
 

 
 

Eucalyptus Newsletter nº 60 – Abril de 2018 
 

 

 

Disponibilização da Revista Silvicultura 

  
Todos os Números Lançados por essa Revista em Formato Papel... 

 
...estão agora disponibilizados para acesso em Formato Digital 

(PDF) nessa edição da Eucalyptus Newsletter 

 
 

 
 

 

Criação dessa edição sobre a Revista Silvicultura por 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 

       APRE – Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal 

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.sbs.org.br/sbs.htm
http://www.ipef.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.apreflorestas.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.sbs.org.br/sbs.htm
http://www.ipef.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.apreflorestas.com.br/
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      AGEFLOR – Associação Gaúcha de Empresas Florestais 

ACR – Associação Catarinense de Empresas Florestais 

 

 
 

Organizações facilitadoras da Eucalyptus Newsletter: 

 

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 Eucalyptus Newsletter: 

 

Fibria 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

 

ArborGen Tecnologia Florestal 

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira 

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/
http://www.cenibra.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/
http://www.cenibra.com.br/
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CMPC Celulose Riograndense 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

Klabin 

 

Lwarcel Celulose 

 

Suzano Papel e Celulose 

 

Veracel Celulose 

 

       

 

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.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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Revista Silvicultura em Formato Digital 

1976 - 2001 

25 anos de magníficos reencontros com qualificados amigos e 

especialistas, com a história da silvicultura e da engenharia 

florestal no Brasil e com a formação da competitividade do 

setor nacional de base florestal 

 

         

 

 

A Revista Silvicultura é uma das melhores e mais tradicionais fontes de 
informações empresariais, técnicas e científicas sobre o setor de base 

florestal no Brasil. A revista foi uma iniciativa da SBS – Sociedade 

Brasileira de Silvicultura para comunicação com as partes interessadas 
da sociedade, já que se trata de uma entidade com ampla credibilidade, 

grande penetração e detentora de inúmeros conhecimentos e dados acerca 

do setor de base florestal no País.  

A primeira edição da revista aconteceu em maio/junho de 1976 e depois 
disso, dezenas de outras edições foram criadas e liberadas para o público 

até o início de 2001, quando a publicação foi descontinuada. Ao total, foram 

84 revistas publicadas no formato papel e que guardam uma infinidade de 
temas e de informações fundamentais e históricas para e sobre nosso setor 

de base florestal.  
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Portanto, a Revista Silvicultura se constituiu, por 25 anos, no principal 

veículo de comunicação da SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura. 

Durante o período 1976 a 2001, a revista, com as dezenas de números 
lançados, conseguiu registrar e armazenar em formato papel toda uma rica 

e diversificada história de eventos e conquistas do setor florestal brasileiro. 

Mais do que apenas o registro e o armazenamento dessas muitas 
conquistas e ações setoriais, as edições da revista nos permitem encontrar 

e relembrar inúmeras personalidades desse setor, pessoas criativas, 

determinadas e talentosas, que foram as principais responsáveis por esses 

feitos de agregação de competitividade e de sucesso empresarial nesse 
segmento de produção industrial e de base florestal. 

Entretanto, apesar da responsabilidade setorial que representava e do seu 

sucesso em guardar fatos históricos e conquistas tão relevantes, os 
mecanismos mais modernos de disseminação e guarda da informação bem 

como as dificuldades financeiras que assolaram a SBS a partir do início 

desse século, acabaram por minar a capacidade da entidade em manter a 
edição impressa dessa magnífica revista e repositório de informações sobre 

o setor florestal brasileiro.  

Assim sendo, a Revista Silvicultura, por ser entendida como um dos 

principais patrimônios do setor florestal brasileiro, não poderia de forma 
alguma ir sendo apagada aos poucos da memória das pessoas do setor e, 

possivelmente, das bibliotecas do País.  

Atualmente e desde que a revista Silvicultura teve seu último número 
lançado em 2001, as pessoas do setor florestal não têm tido muitas 

oportunidades para encontrar a coleção dessas revistas para conhecer a rica 

história setorial e os fatos relevantes nelas relatados. As razões para isso 
são sobejamente conhecidas e entendidas: muitas das bibliotecas setoriais 

e mesmo das empresas foram também descontinuadas, a revista não teve 

edição digital, não era indexada e, portanto, não existem registros em 

indexadores oficiais sobre os conteúdos de seus números. 

Com a descontinuidade da revista, algo precisava ser feito para se 

preservar e resgatar todo esse enorme patrimônio de conhecimentos e de 

informações, colocando assim toda essa informação em um formato de 
maior grau de difusão e acessibilidade pelas partes interessadas e para sua 

perpetuidade.  

Dessa forma, a Grau Celsius, através do seu website www.celso-

foelkel.com.br e também através da Eucalyptus Newsletter, está lançando 
as dezenas de edições da revista Silvicultura em formato digital para que 

todo esse enorme recurso seja preservado e se torne accessível para todos 

os interessados.  

Para isso, conta com a autorização e o apoio da SBS – Sociedade Brasileira 

de Silvicultura e de seus dirigentes, em especial de seu presidente Dr. 

Amantino Ramos de Freitas.  

Depois do nosso sucesso no trabalho de digitalização e resgaste de outras 

revistas históricas do setor, que foram descontinuadas em suas fontes 

originais, como o caso da Revista Anave e da Revista Celulose & Papel, 

conseguimos apoio e motivação de parceiros comprometidos com o setor 
florestal brasileiro para proceder ao resgate histórico e à recuperação desse 

patrimônio editorial.  

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
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As entidades apoiadoras que se somaram à Grau Celsius e à SBS – 

Sociedade Brasileira de Silvicultura foram as seguintes:  

 

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 

 

Conheçam mais sobre a SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura em: 

http://www.sbs.org.br/sbs.htm  

 

e também em meu Relato de Vida sobre a SBS:  

http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter43_SBS.pdf 

 

Ao mesmo tempo em que a Grau Celsius cuidou das digitalizações e 
disponibilização em mídia eletrônica, os arquivos ficaram aptos para serem 

apresentados tanto no website da Grau Celsius, como no da SBS, em 

função da parceria estabelecida nesse projeto. Caberá também às entidades 

apoiadoras acima relacionadas promoverem a divulgação desse rico 
material através de seus veículos de comunicação, em especial de seus 

websites e informativos.  

As digitalizações da maioria das revistas entre os números 01 até 40 foram 
produzidas em formato branco e preto, sendo descartadas as digitalizações 

de páginas que não representassem conteúdos técnicos (por exemplo: 

anúncios, propagandas, páginas em branco, contracapas, etc.). Isso foi feito 
para redução dos custos de digitalização, já que os custos incorriam de 

forma voluntária por nós próprios da Grau Celsius. Além disso, quando 

essas digitalizações foram produzidas, os custos unitários eram bem 

superiores aos que se praticam atualmente. Muitas dessas revistas iniciais 
nos foram emprestadas pela própria SBS – Sociedade Brasileira de 

Silvicultura e algumas pelo IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais. 

Entretanto, em um determinado momento em 2017, com a finalidade de 

acelerar esse processo e produzir material digital de melhor qualidade, 

outras entidades do setor de base florestal se agregaram ao nosso projeto 

de resgate digital da revista, o que nos permitiu passar a produzir as 
digitalizações a cores e também proceder às digitalizações dos volumosos 

números da revista Silvicultura correspondentes aos Congressos 

Florestais Brasileiros.  

Um agradecimento especial aos diretores executivos, presidentes  e equipe 

técnica dessas organizações apoiadoras, que se sensibilizaram e decidiram 

apoiar essa iniciativa.  

http://www.sbs.org.br/sbs.htm
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter43_SBS.pdf
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Fica registrado o nosso mais sincero agradecimento, com certeza de todos 

os nossos leitores, às seguintes pessoas pela grande colaboração a esse 

projeto: Amantino Ramos de Freitas (SBS); Professor José Otávio Brito 
(IPEF), Bibliotecária Kizzy França (IPEF); Carlos José Mendes (APRE), Edson 

Antônio Balloni (APRE), Diogo Carlos Leuck (AGEFLOR), Jorge Antônio 

Heineck (AGEFLOR), Ali Abdul Ayoub (ACR); Mauro Murara Jr. (ACR) e 
Marcílio Caron Neto (ASBR).  

Um agradecimento especial também aos ex-dirigentes da SBS, pela 

dedicação que sempre mostraram em relação ao setor florestal brasileiro. 

Nosso abraço fraterno ao Nelson Barboza Leite, Rubens Cristiano Damas 
Garlipp; Carlos Alberto Fúncia; Jorge Humberto Teixeira Boratto; Laerte 

Setúbal Filho; Sérgio Carlos Lupattelli e aos inesquecíveis, saudosos e 

competentes amigos Ronaldo Algodoal Guedes Pereira e Roberto de Mello 
Alvarenga.  

 

 

 

Ao iniciarmos esse processo de digitalização, começamos a reler os 

exemplares antigos da revista Silvicultura e a nos surpreender com as 
coisas maravilhosas que neles encontramos.  

A primeira delas consiste nos temas de épocas passadas, que são muito 

similares em termos de desafios e conquistas àqueles que vivemos hoje – 
ou seja, o setor brasileiro de base florestal já encarava e resolvia problemas 

que já desafiavam e continuam a ter desdobramentos em novos desafios 

até os dias atuais.  

A segunda coisa, muito emocionante por sinal, são os encontros com as 
palavras, escritas e fotos de pessoas do setor. Ao folhear as revistas 

passadas, as figuras e até mesmo suas vozes e expressões ressurgem em 

nossas memórias – uma sensação imensurável de respeito e amizade. 
Algumas delas já nos deixaram para sempre, outras já não vemos há 

décadas ou anos.  

Ao rever suas fotos e textos nos emocionamos por identificar tantos amigos 
com suas ideias, pensamentos, sonhos, valores e conquistas. É 

definitivamente um privilégio estar criando esse banco digital e público de 

revistas, que não é apenas de cópias digitalizadas, mas de história, 
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amizades e realizações de nossa gente amiga – e de nosso setor de base 

florestal também, por extensão.  

Fico muito feliz e honrado de ter tido a ideia e o trabalho de ler todas as 
revistas para encontrar os textos, autores, fotografias e os nomes de tantas 

pessoas com as quais convivi profissionalmente, sendo que todas elas são 

definitivamente admiradas por nós pela competência e trabalho dedicado ao 
setor de celulose e papel. Também foi gratificante encontrar registros sobre 

tantas empresas, entidades, organizações, associações e eventos que foram 

alicerces para a formação da história do setor de base florestal no Brasil.  

 

Para finalidades de redistribuição das revistas e dos livros técnicos dos 

Congressos Florestais Brasileiros, decidimos dividir as nossas páginas de 

web e as publicações que difundirão esses materiais em dois tipos: 

 

• Páginas especiais do website http://www.celso-foelkel.com.br e edição 

específica da Eucalyptus Newsletter número 60 contendo todas as revistas 
Silvicultura; 

 

• Páginas especiais do website http://www.celso-foelkel.com.br e edição 

específica da Eucalyptus Newsletter número 61 contendo os conteúdos dos 

anais de todos os Congressos Florestais Brasileiros, desde o primeiro 
congresso de 1953 até o último deles, o oitavo, que aconteceu em 2003.  

 

A razão para essa separação se deve a:  

a) Grandes volumes de digitalização e de redação/edição dos conteúdos, 

o que inclusive demanda que cada congresso tenha as digitalizações 

feitas por partes, para não se dispor de arquivos demasiadamente 

pesados;  

 

b) Nem todos os Congressos Florestais Brasileiros tiveram seus anais e 

materiais técnicos publicados como edições da revista Silvicultura, 
constituindo-se em alguns casos em livros independentes em relação à 

revista. 

 

Vocês poderão abrir, baixar ou salvar em seu computador todos os números 

da revista aqui 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 revista tem seu conteúdo descriminado por artigo, matéria ou seção. 

O número entre parênteses após o nome do artigo representa a página da 
revista onde o texto se inicia. 

Observar que o número da página da revista nem sempre corresponde ao 

número da página do arquivo digital, isso em função de eliminação de 

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
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algumas páginas de propagandas ou de encartes sem numeração 

apresentados em algumas das revistas. 

As revistas foram elaboradas por criteriosas ações e recomendações de um 
Conselho Editorial da própria SBS, agindo em parceria com empresas de 

comunicação gráfica, como: UNIPRESS Editorial; Augergraf Editora; Verso e 

Reverso Comunicação e VR Comunicações. Vale ressaltar o empenho de 
alguns responsáveis pelas produções das revistas, tais como: Alaor José 

Gomes, Edson Valério da Costa, Osvaldo Valério Fernandes, Aída Bárbara, 

Rubens Garlipp e Nelson Barboza Leite.   

 

 
 
Atualmente, o patrimônio da revista Silvicultura, hoje inativa, pertence 

integralmente à SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura, sendo que a 

coleção em formato papel pode ser lida ou encontrada na própria SBS ou na 

biblioteca do IPEF. 
 

Relembrem também alguns flashes e momentos históricos do website da 

nossa Sociedade Brasileira de Silvicultura, através de capturas e flashes 
históricos de seu antigo website: 
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Revistas Silvicultura  

Legados da SBS ao setor florestal em direção ao seu futuro 
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Finalmente, preparem-se para acesso livre e público da  

Revista Silvicultura  

...que a partir desse ponto está disponível e de forma 

gratuita para todos vocês... 

 

Desde o número 1 (Maio/Junho de 1976) até o número  

84 (Agosto de 2001) 

 

 

São, portanto, 25 anos de magníficas edições 

 

     

 
Apoio vital das seguintes entidades para que as digitalizações 

fossem produzidas e disponibilizadas publicamente às partes 

interessadas da sociedade: 

 

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 
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Produção da Eucalyptus Newsletter nº 60 - Grau Celsius 
 

Coordenação geral: Celso Foelkel 

 

Essa edição da Eucalyptus Newsletter lhes oferece a oportunidade ímpar de 
terem acesso através da internet a uma enorme coleção de revistas de 

forma simples, direta, amigável e com máxima simplicidade. Desde que a 

internet esteja disponível, vocês poderão navegar, ler e salvar em seu 
computador quaisquer ou todas as revistas SILVICULTURA que lhes 

interessar.  

Sigam então as edições da Revista Silvicultura, a partir da Edição de 
Número 01 até o Número 84, incluindo inclusive as edições contendo 

materiais dos Congressos Florestais Brasileiros, que tenham sido publicados 

como conteúdos nas revistas Silvicultura. 

 

A coleção de revistas pode ser acessada a partir desse arquivo (Edição 60) 

em PDF da Eucalyptus Newsletter, mas vocês podem também navegar 

diretamente em páginas em HTML na web, através do website 
http://www.celso-foelkel.com.br, em catorze páginas que abrigam as 

revistas, com links a outras oito páginas do mesmo website, onde estão as 

revistas que compartilham alguns dos Congressos Florestais Brasileiros. 

Conheçam essas páginas navegando a partir da primeira de cada uma 

dessas duas sequencias de páginas nos endereços a seguir: 

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

e 

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

 

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... 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/Revista_Silvicultura.html
http://www.celso-foelkel.com.br/Materiais_Eventos_SBS.html
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Silvicultura Edição 01: Ano I - Maio – Junho 1976 

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Índice e ficha catalográfica (01) 

• Editorial – "Carta ao leitor" – por Laerte Setúbal Filho (03) 
• Atualidades (04) 

• Implantação de áreas verdes em grandes cidades – por Rodolfo Camargo 

Geiser; Manoel Carlos de Oliveira; Eugênio Camargo Bruck e João Bento dos 
Santos (09) 

• Matéria Tema: Distritos florestais. Uma tarefa de gigantes (18) 

• Desenvolvimento, ecologia e silvicultura. Harmonia ou contradição – por 

Fábio Poggiani (33) 
• Informe especial: Redução de incentivos fiscais: uma contradição a ser 

corrigida (39) 

• Controle da poluição ambiental. Subsídios para fixação de uma política 
nacional – por Paulo Bastos Cruz Filho (50) 

• Estatutos da SBS (61) 

• Legislação (64)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 01, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/01_Silvicultura_Edicao_01_1976.pdf  

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/01_Silvicultura_Edicao_01_1976.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/01_Silvicultura_Edicao_01_1976.pdf
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Silvicultura Edição 02: Ano I - Julho – Agosto 1976 

 

Conteúdo principal: 

 

• Sumário e ficha catalográfica (01) 

• Editorial – por Laerte Setúbal Filho (03) 
• Atualidades (04) 

• Defesa da Natureza. As leis esquecidas – por José Luiz Belart (10) 

• Florestas naturais e implantadas: uma discussão irrelevante – por Helládio 
do Amaral Mello (12) 

• As fontes de geração de energia – por Paulo de Azevedo Berutti (18) 

• Perspectivas de uma economia florestal – por José Israel Vargas (26) 

• Brasil, 1902. E já se comemorava o Dia da Árvore (30) 
• Quando plantar e serrar não se antagonizam. A história de Joel Fachini 

(38) 

• Semana da árvore diferente em São Paulo (40) 
• Preservação: um êxito inédito em Itapeva (43) 

• Fauna sobrevive no santuário (45) 

• Futuro depende de definições claras (48) 

• No ramal da fome a revoada das garças - por Roberto Godoy (49) 
• Legislação (50) 

• Estações ecológicas: laboratórios de pesquisas (56) 

• Registro dos jornais (62)  
 

Para abrir e baixar essa Edição 02, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/02_Silvicultura_Edicao_02_1976.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/02_Silvicultura_Edicao_02_1976.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/02_Silvicultura_Edicao_02_1976.pdf
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Silvicultura Edição 03: Ano I – Novembro/Dezembro 1976 
 

 

Conteúdo principal: 
 

 

• Sumário e ficha catalográfica (01) 

• Editorial – por Sérgio Lupatelli (05) 
• Atualidades (06) 

• Em busca da conscientização ecológica – por Paulo Nogueira Neto (16) 

• Floresta Amazônica. Desafio aos técnicos, cientistas e políticos – por 
Gerhard Speidel (19) 

• Paulo Berutti x Burle Marx. Dois caminhos, um só propósito (33) 

• Aspectos hidrológicos do reflorestamento com espécies dos gêneros 

Eucalyptus e Pinus - por Walter de Paula Lima (41) 
• Ciclo de nutrientes e produtividade de floresta implantada – por Fábio 

Poggiani (45) 
• Legislação (49) 
• Preservar Ilhabela. Uma proposta da SBS (57)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 03, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/03_Silvicultura_Edicao_03_1976.pdf  

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/03_Silvicultura_Edicao_03_1976.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/03_Silvicultura_Edicao_03_1976.pdf
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Silvicultura Edição 04: Ano I - Janeiro /Fevereiro 1977 
 
 

Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográfica (01) 

• Editorial – por Sérgio Lupattelli (05) 

• SBS estimula pesquisa sobre energia florestal e institui premiação (07) 
• Atualidades (08) 

• Projeto Jari – Mistérios começam a ser desvendados – por Roberto Appy 

(12) 
• A estratégia de desenvolvimento da Amazônia – por Clara Pandolfo (17) 

• Entrevista com Marcos Viana: Floresta-Indústria é opção brasileira (23) 

• Quem é além do PNPC? Os dramas de um setor (28) 
• Produção de álcool anidro a partir da madeira - por Francisco Guerra (34) 
• Carmo: a nova opção de lazer para São Paulo – por Luís Filipe Castro dos 

Santos (37) 
• Legislação (41) 
• Reformulação do Código Florestal – por Roberto de Mello Alvarenga (47)  
• Registro dos jornais (63) 
• Silvicultura Especial: A nova sistemática para florestamento e 
reflorestamento (65)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 04, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/04_Silvicultura_Edicao_04_1977.pdf  

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/04_Silvicultura_Edicao_04_1977.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/04_Silvicultura_Edicao_04_1977.pdf
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Silvicultura Edição 05: Ano I - Março – Abril 1977 
 

 

Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográfica (01) 

• Editorial "Em busca de soluções" – por Sérgio Lupattelli (05) 
• Atualidades (06) 

• A política do IBDF para a Amazônia – por Paulo A. Berutti (11) 

• Produção de papel – A contribuição dos países em desenvolvimento – por 
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (16) 

• Floresta – Uma opção energética válida (27) 

• Prêmio SBS: Energia derivada da floresta (28) 

• Opinião dos estudiosos de energia (30) 
• Na madeira, a solução para a energia – há 30 anos (37) 

• Energia da madeira: dois dos projetos dos Estados Unidos (41) 

• A posição energética do Brasil (42) 

• Austrália e Brasil: Energia fotossintética - por Carlos Eugênio Thibau (48) 

• 3º Encontro dos Reflorestadores – Destaques (57) 

• O ouro verde – por Joelmir Beting (60) 

• Legislação (62) 

• Registro dos jornais (64) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 05, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/05_Silvicultura_Edicao_05_1977.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/05_Silvicultura_Edicao_05_1977.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/05_Silvicultura_Edicao_05_1977.pdf
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Silvicultura Edição 06: Ano I - Maio – Junho 1977 

 

Conteúdo principal: 

 

 
• Sumário e ficha catalográfica (01) 
• Editorial "Avaliação, meta inadiável" – por Sérgio Lupattelli (05) 

• Atualidades (08) 

• Equipamentos florestais no Brasil: eles existem? (12) 
• É hora de avaliar o reflorestamento. O reflorestamento incentivado – 10 

anos depois - por Mauro Antônio Moraes Victor (17) 

• O custo do reflorestamento em Santa Catarina - por Moossmayer 

Associados (49) 
• A economia dos processos de hidrólise de celulose - por J.C. Perrone (54) 

• Álcool, lenha, carvão e óleos vegetais – por Celestino Rodrigues (61) 

• Encarte Especial:  Evolução do reflorestamento em São Paulo (65) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 06, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/06_Silvicultura_Edicao_06_1977.pdf  

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/06_Silvicultura_Edicao_06_1977.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/06_Silvicultura_Edicao_06_1977.pdf
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Silvicultura Edição 07: Ano I - Dezembro 1977 

 

(Edição Especial): Seminário – FLORESTA – Potencial 
Energético  

Índice dos artigos técnicos dessa edição: Clique Aqui (somente relação 

dos artigos da edição)  

Especificamente essa revista foi fragmentada em duas partes para que os 

arquivos produzidos em pdf pudessem ser mais leves e mais facilmente 

abertos e baixados pela internet. 

