9: Manejo de Áreas Silvestres 

 
• Avaliação histórico-cronológica do Parque Estadual de Vila Velha – por 

L.R.A. Curt; M.M.B. Trindade; R.M.B. Quadros (751) 

• Composição florística de uma floresta de várzea no Município de Colares 
no Estado do Pará – por M.C.A. Conceição (757) 

• Características do usuário do Parque Estadual da Ilha Anchieta. Subsídios 
para o plano interpretativo – por T.C. Magro; C.M. Granja; F.B.G. Mendes 

(766)  

• Criação semi-extensiva de animais silvestres na Estação Experimental de 
Assis – por J.C.M. Max; M.A.O. Garrido (772) 

• Terminologia em manejo de áreas silvestres – por M.A.P. Marcondes; W.J. 
Andrade (778) 

• Preservação dos cerrados no Estado de São Paulo – por H. Aoki (782) 

• Planejamento, implantação e manutenção de trilhas – por W.J. Andrade; 

L.M. Rocha (786) 

• Levantamento preliminar dos mamíferos, aves e répteis do Parque 
Estadual da Cantareira, São Paulo – por C.E.F. Silva; C.M. Santiago; F. 

Descio; L. Marino (794) 

 

 
Resumo dos Trabalhos Apresentados na Sessão Pôster 
 

• Informações gerais sobre Acrocarpus fraxinifolius WIGHT – por C.A. Prado 
(799) 

• Controle de qualidade na empresa florestal – por C. Trindade; J.L.P. 
Rezende (799) 

• Sombreamento na produção de mudas de leucena e cumaru – por M.A. 

Drumond; P.C.F. Lima (799) 

• Exploração florestal com o uso do trator florestal T50 em Campos do 

Jordão – por G. Berengut; P.E.M. Pimenta; L.A. Bucci; C.H.B. Monteiro 
(800) 

• Resistência à baixa temperatura de madeira colada – por D.E. Teixeira; 

J.E. Melo (800) 

• Árvores gemuladas no manejo florestal – por K.G. Hering; D. Merizio; A.N. 

Longo (800) 

• Comportamento ecológico de Caesalpinia echinata LAM. (pau-Brasil) – por 
F.F.A. Aguiar (801) 
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• Contribuição ao estudo da germinação da espécie Hovenia dulcis TRUN. 

(Uva do Japão) – por A.F. Carminatti (801) 

 

 

= = = = = = = = 
 

 
 

Resumindo o descarregamento desse Volume TRÊS dividido 
em TRÊS PARTES: 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me3_1.pdf  
(Parte I - Do início até a página 215 do livro de trabalhos) 
 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu
me3_2.pdf  
(Parte II – Da página 216 até a página 525 do livro de trabalhos)  
 

 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1990_6_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me3_3.pdf  
(Parte III – Da página 526 até a página 802, final do livro de trabalhos)  
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Anais do Sétimo Congresso Florestal Brasileiro 

(Primeiro Congresso Florestal Panamericano) 

Curitiba/Paraná 

19 a 24 de Setembro de 1993 

 

 

Anais do 7º Congresso Florestal Brasileiro e Primeiro 

Congresso Florestal Panamericano 

(EM TRÊS VOLUMES) 

 
 

= = = = = = = = = =  
 
 

 
 VOLUME Nº UM - Anais do 7º Congresso Florestal Brasileiro e 

Primeiro Congresso Florestal Panamericano 

(Trabalhos Voluntários) 

 

 

O VOLUME Nº UM dos Anais do 7º Congresso Florestal 
Brasileiro teve que ser apresentado em duas partes, devido sua 

extensão e pesos de arquivos digitais gerados.  
 

= = = = = = = = 
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Volume UM - PARTE I 

(Parte I - Do início até a página 216 do primeiro livro de trabalhos)  

 

Para abrir e baixar a PARTE I desse Volume Um, clicar no endereço 
a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me1_1.pdf   

 
 

 
Conteúdo do Volume UM do 7º Congresso Florestal Brasileiro e 1º 
Congresso Florestal Panamericano: 

 
 

 
PARTE I (APRESENTADO EM DUAS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

(Parte I - Do início até a página 216 do primeiro livro de trabalhos) 

 
 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Borato, presidente do congresso 
(i) 

• Índice de todos os livros do congresso (iii) 

• Nota da Coordenação Técnica e Agradecimento aos membros das 

Comissões de Avaliação e de Julgamento (xvii) 

• Trabalhos voluntários (ixx) 

 

 
 

Trabalhos Voluntários 
 

 

Comissão Técnica 2:  Recursos Florestais e Ambiente 
 
• A tipologia florestal determinada pelo fator antrópico – por F.A. Gubert 

Filho (01) 

• An insight into the recovery process of severely devastated native forest 

vegetation – por H. Nakata - (em Inglês) – (05) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_1.pdf


126 

 

• Análise da avifauna em reflorestamentos e mata nativa, na Fazenda 

Monte Alegre, Paraná – por R.A. Berndt (08) 

• Análises técnico-florestal e psicopedagógica na percepção ambiental de 

crianças com idades entre 8 a 14 anos nas trilhas ecológicas de um projeto 
de educação ambiental – por F.L.C. Souza; A.M. Pialarissi (10) 

• Aplicação de água residual urbana em sedimentos de solo florestal 

argiloso: Estudo experimental – por N.E. Rizzi (15) 

• Áreas de proteção ambiental – APA. Uma nova estratégia para a 

conservação ou uma oportunidade política? – por C.E.F. Silva; F.C. Serio 
(20) 

• Avaliação de preferências visuais de paisagem – por L.P.A. Hardt; A. 

Feiden; C. Carneiro; I.R. Remonatto; M.S. Guapyassú; M.L.S. Nunes; P.D. 
Molina; P.S. Pires (24) 

• Avaliação dos resultados da caracterização ambiental da Serra do Baitacá, 
Município de Quatro Barras, Paraná – por C.V. Roderjan; E. Struminski (27) 

• Considerações importantes sobre o solo urbano e sua influência no vigor 

das árvores – por D. Biondi; C.B. Reissmann (29) 

• Diagnóstico sócio-ambiental da população do Amazonas – por E.C. Cruz; 

M. Imanaga; R.T. Hosokawa (32) 

• Diversidade de espécies botânicas no processo de recuperação de áreas 

mineradas – por C.A.F. Moraes (35) 

• Diversidade e similaridade de formigas edáficas (Hymenoptera-
Formicidae) em ecossistemas do cerrado – por A.C.S. Zanzini; M.A. Naves 

(38) 

• Efeito de borda em um fragmento Mata Atlântica em Linhares – por P. 

Waldhoff; V.M. Viana (41) 

• Efeitos do desmatamento da vegetação nativa e do reflorestamento com 
Prosopis juliflora sobre a hidrologia de microbacias no semi-árido do Rio 

Grande do Norte – por G.C. Andrade; W.P. Lima (44) 

• Importância dos frutos do “roncador” (Mouriri acutifolia NAUD – 

Melastomataceae) na alimentação de peixes do Pantanal de Mato Grosso – 
por D.N. Conceição; A.J. Silva; R.L.G. Macedo (47) 

• Influência das espécies usadas no reflorestamento e da proximidade de 

um fragmento florestal na regeneração do sub-bosque em áreas 
degradadas pela mineração – por F. Poggiani; J.W. Simões (50) 

• Levantamento das espécies da flora apícola nativa da Fazenda Faxinal, 
Santa Catarina – por F. Steinbach; A.N. Longo (54) 

• Levantamento de arborização de ruas, exemplares notáveis, 

remanescentes importantes da cobertura vegetal e praças de Laranjeiras, 
Rio de Janeiro/RJ – por L.O.L. Pedreira; L.P.A. Pereira Filho; R. Teixeira; 

M.G. Abreu (58) 

• Levantamento dos conhecimentos ecológicos dos professores de 1º Grau 
na Região Metropolitana de Curitiba, e seu papel na formação de futuros 

conservacionistas – por G.S. Lima; Z.M. Valle; B.R. Zanetti (60) 
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• Mata: Realidade e expectativas das áreas verdes de um município 

potencialmente turístico – por I.F. Teixeira; N.R.Z. Santos (62) 

• Monitoramento de recursos hídricos pela utilização da técnica multivariada 

de análise de componentes principais – por I.R. Remonatto; N.E. Rizzi (66) 

• O uso de gramíneas na alimentação de capivaras (Hydrochaeris 
hydrochaeris, Linnaeus, 1758) em cativeiro – por J.C.M. Max; M.A.O. 

Garrido; W.A. Contiéri; A.L.C. Miras; R.M. Bordin (70) 

• Observações florísticas e fitossociológicas em remanescentes de Floresta 

Atlântica no litoral de Santa Catarina – por M.R. Klein; P.S. Pires (75) 

• Subsídios para a elaboração de um programa de uso público para o Horto 
Florestal “Navarro de Andrade” (Rio Claro, São Paulo) – por N. Hanazaki; 

M.I. Pagani (78) 

 

 
Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 
Plantadas (Genética, Melhoramento e Biotecnologia) 

 
• Análise genética de padrões isoenzimáticos de Eucalyptus spp. em 

diferentes estágios de desenvolvimento – por M.P.M. Corder; C.R. Lopes 
(82) 

• Avaliação holística da fase juvenil do teste de introdução de espécies de 
Eucalyptus na Baixada Cuiabana, Mato Grosso – por R.L.G. Macedo; R.V. 
Soares; A.R. Soares (84) 

• Biotecnologia de coníferas: Indução e estabelecimento de linhagens 
celulares poliembriogenéticas de Araucaria angustifolia e Pinus elliottii var. 

elliottii – por M.P. Guerra; P. De Lucca; S. Nietsche; E. Kemper (87) 

• Competição clonal em Eucalyptus e estimativa de ganhos genéticos – por 
R.M. Jesus; F.R. Dário; C.E. Pulcinelli (91) 

• Comportamento de eucaliptos na região norte e sul de Moçambique – por 
A. Bila; A.A.K. Issufo (94) 

• Comportamento de procedências de Eucalyptus cloeziana F. Muell, aos 9 
anos e meio de idade, em Planaltina, Distrito Federal, área de cerrado – por 
V.P.G. Moura; J.T. Melo; M.A. Silva (97) 

• Comportamento e procedências/progênies de Eucalyptus urophylla S.T. 
Blake na Região do Jari – por L. Scanavaca Júnior; C.H. Garcia; F.S. Gomes 

(104) 

• Desenvolvimento do tubo polínico de Eucalyptus dunnii Maiden, em 
diferentes meios de cultura – por V.A. Sousa; J.E. Pinto Júnior (106) 

• Efeito da interação de auxina e esteroides no alongamento e 
enraizamento de clones de híbridos e Eucalyptus “in vitro” – por V.B.R. 

Toth; A.N. Gonçalves; J.D. Vieira (110) 

• Efeito do ABA (Ácido Abscísico) na resistência a geadas de Eucalyptus 
viminalis  Labill. – por R.C.V. Higa (113) 
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• Efeito de citocininas na multiplicação e no enraizamento de brotações de 

clones de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden cultivados “in vitro” – por 
R.M.S. Resende; M.E.C. Graça (116) 

• Floração de Eucalyptus dunnii Maiden em diferentes posições da copa – 
por V.A. Souza; J.E. Pinto Júnior (119) 

• Indução de florescimento precoce de Eucalyptus spp. com o uso de 

paclobutrazol. Resultados preliminares – por A.L.M. Menck; E.J. Mello; S. 
Oda; A.N. Gonçalves (123) 

• Influência da idade sobre a determinação de parâmetros genéticos para 
produção de resina em Pinus elliottii Engelm. var. elliottii – por L.M.A.G. 
Garrido; P.Y. Kageyama (127) 

• Influência do tipo de desbaste sobre os parâmetros genéticos de produção 
de resina de Pinus elliottii Engelm. var. elliottii – por L.M.A.G. Garrido; P.Y. 

Kageyama (130) 

• Introdução e seleção de espécies de Prosopis na Região Semi-Árida do Rio 
Grande do Norte – por G.C. Andrade; R.C. Cristo; O.N. Henriques; P.C.F. 

Lima (134) 

• Introdução de espécies e procedências de Acacia – por R.M. Jesus; F.R. 

Dário; M.D.P. Diaz (137) 

• Perspectivas para a utilização de espécies de Pinus spp. do México e 

América Central na Região de Telêmaco Borba, Paraná – por I.S.N. Fier; P. 
Kikuti (139) 

• Predição de valores genéticos no melhoramento de Eucalyptus: Melhor 

predição linear  – por M.D.V. Resende; A.R. Higa; O.J. Lavoranti (144) 

• Produção volumétrica e idade de corte de procedências de Eucalyptus 

cloeziana F. Muell. na Região de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil – por I.B. 
Aguiar; S.V. Valeri; S.F. Alvarenga; C.F. Valle; L. Corradini (148) 

• Propagação vegetativa de acácia negra (Acacia mearnsii) – por T.F. Assis; 

A.R. Higa; O.P. Rosa; J.F. Bauer (150) 

• Propagação vegetativa de Pinus taeda L. por estaquia em Telêmaco 

Borba, Paraná – por M. Fantini Júnior; P. Kikuti (152) 

• Teste de progênies de Eucalyptus grandis de Itapetininga – por Equipe 
Técnica Duratex (155) 

• Uso da seleção combinada na determinação da eficiência da seleção 
precoce em progênies de meios irmãos de Eucalyptus urophylla – por 

G.D.S.P. Rezende; F.L.G. Bertolucci (158) 

• Variação genética entre origens de Pinus patula Sch. et Dep. na Região de 
Angatuba, São Paulo – por C.L.S. Pires; A.M. Sebbenn; A. Custódio Filho; 

F.T. Rocha (161) 

• Variação genética entre origens de Pinus patula Sch. et Dep. na Região de 

Itapeva, São Paulo – por A.M. Sebbenn; C.L.S. Pires; A. Custódio Filho; 
A.A.S. Pontinha (163) 

• Variação genética entre procedências de Grevilea robusta A. Cunn. nas 

regiões de Assis, Avaré e Itapeva, São Paulo: Resultados preliminares – por 
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A.M. Sebbenn; G. Durigan; C.L.S. Pires; A.A.S. Pontinha; W.J.M. Souza 

(166) 

 

 

Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 

Plantadas (Proteção Florestal: Entomologia, Patologia e Incêndios) 
 

• Altura de carbonização da casca das árvores como estimativa da 
intensidade do fogo em queima controlada – por A.C. Batista; G.S. Lima; 

R.V. Soares (169) 

• Aplicação do fungo entomopatogênico Beauveria bassiana sobre fêmeas 

de Sirex noctilio durante o processo de postura – por M.A. Diodato; H.R. 
Santos; I. Conto (171) 

• Avaliação da eficiência do nematoide Deladenus siricidicola Bedding em 

adultos da vespa-da-madeira, Sirex noctilio Fabricius, 1793 – por H.R. 
Santos; R.M.G. Santos; I. Conto; J.M. Müller; M.A. Diodato; P.D. Pires 

(173) 

• Avaliação de parasitismo do nematoide Deladenus siricidicola (Nematoda, 
Neotylenchidae) inoculado artificialmente do parasitoide Ibalia leucospoides 

(Hymenoptera, Ibalidae) e do fungo Beauveria bassiana (ocorrência natural) 
em larvas de vespa-da-madeira, Sirex noctilio na Região de Lajes, Santa 

Catarina - por P.T.L. Pires; H.R. Santos (176) 

• Comparação da eficiência dos inimigos naturais da vespa-da-madeira 
Sirex noctilio no sul do Brasil – por H.R. Santos; P.T.L. Pires (178) 

• Contribuição para o conhecimento dos fungos apodrecedores de madeira 
do Brasil. III. Aphyllophorales em Pinus spp., Buri, São Paulo, Brasil – por 

M.A. Jesus; J.A. Luciano (180) 

• Controle biológico aéreo da lagarta parda (Thyrinteina arnobia) em 

eucalipto, no sudoeste paulista – por E.P. Oliveira; J.F. Melzer; E. Berti Filho 
(182) 

• Escolitídeos (Coleoptera, Scolytidae) associados à qualidade de sítio em 

plantios de Eucalyptus grandis – por M.P. Rocha; J.H. Pedrosa-Macedo 
(186) 

• Estudo comparativo de índices para previsão de incêndios florestais, na 
Região de Coronel Fabriciano, Minas Gerais – por O.B. Sampaio; L. Couto; 
G.A. Ribeiro (190) 

• Infestação de Premnobius cavipennis (Coleoptera, Scolytidae) em 
povoamentos de Eucalyptus grandis no Estado de São Paulo – por M.P. 

Rocha; J.H. Pedrosa-Macedo (193) 

• Evaluation of tree root effect on preventing shallow landslides - por K. Abe 
- (em Inglês) – (196) 

• Infestação de Premnobius cavipennis (Coleoptera, Scolytidae) em 
povoamentos de Eucalyptus grandis no Estado de São Paulo – por M.P. 

Rocha; J.H. Pedrosa-Macedo (201) 
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• Insetos associados ao araçaizeiro, Psidium cattleianum – por C. Wicker; 

J.H. Pedrosa-Macedo (203) 

• Insetos da família Scolytidae (Coleoptera, Insecta) associados a plantios 

homogêneos de Eucalyptus spp. no Estado de São Paulo – por M.P. Rocha; 
S.J.A. Bittencourt; J.H. Pedrosa-Macedo (205) 

• Patogenicidade de Beauveria bassiana em larvas de Sirex noctilio, no 

campo e em laboratório – por M.A. Diodato; H.R. Santos; A.G. Carvalho 
(207) 

• Patogenicidade de diversas linhagens de Beauveria bassiana em adultos 
de Sirex noctilio – por M.A. Diodato; H.R. Santos (210) 

• Presença de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. em Sirex noctilio, praga de 

Pinus taeda – por M.A. Diodato; H.R. Santos; A.G. Carvalho (212) 

• Vertical distribution and flight periodicity of Ambrosia beetles (Coleoptera, 

Scolytideae) associated with southern pine beetle – por A.F.C. Moreira; 
C.W. Berisford; M. Dalusky – (em Inglês) - (214) 

 

 

= = = = = = = = 
 
 
 
 

Conteúdo do Volume UM do 7º Congresso Florestal Brasileiro e 1º 
Congresso Florestal Panamericano: 

 

Volume UM - PARTE II 

(Parte II - Da página 217 até a página 396 e final do primeiro livro de 
trabalhos)  

 

Para abrir e baixar a PARTE II desse Volume Um, clicar no 

endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me1_2.pdf   

 

 
 
 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume1_2.pdf
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PARTE II (APRESENTADO EM DUAS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

(Parte II - Da página 217 até a página 396 e final do primeiro livro de 

trabalhos)  

 

 

 
Trabalhos Voluntários 

 

 

Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 
Plantadas (Solos, Nutrição e Fisiologia) 

 
 
• Acúmulo de serrapilheira e de nutrientes por Eucalyptus grandis Hill ex 

Maiden e Eucalyptus camaldulensis Dehnh em área de cerrado – por J.T. 
Melo; V.P.G. Moura; D.V.S. Resck (217) 

• Alterações na fertilidade das camadas superficial e sub-superficial do solo 
por resíduos de leucena – por A.C. Leal; M.A. Pavan; M.T. Inoue; C.W. 
Hoheler (220)  

• Armazenamento de sementes de Cabralea glaberrima A. Jussieu. 
Resultados preliminares – por A. Zanon; A.A. Carpanezzi (223) 

• Classificação ecológica para reflorestamento: Uma nova metodologia – por 
M.G.F. Reis; S.V. Martins; R.A. Tristão; G.G. Reis; C. Aspiazu; L.M. Costa; 
A.L. Souza; R.F. Euclydes (225) 

• Concentração de nutrientes minerais no lenho de Eucalyptus saligna e sua 
relação com a aplicação de fertilizantes – por C.A. Ferreira; A.F.J. Bellote; 

H.D. Silva (227) 

• Concentração e redistribuição de nutrientes nas folhas e no folhedo de 
três espécies de Eucalyptus – por S.C. Vettorazzo; F. Poggiani; M.V. 

Schumacher (231) 

• Distribuição da biomassa e dos nutrientes em plantações puras e 

consorciadas de Liquidambar styraciflua e Pinus caribaea hondurensis – por 
M.A. Drumnd; F. Poggiani (234) 

• Efeito do cálcio e do pH no desenvolvimento inicial de Eucalyptus saligna – 
por R.L. Villas Boas; I.A. Guerrini (240) 

• O efeito dos níveis de fósforo sobre o desenvolvimento do Eucalyptus 

urophylla na Região de Itaporanga, Sergipe – por M.A. Drumond; N.F. 
Barros; B.S.A. Rodrigues; A.J.C. Fonte; M.A.A. Passos (243) 

• Efeito da adubação NPK no desenvolvimento inicial de Eucalyptus grandis 
Hill ex Maiden em condições de casa de vegetação – por S.V. Valeri; A.L.B. 
Pires; D.A. Banzatto; L. Corradine; C.F. Valle (246) 

• Efeitos de nitrogênio, fósforo e calagem no desenvolvimento e composição 
química foliar de Eucalyptus urophylla S.T. Blake cultivado sob dois regimes 
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hídricos, em casa de vegetação – por S.V. Valeri; J.A.C. Araújo; L. Pretti 

Júnior (249) 

• Fatores influentes sobre a emissão e desenvolvimento inicial de brotações 

de Eucalyptus grandis numa areia quartzosa e num latossolo vermelho 
escuro do Estado de São Paulo – por J.L. Stape (252) 

• Influence of compaction on physical properties of a forest soil – por M. 

Kobiyama; C.T. Ushiwata – (em Inglês) - (254) 

• Nutrientes minerais e a seca do Eucalyptus viminalis Labill – por H.D. 

Silva; A.F.J. Bellote; C.A. Ferreira; R. Trevisan (259) 

• Produção de folhedo em povoamento de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden 
em função do manejo do solo – por D. Zanchetta; J.L. Timoni (261) 

 

 

 
Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 
Plantadas (Sementes, Viveiros, Métodos Silviculturais e Sistemas 

Agrossilvipastoris) 
 

 

• Armazenamento de sementes de Grevillea robusta Cunn. ex R. Br – por A. 

Zanon; A.A. Carpanezzi (265) 

• Avaliação de um sistema silvipastoril em região semi-árida, envolvendo a 
consorciação de eucalipto com pastagens – por J. Ribaski; M.C. Oliveira; 

S.C. Cruz (268) 

• Comportamento inicial de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden 

consorciado com milho (Zea mays L.) e feijão (Phaseolus vulgaris L.) no 
Vale do Rio Doce, Minas Gerais – por C.A.M. Passos; L. Couto; E.N. 
Fernandes (270) 

• Consorciação do eucalipto com gramínea forrageira na Zona da Mata 
Minas Gerais, com aplicação de gesso – por N.C.P. Garcia; L.T. Salgado; 

G.G. Reis; R.T.F. Freitas (274) 

• Efeito do período de controle de convivência da braquiária no 
estabelecimento da cultura do eucalipto – C. Couto; A.G.B. Medeiros (277) 

• Efeitos da salinidade e substratos de emergência de plântulas e produção 
de mudas de Eucalyptus grandis e E. citriodora – por A.L. Caproni; J.D. 