 
Artigos e Textos - Parte 01 

 

Para abrir e baixar a Parte 1 da revista Silvicultura nº 07, clicar 

no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/07_Silvicultura_1977_Parte1.pdf  

 

Conteúdo da Parte 1 da revista:  
 
• Editorial – por Sérgio Lupattelli (02) 

• Documento: Conclusões e Recomendações (04) 

• Lista de participantes e comissão organizadora (06) 
• Seminário Floresta, Potencial Energético - Um encontro prestigiado (09) 

• Conciliações dos aspectos econômicos e ecológicos levam ao objetivo 

social– por Sérgio C. Lupattelli (14) 

• Dominar a tecnologia é imprescindível ao Brasil – por Max Feffer (16) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_Silvicultura_Conteudo_Edicao07.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_Silvicultura_1977_Parte1.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_Silvicultura_1977_Parte1.pdf
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• É urgente achar alternativas para novas fontes energéticas – por 

Adalberto Pereira dos Santos (18) 

• Os processos hidrolíticos no aproveitamento dos recursos renováveis– por 
J.C. Perrone (22) 

• Estratégias e prioridades no uso da madeira para minimizar a crise 

energética – por Jerome F. Saeman (35) 
• Política florestal e aproveitamento da energia fotossintética em programas 

especiais – por Carlos E. Thibau (51) 

• Principais programas de biomassa-madeira nos EUA – por George C. 

Szego (65) 
• Energia da madeira e de resíduos: estágio atual da pesquisa e da prática 

na Alemanha Ocidental – por Wilhem Patzak (71) 

 
 

 

Artigos e Textos - Parte 02 
 

Para abrir e baixar a Parte 2 da revista Silvicultura nº 07, clicar 

no endereço a seguir: 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/07_Silvicultura_1977_Parte2.pdf  

 
 

Conteúdo da Parte 2 da revista: 
 

• A floresta plantada como fonte de energia e de matéria-prima para a 

indústria – por Alberto Pereira de Castro (84) 

• Brasil: como aproveitar o gigante da biomassa – por Wolfgang G. Glasser 
(106) 

• Floresta Amazônica no contexto energético brasileiro – por Clara Pandolfo 

(113) 
• Programa de racionalização da siderurgia a carvão vegetal: a madeira 

como fonte de energia – por José Israel Vargas (122) 

• Governo e empresa devem caminhar juntos – por Alysson Paulinelli (137) 

• Pirólise da madeira – Usina de Auvergne, França – por Maurice Bergonzo 
(142) 

• Hidrólise da madeira – Usina de Xilita, Finlândia – por Antônio C. Quintella 

(154) 
• Produção de carburante derivado da cana-de-açúcar – por Pierre M.A. 

Marcel Chenu (163) 

• Produção de carburante derivado da mandioca – por Sérgio Trindade 
(170) 

• Energia derivada do aguapé – por Aldo Vieira da Rosa (178) 

• Utilização da biomassa. Uma opção nacional – por Sérgio Lupatelli (185) 

• Um balanço do Seminário Energético – por Laerte Setúbal Filho (187) 
• O objetivo é racionalizar o uso da energia – por Shigeaki Ueki (189) 

• 10 anos de reflorestamento incentivado: Protocolo de intenções (191) 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_Silvicultura_1977_Parte2.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/07_Silvicultura_1977_Parte2.pdf


21 
 

 

 
 

Silvicultura Edição 08: Ano II – Janeiro/Fevereiro 1978 
 

 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário (01) 

• Cartas (02) 
• Editorial "É preciso planejar" – por Sérgio Lupattelli (05) 

• Atualidades (06) 

• Política florestal: Aspectos econômicos e ecológicos - por Joaquim F. de 
Carvalho (14) 

• Poluição ambiental. Ação integrada para controle e combate - por A.T. 

Milanesi (21) 

• Floresta Amazônica. Equilíbrio entre utilização e conservação - por Paulo 
de Tarso Alvin (30) 

• A devastação florestal do Paraná – por Gerard W.D. Stohr & Jorge R. 

Malinowski (36) 
• Legislação sobre unidades de conservação – por G.B. Wetterberg & Sônia 

Maria Pereira (42) 

• Legislação (47) 
• A qualidade do eucalipto – por Celso E.B. Foelkel; Ceslavas Zvinakevius & 

José Orlando Mendonça de Andrade (53) 

• Ficha catalográfica (63)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 08, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/08_Silvicultura_Edicao_08_1978.pdf 

 
 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/08_Silvicultura_Edicao_08_1978.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/08_Silvicultura_Edicao_08_1978.pdf
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Silvicultura Edição 09: Ano II - Maio – Junho 1978 
 
 

Conteúdo principal: 
 
 

• Sumário (01) 
• Cartas (02) 

• Editorial "Temas importantes" – por Sérgio Lupattelli (05) 

• Atualidades (06) 
• IPT vence Prêmio SBS (10) 

• Planejamento do uso da terra - por Kenneth F.S. King (12) 

• A desencontrada ocupação da Floresta Amazônica. Entrevista com Paulo 
de Tarso Alvim; Warwick Estevan Kerr e Jurandyr da Cruz Alencar (17) 

• A exploração mecanizada da Floresta Amazônica – por Nelson Barboza 

Leite (23) 

• No carvão vegetal o caminho para a autossuficiência (28) 
• Breu: em 1983, produção alcançará 15 mil toneladas (33)  
• As árvores dos frutos de ouro – por José Gonçalves Fontes (37)  

• Incentivos fiscais dão nova vida à paisagem morta da devastação (40) 
• Nos caminhos de eucaliptos e pinos germinam projetos industriais (45) 

• O progresso estica seus galhos até o vale da morte (50) 

• Capivaras, tatus, coelhos: ninguém tem medo do reflorestamento (53) 
• Ficha catalográfica (60)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 09, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/09_Silvicultura_Edicao_09_1978.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/09_Silvicultura_Edicao_09_1978.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/09_Silvicultura_Edicao_09_1978.pdf


23 
 

 

 

 
Silvicultura Edição 10: Ano II - Julho – Agosto 1978 
 

 
Conteúdo principal: 

 
• Sumário (01) 

• Cartas (02) 
• Editorial "É melhor prevenir" – por Sérgio Lupattelli (05) 

• Atualidades (06) 

• Madeira tropical: estratégia para o Brasil - por Sérgio Carlos Lupattelli 

(14) 
• Missão analisa madeiras tropicais no sudeste da Ásia - por Mauro da Silva 

Reis (17) 

• Incêndios florestais. Problema de conscientização (24) 
• Estrutura de custos na produção de carvão vegetal siderúrgico – por Paul 

Marie Mayer & Carlos Edson Teodoro da Silva (38) 

• Modificação do Código Florestal provoca dúvidas (45) 
• Melhoramento genético face à produção de resina – por Sebastião 

Machado da Fonseca & Paulo Yoshio Kageyama (49) 

• 3º Congresso Florestal Brasileiro debaterá desempenho e perspectivas do 

reflorestamento (55) 
• Ecologia e pintura, afinidades de Lamberto Golfari (58) 

• Ficha catalográfica (60)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 10, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/10_Silvicultura_Edicao_10_1978.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/10_Silvicultura_Edicao_10_1978.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/10_Silvicultura_Edicao_10_1978.pdf
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Silvicultura Edição 11: Ano II - Setembro – Outubro 1978 

 

 

Conteúdo principal: 
 

 
• Sumário (01) 

• Editorial "Momento de decisões" – por Sérgio Lupattelli (03) 
• 3º Congresso Florestal Brasileiro em Manaus (04) 

• A utilização de terras marginais para o reflorestamento – por Sérgio 

Lupattelli (10) 

• Projeto RADAM Brasil – Levantamento de recursos naturais (19) 
• A floresta a serviço da comunidade. Congresso Florestal Mundial em 

Jakarta (30) 

• A desencontrada ocupação da Amazônia. Entrevista com Paulo de Tarso 
Alvim; Warwick Estevan Kerr e Jurandyr da Cruz Alencar (35) 

• Floresta Amazônica. Desafio aos técnicos, cientistas e políticos – por 

Gerhard Speidel (42) 
• Floresta Amazônica. Equilíbrio entre utilização e conservação – por Paulo 

de Tarso Alvim (54)  
• Ficha catalográfica (60)  
 
 

 

Para abrir e baixar essa Edição 11, clicar no endereço a seguir: 

 

 

 http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/11_Silvicultura_Edicao_11_1978.pdf 
 
 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/11_Silvicultura_Edicao_11_1978.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/11_Silvicultura_Edicao_11_1978.pdf
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Silvicultura Edição 12: Ano II - Novembro 1978/Fevereiro 1979 
 
 

 

Conteúdo principal: 

 

 
• Sumário (01) 
• Cartas (02) 

• Editorial: "Fatos para reflexão" – por Sérgio Carlos Lupattelli (04) 

• Pesquisa florestal, um programa em debate (06) 
• Metanol: solução para o combustível importado. CESP – Companhia 

Energética de São Paulo (11) 

• Porquê o Brasil precisa mudar a política energética – por Alcides Casado 
de Oliveira (15) 

• Usos diretos e propriedades da madeira para geração de energia - por 

José Otávio Brito & Luiz E.G. Barrichelo (26) 

• Um imenso leque de financiamentos (29) 
• Estudo para padronização de comercialização de madeiras serradas de 

Pinus spp e outras coníferas exóticas – pela Equipe Técnica da SBS (41) 

• Santa Catarina analisa os resultados do reflorestamento – pela ACR – 
Associação Catarinense dos Reflorestadores (50) 
• Banco Mundial alerta contra perigo de extinção de florestas (56) 

• Ficha catalográfica (60)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 12, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/12_Silvicultura_Edicao_12_1979.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/12_Silvicultura_Edicao_12_1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/12_Silvicultura_Edicao_12_1979.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/12_Silvicultura_Edicao_12_1979.pdf
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Silvicultura Edição 13: Ano II - Edição Especial 1979  
 

 

3º Congresso Florestal Brasileiro - Anais Volume I 
 

Índice do conteúdo dessa edição 13: Clique Aqui (Somente o índice) 
 

Para abrir e baixar essa Edição 13 da Revista Silvicultura, clicar no 

endereço a seguir:  

http://www.celso-

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

 

Conteúdo introdutório & finalizações: 

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

• Índice (01) 
• Reportagem: 3º Congresso Florestal: um momento importante (02) 

• Documento: Declaração do Congresso (04) 

• 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 número 13 (123) 
• Lista de participantes do 3º Congresso Florestal Brasileiro (124) 
 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/13_Silvicultura_Conteudo_Edicao13.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
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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) 
  
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 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 
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• 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) 

  

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 8º Congresso Florestal Mundial (122) 

• Resoluções gerais do Congresso Mundial de Jakarta (122) 

 

 
Para abrir e baixar essa Edição 13 da Revista Silvicultura, clicar a seguir:  

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/13_Silvicultura_Edicao_13_1979.pdf
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Silvicultura Edição 14: Ano II - Edição Especial 1979  

Anais e Trabalhos do 3º Congresso Florestal Brasileiro – 

Volume II 

 

Índice do conteúdo dessa edição 14: Clique Aqui (Somente o índice) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 14 da Revista Silvicultura, clicar no 

endereço a seguir:  

http://www.celso-

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

 

Conteúdo introdutório & finalizações: 

• 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)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Conteudo_Edicao14.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


30 
 

• 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) 

• 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) 
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• 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) 

• 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)  
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• 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)  

• 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)   

• 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)    
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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) 
• 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)  
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• 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) 

• 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: SUDAM; 

Embrapa/CPATV; AIMPA; FCAP; AFPA; FIEPA; CIEPA - (401)  
• Observações e contribuições aos inventários florestais na Amazônia – por 

B. Rollet; W.T. Queiroz (405)  
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• 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. 

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 essa Edição 14 da Revista Silvicultura, clicar no 

endereço a seguir:  

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
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/14_Silvicultura_Edicao_14_1979.pdf
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Silvicultura Edição 15: Ano II - Janeiro – Fevereiro 1980 

 

Conteúdo principal: 
 

• Sumário (01) 
• Editorial "Brasil – Exemplo florestal" – por Sérgio Lupattelli (02) 

• Atualidades (05) 

• Cartas (10) 
• Áreas de reflorestamento podem suprir demanda de lazer - por Giselda 

Durigan & Orlando Lobosque Jr. (12) 

• Como salvar a floresta amazônica? - por Francisco Ferreira Netto (14) 

• Vamos multiplicar nossas florestas - por Valentim Irineu Suchek (20) 
• Debates SBS: Amazônia: qual é a solução? (25) 

• O que é bom para nós... é bom para os EUA – por Harry E. Murphy (42) 
• Carvão vegetal. Energia para a indústria brasileira - por Marco Aurélio 
Andrade Correa Machado (44)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 15, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/15_Silvicultura_Edicao_15_1980.pdf  

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/15_Silvicultura_Edicao_15_1980.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/15_Silvicultura_Edicao_15_1980.pdf
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Silvicultura Edição 16: Ano II - Edição Especial – Agosto 1980 
 

 

Conteúdo principal:  
 

• Editorial "O desenvolvimento florestal e a realidade brasileira" – por 

Sérgio Lupattelli (01) 
• Fast Growing Trees – Simpósio em Melhoramento Genético e 

Produtividade de Espécies Florestais de Rápido Crescimento – Exemplar de 

resumos (03) 

• Informações gerais, organizadores e patrocinadores (04) 
• Programa geral (08) 

• Fast Growing Trees – IUFRO Symposium and Workshop on Genetic 

Improvement and Productivity of Fast-Growing Tree Species – Book of 
abstracts, general information, organizers, sponsors and general program 

(17) 

• Nota da Comissão Organizadora e ficha catalográfica da edição (30) 
• Resumos dos trabalhos apresentados nas diversas sessões técnicas e 

grupos de trabalho (31) 

OBSERVAÇÃO: Todos os artigos e palestras desse evento estão 
apresentados na íntegra nas revistas Silvicultura nas edições de números 

29, 30, 31 e 32 – Disponibilizadas mais adiante nesse informativo. 

 

Índice do conteúdo dessa edição 16: Clique Aqui (Somente a relação dos 

artigos e seções da revista) 

Para abrir e baixar essa Edição 16, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/16_Silvicultura_Edicao_16_1980.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/16_Silvicultura_Conteudo_Edicao_16.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/16_Silvicultura_Edicao_16_1980.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/16_Silvicultura_Edicao_16_1980.pdf
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Silvicultura Edição 17: Ano II – Novembro/Dezembro 1980 
 
 

Conteúdo principal: 

 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial "A reciclagem da energia" – por Sérgio Lupattelli (04) 

• Legislação, cartas e notícias (06) 

• Empossada a diretoria da SBS para o biênio 1980/1982 (10) 
• Para o botânico Murça Pires, a Medalha "Navarro de Andrade" (12) 

• Atualidades (17) 

• Florestas – um bom investimento - por Joaquim Francisco de Carvalho 
(25) 

• Não vamos jogar fora as verbas do FISET - por Hilton Libos (28) 

• Documento: Uma revolução: O melhoramento genético florestal – por 

Antônio Natal Gonçalves; Mário Ferreira & Walter Suíter Filho (33) 
• Documento: Como aumentar a eficiência da floresta - por Antônio Natal 

Gonçalves (34)  
• Documento:  Métodos sexuados ou métodos assexuados – por Mário 
Ferreira (35)  
• Documento: Madeira, uma solução a curto prazo – por Walter Suíter Filho 

(39) 
• A biomassa florestal como fonte de energia – por Valentin I. Suchek (43)  

• Falta fibra para mais investimentos em celulose – por Marcello L. Pilar 

(46)  

 

 

Para abrir e baixar essa Edição 17, clicar no endereço a seguir: 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/17_Silvicultura_Edicao_17_1980.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/17_Silvicultura_Edicao_17_1980.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/17_Silvicultura_Edicao_17_1980.pdf
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Silvicultura Edição 18: Ano VI - Maio – Junho 1981 

 
Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Livros (04) 

• Documento: A posição dos reflorestadores brasileiros (06) 

• Editorial "A saída brasileira e a visão do estadista" - por Sérgio Carlos 

Lupattelli (08) 
• Atualidades (10) 

• Legislação (16) 

• Debate SBS: Como transformar florestas heterogêneas em florestas 
homogêneas, sem provocar uma catástrofe ecológica – por Antônio Balbino 

Marinho (20) 

• IBDF vê estável setor do reflorestamento (27) 
• Papel e celulose: empresas esperam novas diretrizes (28) 

• Homenagem: Navarro de Andrade (1881-1981) (32) 

• Tucuruí: muita polêmica, mas nenhuma solução (35) 
• Eucalyptus. De como obter plantios visando à produção de fibras, madeira 
também para serraria – por Eliseu de Souza Baena (38) 

• Documento: Perspectivas da madeira como fonte energética no Brasil – 

por Washington Franco Mathias & Guilherme Ary Plonsky (41) 
• A melhor árvore para o melhor carvão - por Marco Aurélio A.C. Machado 

(48) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 18, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/18_Silvicultura_Edicao_18_1981.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/18_Silvicultura_Edicao_18_1981.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/18_Silvicultura_Edicao_18_1981.pdf
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Silvicultura Edição 19: Ano VI - Julho – Agosto 1981 
 
 

Conteúdo principal: 
 

 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Livros (04) 

• Cartas (05) 

• Imprensa (06) 
• Legislação (11) 

• Atualidades (15) 

• O setor florestal avança para a mecanização – por Flávio Salles (20) 

• Debate SBS: Computadores: a nova fronteira do setor florestal (32) 
• A reformulação do Código Florestal e a nossa realidade - por Roberto de 

Mello Alvarenga (36) 
• Documento: O meio ambiente e as florestas nativas e plantadas – por 
Fábio Poggiani (38)  
• Perspectivas da indústria de celulose no Brasil – por Valentin I. Suchek 

(45) 

• Uma visão da silvicultura – por Leon S. Minckler (48) 
• Editorial "A contribuição do setor florestal à melhoria do quadro 

econômico" – por Sérgio Carlos Lupattelli (50)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 19, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/19_Silvicultura_Edicao_19_1981.pdf  

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/19_Silvicultura_Edicao_19_1981.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/19_Silvicultura_Edicao_19_1981.pdf
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Silvicultura Edição 20: Ano VI - Setembro – Outubro 1981 

 

Conteúdo principal: 
 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Legislação (04) 
• Atualidades (11) 

• Florestas na era do computador. O futuro já chegou – por Vera Moraes 

(20) 

• Dias Leite: hora de revisão na política florestal (28) 
• Resinagem é hoje um bom negócio – por Alexandre Polesi (32) 

• Fogo: Empresários cobram providências (38) 

• Documento: Perfil florestal do setor de celulose e papel 1980 – pelo GT-7, 
Grupo de Trabalho 7 (Reflorestamento e Correlatos) da ANFPC – Associação 

Nacional dos Fabricantes de Papel e Celulose (43) 
• Editorial "O acerto da solução brasileira" – por Sérgio Carlos Lupattelli 
(50) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 20, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/20_Silvicultura_Edicao_20_1981.pdf  

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/20_Silvicultura_Edicao_20_1981.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/20_Silvicultura_Edicao_20_1981.pdf
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Silvicultura Edição 21: Ano VI – Novembro/Dezembro 1981  

 

Conteúdo principal: 
 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Imprensa (04) 

• Cartas (05) 

• Atualidades (09)  
• Legislação (16) 

• 4º Congresso Florestal Brasileiro – Hora de participação (18) 

• SBS - 26 anos de luta por uma silvicultura organizada e rentável. Relação 
de sócios da SBS (23) 

• Um ano de consolidação para o IBDF (34) 

• Os avanços do computador no setor florestal dos EUA (36) 
• Documento: Uma previsão do futuro. As florestas no ano 2.000 (40) 
• Poluição industrial: os mitos e a realidade – por Paulo Bastos Cruz Filho 

(42) 

• Perspectivas da resinagem no Brasil – por Minoru Homma (48)  
• Editorial "Momento de participação no 4º Congresso Florestal" – por 

Sérgio Carlos Lupattelli (50)  

 

Para abrir e baixar essa Edição 21, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/21_Silvicultura_Edicao_21_1981.pdf  