Vieira; A.C. Davidae (281) 

• Eficiência da Leucaena leucocephala (L.A.M.) De Wit var. K72 em 
Eucalyptus urophylla S.T. Blake – por R.M. Jesus; A. Garcia; F.R. Dário; 

M.P. Diaz (284) 

• Espaçamentos com Acacia auriculiformis Cunn. ex Berth – por R.M. Jesus; 

A. Garcia; F.R. Dário; M.P. Diaz (286) 

• Germinação de sementes de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden e 
Eucalyptus citriodora Hook, em dois tamanhos, submetidas a diferentes 

potenciais osmóticos – por A.CL. Caproni; J.D. Vieira; A.C. Davidae (289) 
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• Influência do método de produção de mudas na avaliação de progênies de 

Eucalyptus grandis – por E.J. Mello; A.L.M. Menck; S. Oda (292) 

• Influências da dormência tegumentar e do grau de maturação sobre a 

germinação de sementes de Hovenia dulcis Thunb. – por A. Zanon; A.C. 
Carpanezzi (294) 

• Produção de biomassa para fins energéticos – por R.M. Jesus; F.R. Dário; 

M.P. Diaz (298) 

• Quebra de dormência de sementes de Acacia mangium – por F.P. Silva; 

J.G.M. Silva (300) 

• Queimadura de folhas e morte de plântulas de Eucalyptus grandis, 
produzidas por semeadura direta, em tubetes, causadas por produtos 

provenientes do plástico de fabricação do tubete – por C.M. Carvalho; M. 
Mazzilli; M.R. Silva (302) 

• Semeadura direta. Uma alternativa para implantação de povoamentos de 
Pinus taeda L. – por V.L. Mattei (306) 

• Sombreamento na produção de mudas de leucena e cumaru – por M.A. 

Drumond; P.C.F. Lima (309) 

 

 

Comissão Técnica 3: Florestas Naturais: Usos Múltiplos 

(Fitossociologia e Manejo de Florestas Naturais) 
 

• Amazonia tropical moist closed forest: Understory spectral environment 
experiment – por O. Reis Filho – (em Inglês) – (312) 

• Análise da regeneração natural da Mata Atlântica no sul do Município de 
Blumenau – por A.N. Longo; O.L. Weber; F. Steinbach (316) 

• Análise fitossociológica da regeneração natural de espécies florestais 
nativas ocorrentes no sub-bosque de povoamentos formados com duas 

espécies de Eucalyptus e com diferentes idades – por N. Calegario; A.L. 
Souza (318) 

• Análise fitossociológica e da estrutura diamétrica de espécies arbóreas 

que ocorrem numa mata seca em Lavras, Minas Gerais – por A.R. Soares; 
H.C.T. Dias; G. Silva (322) 

• Aspectos demográficos de quatro espécies florestais na mata de galeria da 
Reserva Genética do Tamanduá, Distrito Federal  - por D.A. Martins Netto 
(325) 

• Crescimento e regeneração natural de Vochysia maxima Ducke em uma 
floresta secundária no Estado do Pará – por L.C. Oliveira; J.N.M. Silva (329) 

• Definição de tamanho de parcela para inventário florestal em Floresta 
Semidecídua Montana – por J.R.S. Scolforo; A.L. Chaves; J.M. Melo (333) 

• Dinâmica do uso da terra em assentamentos humanos na Região de 

Paragominas, Amazônia Brasileira, através de sensoriamento remoto e 
sistema geográfico de informações – por L.V. Barroso; I.F. Brown; D.C. 

Nepstad; P.A. Lefebvre (338) 
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• Estrutura, composição florística e dinamismo de uma floresta secundária 

na Encosta Atlântica, São Paulo – por M. Tabarelli; J.P. Villani; W. 
Mantovani (340) 

• Estrutura de um fragmento de Mata Mesófila Semi-decídua Secundária 
Tardia e implicações para o manejo – por S.R. Silva Filho; V.L. Engel (343) 

• Estrutura, fitossociologia e regeneração natural da Reserva Genética de 

Caçador, Santa Catarina – por J.A. Silva; D.A. Martins Netto (347) 

• Estudo comparativo em áreas de Mata Atlântica em diferentes estágios de 

sucessão no Estado do Rio de Janeiro – por M.F. Quintela; M.A.P. Louzada 
(352) 

• Estudo da recuperação da caatinga submetida ao manejo visando a 

produção sustentada de lenha – por M.F. Lima; C.R. Oliveira; S.R.S. 
Rodrigues; F.M. Silva; N.L. Bussons (356) 

• Estudos preliminares da biologia reprodutiva do palmiteiro (Euterpe 
edulis) em mata residual do Estado de São Paulo – por M.S. Reis; E. 
Guimarães; G.P. Oliveira (358) 

• Identificação de alternativas de exploração extrativista das florestas no 
Estado do Acre – por N.M.C. Monteiro (361) 

• Identificação do custo de produção do manejo florestal sustentado e seus 
reflexos nas serrarias do Estado do Acre – por Z.A.G.P.G. Silva; E.M. Braz 

(363) 

• Inventário florestal do Projeto de Assentamento Extrativista São Luiz do 
Remanso – por M.A. Amaro (367) 

• Levantamento preliminar do perfil estrutural de uma floresta próxima a 
Porto Velho – por F.D.A. Matos; J.R. Cardenas; J.B. Moura (372) 

• Manejo silvicultural do cerrado em Assis, São Paulo – por G. Durigan; 
L.M.A.G. Garrido; M.A.O. Garrido (374) 

• O conceito de “Floresta Balanceada de Meyer” como opção para 

intervenção em cerrado senso stricto – por J.R. Scolforo; S.T. Silva (378) 

• O emprego do método de quadrantes na análise de um fragmento de 

Mata Atlântica Secundária para o manejo sustentável – por D.E. Lobão; A.L. 
Souza (382) 

• O potencial de produção sustentável de madeira em Paragominas (Pará); 

na Amazônia Oriental: Considerações ecológicas e econômicas – por P.G. 
Barreto; C. Uhl; J. Yared (387) 

• Spatial distribution of tree species of a “Terra Firme” rain forest in 
Brazilian Amazon – por J.O.P. Carvalho; J.N.M. Silva; J.C.A. Lopes – (em 
Inglês) - (393) 

 

 

= = = = = = = = = =  
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 VOLUME Nº DOIS- Anais do 7º Congresso Florestal Brasileiro e 

Primeiro Congresso Florestal Panamericano 

(Trabalhos Voluntários e Pôsteres com Resumos dos 

Trabalhos) 

 

 
O VOLUME Nº DOIS dos Anais do 7º Congresso Florestal 

Brasileiro teve que ser apresentado em duas partes, devido sua 
extensão e pesos de arquivos digitais gerados.  

 

 

= = = = = = = = 

 

Volume DOIS - PARTE I 

 

(Parte I – Da página 397 até a página 573 do segundo livro de trabalhos)  

Para abrir e baixar a PARTE I desse Volume Dois, clicar no 
endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me2_1.pdf   

 
 

Conteúdo do Volume DOIS do 7º Congresso Florestal Brasileiro e 1º 
Congresso Florestal Panamericano  

(Trabalhos Voluntários e Pôsteres com Resumos dos Trabalhos): 

 
 

 
PARTE I (APRESENTADO EM DUAS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

(Parte I – Da página 397 até a página 573 do segundo livro de trabalhos)  

 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Borato, presidente do congresso 

(i) 

• Índice de todos os livros do congresso (iii) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_1.pdf
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• Nota da Coordenação Técnica e Agradecimento aos membros das 

Comissões de Avaliação e de Julgamento (xvii) 

• Trabalhos voluntários (ixx) 

 
Trabalhos Voluntários 

 
 

 
Comissão Técnica 3: Florestas Naturais: Usos Múltiplos (Sistemas 

Agrossilvipastoris) 

 
• Análise do crescimento da seringueira Hevea spp. consorciado com café 
na Região de Lavras, Estado de Minas Gerais – por H. Fonseca Filho; S.R. 

Meira; V.C. Almeida; S.G. Barbosa (397) 

• Metodologia para caracterização de fragmentos florestais em sistemas 
agro-silviculturais – por V. Benedetti; J. Zani Filho (400) 

• Viabilidade técnico-econômica de sistemas de produção de erva-mate 
(Ilex paraguariensis A.St.Hil.) consorciada com culturas anuais – por D.M. 

Croce; R. Nadal (403) 

 

 

 
Comissão Técnica 4: Florestas Nativas: Usos Múltiplos 

 
• Avaliação de nodulação em espécies florestais num latossolo amarelo da 
Amazônia Ocidental – por J.C.S. Matos; E.J.M. Neves; A.C. Canto (407) 

• Caracterização de uma área selecionada como “área de coleta de 
sementes” de palmiteiro (Euterpe edulis Martius) no Vale do Rio Ribeira, 

São Paulo – por A.C. Fantini; A. Reis; M.S. Reis; R.J. Ribeiro; W.G. Portilho; 
J. Odorizzi; A. Mantovani (410) 

• Comportamento de seis espécies florestais em área de depleção da Usina 

Hidrelétrica de Camargos, Minas Gerais – por A.C. Davide; J.R.S. Scolforo; 
N.J.S. Prado; J.M.R. Faria (412) 

• Comportamento silvicultural de castanheira (Bertholletia excelsa H. & K.) 
em diversos locais da Amazônia – por J.A.G. Yared; M. Kanashiro; L.M. 

Viana; T.C.A. Castro; J.R.S. Pantoja (416) 

• Ecofisiologia da germinação e estabelecimento de plântulas de 
Citharexylum myrianthum Cham. – por W.A.N. Amaral; P.Y. Kageyama 

(419) 

• Efeito da cumarina na maturação de sementes de Copaifera langsdorfii 

Desf. – por J.M. Barbosa; I.B. Aguiar; S.R.G. Santos; M.F.B. Zeller (422) 

• Eficiência de inseticidas no controle da ampola-da-erva-mate – por A.D. 
Brisolla; M.E. Durigan (425) 
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• Enxertia em Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae): Utilização para conservação 

e estudos de variabilidade genética – por F.B. Gandara (427) 

• Influência da profundidade de semeadura na germinação e 

desenvolvimento inicial de Dipteryx alata Vog. – por A.C. Nogueira; E.T. Vaz 
(429) 

• Influência de diferentes concentrações de ácido indol-3-butírico e do 

tamanho da estaca na formação de raízes adventícias em Carapa guianensis 
Aubl. – por L.S. Rosa (432) 

• Influência de fragmentos de vegetação nativa na composição do banco de 
sementes de povoamentos implantados de eucaliptos – por K.H. Borges; 
V.L. Engel (434) 

• Influência de leguminosas no desenvolvimento de Genipa americana L. e 
Inga sp., consorciadas com Cecropia sp. e Croton urucurana Baill, sob dois 

espaçamentos – por S.V. Valeri; M.E.S.P. Demattê; I.B. Aguiar; C.F. Valle; 
S.F. Alvarenga; L. Corradini (438) 

• Efeito de nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio no desenvolvimento da 

seringueira jovem clone RRIM 600 em um solo sob cerrado de Mato Grosso 
do Sul – por M.C. Kitamura; N. Venturin; J.G. Carvalho; A.C. Davide (440) 

• Levantamento de coleobrocas em seringueira – por O.T. Dall’Oglio ; O. 
Peres Filho (443) 

• Levantamento de uma população de peroba rosa (Aspisdosperma 
polyneuron), localizada em um fragmento de Floresta Mesófila Semidecídua 
em Botucatu, São Paulo – por L.A.B. Jorge; S.R. Silva Filho (446) 

• Micronutrientes e alumínio depositados com a serapilheira de Araucaria 
angustifolia em função do sítio – por C.W. Koehler; C.A. Reissmann (449) 

• O manejo dos recursos naturais e a produção de coco de babaçu na 
Região de Santa Inês, Maranhão – por C.B.A. Bohrer; L.C. Oliveira Filho; 
E.P. Quintela (452) 

• Propagação vegetativa do umbuzeiro – por C.E.S. Nascimento; V.R. 
Oliveira; R.F.M. Nunes; T.C.S. Albuquerque (454) 

• Qualidade fisiológica de sementes de Amburana cearensis (Fr. All.) A.C. 
Smith – Papilionaceae – de diferentes procedências e progênies – por A.N. 
Salomão; A.G. Fujichima; A. Gouveia H. Neto (457) 

• Quebra de dormência de sementes de candiúva (Trema micranta L. Blume 
– Ulmaceae) – por A.C. Davide; J.M.R. Faria; L.M. Oliveira (461) 

• Reflorestamento misto versus puro – Foz do Chopim (1979 – 1991) Copel, 
Paraná – por L.B.X. Silva; M.A.V. Silva (463) 

• Respostas da germinação de embaúba (Cecropia pachystachya Trec.) a 

diferentes tamanhos de clareira e períodos de luz – por F.B. Gandara; N. 
Lepsch-Cunha (467) 

• Teste de procedência e progênie de Euterpe edulis. I. Procedências Saí-
Graçu e Itapocu, Vales do Mampituba e Araranguá e médio Vale do Itajaí – 
por R.O. Nodari; M.S. Reis; A.C. Fantini; A. Reis; M.P. Guerra; A. 

Mantovani; M.P. Dias (470) 
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• Teste de progênie combinado de espécies pioneiras e climácicas – por P.Y. 

Kageyama; A. Sakavicius; W.L.A. Geres; L.R. Antiqueira; N.K. Kano; J.H.P. 
Dias (473) 

• Tratamento pré-germinativo de sementes de três espécies nativas da 
Mata da Restinga da Região de Mataraca, Paraíba – por D.G. Barroso; R.U. 
Miranda; C.S. Marinho; M.L. Teixeira (476) 

 
 

 
Comissão Técnica 5: Avaliação de Recursos Florestais e seu Manejo 
 

• Acuracidade da cubagem de árvores pelos métodos Hohenadl, FAO e 
gráfico, comparativo ao xilômetro – por S.A. Machado; M.C. Nadolny (478) 

• Análise das estimativas de um sistema de crescimento e produção 
compatível entre o modelo global do povoamento e o modelo por classe 
diamétrica – por J.R. Scolforo; S.A. Machado; R.T. Hosokawa (481) 

• Análise do perfil do tronco de morototó (Didymopanax morototonii) em 
função do espaçamento – por S.L.R. Garcia; H.G. Leite; J.A.G. Yared (485) 

• Análise preliminar dos dados digitais de um imageador espectrográfico 
referente a uma área urbana com vegetação natural localizada em Curitiba 

– por A.A. Disperati; F.F. Kirchner; M. Machado (492) 

• Comportamento da casca ao longo do tronco em plantios de Pinus elliottii 
estabelecidos no litoral e planalto do Estado de Santa Catarina – por A. 

Figueiredo Filho; A.R. Bernardi (495) 

• Confronto entre métodos de desbaste III – por O. Vilas Boas; M.A.O. 

Garrido; L.M.A.G. Garrido; C.A. Bertolucci; M. Santos (498) 

• Conversão de equações de volume em equações de forma compatíveis 
para Pinus elliottii – por A. Figueiredo Filho; C.G. Oliveira; J.B. Moura; U.S. 

Cunha (501) 

• Efeito da intensidade do desbaste sobre o fator K-Magin em povoamentos 

de Pinus elliottii E. – por P.R. Schneider (504) 

• Equações para biomassa e volume para cerrado senso stricto – por J.R. 
Scolforo; J.T. Lima; S.T. Silva (508) 

• Estimativa da biomassa florestal na Amazônia legal a partir de dados 
provenientes de inventário florestal – por C.B.A. Bohrer; A.N.S. Campos 

(511) 

• Fotografias aéreas 35 mm colorido normal, em escala grande, de uma 
área de vegetação natural, obtidas de ultraleve – por A.A. Disperati; A. 

Fofano Júnior (513) 

• Identificação de estratos de reflorestamento de Pinus taeda através de 

imagens digitais do Landsat-5 – por F.D.A. Santos; F.F. Kirchner (516) 

• Inventário florestal do Estado de São Paulo – por F.J.N. Kronka; C.K. 
Matsukuma; M.A. Nalon; I.H. del Cali; M. Rossi; I.F.A. Mattos; A.A.S. 

Pontinhas; M.S.S. Ike (520) 
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• Metodologia para distribuição de clones em plantios comerciais: Um 

estudo de caso – por T.F. Assis; J. Zani Filho (522) 

• Metodologia para determinação da intensidade amostral em inventários 

florestais contínuos com dupla amostragem – por D.A. Brena; S. Péllico 
Netto (525) 

• Modelos de produção e crescimento para povoamento de Pinus taeda 

desbastado na Região de Telêmaco Borba, Paraná – por M. Marcolin; H.T.Z. 
Couto (528) 

• O algoritmo GUB como elemento de viabilização do processo de 
otimização de planos de manejo – por C. Carnieri; J.R.S. Scolforo (531) 

• Produtividade florestal de Pinus taeda e Eucalyptus grandis em função da 

vegetação primitiva e unidades de solos – por J.J.L. Corrêa; M. Marcolin 
(535) 

• Programa de sortimento de madeira serrada de povoamentos de Pinus 
elliottii com alternativa de produtos padronizados – por L.A.B. Jorge; H.A. 
Lara (539) 

• Projeções da distribuição diamétrica de uma Floresta Tropical Úmida de 
Terra Firme pela Cadeia de Markov – por J.V. Freitas; N. Higushi (545) 

• Simulação de desbastes seletivos através modelo matemático – por J.R.S. 
Scolforo (549) 

• Teste de modelos matemáticos para o ajuste da relação hipsométrica em 
diferentes sítios e idades para plantações de Pinus elliottii no Estado do 
Paraná – por S.A. Machado; S.F. Basso; V.G. Bevilacqua Júnior (553) 

• Uma nova metodologia para construção de tabelas volumétricas – por 
J.A.A. Silva; S.A. Machado; B.E. Borders; R.L. Bailey (557) 

• Variação da forma e do tronco de clones de eucaliptos, em duas regiões – 
por J.C.C. Campos; H.G. Leite; I.A. Oliveira (559) 

• Variação do volume estere de madeira de Eucalyptus em função do tempo 

de estocagem – por A.N. Vitti; H. Kühl Filho; H.T.Z. Couto; N.C. Martins 
(565) 

• Volumetria e fator de forma de morototó  (Didymopanax morototonii Aubl. 
Decne. et Planch.) sob diferentes espaçamentos  - por J.A.G. Yared; H.G. 
Leite; R.R.F. Silva (570) 
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Volume DOIS - PARTE II 

 

(Parte II – Da página 574 até a página final 783 do segundo livro de 
trabalhos)  

Para abrir e baixar a PARTE II desse Volume Dois, clicar no 
endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me2_2.pdf 

 

 
 
Conteúdo do Volume DOIS do 7º Congresso Florestal Brasileiro e 1º 

Congresso Florestal Panamericano 
(Trabalhos Voluntários e Pôsteres com Resumos dos Trabalhos): 

 
 
PARTE II (APRESENTADO EM DUAS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  
 

(Parte II – Da página 574 até a página final 783 do segundo livro de 

trabalhos)  
 
 

 
Comissão Técnica 6: Tecnologia de Produtos Florestais 
 

• Alternativas para el uso racional de los recursos del bosque: Anatomia 

cortical de espécies nativas con estructuras secretoras – por A.M.G. Bolsón; 
G.M. Lugones – (em Espanhol) - (574) 

• Avaliação da qualidade da madeira de híbridos de Eucalyptus grandis x 
Eucalyptus camaldulensis visando a produção de celulose – por F.G. Silva 
Júnior; I.M.B. Gomes; L.E.G. Barrichelo; S. Oda (581) 

• Aplicação da madeira de Pinus na construção civil – por G. Bortoletto 
Júnior; F.A.R. Lahr (585) 

• Avaliação da qualidade da madeira de seringueira Hevea sp. para 
produção de celulose e carvão vegetal – por M.L. Teixeira; A.N. Souza; 
M.A.M. Souza; H. Fonseca Filho (588) 

• Avaliação do comportamento da perda de umidade do carvão vegetal 
submetido à secagem ao ar livre – por J.O. Brito; U.L. Ceribelli (591) 

• Avaliação experimental do compensado de eucalipto – por M.R. Gaiotto; 
L.T. Watai; I.P. Jankowsky (595) 

• Caracterização anatômica e tecnológica da madeira de Hirtela glandulosa 

Spring, H. gracilipes (Hook F.) France e H. martiana (Hook), ocorrentes na 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume2_2.pdf
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Região Centro-Oeste, visando a produção de carvão – por F.G. Silva Júnior; 

I.M.B. Gomes; J.E. Paula (600) 

• Considerações energéticas e economias sobre resíduos de madeira 

processada em serraria – por A.S. Borges; G. Ciniglio; J.O. Brito (603) 

• Densidade da madeira de Eucalyptus camaldulensis Dehnh afetada pela 
seca do ponteiro do eucalipto do Vale do Rio Doce (SPEVRD) – por V.P.G. 

Moura (607) 

• Determinação do custo da madeira serrada através da simulação de seu 

sistema de produção – por N. Hochheim; P. Martin (610) 

• Efeito da geometria das partículas e da densidade, sobre as propriedades 
de painéis estruturais “waferboards”. Parte 1: Efeitos sobre as propriedades 

de resistência – por M.M.M. Alberto; S. Keinert Júnior (613) 

• Efeito da geometria das partículas e da densidade, sobre as propriedades 

de painéis estruturais “waferboards”. Parte 2: Efeitos sobre a estabilidade 
dimensional  – por M.M.M. Alberto; S. Keinert Júnior (613) 

• Efeito da temperatura e velocidade do ar na taxa de secagem de Pinus 

elliottii – por E.T.D. Severo; I. Tomaselli (623) 

• Efeitos do uso de resíduos gerados numa indústria de celulose kraft em 

seu tratamento de efluentes- por S.M.B. Frizzo; M.C.M. Silva; D.T. Almeida; 
A.F. Martins; V.M. Sacon; C.E.B. Foelkel (627) 

• Estudo das variações da massa específica e retratibilidade da madeira do 
Eucalyptus saligna – por M.A. Rezende; J.R.C. Saglietti; J.C. Martinez (629) 

• Estudos da durabilidade natural da madeira de Piptadenia peregrina 

Benth. em ensaios de laboratório – por C.R. Marcati; R.M.D. Lucia (636) 

• Estudos das propriedades mecânicas da madeira do angico-vermelho 

(Piptadenia peregrina Benth.) – por C.R. Marcati; R.M.D. Lucia (638) 

• IMAC – Identificação de madeiras brasileiras com auxílio de computador – 
por J.P. Chimelo; G.J. Zenid; M.J.A.C. Miranda; G.C.T. Ceccantini (641) 

• Influência da qualidade das toras no processo de fabricação, rendimento, 
custo e rentabilidade da madeira serrada – por N. Hochheim; P. Martin 

(644) 

• Influência dos extrativos solúveis em água na resistência à compressão da 
madeira de ipê (Tabebuia sp.) – por J.N. Garcia; W.F. Quirino (646) 

• Parâmetros relacionados com o emprego das madeiras de eucalipto na 
construção civil – por M.C.J.A. Nogueira; F.A.R. Lahr (650) 

• Proposta de sistema estrutural modular em eucalipto roliço para habitação 
(1) – por A. Ino; J.C. Phellmeister (654) 

• Tratamento preservativo de moirões de Eucalyptus viminalis Lab. por 

métodos simples – por J.B. Paes; J.C. Moreschi (661) 

• Uso de bagaço de cana de açúcar na confecção de chapas aglomeradas – 

por M.A.E. Santana; D.E. Teixeira (667) 
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Comissão Técnica 7: Colheita e Transportes Florestais 
 

• Avaliação do esforço físico de operadores de moto-serra no 

processamento de árvores empilhadas – por F. Seixas; A.C. Antiqueira 
(673) 

• Estradas florestais e sua influência na administração dos estoques de 

madeira – por L.A. Carvalho (676) 

• Estudo do tempo e movimento em uma operação de extração florestal 

com um guincho-arrastador – por C.E.S. Volpato; C.C. Machado; A.P. Souza 
(679) 

• O uso do guincho de arraste na colheita florestal – por U. Ribas Júnior; J. 

Mendes Neto (682) 

• Sistema mecanizado de colheita florestal na Champion Papel e Celulose 

Ltda. – por M. Freitas; A.C. Antiqueira (686) 

• Treinamento operacional em atividades de colheita e transporte de 
madeira: A experiência da Aracruz – por Z.A. Donati; L.M. Roldi (688) 

• Uniformização horária do volume e da composição qualitativa da madeira 
de Eucalyptus spp. posto—fábrica – por J.L. Stape; P.V. Garcia; E.L. Martini 

(692) 

 

 

 
Comissão Técnica 8:   Política e Legislação Florestal 
 

• A questão florestal no projeto da lei estadual do meio ambiente do Estado 
do Paraná, Brasil – por G.L. Farias (695) 

• Análise do perfil do agricultor reflorestador e de sua propriedade na 
Região Serrana do Espírito Santo – por L.F. Schettino; J.L.P. Rezende; G.M. 