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/21_Silvicultura_Edicao_21_1981.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/21_Silvicultura_Edicao_21_1981.pdf
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Silvicultura Edição 22: Ano VII - Janeiro – Fevereiro 1982 

 
 

Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Imprensa (05) 

• Legislação (06) 

• Cartas (09) 
• Atualidades (10)  

• 4º Congresso Florestal Brasileiro em Belo Horizonte: Veja como participar 

(18) 

• Documento: Fontes de celulose para obtenção de etanol – pela Secretaria 
de Tecnologia Industrial do Ministério da Indústria e Comércio (21) 

• O progresso do homem e os profetas do caos – por Horácio Cherkassky 

(28) 
• Eucatex - Uma história de sucesso – por Flávio Salles (30) 
• Fim dos incentivos. Ressurge a velha ameaça ao setor florestal (39) 

• Controle populacional das pragas das florestas de eucaliptos e seus 
inimigos naturais – por Eliseu Souza Baena (42) 

• Experiências pioneiras na Floresta de Tapajós. Antes da exploração 

comercial (46) 

• Editorial "Uma palavra de confiança" – por Sérgio Carlos Lupattelli (50) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 22, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/22_Silvicultura_Edicao_22_1982.pdf   

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/22_Silvicultura_Edicao_22_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/22_Silvicultura_Edicao_22_1982.pdf
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Silvicultura Edição 23: Ano VII - Março – Abril 1982 

Edição Especial 

4º Congresso Florestal Brasileiro – Organização, Estrutura, 

Programa e Resumos 

Conteúdo principal: 
 

• 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)  

Para abrir e baixar essa Edição 23 clicar no endereço a seguir:  

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/23_Silvicultura_Edicao_23_1982.pdf
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Silvicultura Edição 24: Ano VII - Maio – Junho 1982  

Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográficao (03) 

• Imprensa (04) 

• Cartas (05)  
• Legislação (06) 

• Atualidades (11) 

• 4º Congresso Florestal Brasileiro: O setor florestal discute problemas e 
indica soluções (20) 

• Declaração do 4º Congresso Florestal Brasileiro (26) 

• IBDF faz reforma administrativa desburocratizante (31) 
• Debate Técnico: Tratamento e secagem programada garantem a boa 

qualidade do Pinus – por Ivaldo Jankowsky; Luiz Carlos Sampaio Oliveira 

(32) 
• Duratex – Ema empresa há 30 anos em expansão permanente (36) 
• 800 mil km² para investidores do Grande Carajás (42) 

• Em 1982, o Brasil deverá exportar US$ 1,4 bilhão em produtos de 

madeira (44) 
• As matas da Serra do Mar estão com seus dias contados – por Gert 

Roland Fischer (46) 

• Evento: A busca do uso mais inteligente dos recursos florestais (48)  
• FAO orienta os colonos no manejamento de florestas (52)  
• Editorial "Fim do empirismo na exportação de madeira"– por Sérgio Carlos 

Lupattelli (54)  

Para abrir e baixar essa Edição 24, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/24_Silvicultura_Edicao_24_1982.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/24_Silvicultura_Edicao_24_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/24_Silvicultura_Edicao_24_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/24_Silvicultura_Edicao_24_1982.pdf
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Silvicultura Edição 25: Ano VII - Julho – Agosto 1982 

 
Conteúdo principal: 

 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Atualidades (04) 
• Resumo de Reunião: Madeiras tropicais. Um programa para expansão das 

exportações (12) 

• Metanol/Etanol: Madeira x Petróleo (18) 
• APR – Associação Paulista de Reflorestadores tem novo presidente: Jorge 

Humberto Teixeira Boratto (25) 

• IBDF na luta contra o fogo (26) 
• Documento: Formigas cortadeiras em povoamentos florestais – por 

Francisco A.M. Mariconi (29) 

• Papel Simão: 57 anos de pioneirismo e inovação tecnológica (40) 
• Evento: Brasil estuda suas essências nativas (45) 
• Legislação (47) 

• Editorial "A hora de exportar madeiras tropicais" – por Sérgio Carlos 

Lupattelli (54) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 25, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/25_Silvicultura_Edicao_25_1982.pdf  
 

 
 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/25_Silvicultura_Edicao_25_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/25_Silvicultura_Edicao_25_1982.pdf
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Silvicultura Edição 26: Ano VII – Setembro/Outubro 1982  

 

Anais do 4º Congresso Florestal Brasileiro – Volume I 

 

 

Índice dessa edição 26: Clique Aqui (Somente o índice) 
 

Para abrir e baixar essa Edição 26, (Revista completa) clicar no 

endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Edicao_26_1982.pdf   

 

 
Conteúdo principal: 

 
 

• 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) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Conteudo_Edicao26.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
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• 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) 
• 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)  

 

 

 

Para abrir e baixar essa Edição 26, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/26_Silvicultura_Edicao_26_1982.pdf    

(Revista completa) 

 

 

 

 

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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Silvicultura Edição 27: Ano VII – Novembro/Dezembro 1982 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Legislação (04) 

• Atualidades (11) 

• Debates SBS: Utilizações econômicas marginais dos reflorestamentos (14) 
• Cartas (15) 

• SBS empossa diretoria para o biênio 82/84 (16) 

• Armando Navarro Sampaio: Uma vida dedicada à silvicultura (17) 
• Pronunciamento de Posse: O equilíbrio vital homem-natureza – por Laerte 

Setúbal Filho (18) 

• Aracruz responde por 38% das exportações brasileiras de celulose (22) 
• O desafio dos programas de melhoramento genético no Departamento de 

Silvicultura da ESALQ/USP e IPEF - Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais (26) 
• Evento: Exportadores de produtos florestais terão mais estímulos (30) 
• As madeiras de essências nativas e a produção de celulose – por Luiz E.G. 

Barrichelo & José Otávio Brito (32) 

• Pesquisa e difusão do uso do carvão vegetal. Programa do CETEC – 
Centro Tecnológico de Minas Gerais (38) 
• Evento: Preservadores de madeira debatem seus problemas (42) 

• Postes preservados de eucalipto – por Messias Soares Cavalcante (44) 
• Utilização de postes de madeira – por Milton Goulart (47)  
• Editorial "É hora de participação" – por Laerte Setúbal Filho (50) 

Para abrir e baixar essa Edição 27, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/27_Silvicultura_Edicao_27_1982.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/27_Silvicultura_Edicao_27_1982.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/27_Silvicultura_Edicao_27_1982.pdf
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Silvicultura Edição 28: Ano VIII – Janeiro/Fevereiro 1983  

Anais do 4º Congresso Florestal Brasileiro – Volume II 

Índice dessa edição 28: Clique Aqui (Somente o índice) 
 

A revista de Número 28 está sendo apresentada em TRÊS PARTES, em 

função da grande quantidade de conteúdo técnico, já que a revista 

apresenta quase 1.000 páginas com dezenas de trabalhos técnicos do 

quarto congresso florestal brasileiro.  

 

Edição 28 - PARTE I 

(Parte I - Do início da revista até a página 266 da mencionada revista)  

Para abrir e baixar a PARTE I da edição 28 da Revista Silvicultura, clicar no 

endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf  

(Parte I - Do início da revista até a página 266 da mencionada revista)  

 

Conteúdo da Revista Silvicultura Edição nº 28 - PARTE I 

(APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

 
 

• Página de abertura da revista (i) 

• Ficha catalográfica e diretoria da SBS (ii) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/28_Silvicultura_Conteudo_Edicao28.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
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• Comissão de Honra; Comissão Organizadora; Entidade Promotora e 

Entidades Co-Promotoras  (iii) 

• Índice da revista 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)  

• 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)  
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• 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)  

• 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) 

• Teste de progênies de Eucalyptus grandis HILL EX MAIDEN – por T.F. 
Assis; A. Brune; M.B. Nascimento Filho; J.B. Fonseca (165) 
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• 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) 

• 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) 
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• 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)  

 

Edição 28 - PARTE I 

Para abrir e baixar a PARTE I da edição 28 da Revista Silvicultura, clicar no 

endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/28_I_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf  

(Parte I - Do início da revista até a página 266 da mencionada revista)  

 

 

 

Edição 28 - PARTE II   

(Parte II - Da página 267 até a página 550 da mencionada revista) 

Para abrir e baixar a PARTE II da edição 28 da Revista Silvicultura, 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_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
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Conteúdo da Revista Silvicultura Edição nº 28 - PARTE 

II  (APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  

  

 

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 paraguaiensis SAINT HILAIRE). Resultados 
preliminares – por R.C.V. Higa (304) 

• 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) 
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• 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) 

• 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) 
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• 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 – F. Paula Neto;  J.R.S. Scolforo; V.P. Soares; 

R.M. Brandi (413) 

• 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) 
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• 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) 
• 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) 
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• 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) 
• 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) 
 

Edição 28 - PARTE II 

Para abrir e baixar a PARTE II da edição 28 da Revista Silvicultura, clicar 

no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/28_II_Silvicultura_Edicao_28_1983.pdf  

(Parte II - Da página 267 até a página 550 da mencionada revista) 

 

 

Edição 28 - PARTE III   

(Parte III - Da página 551 até a página 920, que é a página final da 

mencionada revista) 

Para abrir e baixar a PARTE III da edição 28 da Revista Silvicultura, clicar 

no endereço a seguir: 

http://www.celso-

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

f  

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
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Conteúdo da Revista Silvicultura Edição nº 28 - PARTE 

III  (APRESENTADO EM TRÊS PARTES DEVIDO EXTENSÃO)  
  

 

 

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) 

• 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) 
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• 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) 
• 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) 
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• 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) 

• 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) 
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• 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) 

• 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) 
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• 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) 
 

 

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) 

 

Edição 28 - PARTE II 

 

Para abrir e baixar a PARTE III da edição 28 da Revista Silvicultura, clicar 

no endereço a seguir: 

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 da 

mencionada revista) 

 

 

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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Silvicultura Edição 29: Ano VIII - Março – Abril 1983 

Fast Growing Trees - Volume I 

Anais do Simpósio IUFRO em Melhoramento Genético e 

Produtividade de Espécies Florestais de Rápido Crescimento  

Índice dos artigos dessa edição 29: Clique Aqui 

Para abrir e baixar essa Edição 29, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/29_Silvicultura_Edicao_29_1983.pdf  

 

Conteúdo principal: 
 

• Editorial – por Laerte Setúbal Filho 

• Índice, introdução, organizadores, patrocinadores e programa geral 

• General program (em Inglês) 
• Contents (em Inglês) 

 

 
Position Papers: 

 

• Position paper: Programas em andamento e problemas básicos em 
florestas implantadas de pinheiros tropicais – por Francisco Bertolani (01) 

• Position paper: Melhoramento florestal e silvicultura intensiva com 

eucalipto – por Mário Ferreira (05) 

• Position paper: Coordenação nacional de experimentação sobre 
procedências de eucalipto no Brasil – por Antônio Paulo Mendes Galvão (12) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/29_Silvicultura_Conteudo_Edicao29.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/29_Silvicultura_Edicao_29_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/29_Silvicultura_Edicao_29_1983.pdf
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• Position paper: Revisão e testes internacionais de procedências de Pinus 

caribaea Morelet e Pinus oocarpa Schiede – por A. Greaves (em Inglês) - 

(13) 
• Position paper: Melhoramento genético de pinheiros tropicais no Brasil – 

por Paulo Y. Kageyama (17) 

• Position paper: Ensaios internacionais de procedências de Eucalyptus: 
estado atual – por B. Martin (em Francês) - (21) 

• Position paper: Implantação e manejo de florestas de rápido crescimento 

– por João Walter Simões (28) 

 
Sessão I – Grupos A, B, C 
 

• Sessão I: Variação e interação genótipo-ambiente no teste internacional 
de procedências de Pinus caribaea e implicações para a estratégia de 

melhoramento das populações – por R.D. Barnes; G.L. Gibson; M.A. Bradey 

– (em Inglês) - (35) 
• Sessão I: Seleção e melhoramento de Pinus caribaea em Fiji – por T.I.W. 

Bell (em Inglês) – (44) 

• Sessão I: Testes de procedência de Pinus caribaea no território norte da 

Austrália: avaliações aos seis anos – por L.G. Brigden; R.D. Barnes; G.L. 
Gibson (em Inglês) - (45) 

• Sessão I: Teste de procedência de Pinus caribaea var. hondurensis no 

território norte da Austrália – por L.G. Brigden; E.R. Williams (em Inglês) – 
(49) 

• Sessão I: Alforquia de ramos adultos de Pinus caribaea var. hondurensis 

no território norte da Austrália – por L.G. Brigden – (em Inglês) - (51) 
• Sessão I: Melhoramento genético de Pinus caribaea var. hondurensis na 

República Popular do Congo – por J.C. Delwaulle; P. Koyo; F.N’Tsiba – (em 

Francês) - (54) 

• Sessão I: O melhoramento do Pinus caribaea na Costa do Marfim – por K. 
Diabate – (em Francês) - (56) 

• Sessão I: Pinus caribaea – Progressos em testes internacionais de 

procedência aos seis anos e meio, na Nigéria – por L.C. Egenti (em Inglês) 
– (59) 

• Sessão I: Pinus oocarpa – Progressos em testes internacionais de 

procedência aos sete anos e meio, na Nigéria – por L.C. Egenti (em Inglês) 

– (60) 
• Sessão I: Investigações preliminares em relação à variação e interações 

procedência x ambiente em Pinus caribaea Mor. var. hondurensis Barr. et 

Golf. em testes internacionais de procedências implantados em Queensland 
– por R.L. Eisemann; D.G. Nikles; R.S. Newton (em Inglês) – (62)  

• Sessão I: Avaliação da variação e das interações família x ambiente em 

testes de progênie de Pinus caribaea Mor. var. hondurensis Barr. et Golf. 
em vários sítios de Queensland, Austrália – por R.L. Eisemann; D.G. 

Nikles(em Inglês) – (68) 

• Sessão I: Testes de procedências de Pinus caribaea Morelet, em Belize– 

por H.B.L. Evans; O.A. Sabido (em Inglês) – (75) 
• Sessão I: Alguns problemas estatísticos e biológicos encontrados na 

interpretação de alguns testes de procedências de Pinus caribaea – por E.R. 

Falkenhagen (em Inglês) – (78) 
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• Sessão I: Florescimento e produção de sementes de Pinus caribaea var. 

hondurensis: resultados de uma pesquisa mundial– por C.M. Gallegos (em 

Inglês) – (84) 
• Sessão I: Situação do teste internacional de procedência das procedências 

mexicanas de Pinus oocarpa – por A. Greaves (em Inglês) – (88)  

• Sessão I: Teste de procedências de Pinus pseudostrobus, Honduras: 
resultados aos 31 meses – por D. Houkal (em Inglês) – (89) 

• Sessão I: Produção de cones e sementes de Pinus oocarpa – por D. 

Houkal(em Inglês) – (91) 

• Sessão I: Resultados do teste internacional de procedências de Pinus 
caribaea var. hondurensis, aos 5 anos e meio, na Reserva Florestal de Bukit 

Tapali, Malásia Peninsular – por Z. bin Ibrahim  (em Inglês) – (93) 

• Sessão I: Ectomycorrhizae em pinheiros tropicais de baixa altitude – por 
M.H. Ivory (em Inglês) – (95) 

• Sessão I: Teste de procedências de meio-irmãos de Pinus caribaea var. 

hondurensis Barr. et Golf. de árvores superiores selecionadas em 
populações da Austrália – por P.Y. Kageyama; J.E. Pinto Jr.; A.L. Mora; N. 

Nicolielo (97) 

• Sessão I: Teste de procedência de Pinus oocarpa Schiede em Campos de 

Sabah – por T.C. Keong (em Inglês) – (99) 
• Sessão I: Seleção e melhoramento de Pinus caribaea em Kalimantan, 

Indonésia – por A.J. Long; G.F. Dykstra (em Inglês) – (104) 

• Sessão I: Crescimento e avaliações de características selecionadas de 
testes de procedências de Pinus caribaea e Pinus oocarpa em Porto Rico – 

por L.H. Liegel; R.D. Barnes; G. Gibson (em Inglês) – (107) 

• Sessão I: Primeiros resultados de testes de introdução de pinheiros 
tropicais, realizados em Madagascar, desde 1970 – por C. Malvos (em 

Francês) – (111)  

• Sessão I: Sistemas reprodutivos em algumas espécies de pinheiros da 

América Central: uma análise preliminar – por A.C. Matheson; J.C. Bell (em 
Inglês) – (113) 

• Sessão I: Testes de procedência de Pinus caribaea Morelet em Zimbabwe 

– por L.J. Mullin; J. Gough; D.T. Carter (em Inglês) – (116) 
• Sessão I: Seleção fenotípica individual em espécies tropicais do gênero 

Pinus – por E. Moraes; P.S. Fernandes; A.C.S. Zanatto; C.A. Finóchio; 

A.N.K. Filho; O. Buzzato  (118) 

• Sessão I: Observações sobre o comportamento e o programa de 
melhoramento para Pinus oocarpa Schiede, Agudos/SP – por N. Nicolielo; 

J.B. Garnica  (119)  

• Sessão I: Linhas gerais de um programa proposto para melhoramento de 
gerações avançadas e pomares de sementes para Pinus caribaea Morelet 

var. hondurensis Barr. et Golf. em Queensland, usando cruzamentos entre 

procedências – por D.G. Nikles (em Inglês) – (120) 
• Sessão I: Inventário e uso dos povoamentos implantados para 

conservação de recursos de procedências de Pinus caribaea Morelet var. 

hondurensis Barr. et Golf. em Queensland – por D.G. Nikles; R.S. Newton 

(em Inglês) – (122) 
• Sessão I: Variação genética em resistência ao vento entre procedências 

de Pinus caribaea Morelet var. honsurensis Barr. et Golf. em Queensland – 

por D.G. Nikles; T. Spidy; E.J. Rider; R.L. Eisemann; R.S. Newton; D. 
Matthews-Frederick (em Inglês) – (125) 
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• Sessão I: Observações do comportamento de enxertos de Pinus caribaea 

no campo – por E.A. Oduwaiye (em Inglês) – (131) 

• Sessão I: O tempo de florescimento de clones de Pinus caribaea Morelet 
var. hondurensis em três localidades da Austrália – por R. Roberts; M.U. 

Slee; D.G. Nikles; D. Goshnick; J. Ryan; L. Brigden (em Inglês) – (133) 

• Sessão I: Implantação de áreas de coleta de sementes em florestas 
naturais de Pinus oocarpa e Pinus caribaea em Honduras – por A.M.J. 

Roberts (em Inglês) – (135) 

• Sessão I: Teste de procedência de Pinus oocarpa Schiede em três regiões 

do estado de São Paulo – por P.R.F. Rosa; C.L.S. Pires; M.A.O. Garrido; 
D.V.T. Filho  (138) 

• Sessão I: Estimativas de herdabilidade e correlações entre caracteres de 

crescimento e “foxtailing” em Pinus caribaea Morelet var. hondurensis Barr. 
et Golf. – por S. Sato; A. Brune (139) 

• Sessão I: Propagação vegetativa em Pinus spp. – por A.A. Silva; A.C.M.F. 

Siqueira; P.S. Fernandes; E. Morais; R.C. Romanelli; A.C.S. Zanatto (141) 
• Sessão I: Incidência de brotações com poucas acículas em Pinus caribaea 

Mor. var. hondurensis na Austrália Central – por T. Spidy; J. Ryan; M.U. 

Slee (em Inglês) – (143) 

• Sessão I: Taxonomia, variação e exploração de Pinus caribaea e Pinus 
oocarpa no México e América Central – por B.T. Styles (em Inglês) – (144) 

• Sessão I: Teste de origens de Pinus caribaea Morelet – por D.V.T. Filho; 

C.L.S. Pires; P.R.F. Rosa (146) 
• Sessão I: Comportamento silvicultural de dez origens de Pinus tropicais – 

por D.V.T. Filho; C.L.S. Pires; M.A.O. Garrido; P.R.F. Rocha (147) 

• Sessão I: Relatório de testes internacionais de procedências de Pinus 
oocarpa na República da África do Sul – por H.A. van der Sijde (em Inglês) 

- (148) 

• Sessão I: Relatório de testes internacionais de procedências de Pinus 

caribaea na República da África do Sul – por H.A. van der Sijde (em Inglês) 
- (150) 

• Sessão I: Melhoramento de Pinus oocarpa na África do Sul – por H.A. van 

der Sijde (em Inglês) - (151) 
• Sessão I: Programa de melhoramento genético de pinheiros em Jari – por 

R.A. Woessner (em Inglês) - (153) 

• Sessão I: Crescimento, forma e densidade da madeira do C.F.I.: Teste de 

procedência de Pinus caribaea aos seis anos de idade, em Jari – por R.A. 
Woessner (em Inglês) - (155) 

• Sessão I: Povoamentos para conservação ex-situ – por P.J. Wood; J. 

Burley (em Inglês) - (158) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 29, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/29_Silvicultura_Edicao_29_1983.pdf  

  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/29_Silvicultura_Edicao_29_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/29_Silvicultura_Edicao_29_1983.pdf
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SESSÃO II - Grupo A 

 

 

• Sessão II: Gmelina arborea: Observações iniciais nos testes de 
procedência internacionais – por L.C. Egenti (em Inglês) - (161)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/30_Silvicultura_Conteudo_Edicao30.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/30_Silvicultura_Edicao_30_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/30_Silvicultura_Edicao_30_1983.pdf
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• Sessão II: Gmelina arborea: Progressos no melhoramento – por L.C. 

Egenti; E.A. Oduwaiye (em Inglês) – (164) 

• Sessão II: Tectona grandis: Progressos nos testes de procedência 
internacionais – por L.C. Egenti (em Inglês) – (165) 

• Sessão II: Tectona grandis: Desenvolvimento de raças nativas e sua 

origem na Nigéria– por L.C. Egenti (em Inglês) – (168) 
• Sessão II: Progressos na produção de semente melhorada de teca na 

Índia – por I.F.S. Madan Gopal; P.G. Pattanath (em Inglês) – (169) 

• Sessão II: Teca (Tectona grandis Linn. F.): Distribuição natural e fatores 

relacionados – por A. Kaosa-ard (em Inglês) – (173) 
• Sessão II: Estudo comparativo da procedência da teca na África Ocidental 

– por O. Souvannavong (em Francês) – (179) 

• Sessão II: Tectona grandis: Teste de procedência na Jari: uma avaliação 
de 5 anos – por R.A. Woessner; V.A.S. Tiburcio (em Inglês) – (181) 

• Sessão II: Gmelina arborea Roxb.: Variação da densidade, altura e 

diâmetro da madeira em testes de procedência internacional na Jari - por 
R.A. Woessner (em Inglês) – (183) 

• Sessão II: Gmelina arborea Roxb.: Programa de melhoramento genético 

na Jari - por R.A. Woessner (em Inglês) – (185)  

• Sessão II: Comportamento de espécies e variedades de Pinus em 
Jaboticabal, SP: Resultados aos 5 anos – por I.B. Aguiar; S.V. Valeri; M. 

Soma (187)  

• Sessão II: Produção de madeira seca de Pinus elliottii – por M.A.M. Brasil; 
R.A. Veiga; L.C.C. Coelho (189) 

• Sessão II: Dados preliminares sobre a potencialidade de resinagem na 

região de Sacramento (MG) em quatro espécies de Pinus tropicais – por L.R. 
Capitani; G.E. Speltz; J.O. Brito (191) 

• Sessão II: Distribuição de biomassa e nutrientes em talhões de Pinus 

oocarpa com diferentes idades – por C.F.A. Castro; F. Poggiani; N. Nicolielo 

(194) 
• Sessão II: Produtividade e qualidade da madeira de Pinus elliottiii Engel. 

var. elliottii em função do atraso nos desbastes – por M.A. Fagundes; 

W.J.M. Souza (199) 
• Sessão II: Transpiração e biomassa de Pinus caribaea var. hondurensis 

em Piracicaba – por E.S.B. Ferraz; C.A. Sansigolo (em Inglês) - (200)  

• Sessão II: Áreas produtoras de sementes sob distintos espaçamentos – 

por M.A.O. Garrido; J.L. Assini; C. Ribas (203)  
• Sessão II: Regime de umidade do solo nas plantações de pinheiro tropical 

e vegetação do cerrado no estado de São Paulo – por W.P. Lima (em Inglês) 

– (204) 
• Sessão II: Primeiros resultados dos testes de fertilização em plantações 

de Pinus em Madagascar – por C. Malvos (em Francês) – (209) 

• Sessão II: Ensaio de competição entre 20 procedências de Pinus taeda – 
por R.F.R. Monteiro; R.M. Speltz; J.A. Cordeiro (211) 

• Sessão II: Estudo de adaptação de espécies tropicais alienígenas de 

rápido crescimento na região do trópico úmido brasileiro – por L.M. 

Pedroso; C.A.C. Lopes (213) 
• Sessão II: Seleção individual de fenótipos visando alta produção de resina 

em Pinus elliottii Eng. – por C. Ribas; M.A.O. Garrido; J.L. Assini; N. Haga 

(218) 
• Sessão II: Água tritiada para medição de campo da transpiração – por 

C.A. Sansigolo; E.S.B. Ferraz (em Inglês) – (220) 
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• Sessão II: Queima controlada em plantações de Pinus spp. na região de 

Sacramento/MG – por R.V. Soares (222) 

• Sessão II: Avaliação técnica e econômica de dois métodos de extração em 
primeiro desbaste de Pinus taeda L. com tratores agrícolas – por G.W.D. 

Stohr; A.J. Baggio (226) 

• Sessão II: Comportamento de Pinus caribaea var. hondurensis Barr. et 
Golf. aos 16 anos em diferentes espaçamentos sem desbastes – D.V. Toledo 

Filho; C.L.S. Pires (229) 

• Sessão II: Fator de empilhamento: implicações técnicas na medição de 

madeira empilhada – por M.C. Torquato (230) 
• Sessão II: Efeitos de alguns defensivos no desenvolvimento de mudas de 

Pinus elliottii Engelm. var. elliottii e Pinus caribaea Morelet var. hondurensis 

Barret et Golfari – por N.K.S. Yokomizo; E.S.F. Mucci (233) 
 

 

SESSÃO III - Grupo A 

 
 
• Sessão III: O comportamento e potencial de Araucaria e Agathis na 

Malásia Peninsular – por J.B. Baharudin (em Inglês) – (235) 

• Sessão III: Proporção do sexo em pinheiro brasileiro Araucaria 
angustifolia (Bert) O. Ktze – por G. Bandel; J.T.A. Gurgel (238) 

• Sessão III: Agathis, possíveis caminhos para futura pesquisa – por M.R. 

Brown; T.C. Whitmore (em Inglês) – (240) 
• Sessão III: A conífera tropical Agathis como potencial para plantações – 

por M.R. Bowen; T.C. Whitmore (em Inglês) – (241) 

• Sessão III: O pinheiro kauri (Agathis): Um lugar na silvicultura sul 

africana? – por B. Bredenkamp (em Inglês) – (244) 
• Sessão III: Cultura de hoop pine (Araucaria cunninghamii Ailton ex D. 

Don.) in vitro – por G.E. Burrows (em Inglês) – (250) 

• Sessão III: Análise da distribuição, variação e utilização de recursos 
genéticos da Araucaria araucana (Mol.) Koch no Chile – por R. Delmastro; 

C. Donoso (em Inglês) – (252) 

• Sessão III: Desempenho, problemas e potencialidades das araucárias na 
República Popular do Congo – por J.C. Delwaulle; M. Chauviere; F. Leccia 

(em Francês) – (254) 

• Sessão III: Introdução da Araucaria cunninghamii na República Popular do 

Congo – por J.C. Delwaulle (em Francês) – (257) 
• Sessão III: Revisão da distribuição e do comportamento da Araucaria 

angustifolia (Bert.) O. Ktze – por O.A. Gurgel Filho (260) 

• Sessão III: Manejo do kauri neo-zelandês – por J.C. Halkett (em Inglês) – 
(264) 

• Sessão III: Produção de sementes, variação genética e conservação da 

Araucaria hunsteinii Kschum em Papua Nova Guiné – por N.H.S. Howcroft 

(em Inglês) – (266) 
• Sessão III: Produção de sementes, variação genética e conservação da 

Araucaria cunninghamii Ait ex. Lambem Papua Nova Guiné – por N.H.S. 

Howcroft (em Inglês) – (269) 
• Sessão III: Potencial de crescimento do Agathis em Uganda – por P.K. 

Karani (em Inglês) – (273) 

• Sessão III: Crescimento e desempenho das espécies de Araucaria em 
Uganda – por P.K. Karani; M.A. Chaudhry (em Inglês) – (274) 
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• Sessão III: Distribuição, variação genética, melhoramento genético e 

conservação da Araucaria cunninghamii Ailton ex D. Don – por D.G. Nikles; 

R.S. Newton (em Inglês) – (276) 
• Sessão III: Distribuição, variação e uso dos recursos genéticos de 

araucárias no sul do Brasil – por J.Y. Shimizu; Y.M.M. Oliveira (em Inglês) – 

(287) 
• Sessão III: Manejo e armazenagem de sementes de Agathis spp. e 

Araucaria spp. – por P.B. Tompsett (em Inglês) – (290) 

• Sessão III: Problemas de insetos em plantações de Araucaria na Austrália 

e Papua Nova Guiné – por F.R. Wylie (em Inglês) – (293) 
 

 

SESSÃO IV – GRUPO A 

 
 

• Sessão IV: Variações no crescimento de procedências de Pinus kesiya 

Royle ex Gordon e Pinus merkusii Jungh et De Vries em Viçosa, MG, Brasil – 

por N.F. Barros; R.M. Brandi (297)  
• Sessão IV: Crescimento de freijó (Cordia goeldiana, Boraginaceae) em 

plantios experimentais – por A.A. Carpanezzi; J.A.G. Yared (301)  

• Sessão IV: Trabalhos recentes com procedências de Cedrela spp. – por 
G.E. Chaplin (em Inglês) – (303)  

• Sessão IV: Dados preliminares relativos a Cariniana pyriformis, Jacaranda 

copaia, Simarouba amara e Vochysia hondurensis – por G.E. Chaplin; P.J. 
Wood (em Inglês) – (304)  

• Sessão IV:  Resultados de testes de procedências de Cordia alliodora (Ruiz 

e Paven) Cham., em Belize, no primeiro ano – por H.B.L. Evans; O.A. 

Sabido (em Inglês) – (306) 
• Sessão IV: Testes de procedências de espécies madeireiras de rotação 

média em zona de florestas densas de baixa altitude na África Oeste e 

Central – por J.-P. Goudet (em Francês) – (308)   
• Sessão IV:  Posição do teste de procedência internacional de Pinus 

pseudostrobus Lindl. (incluindo Pinus tenuifolia Benth) – por A. Greaves 

(em Inglês) – (311) 
• Sessão IV: Variação genética entre procedências de duas espécies de 

acácia negra (Acacia decurrens e Acacia mearnsii) – por A.N. Kalil Filho; 

C.L.S. Pires; J.M. Souza; C.L. Souza Júnior (312)  

• Sessão IV: Programa de melhoramento genético florestal da Embrapa na 
Amazônia Brasileira – por M. Kanashiro (314)  

• Sessão IV: Produtividade de três espécies folhosas tropicais de rápido 

crescimento, em Sabah – por T.K. Chong (em Inglês) – (316)  
• Sessão IV: Acacia mangium Willd: Uma espécie para plantação de 

campos/pradarias de Imperata cylindrica (L.) Beauv, em Sabah – por T.C. 

Keong (em Inglês) – (321)   

• Sessão IV: Variação fenotípica em povoamentos naturais de Pinus 
roxburghii – por P.K. Khosia; S.S. Sagwal; D.K. Khurana (em Inglês) – 

(326)  

• Sessão IV: Variação fenotípica dos parâmetros nutricionais em Grevilea 
optiva – por P.K. Khosia; R.N. Pal; S.S. Negi; P.S. Kaushai (em Inglês) – 

(328)  

• Sessão IV: Interação procedências/lugar em experimentos com Populus 
ciliata Wall. ex Royle – por D.K. Khurana; P.K. Khosia  (em Inglês) - (329) 
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• Sessão IV: Enraizamento de estacas a serviço de plantações de Terminalia 

superba melhoradas geneticamente na República Popular do Congo  - por 

J.P. Koyo (em Francês) – (331) 
• Sessão IV: Estudo da variação em Triplochiton scleroxylon K. Schum.: 

Alguns critérios para seleção clonal – por D.O. Ladipo; R.R.B. Leakey; F.T. 

Last (em Inglês) – (333)  
• Sessão IV: A aplicação de ácido giberélico A-3 em enxertos de Cupressus 

visando a aumentar a produção de flores – por W.E. Ladrach (em Inglês) – 

(336)  

• Sessão IV: Resultados de um ensaio de espécies/procedências de 
pinheiros aos dois anos – por W.E. Ladrach (em Inglês) – (337)  

• Sessão IV: Variação do crescimento de diversas procedências de ciprestes 

após dois e três anos de crescimento  - por W.E. Ladrach (em Inglês) – 
(340) 

• Sessão IV: Ganhos genéticos com Cupressus lusitanica ao longo de seis 

anos de melhoramento genético na Colômbia – por W.E. Ladrach (em 
Inglês) – (342)  

• Sessão IV: Triplochiton scleroxylon: Uma folhosa tropical para plantações 

florestais - por R.R.B. Leakey; F.T. Last; K.A. Longman; G.O.A. Oji; N.O.O. 

Oji; D.O. Ladipo (em Inglês) – (346) 
• Sessão IV: Acacia auriculiformis  A.Cunn. ex Berth: Espécie de rápido 

crescimento para os trópicos – por J.R. Luton (em Inglês) – (348) 

• Sessão IV: Plantações de framiré (Terminalia ivorensis) na Costa do 
Marfim – por H.F. Maitre; B. Mallet (em Francês) – (350)  

• Sessão IV: Áreas ecologicamente aptas para plantio de três essências 

florestais no estado de São Paulo – por M.A.R. Nahuz; V.A. Alfonso; A.I.P. 
Costa; J.P. Chimelo; G.J. Zenid; E.R.P. Jara (352)  

• Sessão IV: Relatório sobre a ocorrência natural e a situação da Acacia 

mangium Willd na Austrália – por D.I. Nicholson (em Inglês) – (355) 

• Sessão IV: O progresso na seleção e melhoramento de árvores indígenas 
comestíveis para a produção de alimento e utilização em agro-silvicultura 

nas zonas florestais da Nigéria – por J.C. Okator (em Inglês) – (358)  

• Sessão IV: Jacaranda copaia: Uma espécie neo-tropical de rápido 
crescimento e copa estreita para plantações para produção de polpa em 

terras de baixa altitude – por J.R. Palmer (em Inglês) – (360)  

• Sessão IV: Estudo da adaptação de espécies nativas de rápido 

crescimento em sistema de plantio “pleno aberto” – Região do trópico 
úmido brasileiro – por L.M. Pedroso; C.A.C. Lopes  (364) 

• Sessão IV: Estudo de regeneração natural com espécies tropicais de 

rápido crescimento na região do trópico úmido brasileiro – por L.M. 
Pedroso; C.A.C. Lopes (369)  

• Sessão IV: Bases ecológicas e ecogenéticas para melhoramento da 

produtividade da espécie florestal chamada “paraiso” (Melia azedarach, 
Linn.) – por E.O.V. Pilasi (em Espanhol) – (373)  

• Sessão IV: Utilização de Melaleuca quinquenervia para produção de 

biomassa – por D.L. Rockwood; L.F. Conde; J.B. Huffman (em Inglês) – 

(375)   
• Sessão IV: Susceptibilidade de espécies florestais a Melodogyne javanica 

na região semi-árida do Brasil – por J.M. Santos; H.D. Silva (378)  

• Sessão IV: Herdabilidade do crescimento em altura do Pinus merkusii na 
Indonésia – por O.H. Soeseno; S. Sastrosumarto; E. Bhakti (em Inglês) – 

(379) 
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• Sessão IV:  Melhoramento genético do sândalo (Santalum algum L.) – por 

R.A. Srimathi; K.R. Venkatesan (em Inglês) – (381)  

• Sessão IV: Cordia alliodora (R. e P.) Oken: Uma espécie para plantações – 
por J.W. Stead (em Inglês) – (384)  

• Sessão IV: O uso de Camphosperma e Terminalia spp. em plantações nas 

Ilhas Salomão – por B.R. Thompson   (em Inglês) – (387) 
• Sessão IV: O comportamento de Cleistopholis glauca Pierre nas Ilhas 

Salomão – por B.R. Thompson (em Inglês) – (389)  

• Sessão IV: Relatórios preliminares sobre os testes de procedência 

internacionais de Pinus pseudostrobus na África do Sul – por H.A. van der 
Sijde (em Inglês) – (391)  

• Sessão IV: A escolha de espécies para zonas áridas – por P.J. Wood (em 

Inglês) – (392)  

 

  

Para abrir e baixar essa Edição 30, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/30_Silvicultura_Edicao_30_1983.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/30_Silvicultura_Edicao_30_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/30_Silvicultura_Edicao_30_1983.pdf
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Silvicultura Edição 31: Ano VIII - Julho – Agosto 1983  

Fast Growing Trees – Volume III 

 
 

Anais do Simpósio IUFRO em Melhoramento Genético e 

Produtividade de Espécies Florestais de Rápido Crescimento  

 

Índice dos artigos dessa edição 31: Clique Aqui 

 

Para abrir e baixar essa Edição 31, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/31_Silvicultura_Edicao_31_1983.pdf  

 

Conteúdo principal: 
 

 
• Abertura e ficha catalográfica (Páginas introdutórias) 

• Índice dos artigos (Páginas introdutórias) 
 

 

SESSÃO II - Grupo B 

 
• Sessão II: Ensaios de procedências de Eucalyptus grandis no norte de 

Nova Gales do Sul – por P.K. Ades; I.P. Burgess (em Inglês) - (396)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/31_Silvicultura_Conteudo_Edicao31.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/31_Silvicultura_Edicao_31_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/31_Silvicultura_Edicao_31_1983.pdf
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• Sessão II: A ocorrência natural de Eucalyptus grandis, seu padrão de 

distribuição nas florestas naturais, suas características e conservação – por 

I.P. Burgess (em Inglês) – (397) 
• Sessão II: Classificação de Eucalyptus – por G.R.A. Cavalcanti (400) 

• Sessão II: Estudos de procedências de Eucalyptus grandis (Hill) Maiden na 

África do Sul– por W.K. Darrow; K.R. Roeder (em Inglês) – (402) 
• Sessão II: Comparação de locais entre Austrália e Brasil visando ao 

plantio de Eucalyptus grandis – por L. Golfari (406) 

• Sessão II: Correlação juvenil-adulta em Eucalyptus grandis – por E.J. 

Moraes; A. Brune (410) 
• Sessão II: Estudos de procedências de Eucalyptus saligna e E. grandis no 

Hawai – por J.P. King (em Inglês) - (412) 

• Sessão II: Variação da sobrevivência e crescimento em altura em 
progênies de Eucalyptus grandis (Hill ex Maiden) aos 18 meses de idade em 

Zimbabwe – por L.J. Mullin; J. Gough (em Inglês) – (413) 

• Sessão II: Teste internacional de procedência com Eucalyptus grandis e E. 
tereticornis - por L.A. Pederick (em Inglês) – (415) 

• Sessão II: Teste de origens, procedências e progênies de Eucalyptus 

grandis no estado de São Paulo – por C.L.S. Pires; L.M.A.G. Garrido; M.A.O. 

Garrido; O. Buzatto; P.S. Fernandes; W.J.M. Souza (418)  
• Sessão II: Teste de procedência de Eucalyptus grandis em Madagascar – 

por A. Rakotomanampison (em Inglês) - (420)  

• Sessão II: Competição entre algumas populações de Eucalyptus grandis 
Hill ex Maiden – por D.V. Toledo Filho; C.L.S. Pires; P.S. Fernandes; M.A.O. 

Garrido; E. Gianotti; P.R.F. Rosa (423) 

 
 

SESSÃO III - Grupo B 

 
• Sessão III: Ensaios de procedências de Eucalyptus urophylla Blake 

realizados a partir de procedências recolhidas pelo Centro Florestal Tropical 
– por M. Corbasson; C. Cossalter (em Francês) – (424)  

• Sessão III: Seleção de espécies de Eucalyptus através análise de 

regressão – por H.T.Z. Couto; C.A. Ferreira (427) 
• Sessão III: Testes de procedências de Eucalyptus no Sudão – por A. 

Rahman A. El Dafei(em Inglês) – (430) 

• Sessão III: Estudos de procedências de Eucalyptus nitens (Deane et 

Maiden) Maiden na África do Sul – por W.K. Darrow (em Inglês) – (433) 
• Sessão III: Teste de procedências de Eucalyptus deglupta em Papua Nova 

Guiné – por J. Davidson (em Inglês) – (434) 

• Sessão III: Testes de procedências de Eucalyptus cloeziana F. Muell na 
República Popular do Congo – por J.C. Delwalle; P. Monchaux (em Inglês) – 

(440) 

• Sessão III: Recentes coletas de sementes de Eucalyptus e disponibilidade 

de sementes para testes de procedências – por J.C. Doran (em Inglês) – 
(443) 

• Sessão III: Interação procedência/local em plantações irrigadas de 

Eucalyptus camaldulensis – por M.H. El-Lakany (em Inglês) – (450) 
• Sessão III: Uma estratégia para teste de procedências de Eucalyptus 

regnans na Austrália – por A.R. Griffin (em Inglês) – (452) 

• Sessão III: Seleção de espécies de Eucalyptus para o norte da Califórnia – 
por A.P. King (em Inglês) -  (453) 
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• Sessão III: Resultados de dois anos de teste de espécies/procedências de 

Eucalyptus em seis locais da Colômbia – por W.E. Ladrach (em Inglês) – 

(455) 
• Sessão III: Estudos de procedências Eucalyptus no Kalimantan Oriental – 

por A.J. Long; G.F. Dykstra (em Inglês) – (458) 

• Sessão III: Primeiros resultados de testes de introdução de Eucalyptus no 
Madagascar desde 1972 – por C. Malvos (em Francês) – (462) 

• Sessão III: O eucalipto na região de Misiones, na Argentina – por D. 

Maradei (em Inglês) – (464) 

• Sessão III: Comportamento de 29 espécies de Eucalyptus em dois locais 
em Minas Gerais – por C.J. Mendes; W. Suiter Filho; G.C. Rezende; T.S.A. 