Braga; A.A.A. Barros; F.X. Hemerly (698) 

• Avaliação preliminar do consumo de lenha no Município de Piracicaba – 
por I.M.B. Gomes; L.R.S. Taveira; M.J.B. Zakia; J.O. Brito (700) 

• Avaliação sócio-econômica do reflorestamento a nível de agricultores na 
Região Serrana do Espírito Santo – por L.F. Schettino; G.M. Braga; J.L.P. 

Rezende; A.R. Neves; L.J. Minette (703) 

• Estratégia de abastecimento de matéria-prima na Champion Papel e 
Celulose Ltda. – por M. Freitas; A.P. Silva; A.J.S. Santiago; A.S. Diniz; L. 

Moro (707) 

• Importância do processo de formação política florestal como mecanismo 

propulsor para o desenvolvimento do setor – por J.A. Lira Filho; J.L. 
Albuquerque; H.P. Ladeira (710) 
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Pôsteres (Resumos dos Trabalhos) 

 
 

 
Comissão Técnica 2: Recursos Florestais e Ambiente 
 
 

• RESUMO: Ação florestal integrada como forma de desenvolvimento na 
Microbacia do Bitury, Belo Jardim, Pernambuco – por J.F. Virginio (715) 

• RESUMO: A ambiência florestal na Champion Papel e Celulose – por M. 
Freitas; A.S. Diniz; J.D. Vieira (715) 

• RESUMO: A importância da preservação da mata nativa do Rio Grande do 

Sul com fins de reduzir a migração de Maecolaspis sp. (Coleoptera: 
Chrysomelidae, Eumolpinae) para áreas com plantas cultivadas – por F.R.M. 

Garcia; V.S. Torres (715) 

• RESUMO: Apresentação preliminar de proposta para um Parque Estadual 
na Serra da Baitaca, Município Quatro Barras, Paraná – por E. Struminski 

(716) 

• RESUMO: Avaliação da eficiência da bracatinga (Mimosa scabrella Benth.) 

na recuperação de solos degradados – por L.J. Montoya; L.M.A. Maschio 
(716) 

• RESUMO: Avaliação das relações entre criança e floresta na Região 
Metropolitana de Curitiba – por G.S. Lima; B.R. Zanetti; Z.M. Valle (716) 

• RESUMO: Considerações sobre o uso dos recursos florestais em 

comunidades ribeirinhas na Amazônia, Estado do Pará – por A.L.L. Souza; 
E.S.P. Queiróz Filho (716) 

• RESUMO: Educação ambiental da Riocell: Uma contribuição para a 
transformação – por U. Aner; A.G.S. Heinrich (717) 

• RESUMO: Educação ambiental no Município de Araucária – por A.C. Karas 

(717) 

• RESUMO: Evolução das áreas verdes por habitante no perímetro urbano 

de Campinas, São Paulo – por P.L. Donzeli; J.V. Chiarini; R. Serra Filho; 
R.A.A. Barreto (717) 

• RESUMO: Implantação de um roteiro interpretativo para a Trilha da 

Cachoeira do Parque Estadual de Campos do Jordão, São Paulo – por M.J. 
Robim; L.T. Cortez; K.H. Borges; A.M. Hong (718) 

• RESUMO: Levantamento e identificação de fauna silvestre – por E. Silva 
(718) 

• RESUMO: Modelos para recuperação de áreas ciliares – por C.A. Nassur; 

A.C. Almeida; A.G. Castro; M.S. Menandro (718) 

• RESUMO: O parque ecológico e a conservação dos recursos naturais na 

Fazenda Monte Alegre - por R.A. Berndt (719) 

• RESUMO: Os plantios florestais no Brasil – por E. Silva (719) 
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• RESUMO: Performance de desenvolvimento e crescimento de espécies 

pioneiras e clímax na reabilitação de áreas degradadas na Amazônia 
Oriental – por F.A. Oliveira; A. Myawaki; R.J. Moura; C.S. Ferraz (720) 

• RESUMO: Processo de avaliação de impactos ambientais – por E. Silva 
(720) 

• RESUMO: Programa de capacitação em manejo de áreas silvestres para 

estudantes universitários no Instituto Florestal de São Paulo – por W.J. 
Andrade; M.R. Eston; D.A. Silva; F.E.S.P. Vilela; H. Dutra; D.D. Vilar; I.S. 

Mota (720) 

• RESUMO: Programa de educação ambiental na Fazenda Monte Alegre, 
Paraná – por R.A. Berndt (720) 

• RESUMO: Programa de educação florestal: PEF-RN – por M.A. Gariglio 
(721) 

• RESUMO: Programa de extensão florestal nos assentamentos rurais – por 
C.P.B. Machado; V. Novick (721) 

• RESUMO: Programa de extensão para recomposição florestal – por M.S. 

Menandro; C.A. Nassur (722) 

• RESUMO: Programa de uso público do Parque Estadual de Vassununga – 

por W.J. Andrade; J.E.A. Bertoni; D. Zanchetta; M.T. Lobo; S.A. Souza 
(722) 

• RESUMO: Projeto Floresta da Pedra Branca – por A.L.M. Fortes; C.B.T. 
Botempo; S.L.A. Velloso; Z.M. Moreira; P. Schiavo Júnior (722) 

• RESUMO: Proposta de criação e manejo do Parque Estadual da Serra Fina 

– por W.J. Andrade; M.A.P. Marcondes; I.F.A. Mattos; M. Rossi; D.A. Silva; 
J.L. Carvalho; M.A. Nalon; D.D. Vilar (723) 

• RESUMO: Proposta de avaliação de danos ambientais: O caso florestal – 
por L.C. Ribas (723) 

• RESUMO: Recomposição de matas ciliares pela CESP – por J.C. Gonçalves 

(723) 

• RESUMO: Recuperação de fragmentos e áreas degradadas em Conceição 

da Barra, Espírito Santo – por R.R. Mendonça; G.P. Oliveira; J.S. Rocha; 
E.L. Schloemp; L.L. Simões; V.M. Viana; E.S. Siqueira (723) 

• RESUMO: Recursos financeiros externos para a proteção da Floresta 

Atlântica no Estado do Paraná, Brasil – por G.L. Farias; M.C. Lima (723) 

• RESUMO: Reflorestamento de espécies nativas em áreas degradadas no 

extorno do Complexo Energético de Lajes, Rio de Janeiro – por R.S. 
Nascimento; C. Loch (724) 

• RESUMO: Ripado para exposições – Parque Ecológico Monsenhor Emílio 

José Salim: Madeira de reflorestamento e aço – por V.M.A. Severo; J. 
Palma; A.L.F. Burjato; B.M. Bolzani; E.C. Cruzeiro; N.M. Yamato; E.R. 

Santos; R. Alencar; J.E. Torres; T.C.C. Nisi; J.R. Muratore; R.G. Dantas; 
V.L. Curcio; M. Lelis; M. Souza; R.M. Ribeiro; P.C. Macedo; S.M. Agra; M.F. 
Santos (724) 
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• RESUMO: Sistemas agroflorestais para recuperação do potencial produtivo 

de ecossistemas florestais degradados - por R.L.G. Macedo (725) 

 

 

Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 
Plantadas (Genética, Melhoramento e Biotecnologia) 
 

• RESUMO: Como realizar o melhoramento genético de árvores urbanas – 
por D. Biondi; A.J. Araújo (726) 

• RESUMO: Comportamento de progênies de Eucalyptus camaldulensis na 
Serra de Teixeira, Paraíba – por O.B. Sampaio; L.M.M. Silva; F.A.L. Soares 
(726) 

• RESUMO: Efeito da associação de fungicidas e ácido indol butírico no 
enraizamento de estacas de Eucalyptus grandis – por Equipe Técnica 

Duratex (726) 

• RESUMO: Estudos comparativos das similaridades ecoclimáticas 
predeterminantes do teste de introdução de espécies - por R.L.G. Macedo 

(727) 

• RESUMO: Melhoramento genético de Eucalyptus spp. na Embrapa – por 

A.R. Higa; M.D.V. Resende (727) 

• RESUMO: Micropropagação de Eucalyptus grandis e Eucalyptus saligna – 

por T.F. Assis; S.I. Gonçalves (727) 

• RESUMO: PAGIS – Um software para análise genética e índices de seleção 
em experimentos florestais – por E.B. Oliveira; M.D.V. Resende; A.R. Higa; 

G.R.P. Oaida (727) 

• RESUMO: Pinus de Tecunumán: Espécie ou sub-espécie? L.C. Davide; C.R. 

Telles; L.R. Pompeu (728) 

• RESUMO: Populações base de Eucalyptus spp. em Minas Gerais e Espírito 
Santo – por F.P. Silva; I.E. Pires; M.D. Silva; R.T. Lima (728) 

• RESUMO: Programa de melhoramento IPEF/Empresas para espécies 
subtropicais de Pinus – por P.E.T. Santos; Laerte Scanavaca Júnior; M. 

Ferreira (728) 

 

 

Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 
Plantadas (Proteção Florestal, Patologia e Incêndios) 
 

• RESUMO: Conservação e utilização sustentável da biodiversidade tropical 
através de sistemas agroflorestais – por R.L.G. Macedo (730) 

• RESUMO: Criação de Montina confusa (Hemiptera, Reduviidae) para o 

controle biológico de lagartas desfolhadoras de Eucalyptus spp. – por 
Equipe Técnica Duratex (730) 
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• RESUMO: Dirphiopsis trisignata (Feld, 1874) (Lepidoptera, Attacidae): 

Novo desaciculador de Pinus patula Sch. & Cham. na Região Sul do Brasil – 
por W.M. Vila; E.P. Teixeira (730) 

• RESUMO: Manejo integrado no controle da vespa-da-madeira, Sirex 
noctilio (Hymenoptera, Siricidae) – por Equipe Técnica da Duratex (731) 

• RESUMO: Ocorrência de Eustema opaca Schaus, 1921 (Lepdoptera, 

Notodontidae) lagarta desfolhadora de Grevilea robusta A. Cunn. 
(Proteaceae) – por W.M. Vila; E.P. Teixeira; C. Ribas (731) 

• RESUMO: Programa cooperativo de manejo integrado de pragas (PCMIP) 
– por E.F. Branco; E. Berti Filho; Equipe Técnica PCMIP (731) 

 

 
Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 

Plantadas (Solos, Nutrição e Fisiologia) 
 

 

• RESUMO: Análise comparativa de características e propriedades químicas, 
físicas e morfológicas de um cambissolo textura argilosa sob plantio de 

Pinus spp. e sob capoeira – por G.R. Curcio; M.F.G. Rachwal; C.W. Koehler 
(732) 

• RESUMO: Classificação e caracterização morfológica de horizontes 
orgânicos sob povoamentos de Pinus taeda L.. na Região de Ponta Grossa, 

Paraná – por E. Trevisan; C.B. Reissmann; C.W. Koehler (732) 

• RESUMO: Efeito de fertilizantes foliares no crescimento de mudas de 
eucaliptos (E. grandis e E. dunnii) – por J.J.L. Corrêa; M. Fantini Júnior 

(732) 

• RESUMO: Emprego da torta de filtro de cana-de-açúcar como substrato na 

produção de mudas de leucena – por G.T. Córdoba; N.O. Almeida; N.F. 
Barros; J.C.L. Neves (733) 

• RESUMO: Ensaio de omissão de nutrientes em mudas de Eucalyptus 

dunnii Maiden em um solo podzólico vermelho amarelo – por R.H. Born; 
C.B. Reissmann; J.G.A. Carneiro (733) 

• RESUMO: Fertilização de plantações de eucaliptos na Fazenda Monte 
Alegre – por J.J.L. Corrêa (733) 

• RESUMO: Nutrição mineral em jardim clonal de eucalipto: Monitoramento 

e adubação – por R.L.V.A. Silveira; H.F. Luiz; M.A.P. Brisolla; R.I. Silveira; 
A.N. Gonçalves (733) 

• RESUMO: Produção de biomassa e eficiência nutricional de híbridos 
interespecíficos de eucalipto, em duas regiões bioclimáticas de Minas Gerais 
– por S.G. Molica; N.F. Barros; C.S. Sediyama; R.F. Novaes (734) 

 

 

 



147 

 

Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 

Plantadas (Sementes, Viveiros, Métodos Silviculturais e Sistemas 
Agrossilvipastoris) 
 

• RESUMO: Alternativas agroflorestais para recuperação de áreas 
degradadas na Região Semi-Árida do Nordeste Brasileiro – por M.A. 
Drumond; L. Couto (736) 

• RESUMO: Aspectos técnicos e econômicos da mortalidade de mudas no 
campo – por A.J.P. Freitas; J.E.M. Klein (736) 

• RESUMO: Caracterização de hortos caseiros mistos na Região de 
Petrolina, Pernambuco – por M.A. Drumond (736) 

• RESUMO: Crescimento de Eucalyptus sob diferentes densidades 

populacionais na Região de Cerrado – por G.G. Reis; M.G.F. Reis; A.L. 
Bernardo; R.T. Gomes; L.A. Rodrigues; J.F. Silva; D.J. Firme (737) 

• RESUMO: Determinação do Índice de Área Foliar de plantações puras e 
mistas de Liquidambar styraciflua e Pinus caribaea var. hondurensis – por 
M.A. Drumond; F. Poggiani (737) 

• RESUMO: Equipamentos para aplicações de herbicidas – por H.J. Bonisch; 
J. Soares; M. Silva (737) 

• RESUMO: Eucalyptus dunnii: Uma alternativa para produção de celulose – 
por J.V. Gonzaga; V. Sacon; T.F. Assis; J.E.M. Klein (738) 

• RESUMO: Novo sistema para colheita de sementes de Eucalyptus spp. 
com enfoque para o aspecto de segurança dos colhedores – por I.S.N. Fier; 
P. Kikuti (738) 

• RESUMO: Plantio individual orientado – por H.J. Bonisch; O.M. Bruzamolin 
(738) 

• RESUMO: Produção de mudas florestais em viveiro setorizado – por D.A. 
Carneiro; H.J. Bonisch (738) 

• RESUMO: Programa de produção e pesquisa de sementes florestais do 

Instituto Florestal de São Paulo – por M.B. Figliolia; A. Silva (739) 

• RESUMO: Regeneração natural de florestas de Pinus – por C.J. Mendes 

(739) 

• RESUMO: Utilização de substrato a base de casca de Pinus no viveiro 
setorizado da Fazenda Monte Alegre (Telêmaco Borba, Paraná) – por J.J.L. 

Corrêa; L.C. Barbosa; D.A. Carneiro (739) 

 

 

 
Comissão Técnica 4: Florestas Nativas: Usos Múltiplos 

(Fitossociologia e Manejo de florestas Naturais) 

 
• RESUMO: A dinâmica da floresta secundária no Núcleo Santa Virgínia, 
Parque Estadual da Serra do Mar, São Paulo – por J.P. Villani; M. Tabarelli; 
W. Mantovani (741) 
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• RESUMO: A Fundação Florestal e o projeto de difusão da tecnologia de 

manejo de rendimento sustentado do palmiteiro (Euterpe edulis Martius) no 
Estado de São Paulo – por R.J. Ribeiro; A.N. Silva; W.G.Portilho (741) 

• RESUMO: A sucessão da Mata Atlântica no Município de Cotia, São Paulo – 
por W. Mantovani; E.P.C. Gomes; F.H.F. Nascimento (742) 

• RESUMO: Análise da regeneração natural em floresta ombrófila mista, São 

Mateus do Sul, Paraná – por S.M. Silva; R.M. Britez; W.S. Souza (742) 

• RESUMO: Análise espectral de cerrado sensu stricto – por J.R. Scolforo; 

S.T. Silva; E. Tameirão Neto (742) 

• RESUMO: Apoio tecnológico às reservas extrativistas: Castanha do Brasil 
– por G.L.A. Gomide (742) 

• RESUMO: Avaliação dos recursos florestais em termos de organização 
espacial do uso da terra – por C. Loch (743) 

• RESUMO: Composição florística e estrutura comunitária da Mata Seca em 
Lavras, Minas Gerais – por J.R.S. Scolforo; A.T. Oliveira Filho; N. Venturin; 
J.M. Mello (743) 

• RESUMO: Correlação entre algumas características dos solos florestais e a 
vegetação primitiva no Segundo Planalto Paranaense – por J.J.L. Corrêa 

(743) 

• RESUMO: Desenvolvimento sustentável e a pesquisa participativa nas 

áreas de florestas tropicais – por E.M. Virgínio Filho (744) 

• RESUMO: Desenvolvimento de métodos de campo para identificação de 
árvores em pé de matas mesófilas semidecíduas da Cuesta de Botucatu, 

São Paulo – por V.L. Engel (744) 

• RESUMO: Diversidade de espécies arbóreas em uma floresta densa na 

Amazônia Brasileira – por J.O.P. Carvalho; J.C.A. Lopes; J.N.M. Silva (744) 

• RESUMO: Educação como perspectiva: o manejo do palmiteiro Jussara 
como alternativa aos “povoados tradicionais” localizados no interior da 

Floresta Tropical Atlântica – por R. Mirales; R.J. Ribeiro; W.G. Portilho (744) 

• RESUMO: Fitossociologia de uma  vegetação em sucessão secundária no 

Vale do Paraíba, São Paulo – por P.C.S. Vasconcelos (745) 

• RESUMO: Fitossociologia do componente arbóreo de floresta ombrófila 
mista, São Mateus do Sul, Paraná – por R.M. Britez; S.M. Silva; W.S. 

Souza; R.X. Lima (745) 

• RESUMO: Fitossociologia e a síndrome de dispersão predominante no sub-

bosque de um plantio de Eucalyptus sp., no Município de Campinas, São 
Paulo – por L.G.S. Costa; A. Piratelli (746) 

• RESUMO: Fomento florestal no Estado de São Paulo – por A.C. Macedo; 

C.A.A. Cotomacci; E. Goulardins Neto; N.I.N. Barbosa; M.Z. Trapé (746) 

• RESUMO: Implantação de um banco de germoplasma no Horto Botânico 

Irmão Teodoro Luís, UFPEL - por E.A. Salazar; W.B.V. Corvello (747) 
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• RESUMO: Levantamento da flora arborescente e da fauna do Pontal da 

Barra, Praia Laranjal, Pelotas, RS – por E.A. Salazar; G. Nachtigall; L.R. 
Mateus; M.M. Cheffe; M.C. Ritter (747) 

• RESUMO: Levantamento da flora arbustiva e arbórea das matas de galeria 
dos Rios Piratini e Santa Maria, Capão do Leão, Pedro Osório e Herval – por 
E.A. Salazar; R.S. Ferrer (747) 

• RESUMO: Levantamento florístico em floresta ombrófila mista, São Mateus 
do Sul, Paraná – por R.M. Britez; S.M. Silva; W.S. Souza; J.T.W. Motta 

(747) 

• RESUMO: Manejo ambiental: Resultados preliminares. Parte I – por L. 
Pizzato; M.A.B. Ziliotto; E.P. Denardi (748) 

• RESUMO: Perfil dos grupos ecológicos de espécies comerciais de uma 
floresta em terra firme na Amazônia Central – por I.D.K. Ferraz; N. Leal 

Filho; F.C.M. Piña-Rodrigues; M.M. Costa; T.S. Neves (748) 

• RESUMO: Potencial dos recursos florestais da Região de Russas no Estado 
do Ceará – por E.C.M. Braid; M.F. Lima; F.M. Bezerra; A.J.E. Carvalho; 

M.J.B. Dantas; O.G. Holanda; F.C.B. Nogueira; R.C. Nogueira; M.A.C. Silva; 
A.M. Silveira; E.R. Toniolo (749) 

• RESUMO: Programa de manejo florestal sustentado para usos múltiplos da 
Floresta Tropical Úmida da Amazônia Meridional – por V.S.M. Silva; A.M.P. 

Leite; B. Gomes; C.F.A. Castro; C.A.M. Passos; O. Peres Filho; R.A.T.M. 
Souza; R. Chiaranda; F.B. Fernandes; V.L.A. Prado (749) 

• RESUMO: Similaridade florística entre as florestas do planalto e de flanco 

na Estação Experimental de Curuá-Una, Santarém, Pará – por L.G.S. Costa; 
M.L.S. Portal (749) 

• RESUMO: Viabilidade e otimização do extrativismo na Amazônia Central – 
por I.K. Ferraz; L. Emperaire; D. Mitja; A. Carneiro (750) 

 

 

Comissão Técnica 4: Florestas Nativas: Usos Múltiplos (Sistemas 

Agrossilvipastoris) 
 
• RESUMO: Desenvolvimento de um sistema especialista para planejamento 

e desenho de sistemas agroflorestais: Sistema “Taungya” na Zona da Mata 
e Cerrado de Minas Gerais – por E.N. Fernandes (751) 

• RESUMO: Estudo de sistemas de produção rural para a implantação de 
sistemas agroflorestais, em Pontes e Lacerda, Mato Grosso – por M.L. 
Souza; C.F.A. Castro; R.L.G. Macedo; C.A.M. Passos (751) 

• RESUMO: Prioridades para difusão de alternativas florestais no meio rural 
paranaense – por J.Z. Mazuchowski (751) 

• RESUMO: Projetos alternativos agroflorestais e a metodologia de difusão – 
por J.Z. Mazuchowski (752) 
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• RESUMO: Seleção de leguminosas para cultivo em “alley-cropping” na 

Região de Porto Velho, Roraima, Brasil – por M. Locatelli; A.H. Vieira; 
M.S.F. Ricci; C.A. Palm (752) 

• RESUMO: Sistema silvipastoril utilizado na recuperação de área degradada 
por erosão hídrica no Arenito Caiuá – por V.P. Silva (752) 

 

 

Comissão Técnica 4: Florestas Nativas: Usos Múltiplos (Silvicultura 

de Espécies Florestais Nativas) 
 

• RESUMO: Adaptação de doze espécies florestais em área de empréstimo – 

por A.C. Davide; J.R. Scolforo; J.M.R. Faria (754) 

• RESUMO: Aspectos silviculturais e econômicos do pau-rosa – por P.T.B. 
Sampaio; F.D.A. Matos (754) 

• RESUMO: Avaliação da influência da decepagem do broto apical no 
desenvolvimento inicial de porta enxerto de Hevea sp. – por R.F. Silva; R.B. 

Costa; R.L.G. Macedo (754) 

• RESUMO: Avaliação preliminar da competição de crescimento entre 39 
espécies arbóreas, em área sombreada com leucena (Leucaena 

leucocephala) – por V.H. Zelazowski; G.L. Lopes (755) 

• RESUMO: Balanço de biomassa em povoamentos de Ilex paraguariensis 

St. Hil.: Avaliação na safra e safrinha – por M.A.A. Campos; F. Galvão (755) 

• RESUMO: Balanços de nutrientes em povoamentos de Ilex paraguariensis 
St. Hil.: Avaliação na safra e safrinha – por M.A.A. Campos; F.Galvão (755) 

• RESUMO: Biogeoquímica de ecossistemas monoespecíficos na Amazônia 
Oriental: Processo deposicional de biomassa – por F.A. Oliveira;I.M.S. 

Vieira; J.E. Ferreira (755) 

• RESUMO: Biologia floral e sistema reprodutivo de Jatropha curcas L. 

(Euphorbiaceae) no semi-árido pernambucano – por L.M.M. Silva; R.B. 
Lima; F.C.V. Zanella (756) 

• RESUMO: Comportamento de espécies florestais a pleno sol e em linhas 

de enriquecimento em Manaus, Amazonas – por E.J.M. Neves; S.E.L. Silva; 
J.C.S. Matos; A.C. Canto (756) 

• RESUMO: Comportamento silvicultural de sete espécies florestais em área 
de empréstimo – por A.C. Davide; J.R. Scolforo; J.M.R. Faria (756) 

• RESUMO: Comportamento dendrométrico do pau-Brasil (Caesalpinia 

echinata Lam.) em arboreto homogêneo: Altura e diâmetro – por F.F.A. 
Aguiar (757) 

• RESUMO: Custo de implantação de aroeira (Myracrodruon urundeuva Fr. 
All.) em diferentes sistemas de plantio – por M.K. Kobayashi; M.A.A. 
Tarsitano; M.L.T. Moraes; J. Cambuim; P.Y. Kageyama; L.R. Antiqueira 

(757) 
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• RESUMO: Demografia de Euterpe edulis no Vale do Rio Ribeira de Iguape, 

São Paulo – por A.C. Fantini; M.S. Reis; E.Z. Sgrott; A. Reis; W.G. Portilho; 
R.J. Ribeiro (757) 

• RESUMO: Desempenho assimilatório de diferentes progênies de Ilex 
paraguariensis St. Hil. – por F. Galvão; M.T. Inoue; A.M. Bufrem; S.R. Ziller 
(758) 

• RESUMO: Desenvolvimento de espécies florestais do norte do Paraná a 
céu aberto – por L.Y. Takahashi; S.S. Martius (758) 

• RESUMO: Distribuição espacial e fenologia de Couratari guianensis Aublet 
e Couratari multiflora (J.E. Smith) Eyma (Lecythidaceae) na Amazônia 
Central, Manaus, Amazonas – por N.L. Cunha (758) 

• RESUMO: Efeito da temperatura e do substrato na germinação de 
sementes de mulungu (Erythrina velutina Wildd.) – por V.P. Matos; L.M.M. 

Silva; A.A. Lima (758) 

• RESUMO: Efeito das condições de armazenamento na conservação de 
sementes de gabiroba (Campomanesia sp.) – por J.T. Melo; J.A. Silva (759) 

• RESUMO: Efeito de diferentes tamanhos de sementes de Parkya multijuga 
Benth. na qualidade das mudas – por J.M.F. Albrecht; A.M.P. Leite; I.P.S. 

Moreira (759) 

• RESUMO: Efeito de dosagens de fósforo com presença ou não de calcário 

em diferentes espécies arbóreas nativas – por A.D. Souza; J.L. Gonçalves; 
J.C. Gonçalves (759) 

• RESUMO: Efeito do ácido giberélico-GA3 sobre a germinação de sementes 

de araticum (Annona crassiflora Mart.) – por J.T. Melo (760) 

• RESUMO: Ensaio do comportamento do mogno (Swietenia macrophylla 

King) em clareiras naturais com plantios de enriquecimento – por I.M.S. 
Mendes (760) 

• RESUMO: Ensaios com origens centro e sul-americanas de espécies de 

Cedrela spp. em três localidades do Estado de São Paulo – por W.M. Vila; 
E.P. Teixeira; A.C.M.F. Siqueira; P.R.F. Rosa; C.L.S. Pires (761) 

• RESUMO: Estágio atual do conhecimento sobre a formação de mudas de 
pau-rosa (Aniba rosaeodora Ducke) – por L.S. Rosa; S.T. Ohashi; J.A.S. 
Santana; F.A. Oliveira (761) 

• RESUMO: Estratégias para conservação genética de Virola surinamensis 
no Estuário Amazônico – por F.M.P. Rodrigues; S.T. Ohashi; D. Macedo 

(761) 

• RESUMO: Estudo sobre dormência de semente de mulungu (Erythrina 
velutina Willd): Viabilidade e presenças de inibidores – por L.M.M. Silva; 

V.P. Matos (762) 

• RESUMO: Fenologia de arbóreas nativas com potencial madeireiro na Sub-

Região de Nhecolândia, Pantanal Mato-Grossense – por S.M. Salis; P.P. 
Mattos (762) 
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• RESUMO: Influência do sombreamento no desenvolvimento de mudas de 

louro pirarucu (Licaria canella) (Meissn.) Kosterm. – por A.M. Pinto; V.P. 
Varela (762) 

• RESUMO: Interferência de diferentes tamanhos de sementes de 
seringueira (Hevea brasiliensis), na germinação e no desenvolvimento do 
porta-enxerto – por A.M.P. Leite; J.M.F. Albrecht (763) 

• RESUMO: Maturação de sementes de Dipteryx alata Vog. – por A.C. 
Nogueira; M.R. David (763) 

• RESUMO: Melhoramento genético de espécies pioneiras nativas – por A.S. 
Borges; P.Y. Kageyama; L.R. Antiqueira (763) 

• RESUMO: Mobilização de matéria seca e reservas minerais em sementes 

de seringueira (Hevea sp.), em função da presença de alumínio no 
substrato – por C.A.F. Sousa; R.B. Costa (764) 

• RESUMO: Obtenção de brotações epicórnicas de canela-sassafrás (Ocotea 
odorífera, Vellozo) (Rhower) para cultivo in vitro – por A. Jankowski; M.E.C. 
Graça (764) 

• RESUMO: Ocorrência de Graphium sp. em sementes de castanheira-do-
Brasil (Bertholletia excelsa) no Mato Grosso – por D. Cassetari Neto; M.F. 

Leão; R.L.G. Macedo; E.B.A. Fonseca (764) 

• RESUMO: Opção de revegetação de áreas de encosta – por A.C. Davide; 

J.R. Scolforo; J.M.R. Faria (765) 

• RESUMO: Programa cooperativo sobre silvicultura de espécies nativas – 
por A.P. Vitti; J.C.R. Macedo; Equipe Técnica do PCNAT (765) 

• RESUMO: Reflorestamento misto com espécies nativas: Classificação 
silvicultural e ecológica de espécies arbóreas – por P.Y. Kageyama; E.G. 

Santarelli (765) 

• RESUMO: Reservas naturais e artificiais de Switenia macrophylla, King na 
Amazônia Brasileira numa perspectiva de conservação – por P.L.C. Barros; 

W.T. Queiroz; F.A. Oliveira; A.V. Barros; P.P. Costa Filho; J.N.M. Silva; M.M. 
Faria; E.F.M. Terezo (766)  

• RESUMO: Silvicultura e conservação genética do pau-rosa (Aniba 
rosaeodora Ducke) – por S.T. Ohashi; L.S. Rosa; J.A.S. Santana; F.A. 
Oliveira (766) 

• RESUMO: Teste de populações de ipê-felpudo (Zeyheria tuberculosa, Vell.) 
(Bur.) em Anhembi, São Paulo – por R. Bierwagen; M. Ferreira (766)  

• RESUMO: Transferência de macronutrientes pela serapilheira da Floresta 
do Morro do Diabo (Região do Pontal do Paranapanema, Estado de São 
Paulo) – por F.H.M. Schlittler; G. Marinis; O. Cesar (767) 

• RESUMO: Uma estratégia para recuperação de área degradada – por A.C. 
Davide; J.R. Scolforo; J.M.R. Faria (767) 

• RESUMO: Variabilidade genética em duas populações naturais de aroeira 
(Myracrodruon urundeuva, Fr. All.) consorciada com candiúba (Trema 
micranta, L., Blum) – por M.L.T. Moraes; J. Cambuim; P.Y. Kageyama (767) 
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Comissão Técnica 5: Avaliação de Recursos Florestais e seu Manejo  
 

• RESUMO: CEP – Controle estatístico de processo na atividade florestal – 

por C. Trindade; M.L. Sartório; J.L.P. Rezende; H.N. Paiva (769) 

• RESUMO: Eficiência de utilização de um xilômetro construído para 
medição de amostras de madeira – por J.T. Lima; E.J. Franco; J.E. Penati 

(769) 

• RESUMO: Evolução do diâmetro mínimo em florestas plantadas sujeitas a 

vários regimes de desbastes – por J.R. Scolforo; S.A. Machado (769) 

• RESUMO: Relação hipsométrica em função do sítio, densidade e idade em 
povoamentos desbastados – por J.R. Scolforo (769) 

• RESUMO: SISPINUS – Sistema de simulação do crescimento e produção 
de Pinus elliottii Engelm e Pinus taeda L., versão 2.0 – por E.B. Oliveira; 

Y.M.M. Oliveira (770) 

• RESUMO: Versatilidade da programação linear na geração de planos de 
manejo – por J.R.S. Scolforo; C. Carnieri (770) 

 

 

 

Comissão Técnica 6: Tecnologia de Produtos Florestais   
 

• RESUMO: Análise de sistemas estruturais e construtivos de pontes de 

madeira – por M.L. Nascimento; F.R. Lahr (771) 

• RESUMO: Aspectos tecnológicos, econômicos e ambientais da utilização da 
biomassa – por I.H. Costas; B. Stridsberg (771) 

• RESUMO: Casa do Horto – Concepção desenvolvida a partir do sistema 
estrutural modular utilizando eucalipto roliço – por P.M.P. Partel; M.C. 

Patenusci; A. Ino (771) 

• RESUMO: Construção em toras de eucalipto. Experiência de construção de 

unidades de alojamento na Reserva Florestal da Companhia Vale do Rio 
Doce, Linhares, Espírito Santo – por A. Ino; A. Gama; K.A.S. Genes; G. 
Della Noce (772) 

• RESUMO: Determinação de propriedades térmicas de madeiras pelo 
método do fio quente – por C.R. Lima; J.B. Paes (772) 

• RESUMO: Estudo da viabilidade da produção de óleo essencial de canela 
sassafrás a partir de plantas jovens – por M.L. Teixeira; A.N. Souza (772) 

• RESUMO: Estudo da viabilidade tecnológica do Eucalyptus dunnii. Fase 1 – 

por J.V. Calori; I.S.N. Fier (773) 

• RESUMO: Estudo de características tecnológicas do Pinus taeda e Pinus 

elliottii em função da idade – por J.V. Calori; I.S.N. Fier (773) 
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• RESUMO: Estudo dendrológico e anatômico da madeira de imburana-de-

cheiro (Amburana cearensis, Fr. All.) (A.C. Smith) – por J.O. Silva; R.S. 
Ramalho; E.A.M. Silva (773) 

• RESUMO: Estudo preliminar de retificação térmica de madeira de eucalipto 
– por J.O. Brito (774) 

• RESUMO: Estudo comparativo entre densidade básica e penetração do 

Pilodyn em espécies/procedências de Pinus centro-americanos em três 
locais dos cerrados – por V.P.G. Moura; M.L.S. Parca (774) 

• RESUMO: Obtenção de um compósito cimento-madeira com variação de 
dimensões controladas em presença de umidade – por E. Mougel; A. 
Beraldo; A. Zoulalian (775) 

• RESUMO: O eucalipto como elemento estrutural construtivo e 
arquitetônico – por V.M.A. Severo; J. Palma; A.L.F. Burjato; B.M. Bolzani; 

E.C. Cruzeiro; N.M. Yamato; E.R. Santos; J.E. Torres; R. Alencar; T.C.C. 
Nisi; J.R. Muratore; R.G. Dantas; V.L. Curcio; M. Lelis; M. Souza; R.M. 
Ribeiro; P.C. Macedo; S.M. Agra; M.F. Santos (775) 

• RESUMO: Participação da madeira na matriz energética brasileira no 
período 1940 a 1990 – por C.R. Lima; J.B. Paes (776) 

• RESUMO: Programa de secagem para lâminas de madeira: Resultados 
preliminares - por O.J.R. Aguiar; M.J.M. Dantas (776) 

• RESUMO: Proposição de um método de pesquisa e desenvolvimento de 
sistemas construtivos em madeira de reflorestamento – por I. Shimbo; A. 
Sales; A. Ino; J.M. Bastos (776) 

• RESUMO: Proteção através de disposições construtivas – por V.A. 
Benevente; A.C. Oliveira (777) 

• RESUMO: Tratamento de madeiras para uso em construção de casas do 
Estado do Amazonas por métodos de imersão – por V.S. Oliveira; E.R. 
Ioshida (777) 

• RESUMO: Um simulador para melhorar a gestão de um classificador de 
tábuas automatizado  -  por N. Hochheim; P. Martin (777) 

• RESUMO: Uma alternativa de construção em toras de eucalipto: 
Experiência do Centro de Vivência do Horto Florestal de Ecoporanga, 
Espírito Santo – por A. Ino; O. Barros Júnior (778) 

• RESUMO: Umidade de equilíbrio da madeira para algumas cidades do 
Estado da Paraíba – por C.R. Lima; J.B. Paes (778) 

• RESUMO: Utilização da madeira como insumo energético – por C.R. Lima; 
J.B. Paes (778) 

• RESUMO: Variação longitudinal e radial da densidade básica da madeira 

de algaroba (Prosopis julifolia D.C.) – por J.B. Paes; C.R. Lima (778) 
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Comissão Técnica 7: Colheita e Transporte Florestal   
 

• RESUMO: Influência do tempo de carga e descarga de caminhões na 
duração do ciclo de transporte florestal – por A.M.P. Leite; A.P. Souza (779) 

• RESUMO: Mecanização da colheita florestal – por E.J. Marcon (779) 

 

 
 

Comissão Técnica 8: Política e Legislação Florestal   
 

• RESUMO: A produção e as políticas florestais na América do Sul – por I.H. 

Costas; J.D.P. Siqueira; V.A. Hoeflich (781) 

• RESUMO: Aplicação da legislação ambiental na proteção de áreas naturais 
em Ubatuba, São Paulo, Brasil – por J.E. Melo Neto (781) 

• RESUMO: Aplicação de uma política de desenvolvimento florestal 
integrada a nível regional. O caso de Silveiras, São Paulo – por P.V. Soares; 

C.A.F. Ferreira; E.P. Castanho Filho (782) 

• RESUMO: O planejamento estratégico institucional como instrumento de 
gestão florestal - por L.H.D.C.L. Oliveira; L.F.C.A. Feijó; C. Avanzi; L.B. 

Pereira; R.J. Ribeiro (782) 

• RESUMO: Uma proposta para descentralização da execução política 

ambiental brasileira – por C.E.F. Silva (783) 

 

 

 

= = = = = = = = = =  
 

 

 

 VOLUME Nº TRÊS - Anais do 7º Congresso Florestal Brasileiro 

e Primeiro Congresso Florestal Panamericano 

(Conferências, Painéis, Trabalhos de Posição e Convidados) 

 
 

Para abrir e baixar o Volume Três, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volu

me3.pdf 
 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_7_Congresso+Florestal+Brasileiro_Volume3.pdf
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Conteúdo do Volume TRÊS do 7º Congresso Florestal Brasileiro e 1º 

Congresso Florestal Panamericano 
(Conferências, Painéis, Trabalhos de Posição e Convidados): 

 
 

• Ficha catalográfica (ii) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (iii) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (em Inglês) (iv) 

• Agradecimentos; Aknowledgments (v) 

• Nota da Coordenação Técnica e Agradecimentos aos membros das 
Comissões de Avaliação e de Julgamento (vii) 

• Índice do livro (ix) 

• Estrutura diretiva da SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros 
Florestais (iii) 

• Documentos do Congresso (01) 

• Declaração final; Final declaration (03) 

• Moções (5) 

• Recomendações das Comissões Técnicas (07) 

• Sessões solenes técnicas (09) 

• Cerimônia oficial de abertura (10) 

• Pronunciamento de L.C. Herde na cerimônia oficial de abertura (10) 

• Pronunciamento de Jorge Humberto Teixeira Boratto na cerimônia oficial 
de abertura (11) 

• Pronunciamento do ministro da Indústria, Comércio e Turismo, José 

Eduardo Andrade Vieira, na cerimônia oficial de abertura (13) 

• Pronunciamento de L.C. Herde na cerimônia oficial de abertura (14) 

• Pronunciamento de Jorge Humberto Teixeira Boratto na cerimônia oficial 
de encerramento (15) 

• Pronunciamento do prefeito em exercício de Curitiba, Dr. José Carlos 

Gomes Carvalho, a na cerimônia oficial de encerramento (16) 

• Conferências (17) 

 

 

Conferências: 
 

• Compatibilizando desarrollo y conservación: El caso del manejo de los 
bosques naturales – por M.J. Dourojeanni – (em Espanhol) - (19) 

• A compatibilidade das atividades econômicas, sociais e de conservação 

ambiental no manejo de florestas naturais – por G. Mestrinho (24) 



157 

 

• Florestas para o desenvolvimento do bem-estar do homem – por M.N. 

Salleh (26) 

 

 

 

Painel 01: A inserção do Brasil no mercado internacional de 
produtos florestais 
 

Coordenador: Ivan Tomaselli. Debatedores: O. Gasparetto; F. Castro; F. 

Sheridan; F. Yamamura; I. Coslowski; O. Biatto Jr. (29) 

 

• RESUMO: As mesmas obrigações para todas as florestas - por O. 

Gasparetto (30)  

• RESUMO: Um mercado com tendência de crescimento – por F. Castro (30) 

• RESUMO: Insertion of Brazil into international forest products market 

analysis – por F. Sheridan – (em Inglês) - (31) 

• RESUMO: A experiência da CVRD no mercado internacional – por F. 

Yamamura (31) 

• RESUMO: Produção de cavacos: Uma alternativa viável – por I. Coslowski 
(32) 

• RESUMO: O desafio de vencer o eco-protecionismo – por O. Biatto Júnior 
(33) 

 

 

 
Painel 02: Biodiversidade: Necessidade do mundo atual 
 

Coordenador: Paulo de Tarso Alvin. Debatedores: A. Ab’Saber; B.W.S. 

Sobral; I. Klabin; J.B.S. Ferraz; M.T.J. Pádua (35) 

 

• RESUMO: A experiência da Fundação Pau-Brasil na defesa do meio 

ambiente – por P.T. Alvin (36) 

• RESUMO: É necessário organizar os espaços – por A. Ab’ Saber (36) 

• RESUMO: O papel da biotecnologia na preservação da biodiversidade – 

por B.W.S. Sobral (36) 

• RESUMO: É preciso implementar o texto da Agenda 21 – por I. Klabin 

(37) 

• RESUMO: A importância da biodiversidade cultural – por J.B.S. Ferraz (37) 

• RESUMO: A implementação de unidades de conservação – por M.T.J. 
Pádua (37) 
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Painel 03: Perspectivas da produção florestal através do 

reflorestamento  
 

Coordenador: José Luiz de Magalhães Neto. Debatedores: F. Bertolani; L. 
Soresini; M.C. Ferreira; R. Camino; V.I. Suchek (39) 

 

• RESUMO: Saindo de um mercado interno para o internacional – por J.L. 

Magalhães Neto (40) 

• RESUMO: Perspectivas de falta de madeira em futuro próximo – por F. 
Bertolani (40) 

• RESUMO: A integração de setores produtivos e ambientais – por M.C. 
Ferreira (40) 

• RESUMO: Os avanços obtidos em tecnologia florestal – por L. Soresini 
(41) 

• RESUMO: A necessidade de subsídios e incentivos para a atividade 

florestal – por R. Camino (41) 

• RESUMO: O risco de importar madeira serrada – por V.I. Suchek (41) 

 

 
 

Painel 04: Ensino e pesquisa florestal nas Américas  
 

Coordenador: Sylvio Péllico Netto. Debatedores: E.W. Ross; F. Poggiani; H. 
Reuter; J. Dias Neto; M. Marcó; V.A. Hoeflich (43) 

 

• RESUMO: A integração entre universidade e iniciativa privada – por S. 
Péllico Netto (44) 

• RESUMO: Forestry education and research in the Americas – por E.W. 
Ross – (em Inglês) - (44) 

• RESUMO: O déficit de profissionais do setor público – por F. Poggiani (46) 

• RESUMO: A informação no monitoramento de recursos naturais – por J. 
Dias Neto (47) 

• RESUMO: A distância entre o currículo e a realidade atual na Argentina – 
por H. Reuter (47) 

• RESUMO: A interação dos organismos de pesquisa com a sociedade – por 

V.A. Hoeflich (47) 
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Painel 05: Compatibilização entre desenvolvimento e política 

ambiental  
 

Coordenador: Evaristo Lopes. Debatedores: J.C. Carvalho; J.C. Centeno; L. 

Pizzato; M. Freitas; P.T. Alvin (49) 

 

• RESUMO: A importância de políticas preventivas e corretivas – por E. 
Lopes (50) 

• RESUMO: A necessidade de mudar o aspecto econômico – por J.C. 
Carvalho (50) 

• RESUMO: A unificação dos países latino-americanos – por J.C. Centeno 
(50) 

• RESUMO: Políticas ambientais – por L. Pizzato (50) 

• RESUMO: A mudança do comportamento social com relação à ecologia – 
por M. Freitas (51) 

• RESUMO: Êxodo rural: Um componente positivo do desenvolvimento 
sustentável – por P.T. Alvin (51) 

 

 

 

Comissão Técnica 1: Comércio Internacional de Produtos Florestais 
 

• Trabalho de Posição: Characteristics of international trade in forest 
products – por W.R. Smith; R.F. Fraser – (em Inglês) – (55) 

• Trabalho Convidado: Experiencia chilena en el mercado internacional de 
productos forestales – por I. Cerda V. - (em Espanhol) – (61) 

• Trabalho Convidado: Amazônia: Omissão, submissão ou responsabilidade? 

– por O. Gaspareto (71) 

• Trabalho Convidado: Exportação de produtos florestais: A experiência 

brasileira – por J.A.A. Vianna Neto (73) 

• Trabalho Convidado: Visón del sector forestal chileno – por F. Raga – (em 
Espanhol) – (76) 

 

 

Comissão Técnica 2: Recursos Florestais e Ambiente 
 

• Trabalho de Posição: Conservation in Americas: Past, presente and future: 

The role of Tropical Forest Foundation – por K. Evans – (em Inglês) - (87)  

• Trabalho Convidado: Organización de la investigación forestal en 
Argentina e identificación de acción conjunta en las Américas – por M.A. 

Marco – (em Espanhol) – (90) 
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• Trabalho Convidado: O uso da floresta pelos seus povos – por M.T.J. 

Pádua (94) 

• Trabalho Convidado: Agrofloresta, capoeiras manejadas e plantações 

florestais para reabilitação de áreas desmatadas na Amazônia Brasileira – 
por E.C.M. Fernandes; E.J.M. Neves; J.C.S. Matos (96) 

• Trabalho Convidado: Recuperação de áreas degradadas na Região Sul – 

por F. Reichmann Neto (102) 

• Trabalho Convidado: Does inclusion of non-timber values affect the 

perceived importance of forests in economic development? – por S. Kant; 
J.C. Nautiyal – (em Inglês) – (108) 

• Trabalho Convidado: O efeito da inclusão de valores de produtos não 

madeiráveis na importância das florestas no desenvolvimento econômico – 
por J.C. Nautiyal – (Tradução e resumo do trabalho anterior por M.A.R. 