Moraes (467) 

• Sessão III: Eucalyptus kartzoffiana e Eucalyptus globulus subsp bicostata: 
Dois eucaliptos com amplas possibilidades para a Argentina – por L.A. 

Mendonza (em Espanhol) – (471) 

• Sessão III: Teste de procedência de Eucalyptus urophylla S.T. Blake no 
norte de Corrientes, Argentina – por L.A. Mendonza; S. Danner (em 

Espanhol) - (473) 

• Sessão III: Resultados de pesquisa com várias procedências de 

Eucalyptus urophylla S.T. Blake no centro-leste do Brasil – por V.P.G. Moura 
(474) 

• Sessão III: Testes de procedência de Eucalyptus nitens (Deane & Maiden) 

Maiden em Zimbabwe – por L.J. Mullin; J. Gough; D.T. Carter (em Inglês) – 
(480) 

• Sessão III: Testes de procedência de Eucalyptus nitens aos 5 anos na 

África do Sul – por K.N. Nixon; S.F. Hagedorn (em Inglês) – (481) 
• Sessão III: Progressos no estudo de procedências de Eucalyptus globulus 

– por R.K. Orme (em Inglês) – (483) 

• Sessão III: Teste de procedências de Eucalyptus pilularis SM: Resultados 

de 13 anos – por Y.P.C. Pásztor (487) 
• Sessão III: Teste de procedência de Eucalyptus maculata Hook: 

Resultados de 13 anos- por Y.P.C. Pásztor; L.C.C. Coelho; O. Buzatto (489) 

• Sessão III: Teste de procedência de Eucalyptus spp. – por C.L.S. Pires; 
A.C.S. Zanato; A.F. Barbosa; J.A. Assini; M.A.O. Garrido; O. Buzatto; P.R.F. 

Rosa; P.S. Fernandes; W. Emmerick; W.J.M. Souza (491) 

• Sessão III: Teste de procedência de Eucalyptus camaldulensis Dehn na 

região do nordeste semi-árido brasileiro - por I.E. Pires; S.M. Souza; M.A. 
Drummond; H.D. Silva; P.C.F. Lima; J. Ribashi (493) 

• Sessão III: Resultados preliminares de ensaios de procedência de 

Eucalyptus spp. L’Herit no sudeste do Paraná/Brasil – por G. Restrego; 
G.W.D. Stohr (497) 

• Sessão III: Variação em Eucalyptus viminalis em relação à resistência às 

geadas e ao crescimento- por S.T. Jahromi (em Inglês) - (502) 
• Sessão III: Teste de procedência de Eucalyptus spp. na região de Mogi 

Guaçu/SP – por J.L. Timoni; L.C.C. Coelho; P.Y. Kageyama; A.A. Silva (505) 

• Sessão III: Competição de espécies de Eucalyptus na região de Mogi 

Mirim/SP – por D.V. Toledo Filho (507) 
• Sessão III: Variação emprocedências de Eucalyptus cloeziana F. Muell. – 

por J.W. Turnbull (em Inglês) - (508) 

• Sessão III: Comportamento superior para crescimento inicial de 
Eucalyptus camaldulensis Dehn (Petford) em Dehra Dun, Índia – por C.V. 

Venkatesh (em Inglês) - (511) 
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• Sessão III: Procedências de Eucalyptus urophylla S.T. Blacke- por F.S. 

Vieira (512) 

• Sessão III: Eucalyptus urophylla na Costa do Marfim- por F. Wencelius 
(em Francês) - (515) 

• Sessão III: Testes de procedências de Eucalyptus deglupta, E.urophylla e 

E. alba em Porto Rico – por J.L. Whitmore (em Inglês) - (518) 
• Sessão III: Variação de procedências de Eucalyptus fastigata Deane et 

Maiden em relação à resistência à geada- por M.D. Wilcox; D.A. Rook; D.G. 

Holden (em Inglês) - (521) 
 
 

SESSÃO IV – GRUPO B 

 
• Sessão IV: Heritabilities and correlations between characters in progenies 
of Eucalyptus grandis from Australia, South Africa and Brazil – por T.F. 

Assis; A. Brune (em Inglês) - (524) 

• Sessão IV: Heritability estimates and correlations between characters in 

Eucalyptus grandis – por R.C.G. Borges; A. Brune (em Inglês) - (525)  
• Sessão IV: Methods of establishing genetic base populations for selection: 

Designs for long-term, ex-situ maintenance of eucalypt gene pools and 

breeding populations – por A. Brune  (em Inglês) – (527)  
• Sessão IV: Progresso no melhoramento de Eucalyptus deglupta – por J. 

Davidson (em Inglês) – (529)  

• Sessão IV:  O melhoramento de Eucalyptus deglupta na Costa do Marfim 
– por K. Diabate (em Francês) – (534) 

• Sessão IV: Programa com Eucalyptus grandis na Champion Papel e 

Celulose S.A. – por M. Freitas; A.P. Silva; A.S. Diniz; P.Y. Kageyama; M. 

Ferreira (537)   
• Sessão IV:  Um novo método de melhoramento em eucalipto: Área de 

produção de sementes especial – por P.Y. Kageyama; A.P. Silva (539) 

• Sessão IV: Introdução de populações genética-base de Eucalyptus – por 
C.J. Mendes; W. Suiter Filho; G.C. Rezende; T.S.A. Moraes (541)  

• Sessão IV: Teste de progênie de Eucalyptus spp: Resultados preliminares 

– por C.J. Mendes; W. Suiter Filho; G.C. Rezende (548)  
• Sessão IV: Progressos recentes no estudo dos sistemas de reprodução em 

Eucalyptus – por G.F. Moran; A.R. Griffin (em Inglês) – (552)  

• Sessão IV: Ensaio comparativo de plantas produzidas por sementes em 

Manduri/SP, com plantas provenientes de sementes melhoradas produzidas 
em pomar clonal na África do Sul, de Eucalyptus saligna SM. – por Y.P.C. 

Pásztor; A.C.M.F. Siqueira; A.C.S. Zanatto; R.C. Romanelli; A.A. Silva 

(555)  
• Sessão IV: Capacidade de sobrevivência e incidência natural de cancro em 

espécies e procedências de Eucalyptus no nordeste do estado do Espírito 

Santo – por A.R. Silva; F.A. Ferreira (557)  

• Sessão IV: Programa de melhoramento de Eucalyptus grandis com a 
procedência de Coff’s Harbor para produtividade e resistência ao cancro 

causado por Diaporthe cubensis – por J.O. Silva; F.C. Justo  (561)  

• Sessão IV: Pomares de sementes clonais de Eucalyptus grandis na África 
do Sul – por G. van Wyk; L.M. Hodgson (em Inglês) -  (566) 

• Sessão IV: Estudos de endogamia em famílias de Eucalyptus grandis com 

diferentes graus de parentesco – por G. van Wyk (em Inglês) - (568) 
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• Sessão IV: Resultados de melhoramento de dois testes de progênie de 

Eucalyptus grandis na idade juvenil – por G. van Wyk (em Inglês) – (572)   

• Sessão IV: Variabilidade genética e correlação de características morfo-
fisiológicas em mudas de Eucalyptus – por R.S. Vinaya Rai; V.M. Srinivasan; 

K. Krishnaswani (em Inglês) – (576)  

• Sessão IV: Melhoramento genético de Eucalyptus saligna na Nova 
Zelândia – por M.D. Wilcox; T. Faulds; T.G. Vincent (em Inglês) – (578)  
 

 

SESSÃO II – GRUPO C 

 
• Sessão II: Alguns efeitos da desrama sobre o crescimento das árvores e a 

qualidade da madeira de Eucalyptus grandis na Zululândia – por B.V. 

Bradenkamp; F.S. Malan; W.E. Conradie  (em Inglês) – (583)  
• Sessão II: Influência do espaçamento de plantio na produtividade florestal 

– por E.A. Balloni (588)  

• Sessão II: Práticas silviculturais para a otimização da produtividade de 

eucaliptos para fibras e energia - por R.C. Kellison (em Inglês) – (593) 
• Sessão II: Silvicultura intensiva para material vegetal melhorado – por Y. 

Laplace; G. Quillet (em Inglês) – (595) 

• Sessão II: Influência da limpeza das cepas no vigor das brotações de 
Eucalyptus spp. – por  A.R. Pereira; G.C. Rezende (597)   

• Sessão II: Efeito do diâmetro das cepas no desenvolvimento de brotações 

de Eucalyptus spp. – por A.R. Pereira; A.J. Regazzi; J.C. Ribeiro; L.R. 
Ramalho (599)  

• Sessão II: Os tratamentos silviculturais das plantações de Eucalyptus no 

sul da África – por A.J. Paynton (em Inglês) – (603) 

• Sessão II: Manejo de eucaliptos para produção de toras para serraria na 
Nova Zelândia – por D.H. Revell (em Inglês) – (606)  

• Sessão II: Implantação de florestas de eucalipto em Nova Zelândia 

usando mudas de raiz nua – por D.H. Revell (em Inglês) – (607)  
• Sessão II: Relatório de regeneração de Eucalyptus camaldulensis Dehnh 

através de plantio clonal – por P. Sa-Ardavut (em Inglês) -  (608) 

• Sessão II: Crescimento e produção de madeira de eucalipto – por J.W. 
Simões; A.S.R. Coelho; H.A. Mello; H.T.Z. Couto (611)   

  

Para abrir e baixar essa Edição 31, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/31_Silvicultura_Edicao_31_1983.pdf  

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/31_Silvicultura_Edicao_31_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/31_Silvicultura_Edicao_31_1983.pdf
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Silvicultura Edição 32: Ano VIII – Setembro/Outubro 1983  

Fast Growing Trees – Volume IV 

Anais do Simpósio IUFRO em Melhoramento Genético e 

Produtividade de Espécies Florestais de Rápido Crescimento  

Índice dos artigos técnicos dessa edição 32: Clique Aqui 

 

Para abrir e baixar essa Edição 32, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/32_Silvicultura_Edicao_32_1983.pdf  

 

Conteúdo principal: 

 

• Abertura e ficha catalográfica  (ao início da revista, sem numeração de 
página) 

• Índice dos artigos (ao início da revista, sem numeração de página) 
• Lista de participantes por países (ao final da revista, sem numeração das 
páginas) 

 

 
SESSÃO III - Grupo C 

 
 

• Sessão III: Efeitos de algumas práticas silviculturais na brotação de 

Eucalyptus saligna Smith – por E.S. Baen; A.L. Mora; G. Bertoloti; R.S. 
Osório (617)  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/32_Silvicultura_Conteudo_Edicao32.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/32_Silvicultura_Edicao_32_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/32_Silvicultura_Edicao_32_1983.pdf
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• Sessão III: Efeito da flutuação populacional das pragas de Eucalyptus spp. 

e seus parasitas predadores através de armadilhas luminosas – por E.S. 

Baena; W. Artur – (620) 
• Sessão III: Insetos da ordem Lepidoptera associados com Eucalyptus spp. 

no Brasil – por E. Berti Filho (623)  

• Sessão III: Primeiros resultados de ensaio de adubação em plantações de 
Eucalyptus em Madagascar – por C. Malvos (em Francês) – (625)  

• Sessão III:  Resistência de espécies de eucalipto ao ataque de Stiphra 

spp. (Orthoptera, Proscopiidae) – por G.J. Moraes; I.E. Pires; S.M. Souza; J. 

Ribaski; C.A.V. Oliveira (626) 
• Sessão III: O oídio em mudas de eucalipto – por E.S.F. Mucci; G.P.B. 

Pitta; N.K.S. Yokomizo (629) 

• Sessão III: Fertilização mineral em Pinus e Eucalyptus – por A.A. Veiga; 
J.L. Moraes - (630) 
 

 
 

SESSÃO IV - Grupo C 

 
• Sessão IV: Absorção de macronutrientes e micronutrientes pelo 

Eucalyptus grandis (Hill ex-Maiden) em função da idade – por A.F.J. Belloti; 
J.R. Sarruge; H.P. Haag; G.D. Oliveira  (633)  

• Sessão IV: Influência de florestas implantadas de Eucalyptus e Pinus 

sobre as propriedades químicas do solo – por H.P. Haag; J.V.C. Rocha Filho; 
G.D. Oliveira; J.R. Sarruge (643) 

• Sessão IV:  Produtividade em quebra-ventos de Eucalyptus na Província 

de Vale, Colômbia – por W.E. Ladrach (em Inglês) – (645) 

• Sessão IV: Estimativa da remoção de biomassa e dos nutrientes em 
plantações de Eucalyptus grandis em regime de mini-rotação – por F. 

Poggiani; H.T.Z. Couto; W. Suíter Filho - (648) 

• Sessão IV: Variação genética na produção de biomassa em Eucalyptus 
grandis – por D.L. Rockwood; L.F. Conde (em Inglês) – (652) 

• Sessão IV: Florestas energéticas: Resultados – por W. Suíter Filho; G.C. 

Rezende; C.J. Mendes; T.S.A. Moraes – (653) 
• Sessão IV: Determinação de equações para Eucalyptus citriodora Hook e 

Eucalyptus saligna conduzidos em regime de alto fuste – por J.L. Timoni; 

L.C.C. Coelho; R.A.A. Veiga – (656) 

• Sessão IV: Equações para estimativas de peso de matéria seca e de 
volume para Eucalyptus propinqua Deane ex-Maiden – por R.A.A. Veiga; 

M.A.M. Brasil – (659) 

• Sessão IV: Crescimento de Eucalyptus deglupta à idade de três anos em 
solos diferentes na Jari – por R.A. Woessner; O.M.N. Lopes (em Inglês) – 

(662) 

 

 
 

SESSÃO V - Grupo C 

 
• Sessão V: Mobilização de elementos minerais por algumas espécies 

arbóreas de rápido crescimento – por F. Brunck (em Francês) - (665)  
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• Sessão V: Estudos de nutrição de Eucalyptus camaldulensis irrigado no 

norte da Austrália – porD.M. Cameron; S.J. Rance; E.A. Williams (em 

Inglês) – (669)  
• Sessão V: Os aspectos nutricionais da silvicultura de rotações curtas – por 

W.J.B. Crane; R.J. Raison (em Inglês) - (670)  

• Sessão V: Biomassa e absorção de nutrientes em florestas adubadas de 
Eucalyptus globulus – por R.N. Cromer; E. Williams; D. Tompkins (em 

Inglês) -  (672)  

• Sessão V: Conteúdo mineral de Eucalyptus globulus, Pinus pinea e 

Quercus suber e a biociclagem de alumínio dessas espécies nos mesmos 
tipos de solo e clima mediterrâneo – por E.G. Esparcia (em Espanhol) – 

(675)  

• Sessão V: Produtividade  a longo prazo de plantações tropicais: Uma 
apreciação – por J. Evans (em Inglês) – (678) 

• Sessão V: Pesquisa sobre irrigação e tolerância ao sal em Eucalyptus em 

Israel – por J. Kaplan (em Inglês) – (681) 
• Sessão V: Variação estacional do conteúdo de nutrientes nas folhas de 

Eucalyptus grandis – por A.P.G. Schonau (em Inglês) - (683) 

 
 

 
SESSÃO V – Grupos A, B 

 
• Sessão V: DANISH/FAO – Centro de Sementes Florestais da Dinamarca - 

por H. Barner; H. Keiding (em Inglês) - (685)  

• Sessão V: Coleta e difusão de sementes pelo C.T.F.C. – Centre Technique 
Forestier Tropical – por  C. Cossalter (em Francês) - (696) 

• Sessão V: Contribuição do C.T.F.T. para a coleta e difusão de sementes e 

material vegetativo de espécies de rápido crescimento, excluindo os 
Eucalyptus – por C. Cossalter (em Francês) - (697)  

• Sessão V: Programa cooperativo de melhoramento genético de Pinus 

radiata  – por R. Delmastro (em Espanhol) - (699)  
• Sessão V: Acervo genético de Pinus radiata para conservação ex-situ e 

seleção – por K.G. Eldridge (em Inglês) - (702) 

• Sessão V: Usos estratégicos do pólen em programas internacionais de 

melhoramento florestal - por E.C. Franklin (em Inglês) - (704) 
• Sessão V: Os esforços combinados indústria-universidade-governo para 

formar o “Central America and Mexico Coniferous Resources Cooperative” – 

CANCORE  - por C.M. Gallegos; B.J. Zobel; W.S. Dvorak (em Inglês) - (707)  
• Sessão V: Progressos nos estabelecimentos de um programa cooperativo 

de melhoramento florestal no Sudeste da Ásia – por J.J. Granhof (em 

Inglês) - (709)  
• Sessão V: Restrições ao intercâmbio e procura internacional de materiais 

para melhoramento genético de árvores - por M.H. Ivory (em Inglês) - 

(713)  

• Sessão V: O Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - por W.S. Jacob 
(714)  

• Sessão V: O valor da importação de recursos genéticos selecionados em 

melhoramento genético florestal de espécies exóticas – por L.J. Mullin; N.P. 
Denison (em Inglês) - (718)  
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• Sessão V: Estratégias para melhoramento florestal e cooperação 

internacional - por G. Namkoong; R.D. Barnes; J. Burley (em Inglês) - 

(721)  
• Sessão V: Estudos cooperativos internacionais de progênies de Pinus 

caribaea Morelet var. hondurensis Barr. et Golf. iniciados pelo 

Departamento de Silvicultura de Queensland - por D.G. Nikles; R.S. Newton 
(em Inglês) - (724)  

• Sessão V: Progresso no programa cooperativo de melhoramento genético 

de coníferas tropicais de terras baixas – por C. Palmer; R.L. Willian; D.G. 

Nikles (em Inglês) - (729)  
• Sessão V: Progresso no programa global para melhor aproveitamento de 

recursos genéticos florestais- por C. Palmberg (em Inglês) - (732)  

• Sessão V: Sistema e progressos de programas cooperativos de 
melhoramento de árvores com Pinus radiata no sul da Austrália – por L.A. 

Peidreick (em Inglês) - (736)  

• Sessão V: Programa de melhoramento florestal de Pinus radiata na Nova 
Zelândia: Progressos, problemas e planejamento futuro - por C.J.A. 

Shelbourne (em Inglês) - (738)  

• Sessão V: Coleta, distribuição e melhor aproveitamento de recursos 

florestais australianos: O programa do Centro de Sementes, Divisão de 
Pesquisa Florestal, CSIRO, Canberra - por J.W. Turnbull; J.C. Doran (em 

Inglês) - (741)  

• Sessão V: A cooperação no setor de melhoramento florestal no sul da 
África - por H.V. van der Sijde; N.P. Denison (em Inglês) - (743)  

• Sessão V: Procura internacional e troca de material para melhoramento 

genético florestal - por M.D. Wilcox (em Inglês) - (745) 

 

 

 
SESSÃO VI – Grupos B, C 

 
• Sessão VI: Aplicação de citocinina e fungicidas na enxertia de Eucalyptus 

urophylla S.T. Blake e Eucalyptus dunnii Maiden, executados por borbulhia 

em janela aberta e garfagem de fenda cheia – por  G. Bertoloti; A.R. Higa; 

A.L. Mora; A.N. Gonçalves; M. Ferreira (749)  
• Sessão VI: Efeito do armazenamento de material vegetativo na enxertia 

de Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden – por G. Bertoloti; A.L. Mora; A.R. 

Higa; A.N. Gonçalves; M. Ferreira (752)  
• Sessão VI: Enxertia homoplástica e heteroplástica entre Eucalyptus 

grandis Hill ex-Maiden e Eucalyptus urophylla S.T. Blake pelo método inglês 

complicado – por G. Bertoloti; A.L. Mora; A.R. Higa; A.N. Gonçalves; M. 

Ferreira (753)  
• Sessão VI: Enxertia de Eucalyptus urophylla S.T. Blake pelos métodos 

garfagem e fenda cheia e borbulhia em janela aberta – por G. Bertoloti; A.L. 

Mora; A.R. Higa; A.N. Gonçalves; M. Ferreira (755)  
• Sessão VI: Morfologia e anatomia das sementes e plântulas de Eucalyptus 

camaldulensis Dehn – por C.M. Beltrati (756)  

• Sessão VI:  Enraizamento de estacas de Eucalyptus: Um mito desfeito – 
por A.M. Borba; A. Brune (758) 

• Sessão VI: Controle ambiental para enraizamento de estacas em clima 

subtropical – por A.M. Borba; R.M. Corrêa (760)  
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• Sessão VI:  Estudo comparativo do comportamento de alguns híbridos de 

Eucalyptus spp. – por R.A. Brigatti; M. Ferreira; A.P. Silva; M. Freitas (761)  

• Sessão VI: Introdução à brotação em Eucalyptus saligna S.M. – por A. 
Brune; H.N. Paiva (764)  

• Sessão VI: Manejo de pomares de sementes de Eucalyptus regnans: 

Seleção, estratégia e estudos – por J.N. Cameron; P.D. Kube (em Inglês) - 
(765)  

• Sessão VI: Manejo de pomares de sementes por mudas de Eucalyptus 

regnans. II. Densidade, colheita e aspectos econômicos – por J.N. 

Cameron; P.N. Ginn (em Inglês) – (768)  
• Sessão VI: Produção massal de Eucalyptus spp. através de estaquia – por 

E. Campinhos Jr.; Y.K. Ikemori (em Inglês) – (770)   

• Sessão VI: Criação e multiplicação vegetativa através de estaquia de 
híbridos de Eucalyptus no Congo – por J.C. Delwaulle (em Francês) – 

(775)   

• Sessão VI: Produção massal de estacas enraizadas de Eucalyptus na 
República Popular do Congo – por J.C. Delwaulle; Y. Laplace; G. Quillet (em 

Francês) – (779)   

• Sessão VI: Seleção e multiplicação vegetativa de híbridos de Eucalyptus 

resistentes à geada – por D.X. Destremau; J.N. Marien; M. Boulay (em 
Francês) – (781)  

• Sessão VI: Reversão à juvenilidade e clonagem de Eucalyptus urophylla 

S.T. Blake em sistemas de cultura de célula e de tecido – por A.N. 
Gonçalves (em Inglês) – (786)   

• Sessão VI: Testes preliminares para predição da incompatibilidade na 

enxertia de Eucalyptus spp. – por A.N. Gonçalves (787)   
• Sessão VI: Produção de sementes de Eucalyptus pela FEPASA – por J.T.A. 

Gurgel (em Inglês) – (788)  

• Sessão VI: Propagação vegetativa de Eucalyptus através de cultura de 

tecidos – por V.J. Hartney; P.K. Barker (em Inglês) – (791)   
• Sessão VI: Efeito da procedência em enxertia de Eucalyptus dunnii Maiden 

por garfagem em fenda cheia – por A.R. Higa; A.L. Mora; G. Bertoloti; A.N. 

Gonçalves; M. Ferreira  – (793)   
• Sessão VI: Propagação vegetativa de progênies de Eucalyptus urophylla 

S.T. Blake por borbulhia em janela aberta – por A.R. Higa; A.L. Mora; G. 

Bertoloti; S. Oda; A.N. Gonçalves; M. Ferreira  – (794)   

• Sessão VI: Sobrevivência de clones de Eucalyptus urophylla S.T. Blake em 
bancos clonais instalados em Piracicaba (SP) e Casa Branca (SP) – por A.R. 

Higa; A.L. Mora; G. Bertoloti; A.N. Gonçalves; M. Ferreira  (796)   

• Sessão VI: Desenvolvimento d pomares das espécies Eucalyptus 
tereticornis SM. E. robusta SM, E. maculata Hook, E. paniculata SM e E. 

umbra R.T. Baker - por Y.P.C. Páztor; P.S. Fernandes  (797) 

  
 

 

SESSÃO VII – Grupos A, B, C 

 
• Sessão VII: Qualidade da madeira de Eucalyptus saligna SM para serraria 
como um guia para seleção de árvores para melhoramento e colheita de 

sementes – por N.A. Barr (em Inglês) – (800)  
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• Sessão VII: Densidade básica, teor de holocelulose e rendimento em 

celulose de madeira de Eucalyptus grandis – por L.E.G. Barrichelo; J.O. 

Brito; H.T.Z. Couto; E. Campinhos Jr.  (802)  
• Sessão VII: Densidade básica da madeira de Pinus elliottii em três regiões 

do estado de São Paulo – por M.A.M. Brasil; R.A.A. Veiga; L.C.C. Coelho; 

R.G. Montagna (809) 
• Sessão VII: Variação das qualidades tecnológicas da madeira de framiré 

de plantações na Costa do Marfim – por P.Y. Durand (em Francês) – (811) 

• Sessão VII: Variações nas propriedades da madeira e nas características 

da celulose em algumas plantações de pinheiros tropicais – por P.Y. Durand 
(em Francês) – (816)   

• Sessão VII: Anéis de crescimento e clima em Eucalyptus – por E.S.B. 

Ferraz (em Inglês) – (821)  
• Sessão VII: Em busca da qualidade ideal da madeira de eucalipto para 

produção de celulose: Eucalyptus tropicais – por C.E.B. Foelkel; C.A. 

Busnardo; C. Zvinakevicius; M.F.B. Borssatto (822)  
• Sessão VII: Relações entre densidade básica, conteúdo de extrativos e 

higroscopicidade em madeira de Araucaria angustifolia e Eucalyptus 

citriodora - por I.P. Jankowski (em Inglês) – (826) 

• Sessão VII: A necessidade de programas integrados de melhoramento 
genético florestal em relação às espécies, às procedências e às propriedades 

da madeira – por T. Mansson (em Inglês) – (828)  

• Sessão VII: Variação da densidade básica de madeira em diversas 
procedências de Eucalyptus grandis Hill ex-Maiden – por C.J. Mendes; W. 

Suíter Filho; G.C. Rezende; T.S.A. Moraes (832)  

• Sessão VII: Peso de matéria seca, densidade básica e dimensões de fibras 
de Pinus caribaea Mor. var. hondurensis Bar. et Golf. – por R.G. Montagna; 

O. Barbosa; M.A.M. Brasil; R.A.A. Veiga; D.V. Toledo Filho (837)  

  
 

Para abrir e baixar essa Edição 32, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/32_Silvicultura_Edicao_32_1983.pdf  

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/32_Silvicultura_Edicao_32_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/32_Silvicultura_Edicao_32_1983.pdf
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Silvicultura Edição 33: Ano VIII - Novembro/Dezembro 1983 

2º Seminário sobre Resinas de Pinus Implantados no Brasil  

 
Conteúdo principal: 

 
• Índice e ficha catalográfica (03) 

• Painel de encerramento: Discussão dos problemas políticos e econômicos 
do setor, aprovação de proposições e formalização das conclusões (05) 
• Aspectos operacionais da resinagem – por R.G.S Osório (11) 
• Qualidade da resina de coníferas – por R.M.V. Assumpção; M.C.S. Jordão 

(14) 
• Obtenção de resinas em regiões tropicais – por N. Nicolielo (27) 
• Obtenção de resinas em Pinus de regiões temperadas – por C.A. Schreiner 

(33) 
• Efeitos da resinagem na produtividade florestal – por P.S. Fernandes (40) 

• O uso de Ethrel na resinagem de Pinus – por J.F. Franco; J.C.M. Rando; 

J.L. Stape (43) 
• Pesquisa sobre resinagem no Instituto Florestal – por M.A.O. Garrido; C. 

Ribas; J.L. Assini; L.M.A.G. Garrido (48) 
• Disponibilidade de florestas de Pinus para resinagem no Brasil – por 

H.T.Z. Couto (54) 
• Obtenção de tall oil na indústria de celulose – por R. Coraiola (58) 
• Considerações técnicas e potencialidade da produção de derivados de 

resinas de Pinus – por M. Homa (61) 

 

 

Para abrir e baixar essa Edição 33, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/33_Silvicultura_Edicao_33_1983.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/33_Silvicultura_Edicao_33_1983.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/33_Silvicultura_Edicao_33_1983.pdf
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Silvicultura Edição 34: Ano IX - Janeiro – Fevereiro 1984 

I SEMADER - Primeiro Seminário sobre Processamento e 

Utilização de Madeiras de Reflorestamento – Parte 1 

Conteúdo principal: 

 
• Índice e ficha catalográfica (03) 

• I Seminário sobre Processamento e Utilização de Madeiras de 

Reflorestamento. Curitiba, 24 e 25 de outubro de 1983 (07) 
• Produção de madeira de qualidade para processamento mecânico – por 

R.H. Ponce (09) 
• Considerações básicas sobre o desdobro de Pinus spp. – por J.A.A. Vianna 

Neto (15) 
• Programas de secagem: Fundamentos teóricos e sua aplicação para a 

madeira de Pinus spp. – por I.P. Jankowsky (21) 
• Novas técnicas de secagem de madeira – por I. Tomazelli (25) 
• Controle preventivo de deterioração em toras de madeira serrada durante 

a secagem – por S. Milano (31)  

• Utilização de Pinus na produção de laminados e compensados – por O.J.R. 
Aguiar (37) 
• Sistema construtivo em construções habitacionais – por G.L. Lima (45) 
• Utilização de madeira de Pinus em habitação rural – por R.G. Montagna 

(49) 
• Pinus spp. como matéria-prima para produção de chapas de partículas 

estruturais – por S. Keinert Júnior (51) 
• Debates: Perguntas e respostas (55) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 34, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/34_Silvicultura_Edicao_34_1984.pdf  
 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/34_Silvicultura_Edicao_34_1984.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/34_Silvicultura_Edicao_34_1984.pdf
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Silvicultura Edição 35: Ano IX - Março – Abril 1984 

I SEMADER - Primeiro Seminário sobre Processamento e 

Utilização de Madeiras de Reflorestamento  -  Parte 2 

– Continuação de apresentação dos trabalhos  

 

Conteúdo principal: 

 
• Índice e ficha catalográfica (03) 

• Técnicas modernas de desdobro de Pinus com aproveitamento de resíduos 

– por H. Moosmayer (07) 
• Equipamentos para desdobro de madeira  - por R.G. Schiffer (13) 
• Colagem e acabamento de madeiras de reflorestamento – por L.T. Watai 

(15) 

• Madeira estrutural de Pinus – por J.N. Garcia (19) 
• Madeiras de reflorestamento – Pinus: Aspectos gerais de mercado e 

comercialização – por N.R.S. Azeredo (25) 
• Controle de qualidade: Procedimentos básicos para comercialização de 
compensados de Pinus – por A. Simioni (29) 

• Debates: Perguntas e respostas (33) 
• Painel de avaliação (35) 
• Solenidade de encerramento (37) 
• Pinus spp. como matéria-prima para produção de chapas de partículas 

estruturais – por S. Keinert Júnior (51) 
• Notícias do setor florestal (39) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 35, clicar no endereço a seguir:  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/35_Silvicultura_Edicao_35_1984.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/35_Silvicultura_Edicao_35_1984.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/35_Silvicultura_Edicao_35_1984.pdf
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Silvicultura Edição 36: Ano IX - Maio - Junho 1984 

 

Legislação Florestal de 1983 (Portarias, Decretos e Leis 

Florestais)  

 

Conteúdo principal: 

• Ficha catalográfica (01) 

• Editorial – por Ronaldo Algodoal Guedes Pereira (01) 
• Portarias, decretos, leis florestais (02) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 36, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/36_Silvicultura_Edicao_36_1984.pdf  

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/36_Silvicultura_Edicao_36_1984.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/36_Silvicultura_Edicao_36_1984.pdf
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Silvicultura Edição 37: Ano X – 1985 

 

I SEMIFLORA  

Primeiro Seminário sobre Potencialidade Florestal do Semi-

Árido Brasileiro  

 

Conteúdo principal: 

 

• Editorial e ficha catalográfica (03) 

• Índice dos trabalhos apresentados (04) 
• Programa do seminário (06) 
• Locução de abertura (08) 

• Contribuição da Sudene para utilização do potencial florestal do Semi-
Árido – por I.V. Andrade (09) 
• Efeitos hidrológicos do reflorestamento com algaroba (Prosopis sp) em 

microbacias experimentais em Cruzeta-RN – por G.C. Andrade; S.H.L. 

Vasconcelos; W.P. Lima; R.L. Brito (18) 
• Variabilidade genética e perspectivas de sua exploração nas populações 

de algaroba (Prosopis juliflora) existente no nordeste brasileiro - por I.E. 

Pires; P.Y. Kageyama (24) 
• Potencialidades de utilização da algarobeira – por B.V. Mendes (26) 
• Espécies potenciais para reflorestamento em regiões semi-áridas – por 

P.C.F. Lima (28) 
• A política de reflorestamento para o Nordeste Semi-Árido – por M.S. Reis 

(33) 
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• Projeto Canaã: Programa de aproveitamento hidro-agrícola do Semi-Árido 

Paraibano – por J. Silvino Sobrinho (38) 
• A importância prática do consórcio da algarobeira (Prosopis juliflora) com 
plantas forrageiras e culturas de subsistência – por A.Q. Alves; S.V. Campos 

(43) 
• Novas tecnologias para reflorestamento na Região Semi-Árida – por H.D. 
Silva (47) 
• Algarobeira: Uma alternativa para preservar as espécies nativas do 

Nordeste Semi-Árido – por M.A. Drumond; I.E. Pires; J.O. Brito (51) 
• Conclusões do evento (53) 
• Relação dos participantes do I SEMIFLORA – João Pessoa/PB – 16 e 

17.08.1984 (26) 

 

 

Para abrir e baixar essa Edição 37, clicar no endereço a seguir:  

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/37_Silvicultura_Edicao_37_1985.pdf  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/37_Silvicultura_Edicao_37_1985.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/37_Silvicultura_Edicao_37_1985.pdf
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Silvicultura Edição 38: Ano X – 1985 

 

Legislação Florestal de 1984 (Portarias, Decretos e Leis 

Florestais) 

 

Conteúdo principal: 

 

• Ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Ronaldo Algodoal Guedes Pereira (03) 

• Índice. Legislação florestal brasileira. Relação cronológica (04) 

• Portarias, decretos, leis florestais (09) 

 

Para abrir e baixar essa Edição 38, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/38_Silvicultura_Edicao_38_1985.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/38_Silvicultura_Edicao_38_1985.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/38_Silvicultura_Edicao_38_1985.pdf
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Silvicultura Edição 39: Ano X – 1985 
 

 

I SIMPRA  
 

Primeiro Simpósio sobre Controle Integrado de Pragas 

Florestais 
 

 

Conteúdo principal: 

 
• Editorial e ficha catalográfica (01) 
• Conteúdo e programação do simpósio (04) 
• O parasitismo no controle integrado de pragas florestais – por E. Berti 

Filho (07) 
• A predação no controle integrado de pragas florestais – por V. Aun (11) 
• Controle microbiológico de pragas de florestas – por S.B. Alves; E. Berti 

Filho (15) 
• Manejo integrado de pragas florestais – por M.E.M. Habib (19) 
• O melhoramento ambiental no manejo integrado de pragas: Um exemplo 

na Aracruz Florestal – por A.F. Almeida; A.J. Laranjeiro; J.E.M. Alves (21) 

• Os feromonas e o controle de pragas florestais – por J.H.P. Macedo (26) 
• Perspectiva para o controle da saúva, Atta sexdens rubropilosa 

(Hymenoptera – Formicidae) com formicidas a base de cobre – por O. 

Nagano; J.E.M. Alves; C.A. Perez (30) 
• Os porta-iscas no controle das saúvas (Atta, Formicidae) em florestas 
implantadas de eucaliptos: Análise de eficiência em 4 densidades – por 

J.E.M. Alves; A.F. Almeida; A.J. Laranjeiro (32) 

• Emprego de porta-iscas em relação ao sistema convencional de aplicação 
de iscas granuladas no controle de saúvas (Atta spp., Formicidae) na 
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Aracruz Florestal: Uma análise operacional – por C.G. Marques; J.E.M. 

Alves; W. Souza; A.J. Laranjeiro; R. Maciel; A.F. Almeida (34) 
• Teste de eficiência de porta-iscas no controle de formigas cortadeiras do 
gênero Acromyrmex em florestas de eucaliptos em diferentes fases de 

desenvolvimento – por P.H. Groke Júnior; A.F. Almeida; M.A. Ulhoa (39) 
• Teste de eficiência de porta-iscas no controle de formigas cortadeiras em 
florestas implantadas de eucaliptos em maturação e em regeneração – por 

P.H. Groke Júnior; A.F. Almeida; A.R. Pereira (41) 
• Painel de encerramento. Discussão dos problemas do setor (42) 
• Relação de participantes do I SIMPRA (45) 
 

 

Para abrir e baixar essa Edição 39, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/39_Silvicultura_Edicao_39_1985.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/39_Silvicultura_Edicao_39_1985.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/39_Silvicultura_Edicao_39_1985.pdf
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Silvicultura Edição 40: Ano XI - 1986 

 

Legislação Florestal e Correlata de 1985  

(Portarias, Decretos e Leis Florestais) 

 

Conteúdo principal: 

• Ficha catalográfica (01) 

• Editorial – por Ronaldo Algodoal Guedes Pereira (01) 

• Índice. Legislação florestal brasileira. Relação cronológica (02) 

• Portarias, decretos, leis florestais (05) 
 

 

Para abrir e baixar essa Edição 40, clicar no endereço a seguir:  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/40_Silvicultura_Edicao_40_1986.pdf 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/40_Silvicultura_Edicao_40_1986.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/40_Silvicultura_Edicao_40_1986.pdf
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Silvicultura Edição 41: Ano XI – Edição Especial  
 

 

Anais do 5º Congresso Florestal Brasileiro  

(Organização, Estrutura, Regimento, Programa, Trabalhos) 
 

 

Programa resumido do evento e mostrado no conteúdo dessa edição 41: 

Clique Aqui (Somente o Programa Sumário)  

 

Para abrir e baixar a Edição 41, em sua revista completa, 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) 

• 5º Congresso: Comitê organizador, estrutura, organização, temas, 

objetivos, regimento (07) 

• Programa sumário (11) 
  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/Silvicultura_Programa+Congresso_Edicao_41.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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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) 

• 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) 
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• 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 – 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. – 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) 

• 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) 
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• 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)  

• 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)  
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• 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)  

• RESUMO: Comparação entre dois métodos de avaliação e análise dos 

danos de geada em mudas de Eucalyptus viminalis  - por L. Lisbão Júnior 
(70) 

• RESUMO: Auto-ecologia e cultivo experimental de Aspidosperma 

polyneuron (Peroba rosa) e Cedrela fissilis (Cedro) – por L.A. Zouza; S.S. 
Martins (70) 

• RESUMO: Armazenamento de sementes de jacatirão-açu: Miconia 

cinnamomifolia – por M.H. Queiroz (70) 

• RESUMO: Manejo do eucalipto para obtenção simultânea de madeira para 
serraria e fibras – por M.C. Ferreira; P.S. Fernandes; J.L. Stape (70) 

• RESUMO: Germinação de sementes liofilizadas de Pinus elliottii var elliottii 

e Pinus caribaea var hondurensis – por M.B. Figliolia; A. Silva; D.C.P. 
Jardim (71) 

• RESUMO: Influência do cultivo de Pinus sobre algumas propriedades 

químicas de um solo de cerrado – por M.I.M.S. Lopes; M.A.O. Garrido; 
F.A.F. Mello (71) 

• RESUMO: Estabelecimento de mudas de Albizia lebbek – por M.A. Amaro; 

S.R. Goi; J. Jacob Neto (71) 

• RESUMO: Métodos para avaliação das consequências do manejo intensivo 
na produtividade futura de plantações de eucalipto – por M.G.F. Reis; J.P. 

Kimmins (71) 

• RESUMO: Importância do sistema radicular no crescimento inicial de 
brotos de Eucalyptus spp. – por M.G.F. Reis; J.P. Kimmins (71) 

• RESUMO: Densidade do plantio de palmiteiro (Euterpe edulis) em regime 

de sombreamento definitivo – por M.L.A. Bovi; L.A. Saes; M. Cardoso; J. 

Cione (71) 
• RESUMO: Contribuição de fungos formadores de micorrizas vesicular-

arbusculares no desenvolvimento de Eucalyptus grandis em condições de 

casa de vegetação – por M.F. Reis; T.L. Krugner (72) 
• RESUMO: Diferentes velocidades de crescimento diamétrico em Pinus 

elliottii var. elliottii – por M.A. Fagundes; R.C. Romanelli; R.A.L.V. Freire 

(72) 
• RESUMO: Efeito do tratamento de sementes de cardeiro (Scleronema 

micrantum) – Bombacaceae – com fungicida e inseticida de germinação – 

por M.N. Nunes; V.P. Varela (72) 

• RESUMO: O planejamento da arborização e as necessidades de manejo e 
tratamentos culturais das árvores de ruas de Curitiba/PR – por M.S. Milano 

(72) 

• RESUMO: Substrato e temperatura de germinação para sementes de pau-
ferro (Astronium balansae) – por N. Alcalay; M.G. Antonio; D.M.I. Amaral 

(72) 
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• RESUMO: Confronto entre métodos de desbastes – por O. Vilas Boas; 

L.M.A.G. Garrido; M.A.O. Garrido (72) 

• RESUMO: Influência do enraizamento na sobrevivência e regeneração 
após corte de Eucalyptus urophylla plantado em condições de cerrado – por 

P.R.O. Macedo; F.A. Ribeiro; W. Suiter Filho (73) 

• RESUMO: Contribuição ao estudo sobre métodos de reforma para 
reflorestamento em regiões acidentadas – por P.R.O. Macedo; F.A. Ribeiro; 

W. Suiter Filho; G.C. Rezende (73) 

• RESUMO: Manejo do eucalipto pelo “CCT Method” visando madeira para 

serraria – por P.S. Fernandes; M.C. Ferreira; J.L. Stape (73) 
• RESUMO: Sistemas alternativos de produção de mudas de Eucalyptus – 

por P.S. Fernandes; M.C. Ferreira; J.L. Stape (73) 

• RESUMO: Estudo da fenologia de Copaiba langsdorffii, Maprounea 
guyanensis; Tapiriria guianensis e Protium heptaphyllum durante 15 meses 

na Fazenda Água Limpa (FAL-DF) – por R.M. Cabral; J.M. Felfili; J.W.B. 

Machado; M.N. Mendonça; M.L.M. Thomé (73) 
• RESUMO: Influência da temperatura, do substrato e da luminosidade na 

germinação das sementes de seringueira (Hevea brasiliensis) – por R.L.G. 