Nahuz) - (114) 

• Trabalho Convidado: Unidades de conservação no Brasil: O desafio de sua 
efetiva operacionalização – por M.S. Milano (116) 

• Trabalho Convidado: Urban forestry and quality of life in cities – por A.J. 
Kielbaso – (em Inglês) – (122) 

• Trabalho Convidado: Participação pública no planejamento de parques e 
reservas – por J.J. Griffith (127) 

 

 

 
Comissão Técnica 3: Qualidade e Produtividade em Florestas 
Plantadas 
 

• Trabalho de Posição: A importância econômica, social e ecológica dos 
reflorestamentos – por A. Ab’ Saber (137)  

• Trabalho Convidado: Biotecnologia no melhoramento genético das 
espécies florestais – por B.W.S. Sobral (139) 

• Trabalho Convidado: Present status of forest plantations and tree 

improvement in the Americas, with special reference to tropical America – 
por C. Palmberg-Lerche – (em Inglês) – (142) 

• Trabalho Convidado: Controle biológico ou proteção convencional das 
florestas? – por H.R. Santos (150) 

• Trabalho Convidado: Prevenção de incêndios florestais: As 

responsabilidades do governo e da empresa privada – por R.V. Soares 
(152) 

• Trabalho Convidado: Nutrição mineral de florestas plantadas: O estado 
atual e a tendência de pesquisa e da prática – por C.A. Ferreira (157) 

• Trabalho Convidado: Florestas sociais: A experiência do Fundo Florestar 

em São Paulo – por E.P. Castanho Filho; M. Freitas (163) 



161 

 

• Trabalho Convidado: Impactos ambientales de las plantaciones forestales 

y medidas correctivas de caracter silvicultural – por R. Camino; G. Budowski 
(em Espanhol) – (169) 

• Trabalho Convidado: Perspectivas qualitativas e econômicas da produção 
florestal em sucessivas rotações – por A.A. Ramos (177) 

• Trabalho Convidado: Qualidade e produtividade de empreendimentos 

florestais em regiões tropicais úmidas – por S.C. Coutinho (190) 

 

 

 

Comissão Técnica 4: Florestas Nativas: Usos Múltiplos 
 

• Trabalho Convidado: Experiências silviculturais para o manejo do 
rendimento sustentado dentro do domínio da Floresta Tropical Atlântica – 
por A. Reis; A.C. Fantini; M.S. Reis; R.O. Nodari; M.P. Guerra (197) 

• Trabalho Convidado: A experiência do manejo sob rendimento sustentado 
em florestas tropicais úmidas – por J.N.M. Silva (202) 

• Trabalho Convidado: Uso e preservação de recursos florestais: Linhares, 
uma experiência relevante – por R.M. Jesus (207) 

• RESUMO - Trabalho Convidado: Agroforestry systems: Combining 

production with environmental protection – por P.K.R. Nair (em Inglês) – 
(212) 

• Trabalho Convidado: Produtos não-madeireiros de florestas naturais – por 
J.A. Silva (213) 

• Trabalho Convidado: Uso múltiple de los bosques en zonas semiáridas y 

áridas – por J.A. Lopez (em Espanhol) – (221) 

• Trabalho Convidado: Extrativismo como opção de uso múltiplo da Floresta 

Amazônica – por A. Homma (226) 

• Trabalho Convidado: Amazonia 2000: Dimensiones políticas y económicas 

del manejo sostenido del Amazonas – por J.C. Centeno - (em Espanhol) – 
(237) 

• Trabalho Convidado: Uso medicinal de plantas nativas – por D.J.P. Lago; 

F.C. Johanssonn; E.D. Araújo; J.A. Oliveira; L.A.P.S. Johansonn (239) 

 

 

 

Comissão Técnica 5: Avaliação de Recursos Florestais e seu Manejo 
 

• Trabalho de Posição: Situação atual dos recursos florestais no mundo: 
Técnicas e necessidades de avaliação permanente – por J. Malleux (245) 

• Trabalho Convidado: O controle dos desmatamentos dos recursos 

florestais tropicais: Uso do sensoriamento remoto – por J. Malleux (254) 
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• Trabalho Convidado: O sistema geográfico de informações na precisão e 

qualidade da avaliação florestal – por F.F. Kirchner (260) 

• Trabalho Convidado: Técnicas de otimização para tomadas de decisão em 

manejo florestal – por C. Carnieri (264) 

• Trabalho Convidado: Técnicas de predição presente e futura do 
crescimento e produção como suporte para o manejo florestal – por J.R.S. 

Scolforo (265) 

• Trabalho Convidado: Inventários florestais nacional, regional e em áreas 

específicas: Estágio atual e perspectivas futuras – por S. Péllico Netto; D.A. 
Brena (271) 

• Trabalho Convidado: El manejo de los bosques naturales en México 

tropical, América Central y las Islas del Caribe – por F.H. Wadsworth – (em 
Espanhol) – (275) 

• Trabalho Convidado: Expressão da produção florestal em unidades 
energéticas – J.O. Brito (280) 

• Trabalho Convidado: Manejo de florestas de eucalipto para usos múltiplos 

– por H.F. Luz; J.F. Melzer; C.J. Coutinho; M.C. Ferreira (283) 

 

 

Comissão Técnica 6: Tecnologia de Produtos Florestais 
 

• Trabalho de Posição: Os avanços no processamento e uso de produtos 
florestais: Produção de madeira serrada de eucalipto – por A.R. Freitas 
(293) 

• Trabalho Convidado: Gerenciamento da qualidade total na atividade 
florestal – por A.C. Oliveira; G. Condé (296) 

• Trabalho Convidado: A floresta energética. Uma nova opção – por J.W. 
Beith; E. Carpentiere; J.B. Hollanda (301) 

• Trabalho Convidado: Melhorando a qualidade e a durabilidade das 
madeiras através do tratamento preservativo – I.P. Jankowski (304) 

• Trabalho Convidado: A necessidade da normalização da indústria florestal 

– por I. Tomaselli (307) 

• Trabalho Convidado: Novas tecnologias de desdobro e beneficiamento de 

madeira: A busca as competitividade – por R.H. Ponce (310) 

• Trabalho Convidado: O uso de pré-fabricados de madeira – por L.H.S. 
Vedovello (315) 

 

 

Comissão Técnica 7: Colheita e Transporte Florestais 
 

• Trabalho de Posição: State of the art in timber harvesting at the 

international level – por R. Heinrich – (em Inglês) – (323) 
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• Trabalho Convidado: Softwood harvesting developments in the Southern 

United States – por B.J. Stokes; R.B. Rummer – (em Inglês) – (329) 

• Trabalho Convidado: A rede viária florestal – por C.C. Machado; S.L.M. 

Santos (332) 

• Trabalho Convidado: Forestry mechanization. History, evolution and 
perspectives – por O. Berggrund – (em Inglês) – (337) 

• Trabalho Convidado: Treinamento da mão-de-obra nas atividades de 
colheita florestal – por M.F. Moreira; L.A. Pucci (340) 

• Trabalho Convidado: O uso de técnicas ergonômicas nas atividades de 
colheita florestal – por A.P. Souza (343) 

• Trabalho Convidado: Custos de exploração e transporte de madeira em 

empreendimentos florestais na Amazônia – por P.P. Costa Filho; C.A.P. 
Ferreira (347) 

• Trabalho Convidado: A mecanização na colheita florestal – por G.L. Zych 
(350) 

• Trabalho Convidado: A colheita e o transporte de produtos florestais: Uma 

visão global – por J.R. Malinowski (355) 

 

 

Comissão Técnica 8: Política e Legislação Florestal: O Atendimento 

das Necessidades Econômicas, Sociais e Ambientais dos Povos  
 

• Trabalho de Posição: Política e legislação florestal: Características atuais e 
tendências – por S. Marrul Filho (361) 

• Trabalho Convidado: Aspectos de la legislación forestal chilena – por F. 
Raga - (em Espanhol) – (363) 

• Trabalho Convidado: A legislação florestal brasileira e o desenvolvimento 
sustentado – por J.D.P. Siqueira (367) 

• Trabalho Convidado: Soberania e sustentabilidade na Bacia Amazônica: 

Em busca de harmonização da política florestal – por N. Sizer (370) 

• Trabalho Convidado: CIFOR, el Centro Internacional para la Investigación 

Forestal como mecanismo para la cooperación internacional en proyectos de 
investigación forestal – por J. Sayer; R. Camino – (em Espanhol) – (377) 

• Trabalho Convidado: Opportunities for international cooperation in 

forestry between the United States and Latin-American countries – por J.M. 
Sirmon – (em Inglês) – (384) 

• Trabalho Convidado: Características das legislações e políticas florestais 
dos países do Mercosul e sua compatibilidade – por M.A. Fujihara (388) 

• Trabalho Convidado: Estrutura centralizada versus descentralizada para 

execução da política florestal no Brasil – por J.C. Carvalho (392) 
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Nota de Correção: Republicação de trabalho do Volume 1, por estar 

incompleto 
 

• Trabalho Voluntário Republicado: O conceito de “Floresta Balanceada de 

Meyer” como opção para intervenção em cerrado senso stricto – por J.R. 
Scolforo; S. Teixeira Filho (399) 
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Anais do Oitavo Congresso Florestal Brasileiro 

São Paulo Capital/São Paulo 

25 a 28 de Agosto de 2003 

 

 

Anais do 8º Congresso Florestal Brasileiro 

  

 

(APRESENTADO EM FORMATO DE MÍDIA DIGITAL EM DOIS CDS DO 
EVENTO E NÃO EM LIVRO IMPRESSO EM FORMATO PAPEL) 

 
 

 

= = = = = = = = = = 
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CONTEÚDO ESTRUTURAL E DOCUMENTOS DO 8º CONGRESSO 

FLORESTAL BRASILEIRO MOSTRADOS NOS CDs  
 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/2003_8_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf 

(Capas e logomarcas) 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Editorial_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf   

(Editorial) 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/SBS+SBEF_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf   

(Sobre a SBS e SBEF) 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Estrutura+Regimento_8Congresso+Florestal+Brasilei

ro.pdf  (Regimento do 8º Congresso Florestal Brasileiro) 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Comissao+Tecnica_8Congresso_Florestal_Brasileiro.p

df  (Comissão técnica organizadora do evento) 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Oitavo_Congresso_Florestal_Brasileiro_
Comissoes.pdf (Relatórios das comissões temáticas) 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Documentos_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf  

(Documentos do congresso) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Oitavo_Congresso_Florestal_Brasileiro_
Mocoes.pdf (Moções) 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Autores_Paineis+Posteres+Conferencias_Convidados

_8Congresso+Florestal.pdf (Autores dos trabalhos apresentados nas 

conferências, painéis, pôsteres e trabalhos convidados) 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Autores_Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florest

al+Brasileiro.pdf  (Autores dos trabalhos voluntários  apresentados) 

 = = = = = = = = 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_8_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_8_Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Editorial_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Editorial_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/SBS+SBEF_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/SBS+SBEF_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Estrutura+Regimento_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Estrutura+Regimento_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Estrutura+Regimento_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Comissao+Tecnica_8Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Comissao+Tecnica_8Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Comissao+Tecnica_8Congresso_Florestal_Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Oitavo_Congresso_Florestal_Brasileiro_Comissoes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Oitavo_Congresso_Florestal_Brasileiro_Comissoes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Oitavo_Congresso_Florestal_Brasileiro_Comissoes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Documentos_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Documentos_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Oitavo_Congresso_Florestal_Brasileiro_Mocoes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Oitavo_Congresso_Florestal_Brasileiro_Mocoes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/2003_Oitavo_Congresso_Florestal_Brasileiro_Mocoes.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Autores_Paineis+Posteres+Conferencias_Convidados_8Congresso+Florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Autores_Paineis+Posteres+Conferencias_Convidados_8Congresso+Florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Autores_Paineis+Posteres+Conferencias_Convidados_8Congresso+Florestal.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Autores_Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Autores_Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Autores_Trabalhos+Voluntarios_8Congresso+Florestal+Brasileiro.pdf
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Conferências, Trabalhos e Palestras  

 
 
 

Conferências do 8º Congresso 

 

 
• Benefícios, produtos e serviços da floresta: Oportunidades e desafios no 
século XXI – por Marina Silva (Ministra do Meio Ambiente) – (Conferência 
01) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Conferencia_01.pdf  

 

• Desenvolvimento baseado na floresta na Amazônia Ocidental – por Jorge 
Viana (Governador do Acre) – (Conferência 02) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Conferencia_02.pdf 

 

• Florestas no Plano Prurianual do Governo Federal – por J.P. Capobianco  

(Trabalho não disponibilizado)  

 

• A competitividade do setor de base florestal nos mercados regionais – por 
M.O.B. Prates (Trabalho não disponibilizado)  

 

• A contribuição da atividade florestal para o desenvolvimento agrário – por 
V. Bianchini (Trabalho não disponibilizado)  

  

• O negócio florestal na geração de emprego e renda – por F. Graziano Neto 

(Trabalho não disponibilizado) 

 

 
= = = = = = = = 
 

 
Painéis do 8º Congresso 

 
 
 
Painel 1: Políticas Públicas para o Setor Florestal 

 

• Políticas públicas para o setor florestal – por A.C. Hummel (Painel 01) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_01.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Conferencia_01.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Conferencia_02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_01.pdf
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Painel 2: Gestão Florestal no Brasil 

 

• Os conflitos institucionais da gestão florestal no Brasil – por J.D.P. 

Siqueira (Painel 02)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_02.pdf  

 

 

Painel 3: Estatísticas Florestais no Brasil: Situação Atual e 

Perspectivas 

 

• Estatísticas florestais no Brasil: Propostas e iniciativas do Programa 

Nacional de Florestas e do Ibama – por C.G. Alves (Painel 03) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_03.pdf  

 

• Sistema de informações florestais: Sisflor e Florestar Estatístico – por E.P. 
Castanho Filho (Painel 04)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_04.pdf  

 

• Núcleo de Inteligência Econômica e de Mercado (NIEM) – por O.P. Ferreira 
(Painel 05)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_05.pdf 

 

• Informações sobre o setor florestais produzidas pelo IBGE – por J.E.R. 

Soares (Painel 06)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_06.pdf  

 

 

Painel 4: Crédito e Finaciamento para a Atividade Florestal 

 

• Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar – por J.H. 

Cardoso (Painel 07) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_07.pdf 

 

• Banco da Amazônia: Crédito e finaciamento para a atividade florestal – 
por M.L. Cordeiro (Painel 08) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_08.pdf  

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_03.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_04.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_05.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_06.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_07.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_08.pdf
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Painel 5: Florestas, Meio Ambiente e Comércio: Acordos 

Multilaterais e a Posição do Brasil 

 

• Florestas, meio ambiente e comércio: Acordos multilaterais e a posição do 
Brasil – por R.B. Santos (Painel 09) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_09.pdf  

 

• Programa Brasil Classe Mundial: Fórum de competitividade – por L.C. 

Furlan; C. Gastaldoni; C.M. Cervieri (Painel 10)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_10.pdf  

 

 

Painel 6: Certificação Florestal 

 

• Certificação florestal pelo FSC – por W. Suiter Filho (Painel 11)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_11.pdf 

 

• CERFLOR/INMETRO – por A.C.O. Lobo (Painel 12)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_12.pdf 

 

• Certificação de produtos florestais sob uma perspectiva internacional – por 
C.A. Roxo (Painel 13) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_13.pdf  

 

 

Painel 7: Produtos Florestais Não-Madeireiros: Situação Atual e 
Perspectivas 

 

• Klabin em parceria com o meio ambiente: Um exemplo de 

desenvolvimento sustentado e um profundo respeito pela natureza – por 
A.E.A. Almeida (Painel 14) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_14.pdf 

 

• Produtos florestais não-madeireiros: Conceitos e destaque para a resina 

de Pinus e o óleo essencial de eucalipto- por J.O. Brito (Painel 15) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_15.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_09.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_10.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_11.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_12.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_13.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_14.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_15.pdf
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• Produtos florestais não-madeireiros: Matéria-prima para cosméticos – por 

V.M. Pacchioni (Painel 16)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_16.pdf 

 
 

 
 
Painel 8: Produção Florestal em Pequena Escala 

 

• Produção florestal em pequena escala: o processo de manejo florestal 

comunitário na Amazônia Brasileira – por M. Amaral Neto (Painel 17) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_17.pdf 

 

• Potencial de produção florestal em projetos de assentamento no Bioma 
Caatinga – por N. Barcellos (Painel 18) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_18.pdf 

 

• Produção florestal em pequena escala: Programa de fomento florestal  - 
por T.M. Andrade (Painel 19) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_19.pdf  

 

= = = = = = = = 

 

 
Trabalhos Convidados 

 
 

• Mecanismos de Desenvolvimento Limpo: Diretrizes e oportunidades  para 
o setor florestal brasileiro – por M.A. Fujihara (Trabalho não disponibilizado) 

 

• Mapeamento e quantificação do reflorestamento no Estado de São Paulo. 

Inventário florestal do Estado de São Paulo – por F.J.N. Kronka; M.A. Nalon; 
C.K. Matsukuma; M. Pavão; M.S.S.-I. Ywane; M.M. Kanashiro; L.M.P. 

Ribeiro; A.S. Pires; C.N. Shida; J.C. Fukuda; J.R. Guillaumon; O. Barbosa; 
A.M.F. Barradas, S.C. Borgo; C.H.B. Monteiro; A.A.S. Pontinhas; G.G. 
Andrade; F.E.S.P. Vilela; C.A. Joly; H.T.Z. Couto (Convidado 01) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_01.pdf 

 

• Fundos setoriais de desenvolvimento científico e tecnológico CT-Florestal  
- por F.C.P. Coelho (Convidado 02) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_02.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_16.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_17.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_18.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Painel_19.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_01.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_02.pdf
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• Pesquisa e integração da universidade com o setor privado – por M.V. 
Schumacher (Convidado 03) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_03.pdf  

 

• Reflexos da agregação de valor aos produtos de base florestal – por J.C. 

Silva (Convidado 04) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_04.pdf 

 

• Educação ambiental e desenvolvimento sócio-econômico - por M. Sato 
(Convidado 05)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_05.pdf  

 

• A participação do Brasil no mercado internacional de produtos florestais – 

por I. Tomaselli (Convidado 06) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_06.pdf   

 

 

= = = = = = = = 
 

 
 

Trabalhos Voluntários 

 
 
Comissão Temática 1: Benefícios Sociais, Ambientais e Econômicos 

da Atividade Florestal  
 
• Análise do método quantitativo de Cifuentes para determinação da 
capacidade de carga turística em unidades de conservação – por A.C.S. 

Zanzini; R.L.G. Macedo; R.V.B. Faria; B.G. Salgado (Voluntário 01) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_01.pdf  

 

• Análise econômica da oferta, da demanda e dos benefícios gerados pela 
Floresta Estadual do Palmito / Paranaguá, Paraná – por E.J. Sabóia; P. 

Nazário (Voluntário 02) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_02.pdf 
 
• As áreas de preservação permanente e sua importância para o manejo de 
bacias hidrográficas na Zona da Mata mineira – por K.C. Tonello; C.A. 

Cardoso; H.C.T. Dias; M.R. Alves; J.C. Oliveira Júnior (Voluntário 03) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_03.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_03.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_04.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_05.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Convidado_06.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_01.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_03.pdf
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• Avaliação de progênies de meio-irmãos em cupuaçuzeiro (Theobroma 
grandiflorum) – por G.D. Ribeiro; M.G.R. Ferreira; F.E. Ninamango-

Cárdenas (Voluntário 04) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_04.pdf 

 

• Biomassa e comprimento de raízes finas (menor ou igual a 2 mm) em 
uma floresta de Pinus elliottii Engelm. em Santa Maria / RS – por M.V. 

Schumacher; E.J. Brun; C.R. Gracioli; A.V. Mendes (Voluntário 05) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_05.pdf 

 
• Contribuição para um plano de ordenamento dos recursos florestais: 

Região Centro-Oeste – por J.C. Gonçalez; D.M. Carrara; G.F. Silva; N.J. 
Zerbini; R. Deusdará Filho (Voluntário 06)    

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_06.pdf 

 

• Emissões de carbono (CO2) da UTE/PB e o reflorestamento como medida 

mitigadora – por C.R. Lima; A.L. Rangel; J.B. Paes (Voluntário 07) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_07.pdf 

 

• Envolvimento comunitário no manejo do Parque Estadual de Campos do 
Jordão – por J.E. Melo Neto (Voluntário 08) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_08.pdf 

  

• Estratégias de melhoramento genético de Pinus taeda adotadas pela 

Klabin S.A. no Paraná – por A.E.A. Almeida; I.S.N. Fier; J.A.L. Pucci 
(Voluntário 09) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_09.pdf 

 

• Estratégias para revegetação e recuperação de matas ciliares no Oeste 

Paranaense – por U.C. Malavasi; N.L.S. Silva; W.J. Zonin; A.F. Corrêia; 
V.C.F. Dias; R. Lohmann Júnior; R. Shirmer; E.L.N. Casimiro (Voluntário 10) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_10.pdf 

 

• Estudo da reatividade de taninos da casca de Eucalyptus urophylla em 

diferentes pH e concentração de sal extrator – por F.A. Mori; C.L.S.O. Mori; 
J.R.M. Silva; L.M. Mendes; Y.L.V. Lopes (Voluntário 11) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_11.pdf 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_04.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_05.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_06.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_07.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_08.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_09.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_10.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_11.pdf
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• Estudo de modelos sucessionais de recuperação de matas ciliares – por 
M.C.B. Coelho; E.A. Guardiaola; S.A. Oliveira (Voluntário 12) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_12.pdf 

 

• Ferramentas de seleção no melhoramento genétio do eucalipto: Utilização 

de BLUP para obtenção de valor genético e REML para os componentes de 
variância em teste de progênie de Eucalyptus pellita em três ambientes na 

Amazônia Brasileira – por J.I.M. Abad; O.N. Câncio; R.B. Rocha; C.D. Cruz; 
E.F. Araújo (Voluntário 13) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_13.pdf 

 

• Gerenciamento de custos: O caso da exploração florestal de baixo impacto 

– por S.L.S. Gonçalves; J.V. Freitas; T.C. Kinphoff; M.A. Jansen (Voluntário 
14) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_14.pdf 

 

• Matriz para avaliação de desempenho sócio-ambiental na atividade de 

base florestal – MADSA – por M.A.B. Ziliotto (Voluntário 15) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_15.pdf 

 

• Modelagem do conteúdo total de carbono de Pinus taeda segundo 
densidade de plantação, índice de sítio e idade, Paraná, Brasil – por O.S.V. 

Barra; M.E.M. Álvarez; C.R. Sanquetta (Voluntário 16) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_16.pdf 

 

• Percepção ambiental da utilização da biodiversidade do espaço residencial 
urbano do Municipio de Luminárias, Minas Gerais – por E.M.G. Lima; R.L.G. 

Macedo; I.E.B. Macedo; B.G. Salgado; J.E. Gomes; E.M. Higashikawa 
(Voluntário 17) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_17.pdf 

 

• Recuperação florestal e produção de sementes e mudas de espécies 

nativas: Projeto “Matrizes de Árvores Nativas” – por A.F. Rozza; R.R. 
Rodrigues; L.C. Beduschi; M.R.A. Muniz (Voluntário 18) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_18.pdf 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_12.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_13.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_14.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_15.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_16.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_17.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_18.pdf
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Comissão Temática 2: Qualidade, Produtividade e Usos Múltiplos da 

Floresta: Oportunidades de Desenvolvimento e Sustentabilidade  

 

• Adubação mineral e seus efeitos na produção de biomassa em árvores de 
Pinus taeda – por H.D. Silva; A.F.J. Bellote; R.A. Dedecek; F.S. Gomes 
(Voluntário 19) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_19.pdf 

 

• Avaliação da resistência à ferrugem do eucalipto através da inoculação 
artificial em plântulas e em gemas micropropagadas - por E.J. Mello; S. 
Oda; M.E.K. Ferreira; M.A. Galvão (Voluntário 20) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_20.pdf 

 

• Avaliação econômica de projetos de plantio de Pinus elliottii conforme a 
prioridade de produção: Goma resina ou madeira – por J.A.R. Machado; 
R.C. Romanelli (Voluntário 21) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_21.pdf 

 

• Comportamento de fatores de forma em plantações de Pinus oocarpa com 
diferentes idades e número de desbastes – por S.A. Machado; M.B. 
Conceição; E. Urbano (Voluntário 22)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_22.pdf 

 

• Crescimento e qualidade do fuste do paricá (Schizolobium amazonicum 
Huber ex Ducke) em diferentes consórcios florestais na Região Amazônica – 
por P.S.S. Leles; S.N. Oliveira Neto; A.N. Silva; A.L. Melo; F.C.M. Piña-

Rodrigues (Voluntário 23) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_23.pdf 

 

• Desempenho de espécies florestais potenciais para plantios na Amazônia 
Central – por C.R. Souza; L.M.B. Rossi; C.P. Azevedo; R.M.B. Lima 

(Voluntário 24) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_24.pdf 

 

• Desenvolvimento de grandiúva (Trema micranta, L. Blum.) sob 
competição com Paspalum notatum Fluggé e Brachiaria brinzantha (Hochst) 

Stapf – por B.G.A. Ferreira; A.C. Ângelo; M.G. Caxambu; L.S. Almeida; J.G. 
Knapik (Voluntário 25) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_25.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_19.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_20.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_21.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_22.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_23.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_24.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_25.pdf
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• Dinâmicas da composição florística e da diversidade de espécies em 

floresta secundária em transição, Rio Vermelho e Serra Azul de Minas, 
Minas Gerais, Brasil – por R.L.C. Ferreira; A.L. Souza; A.F. Silva; R.M. 