Macedo; N. Ventorim; M.G.G.C. Vieira; R.D. Veiga (73) 

• RESUMO: Avaliação da qualidade fisiológica das sementes de seringueira 
(Hevea brasiliensis) – por R.L.G. Macedo; N. Ventorim; M.G.G.C. Vieira; 

R.D. Veiga (74) 

• RESUMO: Comparação entre testes de viabilidade para as sementes de 
seringueira (Hevea brasiliensis) - por R.L.G. Macedo; N. Ventorim; M.G.G.C. 

Vieira; R.D. Veiga (74) 

• RESUMO: Eficiência da repicagem na produção de mudas de louro (Cordia 
trichotoma) e Gonçalo-Alves (Astronium fraxinifolium) – por R.M. Jesus; 

J.L.F. Batista; M.S. Menandro (74) 

• RESUMO: Observações preliminares sobre a periodicidade e taxa de 

crescimento em árvores tropicais – por R.E. Vetter; P.C. Botosso (74) 
• RESUMO: Análise da adubação fosfatada na produção física e econômica 

da acácia-negra (Acacia mearnsii) – por R. Maestri; L.R. Graça; J.W. 

Simões; A.J.P. Freitas (74) 
• RESUMO: Influência da profundidade da semeadura e sombreamento na 

produção de mudas de andiroba (Carapa guianensis) – por R.O. Martins; 

V.P. Varela (74) 

• RESUMO: Resposta de mudas de Colubrina gandulosa a diferentes 
composições de substrato: fase de viveiro – por R.O. Nodari; M.P. Guerra; 

A. Reis (75) 

• RESUMO: Perspectivas do palmiteiro (Euterpe edulis) no sul do Brasil – 
por R.O. Nodari; M.P. Guerra; A. Reis (75) 

• RESUMO: Uso do ethrel (ácido 2 cloroetil fosfônico) na indução de 

brotação de eucalipto – por S.C.S. Rosado; J.T. Lima (75) 
• RESUMO: Ecofisiologia comparativa de espécies florestais pioneiras e 

clímaxes. Variação na alocação do fotossintetato – por U.C. Malavasi (75) 

• RESUMO: Ensaios com frutos e sementes de juazeiro – por V.A. Rodrigues 

(75) 
• RESUMO: Experimento comparativo para desenvolvimento de espécies 

nativas ao nível de arboreto – por V.H. Zelazowski (76) 

• RESUMO: Reflorestamento energético e ecológico – por V.H. Zelazowski 
(76) 
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• RESUMO: Efeitos de solventes orgânicos na viabilidade de pólen de 

Eucalyptus spp. – por V.A. Souza; A.N. Gonçalves (76) 

• RESUMO: Uma nova perspectiva para o manejo de florestas densas da 
Amazônia - por V.M. Viana (76) 
  
 

Sessão Genética e Melhoramento Florestal 

 
• Position Paper: Conservação genética “in situ” e uso múltiplo da floresta – 
por P.Y. Kageyama; C.A.F. Castro (77)  

• Economia da conservação “in situ” de recursos genéticos florestais – por 

J.J. Griffith (80)  
• Conservação genética “in situ” de populações de espécies arbóreas – por 

J.A. Silva (85)  

• Conservação genética “ex situ” de populações de espécies de Eucalyptus – 
por R.A. Silveira (89)  

• Amostragem genética de populações naturais – por R. Venkovsky (95)  

• Avaliação do comportamento de 18 essências florestais aos 10 anos de 

implantação  – por L.B.X. Silva; F. Reichmann Neto (101)  
• Manejo e melhoramento de florestas de Eucalyptus em areias quartzosas 

na região nordeste do estado de São Paulo – por L.C. Rodrigues; B. Vastano 

Júnior; A.P. Silva (104)  
• Variação da densidade básica da madeira entre procedências de 

Eucalyptus urophylla – por M.A.M. Brasil; F.S. Vieira; H.T.Z. Couto; R.A.A. 

Veiga (110)  

• RESUMO: O cumbaru – Dipteryx alata. Estudo de diferentes procedências 
e progênies - por A.C.M.F. Siqueira; J.C.B. Nogueira; E. Morais; P.Y. 

Kageyama; J.M.T. Murgel; M.A. Zandarin (113)  

• RESUMO: O jequitibá-rosa – Cariniana legalis. Uma espécie em extinção – 
por A.C.M.F. Siqueira; J.C.B. Nogueira; A.C.S. Zanatto; G. Mariano; I.M. 

Cruz (113)  

• RESUMO: Conservação dos recursos genéticos da guarucaia Peltophorum 
dubium  – por A.C.M.F. Siqueira; J.C.B. Nogueira; A.C.S. Zanatto; E. 

Morais; M.A. Zandarin (113)  

• RESUMO: Variação genética em progênies de árvores de pomar de 

sementes por mudas de Eucalyptus grandis na região de Biritiba Mirim  – 
por A.M.M. Menck; S. Oda; P.Y. Kageyama (113)  

• RESUMO: Ensaio de procedências de Eucalyptus urophylla – por A.A. 

Fonseca; M. Barbosa; R.C. Lobato (114)  
• RESUMO: Teste de espécies e procedências de eucaliptos em Nísia 

Floresta, estado do Rio Grande do Norte - por A.G. Fonseca; I.B. Silva; 

M.A.S. Galvão (114)  
• RESUMO: Competição de espécies e origens de Eucalyptus na região de 

Mogi Mirim, São Paulo – por C.L.S. Pires; P.R. Parente (114)  

• RESUMO: Comportamento do híbrido E. grandis x E. urophylla e de 

procedências de E. grandis, E. urophylla e E. umbra nas regiões de Mogi 
Mirim e Luiz Antônio, São Paulo – por D. Toledo Filho; C.L.S. Pires; P.R. 

Parente; A.C.S. Zanatto (114)  

• RESUMO: Teste de origens de Pinus caribaea Morelet – por D.V. Toledo 
Filho; C.L.P. Silva; P.R.F. Rosa  (114)  
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• RESUMO: Introdução de espécies/procedências de Eucalyptus na Região 

Amazônica – por E.C.M. Fazzio; W.S. Jacob; M. Seito (114)  

• RESUMO: Efeitos da interação genótipo x ambiente em progênies de 
Eucalyptus saligna Smith – por E.S. Mori; L.R.D. Lello; P.Y. Kageyama (114)  

• RESUMO: Variação entre procedências de Pinus elliottii var. elliottii no Rio 

Grande do Sul – por H.R.B. Amaral; J.Y. Shimizu (115)  
• RESUMO: Estabilidade genotípica e adaptabilidade como critérios para 

seleção de Pinus elliottii – por J.Y. Shimizu (115)  

• RESUMO: Variabilidade entre procedência de Pinus taeda na região de 

Santa Maria, RS – por J.Y. Shimizu; H.R.B. Amaral (115)  
• RESUMO: Estimativas de parâmetros genéticos em progênie de meios-

irmãos de E. maculata Hook – por J. Iijima; P.Y. Kageyama; R.M. Pacheco 

(115)  
• RESUMO: Estudos de progênies e procedências do amendoim Pterogyne 

nitens – por J.C.B. Nogueira; A.C.M.F. Siqueira; E. Morais; M.S.S. Iwane 

(115)  
• RESUMO: Testes de progênies e procedências de pau d’alho Gallesia 

gorarema– por J.C.B. Nogueira; A.C.M.F. Siqueira; A.C.S. Zanatto; E. 

Morais; M.S.S. Iwane  (115)  

• RESUMO: Testes de progênies e procedências de aroeira Astronium 
urundeuva – por J.C.B. Nogueira; A.C.M.F. Siqueira; E. Morais; M.S.S. 

Iwane (116)  

• RESUMO: Teste de procedência de Eucalyptus camaldulensis e Eucalyptus 
tereticornis para a região semi-úmida do estado do Maranhão – por J.E.M. 

Ferreira; H.J.O. Krogh; A.L.M. Menck; S. Oda (116)  

• RESUMO: Comportamento de espécies florestais nativas em áreas de 
depleção de reservatórios – por J.L.G. Salvador (116)  

• RESUMO: Manejo de áreas produtoras de sementes visando à 

operacionalização de programas de melhoramento genético baseados em 

multipopulações – por J. Zani Filho; E.A. Balloni; P.Y. Kageyama  (116)  
• RESUMO: Eucalyptus spp – Sementes oriundas da Austrália – por L.C.C. 

Coelho; A.C.M.F. Siqueira; E. Gianotti; J.L. Morais; J.C.B. Nogueira; J.L. 

Timoni; O. Buzatto; R.C. Romanelli (116)  
• RESUMO: Experimentação com Pinus spp – por L.C.C. Coelho; J.L. Timoni; 

O. Buzatto; J.E.A. Bertoni (116)  

• RESUMO: Estudo da variação genética em progênies de Eucalyptus 

grandis para características de crescimento, densidade básica da madeira e 
resistência à podridão branca de cerne – por M. Onuki; J.V. Gonzaga; A.J.P. 

Freitas; L.R.D. Rech (117)  

• RESUMO: Plantio de Pinus na região sudoeste do estado de São Paulo – 
por M.A.O. Garrido; L.M.A.G. Garrido; H.M. Silva (117)  

• RESUMO: Tungue: uma opção florestal para o Rio Grande do Sul – por 

M.G. Antônio; L. Beltrão; J.M.O. Vasconcellos (117)  
• RESUMO: Avaliação do florestamento e do potencial de produção de 

sementes de Eucalyptus dunnii no Brasil – por M.E. Graça (117)  

• RESUMO: Híbridos interespecíficos de palmiteiro (Euterpe oleracea x 

Euterpe edulis) – por M.L.A. Bovi; G. Godoy Júnior; L.A. Sáes (117)  
• RESUMO: Comportamento de espécies de Eucalyptus aos 30 meses em 

Tianguá, Ceará – por P.C.E. Frota; P.C.F. Lima  (117)  

• RESUMO: Ensaio internacional de procedências de Pinus oocarpa na região 
de Bebedouro, São Paulo – por P.R.F. Rosa; C.L.S. Pires; D.V. Toledo Filho; 

M.A.O. Garrido (118)  
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• RESUMO: Ensaio de competição entre espécies de coníferas – por P. 

Kikuti; R.F.R. Monteiro (118)  

• RESUMO: Variação de resistência a ventos em procedências de Eucalyptus 
saligna na região de Guaíba, RS – por R.A. Silveira; L.H. Montagner; M. 

Onuki(118)  

• RESUMO: Teste de procedências e progênies de Eucalyptus grandis na 
Klabin do Paraná – por R.F.R. Monteiro; P. Kikuti (118)  

• RESUMO: Estudo do comportamento silvicultural de espécies nativas em 

plantio de enriquecimento (Nota Prévia) – por S.S. Martins (118)  
  
Sessão Exploração e Transporte Florestal 

 
• Position Paper: Aspectos atuais da exploração florestal no Brasil. Sistemas 

de mecanização – por W.F. Mendonça Filho (120)  

• Avaliação técnica e sócio-econômica da atividade exploração florestal nas 
pequenas e médias propriedades rurais da Zona da Mata mineira – por E. 

Silva; A.B. Vale; A.P. Souza; J.L.P. Rezende (127)  

• Exploração florestal na Bacia do Rio Jari – por E.L. Reckziegel; F.M.B. 

Pereira (130)  
• RESUMO: Análise preliminar da exploração florestal no centro-sul do Brasil 

– por C.H.O. Campos; L.R. Graça  (135)  

• RESUMO: Análise de óleo em equipamentos na Aracruz Florestal S.A. – 
por E.J. Marcon (135)  

• RESUMO: Controle de pneus na Aracruz Florestal S.A. – por E.J. Marcon 

(135)  

• RESUMO: Estudo de tempo em exploração florestal – por F. Seixas(135)  
• RESUMO: Estudo comparativo entre dois sistemas operacionais de 

transporte utilizando toras de comprimentos variados – por F. Seixas (135)  

• RESUMO: Técnica de corte – por H.M. Monteiro; A.B. Pivetta (135)  
• RESUMO: Rede viária florestal – por H.M. Monteiro; A.S. Castilho  (135)  

• RESUMO: Relação entre produtividade de corte e o volume/hectare em 

florestas de eucaliptos na Aracruz Florestal S.A. – por J.A. Donati; R. Maciel 
(136)  

• RESUMO: O uso do treminhão no transporte de madeira na Aracruz 

Florestal S.A. – por R. Mesquita; Z.A. Donati; A.J. Lírio (136)  

  
Sessão Planejamento, Economia e Inventário Florestal 

 
• Position Paper: As linhas de política e a administração do setor florestal. 

Etapas em direção ao processo global de planejamento de uso múltiplo dos 

recursos florestais – por J.D.P. Siqueira (137)  

• Estabelecimento de um modelo de desenvolvimento florestal para a região 
nordeste (semi-árida) do Brasil – por C.M.R. Carneiro (139)  

• Possibilidades de usos múltiplos das florestas – por N. Nicolielo (141)  

• Sensoriamento remoto aplicado à conservação dos recursos naturais 
renováveis – por H. Aoki  (145)  

• Prognose de rendimentos de bitolas comerciais para múltiplos fins em 

povoamentos florestais – por R.T. Hosokawa; J.E. Glade (150)  
• Programação linear no planejamento florestal: Uma aplicação prática – 

por L.C.E. Rodriguez; A.B.N.P.M. Lima; A.C. Bueno; E.L. Martini (163) 
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• RESUMO: Estudo comparativo da vegetação em três estágios de sucessão 

e determinação da área mínima de amostragem para levantamento 

florístico na Estação Ecológica do Pau-Brasil, Bahia – por A.S.P. Serpa; P.R. 
Moreira; P.N.L.A. Graça; E. Minssen; J.R.S. Passos; S.G. Vinha (168)  

• RESUMO: Um cotejo entre métodos para levantamento fitossociológico no 

Núcleo Sete Barras do Parque Estadual de Carlos Botelho, IF/SP - por A. 
Cecílio; O.C. Negreiros; A.A. Veiga; H.T.Z. Couto (168)  

• RESUMO: Experiências iniciais com fotografias aéreas verticais 35 mm – 

por A.A. Disperati (168)  

• RESUMO: Quantificação volumétrica do material lenhoso de espécies da 
floresta tropical úmida de terra firme no Distrito Agropecuário da Suframa – 

por E.C. Cruz; S.A. Machado (168)  

• RESUMO: Quantificação de resíduos florestais para fins energéticos: Duas 
equações para estimativa direta do volume de galhos – por E.C. Cruz; S.A. 

Machado (168)  

• RESUMO: Regeneração natural de garapa, Apuleia leiocarpa, numa 
reserva genética em Brasília, DF – por E.J. Leite; J.D. Hay (168)  

• RESUMO: Tabelas de volume, peso e produtos para Prosopis juliflora no 

Rio Grande do Norte – por E. Riegelhaupt; I.B. Silva; F.B. Campello; F. 

Pareyn  (168)  
• RESUMO: Inventário florestal da Mata do Capetinga na Fazenda Água 

Limpa (FAL)/ DF – por J.M. Pelfili; R.M. Cabral; J.E.S. Pereira (168)  

• RESUMO: Teste de aplicação de uma tabela de volume para estimar os 
volumes individuais das árvores da Mata do Capetinga na Mata do Gama, 

Fazenda Água Limpa (FAL)/DF – por J.M. Felfili; J.M.M. Jacinto; D.A.M. 

Netto (168)  
• RESUMO: Inventário florestal contínuo de uma faixa de cerrado na 

Fazenda Água Limpa (FAL)/DF – por J.M. Felfili; M.C. Silva Júnior (169)  

• RESUMO: Associação interespecífica na Mata do Capetinga, Fazenda Água 

Limpa (FAL)/DF – por J.M. Felfili; M.V.L. Soares (170)  
• RESUMO: Quantificação de biomassa de copas de Eucalyptus grandis 

através de parâmetros dendrométricos – por G.S. Pinheiro; A.A.S. 

Pontinha; L.M.A.B. Sales; G. Mariano (170)  
• RESUMO: Curvas de crescimento em volume para Eucalyptus em segunda 

rotação no estado de São Paulo – por H.T.Z. Couto; N.L.M. Bastos  (170)  

• RESUMO: Associação interespecífica em uma faixa de cerrado na Fazenda 

Água Limpa (FAL)/DF – por J.M. Felfili; M.C. Silva Júnior; F.D. Araújo (170)  
• RESUMO: Aplicação de um modelo compatível de crescimento e produção 

de densidade variável em plantações de Eucalyptus grandis (W. Hill ex-

Maiden) – por J.C.C. Campos; T.L. Trevisol Júnior; F. Paula Neto (170)  
• RESUMO: Determinação de equações de volume para Pinus kesiya no 

município de Itirapina/SP – por J.L. Timoni; L.C.C. Coelho; O. Buzatto; E. 

Gianotti; J.E.R. Veiga (171)  
• RESUMO: Desenvolvimento de um sistema computacional para simular e 

comparar economicamente as operações de reforma, adensamento e 

interplantio em povoamentos de eucaliptos – por L. Couto; J.C. Ribeiro; A.J. 

Oliveira; W. Suiter Filho; G.C. Rezende  (171)  
• RESUMO: Desenvolvimento de um sistema computacional para simular e 

comparar economicamente a localização de praças de fornos em áreas de 

reflorestamento e carvoejamento de eucalipto – por L. Couto; J.C. Ribeiro; 
R.A. Lorenzoni; M.C. Torquato; W.A. Monteiro (171) 
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• RESUMO: Biomassa do fuste de plantações comerciais de Pinus da Região 

do Triângulo Mineiro – por M.A.M. Brasil; R.A.A. Veiga; M.C.C. Perez; 

O.M.S. Souza; G.E. Serra (171)  
• RESUMO: Uma proposta de macrozoneamento para a Região 

Metropolitana de Curitiba, com ênfase na função social das florestas – por 

M.S. Milano; N.E. Rizzi; M.M. Brassiolo (171)  
• RESUMO: Uma proposta de programas para a atividade florestal integrada 

no município paranaense de Porto Vitória – por N.E. Rizzi; M.S. Milano; R.T. 

Hosokawa (172)  

• RESUMO: Avaliação preliminar das fotografias de câmara métrica obtidas 
no “Space Shuttle Experiment” – por O.L. Gantzel; F.F. Kirchner; A.A. 

Disperati; M.A. Keech (172)  

• RESUMO: Análise de custo/renda de produção de eucalipto em uma 
propriedade agrícola – por P.E.N. Toledo; G. Yamazoe; J.L. Moraes (172) 

• RESUMO: Avaliação dos dados do sensor TM do satélite Landsat-5 na 

classificação da vegetação – por P. Hernandez Filho; M.L.B. Trindade; I.R. 
Saraiva (172)  

• RESUMO: Distribuição diamétrica e estratificação vertical na Mata do 

Capetinga/DF – por R.M. Cabral; J.M. Felfini (172)  

• RESUMO: Aproveitamento da madeira fina na indústria de celulose – por 
V. Rauen; J.V. Gonzaga; J.R.M. Machado; C.A. Finger (172)  

• RESUMO: Curvas de índice de sítio para povoamentos de Pinus elliottii 

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)  
• 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)  
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• 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)  

• 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)  
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• 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. Fernandes; 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)  
• 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 a Edição 41, em sua revista completa, 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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A partir da edição de número 42, a revista Silvicultura foi 
modernizada em termos gráficos e redacionais. Foram introduzidas 

novas seções, o papel de impressão passou a ser do tipo revestido e 
as páginas mereceram impressões a cores, em grande maioria.  Com 

isso, nossas digitalizações passaram a ser feitas também a cores.  

Em edições anteriores, para fins de obtenção de arquivos menos 

pesados, digitalizavam-se em preto e branco apenas as páginas com 

textos técnicos e imagens, mas não as páginas contendo anúncios 

comerciais, bem como se excluíam as capas e contracapas que 

tivessem finalidades de propaganda.  