Jesus; A.C.S. Almeida (Voluntário 26)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_26.pdf 

 

• Efeito da aplicação de lodo de esgoto (biossólido) sobre a produção e 
decomposição do folhedo e retorno de nutrientes ao solo em um talhão de 

Eucalyptus grandis, em Itatinga, São Paulo – por M.C. Guedes; F. Poggiani; 
V. Benedetti (Voluntário 27) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_27.pdf 

 

• Eficiência da seleção precoce na recomendação de clones de Eucalyptus 

na Bahia Sul Celulose – por J.F. Silva; A.P. Flores (Voluntário 28) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_28.pdf 

 

• Enraizamento de miniestacas apicais e intermediárias de clones de 
eucalipto em função das doses de ácido indolbutírico – por E.N. Higashi; 

R.L.V.A. Silveira; H.B. Andrade; M.M. Motter (Voluntário 29) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_29.pdf 

 

• Estabelecimento de espécies florestais em uma “área de empréstimo” com 
subsolo de latossolo amarelo exposto, em Campos dos Goytacazes, Rio de 
Janeiro – por G.M. Paulino; M.L. Santos; A.C. Gama-Rodrigues; E.F. Gama-

Rodrigues (Voluntário 30) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_30.pdf 

 

• Estabelecimento e crescimento de clones de seringueira [Hevea 
brasiliensis (Wills x Adr. de Juss) Müell Arg.] consorciados em renques com 

cafeeiros (Coffea arabica L.) – por R.L.G. Macedo; N. Venturin; T.K. 
Oliveira; B.G. Salgado; J.E. Gomes (Voluntário 31) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_31.pdf 

 

• Incidência da ferrugem e cercosporiose em sistemas agroflorestais de 

cafeeiro com ingazeiro – por B.G. Salgado; R.L.G. Macedo; M. Salgado; V.L. 
Carvalho (Voluntário 32) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_32.pdf 

 

• Influência do tipo de preparo de solo no crescimento de plantas de 

Eucalyptus grandis Hill ex Maiden – por R.S. Corrêa; M.V. Schumacher; 
H.L.M. Vogel; J.M. Hoppe (Voluntário 33) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_26.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_27.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_28.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_29.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_30.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_31.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_32.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_33.pdf 

 

• Levantamento da regeneração natural em uma floresta de transição sob 

domínio da Floresta Amazônica, Marcelândia, Mato Grosso – por I.P.S. 
Moreira; A.M. Silva; M.M. Oliveira; A.P.G. Silva; V.S.M. Silva; R. Chiaranda 
(Voluntário 34) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_34.pdf 

 

• Marcadores moleculares na proteção varietal de Eucalyptus – por D. 

Grattapaglia; D. Pimenta; E.N. Campinhos; G.D.S.P. Rezende; T.F. Assis 
(Voluntário 35) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_35.pdf 

 

• Metodologia para desenvolvimento de modelo de manejo da floresta 

nativa em assentamentos na Região do Polo Noroeste do Estado de Mato 
Grosso – por C.A.M. Passos; E.M. Braz; J.F. Chichorro; L.C. Oliveira 

(Voluntário 36) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_36.pdf 

 

• O manejo de florestas nas propriedades físicas e bioquímicas de latossolos 
amarelos no Vale do Jari, Pará – por M.A.P. Guerra; T.P. Beldini; K.L. 

McNabb; B.G. Lockaby; O.C. Navegantes (Voluntário 37) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_37.pdf 

 

• Opções de corte de árvores para floresta secundária de várzea na 
Amazônia – por J.R.V. Gama; M.M. Bentes-Gama; J.R.S. Scolforo 

(Voluntário 38) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_38.pdf 

 

• Qualidade morfológica de mudas de Eucalyptus avaliada em imagens 
obtidas por scanner óptico – por E.A.C. Rodrigues; S.C.S. Rosado; A.C. 

Silva; A.N. Oliveira (Voluntário 39) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_39.pdf 

 

• SisAraucária: Software para o manejo de plantações de araucária – por 
E.B. Oliveira; L.G. Bernett (Voluntário 40) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_40.pdf 

 

• Um novo método para agrupar dados em classes com amplitudes 

variáveis – por U.S. Cunha; S.A. Machado; R.T. Hosokawa; A. Figueiredo 
Filho (Voluntário 41) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_33.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_34.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_35.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_36.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_37.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_38.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_39.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_40.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_41.pdf 

 

• Variações genéticas e herdabilidade da estabilidade dimensional de 

madeiras de Eucalyptus – por M.C.O. Moura; S.C.S. Rosado; P.F. Trugilho; 
D. Camargo (Voluntário 42) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_42.pdf 

 

 

Comissão Temática 3: Contribuições do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão   

 

• A dendrometria no ensino virtual – por J. Imaña-Encinas; Y.T. Kishi 

(Voluntário 43) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_43.pdf 

 

• A gestão florestal com o auxílio de um sistema de informações 
georeferenciadas – por L.A.V. Campillay; C.E. Ramos; J.V. Almeida; E.M. 

Oliveira (Voluntário 44) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_44.pdf 

 

• A importância das câmaras especializadas de engenharia florestal no 
sistema CNFEA/CREAs – por P.R.A. Madruga; V.P. Minuzzi (Voluntário 45) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_45.pdf 

 

• Avaliação de clones de Eucalyptus para plantio na Região de Viçosa, Zona 

da Mata de Minas Gerais – por G.A. Santos; L.C. Fernandes (Voluntário 46) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_46.pdf 

 

• Avaliação de investimentos florestais através da técnica de simulação 
discreta estocástica – por R.M. Protil; C.Z. Protil (Voluntário 47) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_47.pdf 

 

• Avaliação do crescimento inicial de cinco espécies florestais nativas na 
Região de Lavras, Minas Gerais – por A.P. Alvarenga; S.A. Botelho; I.M. 
Pereira (Voluntário 48) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_48.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_41.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_42.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_43.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_44.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_45.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_46.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_47.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_48.pdf
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• Avaliação do uso da tecnologia da informação nos sistemas de 

administração da produção florestal – por S.R. Nobre; L.C.E. Rodriguez; 
M.L.R. Assis; T.M. Amaral (Voluntário 49) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_49.pdf 

 

• Biologia e consumo de área foliar de Urbanus esmeraldus (Butler) 

(Lepidoptera: Hesperiidae) em Centrosema pubescens, Clitoria 
fairchildinana (Leguminosae) e alimentação alternada – por J.G.N. Wendt; 

A.G. Carvalho (Voluntário 50) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_50.pdf 

 

• Características morfológicas das fibras do mesocarpo do coco da Bahia 
(Cocus nucifera L.) e suas relações com as propriedades do papel – por E.R. 

Munaro; G.C. Silva; A.P. Batalha; J.V.F. Latorraca; H.S. Abreu (Voluntário 
51) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_51.pdf 

 

• Caracterização ambiental em uma unidade de uso sustentável, através de 

um sistema de informação geográfica – Floresta Estadual Edmundo Navarro 
de Andrade, Rio Claro, São Paulo – por A.S. Pires; C.E.F. Silva; J.L. Timoni 
(Voluntário 52) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_52.pdf 

 

• Caracterização fitossociológica de uma área de caatinga localizada na 
Fazenda Tamanduá Santa Terezinha, Paraíba – por V.M. Morais; L.V.C. 
Araújo (Voluntário 53) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_53.pdf 

 

• Ecologia populacional de Hedyosmum brasiliense Mart. ex Miq 
(Chloranthaceae): Subsídio ao manejo sustentável – por S.R. Zaniolo; 
D.M.S. Matos; R.R.B. Negrelle (Voluntário 54) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_54.pdf 

 

• Efeito do consórcio com leguminosas arbóreas e herbáceas sobre o 
crescimento de seringueira (Hevea brasiliensis) no noroeste do Paraná – por 
A.L.M. Ramos; J.P. Pereira; A.C. Leal (Voluntário 55) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_55.pdf 

 

• Engenharia florestal na UFPR: Perfil acadêmico versus trajetória 
profissional através da técnica da inteligência artificial (data mining) – por 

G.M. Bonduelle; S.A.R. Pallu (Voluntário 56)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_49.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_50.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_51.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_52.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_53.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_54.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_55.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_56.pdf 

 

• Fluxo de massa e energia associado ao sistema de gestão ambiental no 

controle da eficiência na indústria madeireira – por A.R.M. Sablowski; A.T. 
Vale (Voluntário 57) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_57.pdf 

 

• Fragmentos florestais urbanos e periurbanos: Estudos na cidade do Rio de 

Janeiro – por C.A.A. Santana; C.C.D. Lima; L.M.S. Magalhães (Voluntário 
58) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_58.pdf  

 

• Inclusão do controle de deflúvio em modelos de gestão florestal: Um 

estudo no Vale do Paraíba, São Paulo – por T.M. Amaral; L.C.E. Rodriguez 
(Voluntário 59) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_59.pdf 

 

• Mortalidade de árvores em povoamento de acácia-negra, Acacia mearnsii 

De Wild – por P.R. Schneider; F.O. Fortes; L.H.S. Souza; A. Dal’Col Lúcio; 
C.A.G. Finger; P.S.P. Schneider (Voluntário 60) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_60.pdf 

 

• Ocupação de uso do hábitat por grupos de capivaras (Hydrochaeris 

hydrochaeris), no Município de Lavras, Minas Gerais – por A.P.O. Mendes; 
A.C.S. Zanzini; E. Ferreira; M.A.L.R. Martins (Voluntário 61) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_61.pdf 

 

• Sistema de manejo para floresta nativa – SISNAT – por J.R.S. Scolforo; 

C.R. Thiersch; H. Kanegae Júnior; A.D. Oliveira; F.H. Carvalho (Voluntário 
62) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_62.pdf 

 

• SPP – Sistema de predição e projeção da produção para gestão de 

inventários sucessivos – por H. Kanegae Júnior; J.R.S. Scolforo; C.R. 
Thiersch; F.H. Carvalho (Voluntário 63) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_63.pdf 

 

• Uso da vara de Biltmore no censo florestal realizado em área do Projeto 

Democracia – por E.C. Cruz; J.A.A. Luzeiro; G.P. Viana (Voluntário 64) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_64.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_56.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_57.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_58.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_59.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_60.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_61.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_62.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_63.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_64.pdf
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• Utilização da programação linear vinculada à planilha eletrônica no 
planejamento florestal otimizado em Pinus spp. na Klabin S.A. – por M. 

Temps; O.M. Bruzamolin;  L.G. Bernett; M.I. Fenner; J.E. Arce (Voluntário 
65) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_65.pdf 

 

• Utilização da cinza da caldeira de biomassa como fonte de nutrientes em 

Acacia mearnsii De Wild – por H.L.M. Vogel; M.V. Schumacher; J.V.M. Silva; 
G.P.D. Ross; E.S. Moreira (Voluntário 66) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_66.pdf  

 

 

Comissão Temática 4: Política e Legislação Florestal: O Atendimento 
das Necessidades do País 

 

• Certificação florestal: Mercado e governo – por I.G. Alcoforado (Voluntário 

67) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_67.pdf 

 

• Comparação entre as legislações sobre áreas de preservação permanente 
do Brasil, EUA e Suécia – por S.R. Valverde; T.S. Soares; R.M.M.A. 

Carvalho; P.R.S. Oliveira; E.M.B. Fonseca (Voluntário 68)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_68.pdf 

 

• O “novo” Código Florestal Brasileiro: Conceitos jurídicos fundamentais – 
por S. Ahrens (Voluntário 69) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_69.pdf 

 

• O licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários em área com 

vegetação significativa do Município de São Paulo – por L.C. Ribas 
(Voluntário 70) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_70.pdf 

 

• Programa de recuperação ambiental – Klabin Santa Catarina – por U.R.A. 

Andrade; F.S. Mendes (Voluntário 71) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_71.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_65.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_66.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_67.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_68.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_69.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_70.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_71.pdf
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• Sugestões para democratização do “Fundo Constitucional de 

Financiamento do Norte, FNO” à atividade florestal – por A.A. Brasil; C.O.D. 
Rocha (Voluntário 72) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_72.pdf  

 

 

 

Comissão Temática 5: O Negócio Florestal na Geração de Emprego e 
Renda  

 

• A rentabilidade econômica das florestas plantadas frente às principais 

culturas agrícolas na microrregião de Canoinhas, Santa Catarina - por J. 
Sawinski Júnior (Voluntário 73) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_73.pdf   

 

• Análise de risco do setor de madeira serrada no período 1970 a 1999 – 

por R. Noce; R.M.M.A. Carvalho; T.S. Soares; M.L. Silva; S.R. Valverde 
(Voluntário 74) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_74.pdf 

 

• Análise do perfil da indústria madeireira no Município de Jaru, Estado de 

Rondônia – por E.P. Martins; A.D. Oliveira; J.L.P. Rezende; A.H. Vieira; M. 
Locatelli; P.L.L. Pequeno (Voluntário 75) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_75.pdf 

 

• Cadeia produtiva do processamento mecânico da madeira: Segmento da 

madeira serrada no Estado do Paraná – por W.B. Polzl; A.J. Santos; R. 
Timofeiczyk; P.K. Polzl  (Voluntário 76) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_76.pdf 

 

• Caracterização física e mecânica do Phyllostachys aurea (Bambusoideae), 

com vistas a um enfoque sustentável da indústria da construção civil – por 
L.M. Xavier; A. Colli; A.M. Nascimento; L.A. Dias (Voluntário 77) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_77.pdf 

 

• Conversão de um povoamento em multiprodutos da madeira – por T.S. 

Soares; H.G. Leite; A.B. Vale (Voluntário 78) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_78.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_72.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_73.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_74.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_75.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_76.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_77.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_78.pdf
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• Diagnóstico do setor madeireiro do Acre – por M.A. Silva; M.A. Amaro 

(Voluntário 79) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_79.pdf 

 

• Gestão de impostos na prestação de serviços de silvicultura – por J.S. 
Prado (Voluntário 80) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_80.pdf 

 

• Importância do setor florestal acreano sob a ótica da teoria insumo-
produto – por L.M.S. Silva; L.C.E. Rodriguez; J.J.M. Guilhoto (Voluntário 81) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_81.pdf 

 

• O setor florestal madeireiro da mesorregião Alto Solimões da Amazônia 

Brasileira – por M.R.A. Jansen; S. Gonçalves; V. Oliveira; G.R.V. Santos 
(Voluntário 82) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_82.pdf  

 

• Rede de sementes da Amazônia Meridional – por J.M.F. Albrecht; I.P.S. 

Moreira; A.M.P. Leite; S.F. Caldeira; R.G. Bezerra; J. Rosseto; A.A. Santos; 
G.M. Oliveira (Voluntário 83) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_83.pdf 

 

• Utilização da madeira de eucalipto para envelhecimento da cachaça – por 

L.F.V. Firme; F.A. Mori; L.M. Mendes (Voluntário 84) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_84.pdf  

 

 

 

Comissão Temática 6: Atividades Florestais em Pequenas e Médias 
Rurais, Fomento , Cooperativismo e Sustentabilidade 

 

• Alternativas para viabilização da pequena propriedade rural no Paraná 

através de sistemas agroflorestais com seringueira – por J.P. Pereira; A.C. 
Leal; A.L.M. Ramos; A. Andracioli Filho (Voluntário 85) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_85.pdf 

 

• Dificuldades econômicas e ecológicas de programas de fomento florestal e 

a importância das cooperativas – por A.M.S. Paes (Voluntário 86) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_86.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_79.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_80.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_81.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_82.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_83.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_84.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_85.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_86.pdf
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• Implicações sócio-ambientais da produção de carvão vegetal no Município 
de Pedra Bela, Estado de São Paulo – por A.M. Meira; J.O. Brito (Voluntário 

87) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_87.pdf 

 

• Manejo do palmiteiro em pequenas propriedades rurais: Dois anos de 
cooperação entre universidade, prefeitura e agricultores – por A.C. Vibrans; 

J.R. Eleotério; M. Marcolin; F.J. Luciani (Voluntário 88) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_88.pdf 

 

• Manejo florestal comunitário na Amazônia Brasileira: Estado da arte e da 
ciência – por B.M. Martinelli (Voluntário 89) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_89.pdf 

 

• Nova tecnologia para industrialização do pequi (Caryocar brasiliense 
Camb) – por L.C. Teixeira; M.F.G. Duarte; V.D. Mendes; W.M. Abreu; L.F. 
Almeida; M.F. Vitorino (Voluntário 90) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_90.pdf  

 

 

 

Comissão Temática 7: Impactos da Agregação de Valor aos Produtos 

de Base Florestal  

 

• Aproveitamento de subproduto da laminação do eucalipto (rolo resto) para 
a produção de celulose kraft – por F.S.R. Vasconcelos; F.G. Silva Júnior; G. 

Bortoletto Júnior (Voluntário 91) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_91.pdf 

 

• Caracterização do rendimento e dos resíduos em uma laminadora através 
do balanço de materiais – por M.A. Brandt; G.I.B. Muñiz (Voluntário 92) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_92.pdf 

 

• Design tecnológico: Tecnologia e design aplicados a móveis de madeira 

como fator de competitividade – por A.E. Pinatti; M.A.R. Nahuz; M.J.A.C. 
Miranda (Voluntário 93) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_93.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_87.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_88.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_89.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_90.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_91.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_92.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_93.pdf


184 

 

• Determinação das propriedades da madeira através do infravermelho 

próximo – por W.L.E. Magalhães; J.C.D. Pereira; G.I.B. Muñiz; U. Klock; 
J.R.M. Silva (Voluntário 94)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_94.pdf 

 

• Efeito modelo de desdobro no rendimento e na qualidade da madeira 

serrada de Eucalyptus grandis e Eucalyptus dunnii – por M.P. Rocha; I. 
Tomaselli (Voluntário 95) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_95.pdf 

 

• Estudo da tração paralela às fibras em painéis estruturais (PLP) de 

Eucalyptus grandis Hill ex Maiden – por N.S. Pio; S. Keinert Júnior; S. 
Iwakiri; J.L.M. Matos (Voluntário 96) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_96.pdf 

 

• O setor de produtos de base florestal: Estudo comparativo do setor 

moveleiro entre o sul do Brasil e Alemanha – por J.C.G.L. Silva; J.A. Pinto; 
L.P. Torquato; M. Dobner Júnior (Voluntário 97) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_97.pdf 

 

• O uso da madeira tratada com CCA: Aspectos tecnológicos e ambientais – 

por C.T. Barillari; S. Brazolin; I.P. Jankowski (Voluntário 98) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_98.pdf 

 

• Produtos derivados de madeira: Pesquisas do Laboratório de Madeira e de 
Estruturas de Madeira – LAMEM, da Escola de Engenharia de São Carlos – 

por A.M. Carvalho; C.I. Campos; F.M. Dias; F.A.R. Lahr; M.F. Nascimento 
(Voluntário 99) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_99.pdf 

 

• Relação entre as rachaduras de toras e tábuas com a tensão de 

crescimento – por P.F. Trugilho; J.T. Lima; S.C.S. Rosado; L.M. Mendes 
(Voluntário 100) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_100.pdf 

 

• Rendimento em serraria de Pinus elliottii – por C.P. Biasi; M.P. Rocha 

(Voluntário 101) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_101.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_94.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_95.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_96.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_97.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_99.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_100.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_101.pdf
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• Uso do eucalipto na indústria moveleira: Agregação de valor sob a ótica 

da sustentabilidade no Vale do Jequitinhonha – por A.F. Pereira; R. 
Werneck; B.M. Costa; M.A.S. Queiroz; J.C. Paula; E.V.M. Carrasco; J.M.E. 

Saffar; L.R.G. França; E.A.Brescia (Voluntário 102) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_102.pdf 

 

= = = = = = = = 

 

Pôsteres do 8º Congresso 

 

 

Comissão Temática 1: Benefícios Sociais, Ambientais e Econômicos 
da Atividade Florestal  

 

• Reflorestamento para suporte forrageiro em assentamento de reforma 

agrária no semi-árido nordestino. Estudo de caso no Projeto de 
Assentamento Santa Maria, RN – por A.L.P. Melo; D.P. Martins (Pôster 01) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_01.pdf   

 

• Tensão de crescimento em árvores de Eucalyptus dunnii: I - Efeito da 
idade – por P.F. Trugilho; S. Iwakiri; M.P. Rocha; J.L.M. Matos (Pôster 02) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_02.pdf  

 

• A biodiversidade da Fazenda Monte Alegre da Klabin S.A. no Estado do 
Paraná – por V.J. Rocha; R.A. Machado; S.A. Filipaki; I.S.N. Fier; J.A.L. 
Pucci (Pôster 03) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_03.pdf 

 

• Potencial de crescimento de clones de Pinus spp, na Região de Telêmaco 

Borba, Paraná – por A.E.A. Almeida; I.S.N. Fier; J.A.L. Pucci (Pôster 04) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_04.pdf  

  

• Instalação de um viveiro florestal para a propagação vegetativa de 
Eucalyptus – por G.A. Santos; L.C. Fernandes (Pôster 05) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_05.pdf  

 

• Considerações e justificativas para a implantação de base de apoio do 

Núcleo São Sebastião do Parque Estadual da Serra do Mar – por H.C. 
Santos; A.N. Pinheiro (Pôster 06) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Voluntario_102.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_01.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_02.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_03.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_04.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_05.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_06.pdf  

 

• Avaliação do potencial tanífero de seis espécies florestais de ocorrência no 

semi-árido brasileiro - por I.V. Marinho; J.B. Paes; C.E.F. Diniz; C.R. Lima 
(Pôster 07) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_07.pdf 

 

• Escoamento pelo tronco (stemflow) em uma microbacia ocupada com 
fragmento de Mata Atlântica – por J.C. Oliveira Júnior; H.C.T. Dias; M.R. 

Alves; K.C. Tonello; C.A. Cardoso (Pôster 08) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_08.pdf 

 

• Avaliação de uma metodologia para medição de escoamento superficial de 
água de chuva em povoamentos florestais - por M.R. Alves; H.C.T. Dias; 

J.C. Oliveira Júnior; C.A. Cardoso; K.C. Tonello (Pôster 09) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_09.pdf 

 

• Resíduos madeireiros: Matéria-prima na produção paralela de produtos - 
por P.S. Azevedo (Pôster 10) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_10.pdf 

 

• Planejamento de unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais no 

noroeste de Mato Grosso – por C.A.M. Passos; J. Dubois; E. Fernandes; P. 
May (Pôster 11) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_11.pdf 

 

• Estrutura do mercado de madeira tropical: Um estudo de caso do setor 

madeireiro de Rio Branco, Estado do Acre – por Z.A.G.P.G. Silva; V.A. 
Hoeflich (Pôster 12) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_12.pdf 

 

• Estudo da influência das lianas na dinâmica ecológica de um fragmento 
florestal urbano - por E.M.S. Isse; H.L. Martos; V.P. Almeida (Pôster 13) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_13.pdf 

 

• Parcerias entre empresas florestais e comunidades florestais: A 
experiência brasileira – por N.G. Vidal; A. Molnar; A. Martin (Pôster 14) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_14.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_06.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_07.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_08.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_09.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_10.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_11.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_12.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_13.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_14.pdf
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• Uso de lixo urbano para produção de mudas de Acacia mangium Wild – 

por P.S.S. Leles; J.L. Reis; S.N. Oliveira Neto; R.P. Coutinho (Pôster 15) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_15.pdf 

 

• Características químicas de composto orgânico produzido de casca de 
eucalipto – por O. Marques; P.S.S. Leles; R.R. Santiago (Pôster 16) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_16.pdf 

 

• Estrutura de floresta em área destinada a agricultura no noroeste do Mato 

Grosso – por C.A.M. Passos;E.M. Braz; F.C. Acosta;R.C. Arruda (Pôster 17) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_17.pdf 

 

• Experimentos de manejo para macacos-pregos (Cebus nigritus) na 
Fazenda Monte Alegre, Klabin S. A. – por V.J. Rocha; S.A. Filipaki; I.S.N. 

Fier; J.A.L. Pucci; V.O. Silva (Pôster 18) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_18.pdf 

 

• Tamanho ótimo da parcela para estudos de regeneração natural de 
cerrado em Minas Gerais, Brasil – por S. Barreira; J.R. Scolforo; S.A. 

Botelho (Pôster 19) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_19.pdf 

 

• A produção extrativista não-madeireira na Amazônia nos últimos 40 anos 
– por D.V.F. Resck; T.R. Sarmento; F. Pastore Júnior (Pôster 20) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_20.pdf 

 

• Desenvolvimento de tecnologia para extrativismo não-madeireiro: A 

borracha nativa na Amazônia – por I.N.C. Rêgo; V.S. Ferreira; F. Pastore 
Júnior (Pôster 21) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_21.pdf 

 

• Implantação de áreas de coleta de sementes de Aniba fragans Ducke, na 

Estação Experimental de Curuá-Una, Prainha, Pará – por C.A.S. Nogueira; 

N.C.C.P. Silva; L.G.S. Costa (Pôster 22) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_22.pdf 

 

• Manejo florestal comunitário: Estudo de caso no Saco do Mamanguá, 
Parati, Rio de Janeiro – por A.M. Nolasco; V.M. Viana (Pôster 23) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_23.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_15.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_16.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_17.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_18.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_19.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_20.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_21.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_22.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_23.pdf
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• Tempo de passagem e testes de germinação de sementes de palmeiras 

que passaram pelo trato digestório de animais do criadouro científico da 
Klabin, Telêmaco Borba, Paraná – por P.M.M. Veadutto; V.J. Rocha; J.H. 

Fandino (Pôster 24) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_24.pdf 

 

• Influência do fogo sobre a microbiota do solo no sistema agroflorestal da 
bracatinga (Mimosa scabrella) – por D.J.W. Pomianoski; R.A. Dedecek; 
L.L.J. Montoya; S.S. Freitas (Pôster 25) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_25.pdf  

  

• Impacto de formicida granulado na mirmecofauna de floresta nativa – por 

P. Pacheco; N. Macedo (Pôster 26) 
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_26.pdf 

 

• Estudo da regeneração natural de um remanescente de cerradão em uma 
unidade de conservação do Estado de São Paulo - por E.F.L.P. Silva; J.E. 

Santos; P.Y. Kageyama; E.A.H. Vieira (Pôster 27) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_27.pdf 

 

• Projeto Conserv-Ação: Monitoramento de flora e fauna nativa das 
fazendas da Votorantim Florestal – por K.D. Barreto; F.R.A. Camargo; M. 

Sztutman; M. Irias; G.S. Bertini; D. Briani; E.M. Campos Filho; F.C. 
Bechara; G.C. Cunha (Pôster 28) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_28.pdf 

 

• Diferentes espécies de Pinus ssp e manejo do solo utilizados na 
recuperação de área degradada – por A.M. Silva; V.S. Lins; M.L.T. Moraes; 

L.M.M. Mello (Pôster 29) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_29.pdf 

 

• Comportamento inicial de Euterpe edulis Mart. e Euterpe oleracea Mart. 

em dois sistemas de cultivo, no Município de Pinheiral, Rio de Janeiro – por 
I.A. Vieira; S.N. Oliveira Neto; P.S.S. Leles; F.C.M. Piña-Rodrigues; T. 

Morokawa (Pôster 30) 

 http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_30.pdf  

 

• Proposta de intervenção para o manejo de mínimo impacto para o Núcleo 
Caboclos, Petar, São Paulo – por B.S. Pinto; C.I. Bernini; M.C. Sgarbi; M.A. 

Marinho; S.S. Salviat (Pôster 31) 
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_31.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_24.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_25.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_26.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_27.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_28.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_29.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_30.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_31.pdf
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• Efeito da irrigação sobre a fixação e alocação de carbono em plantações 

clonais de Eucalyptus – por J.L. Stape; M. Ryan; D. Binkley; J.A. Ribeiro 
(Pôster 32) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_32.pdf  

 

 

 

Comissão Temática 2: Qualidade, Produtividade e Usos Múltiplos da 

Floresta: Oportunidades de Desenvolvimento e Sustentabilidade  

 

• Utilização de um povoamento de Eucalyptus grandis como um diferencial 

competitivo – T.S. Soares; R.M.M.A. Carvalho; P.R.S. Oliveira; R. Noce 
(Pôster 33) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_33.pdf 

 

• Crescimento inicial de Acacia mearnsii De Wild relacionado a doses de N, P 

e K – por M.V. Schumacher; H.L.M. Vogel; J.V.M. Silva; G.P. Dal Ross; E.S. 
Moreira (Pôster 34) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_34.pdf 

 

• Quantificação e contabilização do estoque de carbono em um povoamento 

de Eucalyptus grandis – por R.M.M.A. Carvalho; T.S. Soares; S.R. Valverde; 
E.C. Viana (Pôster 35) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_35.pdf 

 

• Estabelecimento de consórcios agroflorestais de Tectona grandis L.f (teca) 
e Hevea brasiliensis Muell. Arg. (seringueira) em Lavras, Minas Gerais – por 

R.L.G. Macedo; N. Venturin; R.S. Vale; J.E. Gomes; B.G. Salgado (Pôster 
36) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_36.pdf 

 

• Resistência à penetração do solo em sistemas agrossilvipastoris – por A.R. 

Castro; R.L.G. Macedo; M.L.N. Silva; T.L. Oliveira; B.G. Salgado (Pôster 37) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_37.pdf  

 

• Influência da temperatura e da umidade relativa no enraizamento de 
clones de eucalipto na Região Sul da Bahia – por E.N. Higashi; N.B. 

Fagundes; R.L.V.A. Silveira; M. Fantini Júnior (Pôster 38) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_38.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_32.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_33.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_34.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_35.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_36.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_37.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_38.pdf
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• Prognose do crescimento volumétrico individual de árvores em 

povoamento de Eucalyptus na Região Centro Sul – por M.P. Ferrari; C.A. 
Ferreira; H.D. Silva; R. Trevisan (Pôster 39) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_39.pdf 

 

• Funções de afilamento e fatores de forma para espécies de grande valor 

comercial da Amazônia Matogrossense - por J.A. Ubialli; S.A. Machado; A. 
Figueiredo Filho (Pôster 40) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_40.pdf 

 

• Avaliação de altura e diâmetro de Enterolobium contorsiliquum sob 

competição com Paspalum notatum e Brachiaria brizantha na Região do 
Arenito Caiuá, Paraná – por L.S. Almeida; J.G. Knapik; E. Genero; M.G. 
Caxambu; A. Almeida; A.C. Ângelo (Pôster 41) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_41.pdf 

 

• Crescimento do eucalipto (Eucalyptus citriodora Hook) cultivado sob 
diferentes ciclos de estresse hídrico – por G.M. Cavalcante; R.J.M.C. 
Nogueira; M.B. Albuquerque (Pôster 42) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_42.pdf 

 

• Crescimento inicial de plantações florestais puras e mistas com espécies 

nativas em Santa Cecília, Costa Rica – por D. Piotto; F. Montagnini; E. 
Víquez (Pôster 43) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_43.pdf 

 

• Avaliação dos parâmetros dendromêtricos de jurema-preta (Mimosa 

hostilis Benth.) – por J.A.N. Leite; L.V.C. Araújo; J.B. Paes; M.C.S. Paulo 
(Pôster 44) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_44.pdf 

 

• Aumento do estoque de carbono com pastagens tropicais em plantios de 

Pinus – por D. Gutmanis; E. Gianotti; O.A. Silva; V.B.G. Alcântara; G. 
Gutmanis (Pôster 45) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_45.pdf 

 

• Qualidade de mudas de Eucalyptus camaldulensis produzidas em blocos 

prensados, tubetes e sacolas plásticas – por A.B. Novaes; A.A. Bomfim; 
R.S. Moraes; R.A.S. Brito (Pôster 46) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_46.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_39.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_40.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_41.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_42.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_43.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_44.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_45.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_46.pdf
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• Reforma em povoamento florestal utilizando-se da técnica de cultivo 

mínimo – por M.A.B. Ziliotto; A.R. Bracisevicz; P.M.C. Verde (Pôster 47) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_47.pdf  

 

• Prognóstico de produção de três espécies arbóreas em um fragmento de 
Floresta Estacional Semidecídua Montana, em Lavras, Minas Gerais – por 

R.K. Chagas; J.R.S. Scolforo; A.T. Oliveira Filho (Pôster 48) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_48.pdf 

 

• Influência do preparo do solo no estado nutricional da rebrota de 
Eucalyptus saligna – por S.R. Cavichiolo; R.A. Dedecek; J.L. Gava (Pôster 
49) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_49.pdf  

 

• Efeito da adubação na produtividade e no acúmulo de nutrientes em Pinus 
taeda – por A.F.J. Belotte; A.L. Kassenboehmer; R.A. Dedecek; H.D. Silva; 
F.S. Gomes (Pôster 50) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_50.pdf 

 

• Sobrevivência de espécies florestais em cava de extração de argila – por 

D.A. Ferreira; A.V.R. Mendonça; J.G.A. Carneiro; J. Siqueira; M.P. Coutinho 
(Pôster 51) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_51.pdf 

 

• Desempenho radicular pós-plantio de mudas de eucalipto, produzidas em 
diferentes recipientes e substratos – por T.A.S. Freitas; D.G. Barroso; R.M. 
Penchel; K.R. Lamônica; M.S. Freitas (Pôster 52)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_52.pdf 

 

• Genolyptus. Rede Brasileira de Pesquisa do Genoma de Eucalyptus - por 
D. Grattapaglia (Pôster 53) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_53.pdf  

 

• Propagação vegetativa de Acacia mearnsii De Wild através do 

enraizamento de estacas – por E.R. Perrando; M.P.M. Corder (Pôster 54) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_54.pdf 

 

• Influência do sítio no desenvolvimento de Pinus taeda – por R.A. 
Dedecek; I.S.N. Fier (Pôster 55) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_55.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_47.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_48.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_49.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_50.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_51.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_52.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_53.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_54.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_55.pdf


192 

 

 

• Miniestaquia de Eucalyptus benthamii a partir de material de origem 
seminal – por L. Souza Júnior; I. Wendling; L.S. Rosa (Pôster 56) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_56.pdf  

 

• Avaliação de diferentes substratos e sombreamento na produção de 

mudas de Schizolobium amazonicum (Hub) Duck – por I.P.S. Moreira; 
J.M.F. Albrechth; C.A. Araújo; A.P.G. Silva; A.M. Sil (Pôster 57) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_57.pdf 

 

• Estabelecimento de unidades de colheita para evitar a compactação do 

solo em plantios florestais – por G.A. Milde; R.A. Dedecek; J.L. Gava (Pôster 
58) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_58.pdf 

 

• Efeito do armazenamento sobre a germinação de sementes de Syzygium 

cumini (L.) Steels – por K.R. Lamônica; A.V.R. Mendonça; E.A. Coelho; D.G. 
Barroso; H.D. Vieira (Pôster 59) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_59.pdf 

 

• Efeitos de substratos na produção de mudas de Eucalyptus grandis Maiden 
por estaquia – por L.A. Schorn; S. Formento  (Pôster 60) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_60.pdf 

 

• Tolerância ao dessecamento de sementes de canafístula [Peltophorum 

dubium (Spreng.) Taub] – por E.S. Nogueira; F.M. Almeida; A.L.F. Santos; 
F.C.M. Piña-Rodrigues  (Pôster 61) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_61.pdf 

 

• Comportamento de progênies de Grevillea robusta A. Cunn., em Selvíria, 

Mato Grosso do Sul – por V.S. Lins; M.L.T. Moraes;  A.M. Silva; E.G. 
Martins; J.M. Maêda  (Pôster 62) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_62.pdf 

 

• Efeito das condições de armazenamento na germinação de sementes de 

Euterpe edulis Martius – por P. Nazário; O. Portela; A.C. Nogueira (Pôster 

63) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_63.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_56.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_57.pdf
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• Crescimento inicial e sobrevivência de mudas clonais de Eucalyptus 

grandis em função do tipo de preparo de solo e plantio em solos arenosos – 
por I.M. Moura; M.C.P. Wichert; A.V. Lemos; C.M. Sasaki; V.F. Telles; 

J.L.M. Gonçalves (Pôster 64) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_64.pdf  

 

• Variação genética em procedências mexicanas e progênies de Pinus 
maximinoi – por L.C. Ettori; A.S. Sato; J.Y. Shimizu (Pôster 65) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_65.pdf 

 

• Teste de procedências de Pinus oocarpa em três locais do Estado de São 
Paulo – por L.C. Ettori; A.M. Sebbenn; A.S. Sato (Pôster 66) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_66.pdf 

 

• Variação genética em populações naturais de Ilex paraguariensis St. Hil. – 
por S.N. Wendt; V.A. Sousa; M. Quoirin; J.A. Sturion; E.C.S. Santos (Pôster 
67) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_67.pdf 

 

• Uso do marcador molecular RAPD na quantificação da variabilidade 

genética em populações naturais de Eremanthus erythropappus (DC) Mac 
Leish – por R.A. Estopa; D. Carvalho (Pôster 68) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_68.pdf 

 

• Competição entre fontes fosfatadas utilizando diferentes métodos de 

aplicação em áreas de cultivo mínimo do solo – por M.C.P. Wichert; C.R. 
Silva; J.L.M. Gonçalves (Pôster 69) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_69.pdf 

 

• Avaliação da viabilidade produtiva do uso de correntes em pneus de 

skidder – por C.R. Miers; J. Sawinski Júnior; H.C. Miers (Pôster 70) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_70.pdf 

 

• Eficiência técnica e econômica da produção de mudas de teca (Tectona 
grandis L.f.) – por L. Covari; C.P.M. Passos (Pôster 71) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_71.pdf 

 

• Efeito de diferentes adubações orgânicas sobre o desenvolvimento de 

essências florestais – por C.A.M. Souza; R.B. Oliveira; M.L. Areas; J.S.S. 
Lima; S. Martins Filho; H.B.N. Bragança (Pôster 72) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_64.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_65.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_66.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_67.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_68.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_69.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_70.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_71.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_72.pdf 

 

• Seleção precoce em testes clonais de eucalipto – por A.L.T. Tolfo; R.C. 

Paula; C.A.V. Bonine; C.F. Valle; E.A. Scarpinati (Pôster 73) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_73.pdf 

 

• Reguladores de crescimento no alongamento in vitro de microestacas de 
Eucalyptus pellita – por L.S. Rosa; I. Wendling; D.C. Santos (Pôster 74) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_74.pdf 

 

• Avaliação do grau de germinação de sementes e do crescimento de mudas 

de Mimosa scabrella Benthan em tubetes sob diferentes substratos – por 
P.M. Arruda; L.P. Sousa; I. Wendling; L.S. Rosa; L. Souza Júnior (Pôster 

75) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_75.pdf 

 

• Adubação alternativa com cinza de biomassa, húmus e esterco bovino em 
Pinus taeda L. – por D.M. Chaves; R. Speltz; J.A.L. Pucci (Pôster 76) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_76.pdf 

 

• Efeito de fontes e níveis de fósforo sobre o desenvolvimento de Eucalyptus 

grandis em um latossolo vermelho aos 15 meses – por D.M. Chaves; R. 
Speltz; J.A.L. Pucci (Pôster 77) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_77.pdf 

 

• Gestão ambiental do projeto florestal da Faber-Castell no Brasil – por C.R. 

Schneider; M.J.C.S. Taconelli; R.P. Oliveira (Pôster 78) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_78.pdf 

 

• Efeito do uso de gel absorvente e de métodos de preparo do solo e plantio 
no crescimento e sobrevivência do Eucalyptus grandis em solos arenosos – 
por J.F. Dias; M.C.P. Wichert; V.F. Telles; J.L.M. Gonçalves (Pôster 79) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_79.pdf 

 

• Distribuição e arquitetura do sistema radicular de Eucalyptus 
camaldulensis Dehn. em diferentes espaçamentos e níveis de adubação – 
por S.N. Oliveira Neto; G.G. Reis; M.G.F. Reis (Pôster 80) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_80.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_72.pdf
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• Crescimento e variabilidade genética de clones de eucalipto em resposta a 

adubação fosfatada – por R.C. Paula; A.L.T. Tolfo (Pôster 81) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_81.pdf 

 

• Crescimento de Shefflera morototoni [(Aublet) Decaisne et Planchon], na 
Depressão Central, do Estado do Rio Grande do Sul – por G.A. Borsoi; H. 

Tonini; C.A.G. Finger (Pôster 82) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_82.pdf 

 

• Ocorrência natural de espécies arbóreas e arbustivas em sub-bosque de 
Pinus caribaea var. caribaea, em Selvíria, Mato Grosso do Sul – por J. 

Cambuim; V.S. Lins; M.L.T. Moraes; P.C. Santos; E.B.R. Santos (Pôster 83) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_83.pdf 

 

• Influência de ciclo de rega sob o crescimento e comportamento 
estomático do açaí (Euterpe oleracea Mart.) – por C.A. Castro; G.M. 

Cavalcante; Y.C.A. Cruz; E.R.A. Silva; M.B. Albuquerque; R.J.M.C. Nogueira 
(Pôster 84) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_84.pdf 

 

 

Comissão Temática 3: Contribuições do Ensino, da Pesquisa e da 
Extensão   

 

• Uso do @risk em análise de projetos florestais – por A.B. Vale; T.S. 
Soares; R.M.M.A. Carvalho; S.R. Valverde; R. Noce (Pôster 85) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_85.pdf 

 

• Avaliação da sucessão secundária após a revegetação de uma área 

minerada no cerrado – por L.C.R. Silva; V.L. Queiroz; B. Melo Filho; R.S. 
Corrêa (Pôster 86) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_86.pdf 

 

• Métodos de determinação de danos em florestas plantadas – por A.A. 

Fontes; M.L. Silva (Pôster 87) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_87.pdf 

 

• Verificação da sazonalidade do controle de formigas quenquéns na Região 
de Três Barras, Santa Catarina – por P. Pacheco; W. Reis; G. Bridi; J. 
Sawinski; E. Berti Filho (Pôster 88) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_81.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_82.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_83.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_84.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_85.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_88.pdf 

 

• Banco de dados como gerenciador de projeto de educação ambiental no 

Vale do Paraíba, São Paulo – por J.L. Timon; B.S. Pinto; P.V. Soares; A.N. 
Silva; M. Tabanez; R. Starzynski; M.J. Robim; A. Pires; K. Pisciotta; S. 
Guanaes; WP. Portilho (Pôster 89) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_89.pdf 

 

• Avaliação do estado nutricional de Ilex paraguariensis A. St.Hilaire, em 

função da dioicia – por L.C. Fossati; C.B. Reissmann (Pôster 90) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_90.pdf 

 

• Programa de manejo sustentável e conservação de palmito (Euterpe 
edulis Martius) na área de Mata Atlântica da Fazenda Acaraú – por I.P.S. 

Mazzarella; G.A.S. Costa (Pôster 91) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_91.pdf 

 

• Espécies nativas no enriquecimento de floresta secundária no Município de 
Cruzeiro, São Paulo – por M.P. Coutinho; S.V. Martins; D.G. Barroso; R.P. 

Coutinho; A.V.R. Mendonça (Pôster 92)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_92.pdf 

 

• Perfil do usuário da Trilha do Ribeirão Lageado da Floresta de Avaré, São 
Paulo – por H. Aoki; C.R.L. Camargo (Pôster 93) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_93.pdf 

 

• Deficiências de micronutrientes em mudas de teca – por F.A.M.M.A. 

Figueiredo; M.P. Coutinho; D.A. Ferreira; D.G. Barroso (Pôster 94) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_94.pdf 

 

• Aprendendo com as espécies nativas da Região de Canoinhas – por E.G. 
Zipperer; J. Sawinski Júnior (Pôster 95)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_95.pdf 

 

• Qualificação de produção de mudas de espécies florestais nativas – por 

J.M.F. Albrecht; W.S. Pereira; I.P.S. Moreira; A.A. Santos; J. Rosseto 
(Pôster 96) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_96.pdf 
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• Imagem Ikonos no levantamento da arborização do Campus da 

Universidade de Brasília – por J. Imaña-Encinas; D.L. Kurihara (Pôster 97) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_97.pdf 

 

• Levantamento de “tree out side the forest” na área da fazenda da 
Universidade de Brasília – por J. Imaña-Encinas; E.G.B. Machado (Pôster 

98) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_98.pdf 

 

• Programa de educação ambiental e capacitação para a promoção da 
diversidade florística regional – por L.C. Beduschi; R.R. Rodrigues; A.F. 

Rozza; M.R.A. Muniz (Pôster 99) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_99.pdf 

 

• Variação radial da estrutura anatômica e da densidade básica da madeira 
de guapuruvu (Schizolobium parayba Blake.) – por M. Tomazello Filho; G. 

Bortoletto Jr.; U.L. Belini (Pôster 100) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_100.pdf 

 

• Aspectos morfológicos de sementes de mogno (Swietenia macrophylla 
King Vell.), Meliaceae - por M.S. Mendonça; A.R.M. Silva; E.E.P. Baraúna; 
N.N.T.P. Oliveira (Pôster 101) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_101.pdf 

 

• O reflorestamento no Estado de São Paulo no final do século XX – por D.V. 
Caser; V.L.F.S. Francisco; L.F.C.A. Feijó; A.A. Amaro (Pôster 102) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_102.pdf 

 

• Inventário florestal contínuo no Projeto Democracia – por J.V. Freitas; 
S.L.F. Gonçalves; N.S. Pio; U.S. Cunha; M.S.O. Oliveira (Pôster 103) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_103.pdf 

 

• Estudo populacional de Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd./Arecaceae 

(bocaiúva): Subsidios para o plano de manejo – por G.M.A.C. Lorenzi; 
R.R.B. Negrelle; S.R. Zaniolo (Pôster 104) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_104.pdf 

 

• Tatu do cerrado – por J.C. Bachega (Pôster 105) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_105.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_97.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_98.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_99.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_100.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_101.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_102.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_103.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_104.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_105.pdf
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• Caracterização morfológica dos frutos e sementes de Sesbania virgata 

(Cav.) Pers – por E.C.Araújo; A.V.R. Mendonça; K.R. Lamônica; D.G. 
Barroso; R.F. Silva (Pôster 106) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_106.pdf 

 

• Resíduos de fungicidas nos efluentes de viveiro de mudas florestais – por 

R.E. Cassamassimo; G.C. Baptista; L.R.P. Trevizan; J.L.M. Gonçalves 
(Pôster 107) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_107.pdf 

 

• Avaliação da eficiência do inseticida thiametoxam no controle do pulgão-

do-pinus (Cinara sp.) – por M.M. Ribeiro; A.B.C. Faria; N.J. Sousa; E. 
Brehmer (Pôster 108) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_108.pdf 

 

• Manejo e uso múltiplo da vegetação secundária do Parque das Nascentes: 

A entomofauna (Coleoptera: Scolytidae) como indicadora de qualidade 
ambiental – por D.G. Padilha; J.A. Müller (Pôster 109) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_109.pdf 

 

• Monitoramento da qualidade das águas da Bacia do Rio Alegre nas épocas 
de estiagem e chuvosa – por B.V. Fernandes; V.B. Silva; A.A. Campos; R. 

Almeida; E.F. Reis; J.E.M. Pezzopane; M.A.C. Febrer (Pôster 110) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_110.pdf 

 

• Macieira (Malus sp), como fonte alternativa de biomassa – por G. 
Carvalho; A.B. Cunha; J.L. Straube (Pôster 111) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_111.pdf 

 

• Avaliação da qualidade da espécie cardeiro (Scleronema micranthum, 

Ducke), através de metodologia não-destrutiva – por L.B. Oliveira; C.C. 
Nascimento (Pôster 112) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_112.pdf 

 

• Sistema de informações georeferenciadas aplicado ao gerenciamento de 

áreas de coleta de sementes de espécies florestais nativas – por M.B. 
Schimalski; L.C. Fossati; L. Bonetes; A. Figueiredo Filho; L.G. Modesti 

(Pôster 113) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_113.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_106.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_107.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_108.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_109.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_110.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_111.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_112.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_113.pdf
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• Softwares para manejo e análise econômica de plantações de araucária, 

eucalipto e Pinus – por E.B. Oliveira (Pôster 114) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_114.pdf 

 

• Danos e índice de parasitismo de Deladenus siricidicola no controle 
biológico de vespa-da-madeira, Sirex noctilio – por W.A. Massaneiro; J.G.N. 

Wendt (Pôster 115) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_115.pdf 

 

• Mapeamento da fragmentação florestal na Bacia do Rio Alegre-ES, 
utilizando imagem de satélite de alta resolução – J.E.M. Pezzopane; F.S. 

Oliveira; A.Q. Almeida; C.C. Meneguzzi; F.G. Gonçalves; M.M. Eleutério 
(Pôster 116) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_116.pdf 

 

• Bases para o bom manejo florestal. Informações sobre espécies 

madeireiras da Amazônia: Banco de dados – por C.G.G. Koury; P. van 
Breugel; E. Vidal (Pôster 117) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_117.pdf 

 

• Aspectos bio-morfológicos, consumo foliar, e observações de inimigos 
naturais de Sabulodes caberata caberata Guenée, 1857 (Lepidoptera - 

Geometridae - Ennominae) em Populus spp. (Salicaceae) – por R.M. Corrêa; 
F.A.F.S. Corrêa; E.N.Marques; N.J. Sousa (Pôster 118) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_118.pdf 

 

• Avaliação da biomassa e carbono do sistema agroflorestal da bracatinga – 

por F.A.G. Guedes; L.J. Montoya; D. Feistauer; M. Ouriques (Pôster 119) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_119.pdf 

 

• Mapas para planejamento e controle no manejo florestal: Uma 
implementação utilizando o Arcview – por J.F. Pereira (Pôster 120) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_120.pdf 

 

• Implantação de matas ciliares por semeadura direta – por A.C. Davide; 

N.O. Almeida; A.E. Furtini Neto (Pôster 121) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_121.pdf 

 

• Matriz de avaliação de impactos ambientais Leopold – Rocha: Ilha das 
Flores - Porto Alegre – por J.S.M. Rocha; P.R.J. Dill; A.H.O. Santos; 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_114.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_115.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_116.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_117.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_118.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_119.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_120.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_121.pdf
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S.M.J.M. Kurtz; J.C. Kurtz; S.M. Garcia; A.D. Robaina; D.L. Padilha (Pôster 

122) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_122.pdf 

 

• Evolução e situação atual dos reflorestamentos com Pinus spp no Estado 
do Paraná – por M.A.D. Rosot; Y.M.M. Oliveira; J. Ellenwood; F.M. Viana; M. 

Zonta (Pôster 123) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_123.pdf 

 

 

 

Comissão Temática 4: Política e Legislação Florestal: O Atendimento 
das Necessidades do País 

 

• Como as políticas florestais internacionais influenciam na política nacional 
– por F. Rodrigues; M. Costa (Pôster 124) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_124.pdf 

 

• Uso das florestas secundárias no Estado de Santa Catarina: O desajuste 

entre a legislação e a realidade – por A. Siminski; A.C. Fantini (Pôster 125) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_125.pdf 

 

• Infrações ambientais registradas no Município de Mutum/MG, no período 
de 1994 a 2002 – por A.S. Teodoro; S.C. Reis; A.N. Silva; J.M. Queiroz; J.A. 

Silva; X.A.A. Farini (Pôster 126) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_126.pdf 

 

• O protocolo de Quioto e a aplicabilidade do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo no Brasil – por V.V.C. Rudge (Pôster 127) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_127.pdf 

 

• Desafios do FSC-Brasil na determinação dos padrões de certificação para 

o manejo e exploração da castanha (Bertholletia excelsa) – por B.M. 
Martinelli (Pôster 128) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_128.pdf 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_122.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_123.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_124.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_125.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_126.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_127.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_128.pdf
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Comissão Temática 5: O Negócio Florestal na Geração de Emprego e 

Renda  

 

• Evolução da participação do setor florestal na economia brasileira – por 
S.R. Valverde; T.S. Soares; R.M.M.A. Carvalho; P.R.S. Oliveira (Pôster 129) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_129.pdf 

 

• O papel do setor florestal brasileiro no contexto nacional – por R.M.M.A. 

Carvalho; S.R. Valverde; T.S. Soares; P.R.S. Oliveira (Pôster 130) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_130.pdf 

 

• Avaliação econômica da produção de açaí – por R. Noce; R.M.M.A. 
Carvalho; T.S. Soares (Pôster 131) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_131.pdf 

 

• Pesquisa de mercado de madeira serrada no Município de Botucatu, São 

Paulo – por N.R.G. Quintana; M.S.V. Pinto (Pôster 132) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_132.pdf 

 

• Considerações a respeito sobre desperdícios da espécie Couratari 
guianensis da Amazônia – por M.A. Cavalcanti; C.C. Nascimento; C.P. 
Azevedo (Pôster 133) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_133.pdf  

 

• Análise dos mercados de tora e de madeira serrada de Pinus no sul do 
Brasil e no Mercosul: Uma abordagem de equilíbrio espacial – por M. 
Wiecheteck; L.R. Graça; K. Potter-Witter (Pôster 134) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_134.pdf   

 

 

Comissão Temática 6: Atividades Florestais em Pequenas e Médias 
Rurais, Fomento , Cooperativismo e Sustentabilidade 

 

• Avaliação do crescimento inicial e do potencial de uso múltiplo de 

bracatinga Mimosa scabrella Benth, em Botucatu, São Paulo – por L.A.B. 
Jorge; E.S. Mori (Pôster 135) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_135.pdf 

 

• Potencial para manejo florestal comunitário de produtos florestais não 

madeireiros em unidade de conservação no Município de Maués, Amazonas 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_129.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_130.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_131.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_132.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_133.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_134.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_135.pdf
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– por A.F.C. Zingra; C.P. Lopes; J.O. Brito; W.G. Cardoso; C.R. Oliveira 

Júnior (Pôster 136) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_136.pdf 

 

• O perfil do produtor rural da microrregião de Canoinhas em relação ao 
reflorestamento – por J. Sawinski Júnior; L.C. Lazzarin (Pôster 137) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_137.pdf 

 

• Determinação de biomassa foliar seca em população natural de Maytenus 

ilicifolia, visando seu manejo sustentável por comunidades rurais na Região 
de Guarapuava, Paraná – por D.A. Lima; E. Adenesky Filho; F.T. Ramos; 

F.M. Andrade; W. Steenbock; R. Medeiros (Pôster 138) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_138.pdf 

 

• Desenvolvimento de sistemas alternativos de produção agroflorestal, 
aliados à reconstrução ambiental para a agricultura familiar, no Município de 

Paraty, Rio de Janeiro – por N.D. Silveira; S.R.L. Tavares; J.C. Polidoro; 
M.G. Pereira (Pôster 139) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_139.pdf 

 

• Diagnóstico do manejo comunitário de sementes florestais nativas em 
áreas extrativistas no Estado do Acre – por R.M. Tahn; F.C.M. Piña-

Rodrigues; F.K.A. Souza (Pôster 140) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_140.pdf 

 

• Avaliação de um sistema silvipastoril com eucalipto (Corymbia citriodora) 
e braquiária (Brachiaria brizantha) no noroeste do Paraná – por J. Ribaski; 

M. Rakocevic; V.P. Silva (Pôster 141) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_141.pdf 

 

 

Comissão Temática 7: Impactos da Agregação de Valor aos Produtos 
de Base Florestal  

 

• Relação alburno/cerne e encurvamento de tábuas na seleção de árvores 
de eucalipto quanto às tensões de crescimento – por P.E.T. Santos (Pôster 

142) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_142.pdf 

 

• Qualificação e quantificação de resíduos madeiráveis na Região Serrana de 
Santa Catarina  - por M.A. Brand; F.J. Simioni; D.N.H. Rotta (Pôster 143) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_136.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_137.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_138.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_139.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_140.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_141.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_142.pdf
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_143.pdf 

 

• Aproveitamento energético dos resíduos do processamento mecânico da 

madeira de eucalipto – por A.R. Santiago; A.M. Andrade (Pôster 144) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_144.pdf 

 

• Estabilidade em madeira juvenil de Pinus – por E.A. Fiorentini (Pôster 
145) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_145.pdf 

 

• Influência dos extrativos na resistência ao apodrecimento das madeiras de 
candeia (Vanilosmopsis erythropappa), cedro (Cedrela fissilis), cerejeira 

(Amburana cearensis) e jacarandá caivúna (Machaerium scleroxylon) – por 
J.T.S. Oliveira; L.C. Sousa; R.M.D. Lúcia; V.P. Souza Júnior (Pôster 146) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_146.pdf 

 

• Panorama da atividade resineira no Brasil – por P.G.B. Lima; J.O. Brito 

(Pôster 147) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_147.pdf 

 

• Agregação de valor no processo de fabricação de pisos de madeira – por 
M.G. Luiz; A. Andrade; I.P. Jankowsky (Pôster 148) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_148.pdf 

 

• Produção de insumos químicos tanantes a partir de cascas de eucalipto – 

por M.D. Vitorino; L.C. Teixeira; L.F. Almeida (Pôster 149) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_149.pdf 

 

• Estudo do comportamento da temperatura em toras de Eucalyptus grandis 
durante o processo de vaporização – por F.W. Calonego; E.T.D. Severo 

(Pôster 150) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_150.pdf 

 

• Teores de tanino da madeira, casca, folha e fruto de aroreira–vermelha 
(Schinus terebinthifolia Raddi) – por E.S. Ferreira; E.R. Munaro; R.C.C. 

Lelis; A.N. Alves (Pôster 151) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_151.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_143.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_144.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_145.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_146.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_147.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_148.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_149.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_150.pdf
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• Avaliação da durabilidade natural de madeiras expostas à incidência de 

térmitas subterrâneos – por H. Trevisan; J. Nadai; A.M. Lunz; A.G. Carvalho 
(Pôster 152) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_152.pdf 

 

• Preservantes de madeira comercializada na Cidade de Manaus, Amazonas 

– por V.S. Oliveira; I.P. Clementino (Pôster 153) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_153.pdf 

 

• Extração de taninos da casca de Pinus caribaea var. caribaea com água e 
sob adição de diferentes produtos químicos – por A.S. Teodoro; R.C.C. 

Lelis; L.A. Dias (Pôster 154) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_154.pdf 

 

• Avaliação das propriedades de painéis de partículas orientadas OSB 
produzidos com mistura de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden e Pinus 

elliottii Engelm – por F.N. Gouveia; B.R. Vital; M.A.E. Santana (Pôster 155) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_155.pdf 

 

• Chapas de partículas OSB fabricadas com madeira de Eucalyptus urophylla 
S. T. Blake sob diferentes variáveis de processo – por K.R.M. Pereira; A.S. 
Tostes; E.O. Brito; R.C.C. Lelis (Pôster 156) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_156.pdf 

 

• Correlações entre a densidade básica média ponderada da madeira e a 
densidade básica em alguns pontos ao longo do tronco de árvores de 
Eucalyptus – por C.A. Benjamin; A.W. Ballarin; S.B.A. Alzate (Pôster 157) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_157.pdf 

 

• Velocidade de propagação de ondas de tensão na madeira juvenil e adulta 

P. taeda L. na condição verde – por L.A.V. Hellmeister; A.W. Ballarin; H.A.L. 
Palma (Pôster 158) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_158.pdf 

 

• Variação do módulo de elasticidade da madeira de Pinus taeda L. ao longo 

do fuste das árvores - por M. Nogueira; A.W. Ballarin; H.A.L. Palma (Pôster 
159) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_159.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_152.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_153.pdf
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• Estudo da fotodecomposição de madeiras causada pela radiação 

ultravioleta por espectrocolorimetria – por T.C.M. Pastore; K.O. Santos; J.C. 
Rubim (Pôster 160) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_160.pdf 

 

• Efeito tóxico de componentes químicos de madeiras da Amazônia com 

relação a térmitas – por A.P. Barbosa; J.W. Morais; E.B. Soares Júnior; C.S. 
Nascimento; M.A. Jesus (Pôster 161) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_161.pdf 

 

• Tratamento da madeira de Pinus para uso fora de contato com o solo – 

por R.T. Medeiros; T.C.T. Silva; I.P. Jankowsky (Pôster 162) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_162.pdf 

 

• Tratamento de compensados de sumaúma com bórax: Efeitos na 

resistência da linha de cola – por B.F. Vianez; A.L. Willerding (Pôster 163) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_163.pdf 

 

• Diagnóstico dos defeitos de secagem de madeira em câmara – por E.L. 
Garcia; A.B. Cunha; A.R.C. Straube (Pôster 164) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_164.pdf 

 

• Avaliação do rendimento em taninos da madeira de Eucalyptus pellita – 
por F.D. Alves; J.S. Sousa; R.C.C. Lelis; W.S. Abreu (Pôster 165) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_165.pdf 

 

• Avaliação do processo produtivo de uma indústria de painéis sarrafeados – 

por V. Ecker; A.B. Cunha; L.G. Modesti (Pôster 166) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_166.pdf  

 

• Comparação entre as propriedades físicas e mecânicas da madeira de 

Pinus patula, Pinus elliottii e Pinus taeda – por J.R. Eleotério; D. 
Melchioretto (Pôster 167) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_167.pdf 

 

• Resistência ao arrancamento de parafusos em painéis MDF de diferentes 

densidades e teores de resina. – por J.R. Eleotério; J.P. Bertoldi (Pôster 
168) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_168.pdf 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_160.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_161.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_162.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_163.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_164.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_165.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_166.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_167.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_168.pdf
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• Propriedades físicas, mecânicas e durabilidade natural de chapas 
aglomeradas de Hevea brasiliensis Muell. Arg – por E.Y.A. Okino; M.A.E. 

Santana; M.R. Souza; M.V.S. Alves; M.E. Sousa (Pôster 169) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_169.pdf 

 

• Agrupamento de madeiras da Amazônia para a secagem convencional – 
por M.H.B. Marques; V.A. Martins (Pôster 170) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_170.pdf  

 

• Atividade antineoplásica de extratos de Protium sp e de Tabebuia sp – por 
L. Jankowsky; A.P. Galdino; L.K. Kohn; M.A. Antonio; S.V. Tinti; C. 
Madjarof; J.E. Carvalho; J.O. Brito; M.A. Foglio (Pôster 171) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_171.pdf 

 

• Estudo da qualidade da madeira de clones de Eucalyptus cultivados no 

Brasil: Produção de polpa kraft de qualidade – por A.C. Oliveira; P.F. 
Trugilho; M.L. Bianchi  (Pôster 172) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_172.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_169.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_170.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Poster_172.pdf
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Recordações dos Congressos Florestais Brasileiros  

...por alguém que esteve em diversos desses magníficos 
eventos 

 
 

 

    
Informativos distribuídos nos eventos 

 

 

     

Certificados de alguns congressos 
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Artigos publicados por equipes de autores incluindo Celso Foelkel 

em algumas edições dos Congressos Florestais Brasileiros 

 

 

Transparências de acetato  

Maneira moderna de apresentar trabalhos em congressos na década de 1990 

 

 

• Efeitos do uso de resíduos gerados numa indústria de celulose kraft em 
seu tratamento de efluentes. S.M.B. Frizzo; M.C.M. Silva; D.T. Almeida; 

A.F. Martins; V.M. Sacon; C.E.B. Foelkel. 7º Congresso Florestal Brasileiro. 
03 pp. (1993)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/1993_Residuos+Tratar+Efluentes+Fabricas+Kraft.pdf 

 

• Densidade básica: Sua verdadeira utilidade como índice de qualidade da 

madeira de eucalipto para produção de celulose. C. Foelkel; E. Mora; S. 
Menochelli. 6º Congresso Florestal Brasileiro. 21 pp. (1990) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/Db%20sua%20verdadeira%20utilidade.pdf 

 

• Faça um bom uso de sua floresta. C. Foelkel. 5º Congresso Florestal 

Brasileiro. 05 pp. (1986) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/Faca%20um%20bom%20uso%20de%20sua%20floresta.pdf 

 

• O fenômeno de apodrecimento central do cerne de árvores vivas de 
Eucalyptus: Qualidade da madeira. C.E.B. Foelkel; C.A. Busnardo; B. Rech. 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_Residuos+Tratar+Efluentes+Fabricas+Kraft.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1993_Residuos+Tratar+Efluentes+Fabricas+Kraft.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Db%20sua%20verdadeira%20utilidade.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Db%20sua%20verdadeira%20utilidade.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Faca%20um%20bom%20uso%20de%20sua%20floresta.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/Faca%20um%20bom%20uso%20de%20sua%20floresta.pdf
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Revista IPEF 33: 31 – 38. (1986). Republicado nos Anais do 5º Congresso 

Florestal Brasileiro. (1986) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/IPEF/1986%20%20apodrecimento%20cerne%20central%20

de%20%E1rvores%20vivas%20(2).pdf 

 

• Eucalyptus grandis com 5 anos: matéria-prima para a indústria de 
celulose. C. Zvinakevicius; C.E.B. Foelkel; J. Kato. 4º Congresso Florestal 

Brasileiro. Silvicultura 28: 904 – 907. (1983) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1982_Eucalyptus%20grandis_5_anos.pdf 

 

• Método do máximo teor de umidade aplicado à determinação de 
densidade básica da madeira do eucalipto. C.E.B. Foelkel; A.F. Milanez; C.A. 

Busnardo. 4º Congresso Florestal Brasileiro. Silvicultura 28: 792 – 796. 
(1983) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Metodo_Maximo_Teor_Umidade.pdf 

 

• Variabilidade radial da madeira de Eucalyptus saligna. C.E.B. Foelkel; C.A. 

Busnardo; C. Dias; C. Schmidt; R.M.R. Silva; J.B.V. Vesz. 4º Congresso 
Florestal Brasileiro. Silvicultura 28: 782 - 791. (1983)  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Variabilidade_radial_madeira.pdf 

 

• Umidade ao abate da madeira e da casca de Eucalyptus grandis. C.A. 

Busnardo; J.V. Gonzaga; S. Menochelli; E.P. Benites; C. Dias; C.E.B. 
Foelkel. 4º Congresso Florestal Brasileiro. Silvicultura 28: 749 - 753. (1983) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/18_Umidade%20abate%20madeira%20e%20casca%

20eucalyptus%20grandis.pdf  

 

• Qualidade da madeira de Acacia mearnsii da Região de Guaíba - RS. J.V. 
Gonzaga; S. Menochelli; B. Rech; C.A. Busnardo; C.E.B. Foelkel. 4º 
Congresso Florestal Brasileiro. Silvicultura 28: 813 - 820. (1983) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/19_Qualidade%20da%20madeira%20de%20acacia.p

df 

 

• Processo nítrico-acético para maceração de madeira. L.E.G. Barrichelo; 
C.E.B. Foelkel. 4º Congresso Florestal Brasileiro. Silvicultura 28: 732 - 733. 

(1983) 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Processo_nitrico_acetico.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/IPEF/1986%20%20apodrecimento%20cerne%20central%20de%20%E1rvores%20vivas%20(2).pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/IPEF/1986%20%20apodrecimento%20cerne%20central%20de%20%E1rvores%20vivas%20(2).pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/IPEF/1986%20%20apodrecimento%20cerne%20central%20de%20%E1rvores%20vivas%20(2).pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1982_Eucalyptus%20grandis_5_anos.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Metodo_Maximo_Teor_Umidade.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Metodo_Maximo_Teor_Umidade.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Variabilidade_radial_madeira.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Variabilidade_radial_madeira.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/18_Umidade%20abate%20madeira%20e%20casca%20eucalyptus%20grandis.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/18_Umidade%20abate%20madeira%20e%20casca%20eucalyptus%20grandis.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/18_Umidade%20abate%20madeira%20e%20casca%20eucalyptus%20grandis.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/19_Qualidade%20da%20madeira%20de%20acacia.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/19_Qualidade%20da%20madeira%20de%20acacia.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/19_Qualidade%20da%20madeira%20de%20acacia.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Processo_nitrico_acetico.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/1983_Processo_nitrico_acetico.pdf


211 

 

 
 

 
UM MUITO OBRIGADO A TODOS 

 
Florestas Naturais ou Plantadas 

Fatores chaves de competitividade para o setor florestal brasileiro 

 

 
Esperamos sinceramente que essa iniciativa para digitalização e 

disponibilização pública e gratuita da coleção completa dos Anais dos 
Congressos Florestais Brasileiros, com apoio e parceria de 

diversas entidades do setor florestal, a saber: 
 

SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

ASBR – Associação Sul Brasileira de Empresas Florestais 

APRE – Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal 

AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais 

ACR – Associação Catarinense de Empresas Florestais 

SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais 

Grau Celsius Negócios em Gestão do Conhecimento 

 

... possa ter colaborado para resgatar e manter como um patrimônio 

institucional, tecnológico, cultural, ambiental e setorial toda essa 

gama de magníficos trabalhos técnicos, científicos e institucionais e 
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tudo mais que se pode conhecer sobre as pessoas, árvores, florestas, 

produtos, benefícios, interações, fábricas, tecnologias, empresas e 

entidades desse mágico setor florestal de nosso Brasil.  

Agradecemos a todos os patrocinadores, apoiadores, facilitadores e 
leitores por nos incentivar nessa missão e em outras focadas no 

resgate dos fundamentos que levaram o setor brasileiro de base 
florestal aos sucessos em produtividade, competitividade, logística, 

ambiência, sustentabilidade e qualidade, que são atualmente 
admirados em todo o planeta. 

Posso lhes garantir que foram magníficos os estudos e os resultados 

gerados por muitos autores com a criação original de frases, gráficos, 

pôsteres e designs que estamos aqui disponibilizando para 
conhecimento e leitura de todos vocês da sociedade na forma de 

textos digitalizados de toda essa coleção dos anais dos Congressos 
Florestais Brasileiros. 

A todos aqueles, que criaram e que orquestraram esses fantásticos 

congressos, nossos PARABÉNS e especial MUITO OBRIGADO pela 
competência, criatividade e integração com os milhares de 

participantes nos eventos e leitores dos livros técnicos, que agora 
poderão ser multiplicados através dessa disponibilização em mídia 

virtual e digital. 

          Essa é mais uma das muitas iniciativas da nossa empresa 

Grau Celsius para a criação de um fantástico banco de dados do setor 
brasileiro de base florestal desde seus tempos pioneiros e históricos 

de lutas até a conquista e manutenção da almejada competitividade 
global desse setor. 

 
Brasil – Um País que dispõe de um fantástico patrimônio florestal e que 
precisa ainda valorizar e respeitar mais suas matas naturais e florestas 

plantadas 

  



213 

 

 

 

 

 

Obrigado a todos vocês amigos do setor de base florestal. 
 

  Aguardem novas surpresas em nosso caminho de 
pavimentar as rotas passadas, presentes e futuras do setor 

brasileiro de base florestal. 
 
 

 
 

 

 
Um país sem árvores e sem florestas é um país com mais limitados 

níveis de saúde, felicidade e qualidade de vida  
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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 
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Copyrights © 2014-2018 - 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 

 

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  

celso.foelkel@eucalyptus.com.br  

 
 

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

demonstrando sua intenção para celso.foelkel@eucalyptus.com.br 

 

 
 

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. 
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