A partir da edição 42, todas as páginas, capas e contracapas, 
independentemente dos conteúdos, passaram a ser digitalizadas a 

cores, em resolução média para que se pudessem obter arquivos em 

PDF com aproximadamente 10 a 40 MB.  
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Silvicultura Edição 42: Ano XII – Março - Abril 1992  
 

 

Conteúdo principal: 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 
• Retrospectiva: A quantas anda o setor florestal brasileiro? (06) 
• Entrevista com Eliezer Batista da Silva:  "Não apresentamos projetos com 

sustentabilidade" - (10) 

• Tendências: Cerflor garante procedência da madeira nacional (14) 
• Opinião: Fábio Feldman X Gilberto Mestrinho Raposo Medeiros (16) 
• Exportação: Amcel, apostando na exportação de chips (18) 

• Entidade: Múltiplas atividades da Abimce - Associação Brasileira da 
Indústria de Madeira Compensada (22) 
• Arquitetura: Uma arte em madeira (24) 
• Artigo Técnico: O trabalho ambiental da Aracruz – por Lineu Siqueira 

Júnior (28) 
• ITTO - International Tropical Timber Organization: Madeiras tropicais e o 

seu maior representante - por Amantino Ramos de Freitas (32) 
• Encontro Florestal: Em discussão o Código Ambiental (34) 
• Evento: Tudo pronto para o Forest 92 (36) 
• Cartas (38) 

• Matéria: Biodiversidade e conservação ambiental – Uma contribuição da 
Jari à ecologia (39) 
• Curtas (40) 
• Memória: Sul do Brasil, 1930 - Foto de João Leite de Souza (42) 

• Preços (44) 
• Crônica: Todo neto devia ter um avô e uma árvore – por Lourenço 

Diaféria (45) 

Para abrir e baixar a Edição 42, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/42_Silvicultura_Edicao_42_1992.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/42_Silvicultura_Edicao_42_1992.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/42_Silvicultura_Edicao_42_1992.pdf
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Silvicultura Edição 43: Ano XII – Maio – Junho 1992  

 
Conteúdo principal: 
 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 
• Reportagem: Rio 92 – Um compromisso sério (06) 
• Opinião: Murilo Passos X Jacques Marcovitch (10) 

• Entidade: Aimex – Associação das Indústrias Exportadoras de Madeiras do 

Estado do Pará – Em defesa dos exportadores (15) 
• Em Alto Mar: Madeira: a história cruza os mares (18) 
• Tendências: Polos florestais na Amazônia Oriental – por Gustavo Bessa de 

Nogueira Dias (20) 

• Análise: GATT: o que é um resultado "positivo"? – Frances Sandiford (23) 
• Eventos (29) 
• Nova Opção: Eucaliptos, alternativa para os moveleiros (30) 

• Hardwoods: Certificação de origem em madeiras provenientes de países 
tropicais – por Márcio A.R. Nahuz (33) 
• Empresa: O amplo universo florestal da Embrapa Florestas - CNPF (36) 
• Eventos (29) 
• Matéria: 50 anos – Ação ambiental da Companhia Vale do Rio Doce (39) 
• Curtas (41) 
• Artigo Técnico: Essências florestais no Brasil – por Carlos Marchesi de 

Carvalho e Walter da Silva (42) 
• Livros (48) 
• Memória: Fotos históricas anos 1950 e 1960 – Fotos cedidas pela Florim 

Florestamento Integrado (48) 
• Crônica: Um dia esse abacateiro vai cair – por Edgar Oliveira Barros (50) 
 

 

Para abrir e baixar a Edição 43, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/43_Silvicultura_Edicao_43_1992.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/43_Silvicultura_Edicao_43_1992.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/43_Silvicultura_Edicao_43_1992.pdf
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Silvicultura Edição 44: Ano XII – Julho - Agosto 1992  
 

Conteúdo principal: 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04)  
• Mesa Redonda com Israel Coslovsky, Luiz Calvo Ramires, Jorge Boratto e 
Marco Antônio Fujihara: Brasil e a exportação de exóticas (06)  
• Especial: A escultura em madeira no Brasil  (14)   

• Perfil: Cherkassky, alma em papel e celulose (18) 
• Resgate: Horto Florestal Navarro de Andrade – O centro mundial de 
pesquisas sobre eucalipto (20) 
• Reportagem: Fomento florestal: quando o dinheiro nasce em árvore – por 

Simone Ferro (24)   
• Uma incógnita: Divergências e conquistas marcaram a Rio 92 (31)   
• Artigo Técnico: Reforma imediata, um conceito em prática – por Manoel 

de Freitas (34)  
• Entidade: Abracave – Associação Brasileira de Carvão Vegetal - Unindo 

esforços (38)  

• Pesquisa: Madeira dos eucaliptos e suas propriedades – por João César 

Hellmeister (42)  
• Eventos (45)  
• Livros (46)  
• Curtas (48)  
• Memória: Fotos históricas anos 1970 – Fotos cedidas pela Verso e Reverso 

Comunicação (50)   

 

Para abrir e baixar a Edição 44, clicar a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/44_Silvicultura_Edicao_44_1992.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/44_Silvicultura_Edicao_44_1992.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/44_Silvicultura_Edicao_44_1992.pdf
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Silvicultura Edição 45: Ano XII – Setembro/Outubro 1992  
 
 

Conteúdo principal: 

 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 
• Arte: Toda a Amazônia de Valdir Sarubbi (06)  
• Terceirização: Terceirização, abrindo portas para a modernidade (11)  

• Perfil: Trajano Antunes, uma figura lendária (14)  
• Empresa: Inpacel, crescimento integrado com a região (16) 
• Opinião: Walter Tegani X Atanagildo de Deus Mattos (18) 

• Economia: A política econômica florestal no Brasil – por Joésio Siqueira 
(22)  
• Legislação: Leis ambientais, atalho e caminho – por José Roberto 

Rodrigues (24) 
• Reservas Indígenas: Riquezas aproximam índios da miséria (26) 

• Entrevista com Jeff M. Sirmon: Serviço florestal nos Estados Unidos (34)  
• Extinção: Mogno: será mesmo o fim? – por Guilherme S. Carvalho e 

Evaristo F.M. Terezo (38) 
• Curtas (41) 
• Mecanização: Mecanização, realidade crescente no setor florestal – por 

Mônica Cardona (44)  
• Livros (48) 

• Memória: Fotos históricas anos 1950 e 1960– Fotos cedidas pelo Serviço 

Florestal do Estado de São Paulo (50)  

 
 

Para abrir e baixar a Edição 45, clicar no endereço a seguir:  

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/45_Silvicultura_Edicao_45_1992.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/45_Silvicultura_Edicao_45_1992.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/45_Silvicultura_Edicao_45_1992.pdf
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Silvicultura Edição 46: Ano XII – Novembro/Dezembro 1992 
 
 

Conteúdo principal: 
 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04)  
• Laboratórios de Pesquisas: Dificuldades não derrubam pesquisa no Brasil 

(06)  
• Mercosul: Mercosul, pauta de oportunidades – por Luiz Calvo Ramires (12)  
• Carbonização: Unidades de carbonização contínua – por Stephan Weber 

(14)  
• Artigo Técnico: Floresta energética: uma nova opção – por Eduardo 
Carpentieri; Jayme Buarque de Hollanda; John William Beith (18) 
• Mecanização: Motosserra, a grande aliada na colheita (26) 

• Madeira Nobre: Teca, apreciada desde a antiguidade – por Luís Flávio Veit 

(30)  
• Economia: A legalidade e a institucionalidade da política florestal – por 

Marco Antônio Fujihara (34) 
• Opinião: Sérgio Coutinho X Sylvio Péllico Netto (36) 
• Código Florestal: A legislação florestal no Brasil – por Joésio Siqueira (40)  
• Ponto de Vista: Em busca da identidade – por Roberto de Mello Alvarenga 

(44) 
• Curtas (45) 
• Livros (49) 

• Memória: Fotos históricas das décadas de 60/70 (50)  

 
 

Para abrir e baixar a Edição 46, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/46_Silvicultura_Edicao_46_1992.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/46_Silvicultura_Edicao_46_1992.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/46_Silvicultura_Edicao_46_1992.pdf
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Silvicultura Edição 47: Ano XIII – Janeiro/Fevereiro 1993 
 
 

Conteúdo principal: 
 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04)  
• Perspectiva: 1993: clima de incertezas – por Aída Bárbara (06)  
• Em Destaque: EIA/RIMA, além da burocracia (14)  

• Artigo Técnico: A viabilidade econômica do uso de herbicida – por Paulo 

Macedo; Paulo de Castro; Augusto Rodriguez, Oliver Campos e Germano 
Vieira (18) 
• Preços (23) 
• Artista: O talento naturalista de Antonio Henrique Amaral (28) 

• Entidade: ANFPC – Associação Nacional dos Fabricantes de Papel e 
Celulose - Empenhando-se no reflorestamento (30)  
• Ponto de Vista: O começo de um grande aprendizado – por Roberto de 

Mello Alvarenga (33) 
• Florestar: Florestas sociais para São Paulo e seus múltiplos benefícios – 

por Eduardo Pires Castanho Filho (34) 

• Notícias SBS (38) 
• Mecanização: Autocarregável e forwarder, soluções adequadas para cada 

empresa (42)  
• Curtas (46) 
• Livros (48) 
• Memória: Fotos históricas dos anos 1970 (49) 

• Cartas (50)  
 

Para abrir e baixar a Edição 47, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/47_Silvicultura_Edicao_47_1993.pdf

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/47_Silvicultura_Edicao_47_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/47_Silvicultura_Edicao_47_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/47_Silvicultura_Edicao_47_1993.pdf
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Silvicultura Edição 48: Ano XIII – Março - Abril 1993 
 
 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04)  
• Polêmica: Lei Florestal de Minas Gerais: 96 ou 98 – Siderurgia X Cerrado 

(08)  
• Reportagem: Lápis da Faber-Castell há 30 anos no Brasil - O eterno 

companheiro (12) 

• Ponto de Vista: Dificuldades da exploração sustentada – por Roberto de 
Mello Alvarenga (16) 
• Mecanização: Combate econômico e eficaz contra as ervas daninhas (18)  
• Especial: Madeira maciça, exemplo do uso racional dos bens naturais (24) 

• Amazônia: União para o desenvolvimento sustentado (28) 
• Preços (31) 
• Instituto: INPA – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (38) 

• Notícias SBS (42) 
• Curtas (44) 
• Livros (48) 

• Memória: Fotos históricas do Serviço Florestal do Estado de São Paulo 
(49)  

• Cartas (50)  
 
 

Para abrir e baixar a Edição 48, clicar no endereço a seguir: 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/48_Silvicultura_Edicao_48_1993.pdf 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/48_Silvicultura_Edicao_48_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/48_Silvicultura_Edicao_48_1993.pdf
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Silvicultura Edição 49: Ano XIII – Maio - Junho 1993  
 
 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 
• Tendência: Papel reciclado. Alternativa viável (06) 
• Artigo Técnico:  Propagação vegetativa de pinheiros tropicais – por Marina 
Yukie Murayama & Márcio Pinheiro Ferrari (12) 

• Mercado: Madeira compensada. Com vistas ao exterior (16) 
• Ponto de Vista: Mata Atlântica em evidência – por Roberto de Mello 

Alvarenga (20) 
• Legislação: Reserva legal, início imediato – por Eduardo Pires Castanho 

Filho (22) 

• Reportagem: Formicidas organoclorados. Um mercado chega ao seu fim – 
por Elisabete Puccia Laguna (26) 
• Instituto: IPEF – 25 anos de pesquisa no desenvolvimento florestal (30) 
• Entidade: WWF – Fundo Mundial para a Natureza. Em ação para salvar a 
vida (33) 

• Notícias SBS (38) 
• Qualidade Total: TQM, na gestão e criação da propaganda – por William 

H. Oliver (40) 
• Curtas (46) 
• Livros (48) 

• Memória: Fotos históricas da década de 60 e ano 1975 (49) 
• Cartas (50) 

Para abrir e baixar a Edição 49, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/49_Silvicultura_Edicao_49_1993.pdf

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/49_Silvicultura_Edicao_49_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/49_Silvicultura_Edicao_49_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/49_Silvicultura_Edicao_49_1993.pdf
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Silvicultura Edição 50: Ano XIII – Julho - Agosto 1993  
 

Conteúdo principal: 

• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (06) 
• Entrevista com Jorge Humberto Teixeira Boratto: "É hora de união" (08) 
• Comunicação: Mídia e reflorestamento. Como administrá-los? – por 

Rogério Ruschel (13) 

• Eucalipto - Vilão ou herói? – por Carla Castro Salomão (22) 
• Evento: SBS e SBEF promovem congresso sobre florestas em Curitiba (24) 
• Ponto de Vista: Qual o “norte” da atividade florestal? – por Marco Antonio 

Fujihara (29) 
• Reflorestamento: Atuação da Champion em Três Lagoas – por Ronaldo 

Antônio Caneva (32) 
• Tendência: Geoprocessamento, futuro do setor florestal brasileiro – por 

Aída Bárbara (36) 
• Especial: Fósforo: a chama que rende milhões (46) 

• Em Questão: A floresta do amanhã – por Celso Foelkel (50) 
• Legislação: Programa de Preservação e Reconstituição da Cobertura 
Florestal do Brasil (55) 
• Curtas (62) 
• Memória: Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Decreto nº 
12.897 de 6 de março de 1918. Estabelece medidas de intensificar a cultura 

de essências florestais (64)  

• Notícias SBS (65) 
• Embalagem: O mercado modesto das embalagens de madeira (66) 
• Livros (68) 

• Cartas (70)  

Para abrir e baixar a Edição 50, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/50_Silvicultura_Edicao_50_1993.pdf
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Silvicultura Edição 51: Ano XIII – Setembro/Outubro 1993  
 

 

Conteúdo principal: 
 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 
• Entrevista com Ovídio Gasparetto: De suas veias destila seiva (06)  
• Especial: Produção e utilização de híbridos de eucalipto – por Fernando 

Bertolucci; Gabriel Rezende & Ricardo Penchel  (12)   

• Artigo: A importância da hibridação na silvicultura brasileira – por Paulo 
Eduardo T. dos Santos & Laerte Scanavaca Jr. (16) 
• Mecanização: Carregadores, eficiência e agilidade (20) 
• Edição Extra: Congressos florestais apontam perspectivas dos setores 

nacional e panamericano (23)   
• Edição Extra: Setor florestal, rumo às verdadeiras dimensões – por Jorge 

H.T. Boratto (25)  
• Edição Extra: Congressos florestais, além das expectativas (26)  
• Edição Extra: Declaração do 1º Congresso Florestal Panamericano e 7º 

Congresso Florestal Brasileiro (33)  

• Edição Extra: CERFLOR tem lançamento oficial no evento (34)  
• Edição Extra: As várias faces do setor florestal (38) 
• Edição Extra: A realidade das florestas latino-americanas (44) 
• Ponto de Vista: Saneamento fundiário dos parques nacionais e reservas 

equivalentes – por Roberto de Mello Alvarenga (54) 
• Notícias SBS: Brasil tem participação ativa na FSC (58) 
• Curtas (60) 
• Publicações (66) 
• Cartas (70)  

Para abrir e baixar a Edição 51, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/51_Silvicultura_Edicao_51_1993.pdf   

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/51_Silvicultura_Edicao_51_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/51_Silvicultura_Edicao_51_1993.pdf
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Silvicultura Edição 52: Ano XIV – Novembro/Dezembro 1993  

 

Conteúdo principal: 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04)  
• Entrevista com Rubens Ricúpero: Descentralização, preocupação primeira 

– por Marco Antonio Fujihara & Tânia C. Galluzzi (05)  
• Atualidade: Obtenção do CERFLOR, uma realidade (09)  
• Serviço: IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas. O instituto especialista 

em madeiras (13)  
• Modernização: A utilização de modelagem pelas empresas florestais – por 
José Vicente Caixeta Filho (18) 
• Híbridos: O uso da hibridação de Pinus no melhoramento florestal – por 

Laerte Scanavaca Júnior & Paulo Eduardo T. dos Santos (22) 
• Internacional: As políticas florestais dos países do Mercosul – por Marco 

Antonio Fujihara (28)  
• Reportagem: O nobre uso da madeira reflorestada – Ana Maria Bilbao (36) 
• Mercado de Trabalho: Os desafios do engenheiro florestal recém-formado (40) 
• Em Questão: Desenvolvimento tecnológico no setor florestal – por Walter 

Suíter Filho (44)  
• Mecanização: Pneus de baixa pressão, quando tamanho não é documento (48) 
• Notícias SBS (52) 
• Curtas (54)  

• Especial: A produtividade agrícola em questão. Desafios do 
desenvolvimento sustentado – por Wajih D. Maalouf (57) 
• Especial: O homem e o solo na produção de alimentos – por Wajih D. 

Maalouf (61) 
• Especial: Água doce: um tema amargo para o século XXI – por Wajih D. 
Maalouf (65)  

• Publicações (69) 
• Cartas (70)  
 

Para abrir e baixar a Edição 52, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/52_Silvicultura_Edicao_52_1993.pdf

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/52_Silvicultura_Edicao_52_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/52_Silvicultura_Edicao_52_1993.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/52_Silvicultura_Edicao_52_1993.pdf
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Silvicultura Edição 53: Ano XV – Janeiro - Fevereiro 1994  
 
Conteúdo principal: 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 

• Entrevista com Boris Tabacof: Celulose e Papel, painel brasileiro e 
mundial  (05)  

• Reservas: RPPN, alternativa de preservação do patrimônio natural (10)  

• Internacional: Quadro atual da produção de sementes florestais na 
Alemanha – por Helmut Schuklar (14)  

• Reportagem: Resinas, em busca de alternativas – José Augusto Filho (16) 

• Meio Ambiente: Projeto Sapé do Norte, realidade interinstitucional – por 

José Luiz Helmer & Orlindo F.B. Filho (20) 
• Artigo: Sub-bosque em eucalipto: existe? – por Manoel Francisco Moreira 

& Ralf Andreas Berndt (24)  

• Educação Ambiental: Ripasa cria núcleo faunístico no Parque Florestal 
Fortaleza – por Adalberto G. Cunha; Francisco de Assis Ribeiro & Vanderlei 

Benedetti (27) 

• Especial: PODESAM: Respeito pelo homem e pela floresta – por Aída 
Bárbara (30) 

• Restauração: Documentação gráfica, memória a ser preservada – por 

Centro de Documentação da Fundação Casa de Rui Barbosa (34)  

• Ponto de Vista: Alterações da Carta Magna – Roberto Mello Alvarenga (38) 

• Curtas (40) 

• Notícias SBS (42) 

• Especial: A produtividade agrícola em questão - por Wajih D. Maalouf (43)  
• Especial: Mais alimentos com irrigação – por Wajih D. Maalouf (44) 

• Especial: Protegendo a Terra e garantindo o futuro –Wajih D. Maalouf (48) 

• Especial: Esgotamento do solo: uma trágica ameaça – por Wajih D. 
Maalouf (52)  

• Publicações (57) 

• Memória: Um pouco do trabalho de Edmundo Navarro de Andrade (58)  
 

Para abrir e baixar a Edição 53, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/53_Silvicultura_Edicao_53_1994.pdf

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/53_Silvicultura_Edicao_53_1994.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/53_Silvicultura_Edicao_53_1994.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/53_Silvicultura_Edicao_53_1994.pdf
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Silvicultura Edição 54: Ano XV – Março - Abril 1994 
 

Conteúdo principal: 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04)  
• Entrevista com Roberto de Mello Alvarenga: Meio século dedicado à 
silvicultura (05)  
• Entidade: ANFPC apresenta os números de 93 (10)  

• Internacional: Battelle prevê aumento nos gastos em P&D (12) 

• Intercâmbio: Entrevista com Stefan Schardt. Entidade alemã apoia o 
CERFLOR (14) 

• Amazônia: I PODESAM em ação (16)  
• Entidade: SBEF – Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais. Uma história 
de contribuições (18) 

• Meio Ambiente: Várzea do Jenipapo: Projeto ambiental da CELPAV (20) 

• Serviço: O uso limitado da madeira preservada no país (24) 
• Mecanização: Harvester, o equipamento do futuro (28)  
• Especial: "Árvores Brasileiras" – Um livro de poesias (32) 

• Projeto Ambiental: UNIBANCO, parceria com a comunidade pela ecologia (36) 

• Opinião: Em busca de políticas e soluções para o setor florestal – por Rubens 

Cristiano Garlipp (39) 
• Ponto de Vista: Auditoria e certificação florestal, duas faces da mesma moeda 
– por Cristina Moreno & Marco Antonio Fujihara (40)  
• Notícias SBS (42) 
• Curtas (45) 

• Especial: A produtividade agrícola em questão - por Wajih D. Maalouf (47)  

• Especial: Os pequenos agricultores e a produtividade do solo – por Wajih D. 
Maalouf (48) 
• Especial: Dificuldades dos pequenos produtores para investir – por Wajih D. 
Maalouf (52) 

• Especial: Agricultores querem incentivos e segurança – Wajih D. Maalouf (56)  

• Publicações (61) 
• Memória: Fotos históricas dos anos 1977 e 1978 (62)  
 

Para abrir e baixar a Edição 54, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/54_Silvicultura_Edicao_54_1994.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/54_Silvicultura_Edicao_54_1994.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/54_Silvicultura_Edicao_54_1994.pdf
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Silvicultura Edição 55: Ano XV – Maio – Junho 1994 
 

Conteúdo principal: 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04)  

• Entrevista com Nilde Lago Pinheiro: Proteção dos maciços e manejo 

florestal são as principais metas do IBAMA (05)  

• Especial: O setor florestal pelos presidenciáveis (08) 
• Mercado: Painel geral sobre a produção de compensados – por Isac Chami 

Zugman (12) 

• Internacional: Florestas suecas: modelo para outras nações (20)  
• Serviços: Medições de crescimento com o Dial-Dendro (22) 

• Moeda Brasileira: Em prol da Amazônia – por João Frederico Guimarães 

Cruz & Manuel Quintas Ferrero (24) 

• Fitoterapia: Medicamentos à base de plantas na Klabin (28) 

• Reportagem: CESP promove regeneração de matas nativas (32)  

• Em Questão: Projeto Mogno – A exploração em terras indígenas – por 

Funatura - Fundação Pró-Natureza (36) 

• Ponto de Vista: Reserva legal e mudanças – Roberto Mello Alvarenga (40) 

• Mecanização: Caminhões. Os pesos pesados (42) 

• Curtas (44) 
• Especial: A produtividade agrícola em questão - por Wajih D. Maalouf (47)  

• Especial: O conhecimento dos agricultores é o principal responsável pelo 

desenvolvimento agrícola – por Wajih D. Maalouf (48)  

• Especial: Custos da água de irrigação para pequenos agricultores – por 
Wajih D. Maalouf (52) 

• Especial: O debate dos programas de desenvolvimento – por Wajih D. 

Maalouf (56) 

• Publicações (61) 

• Cartas (62)  
 
Para abrir e baixar a Edição 55, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/55_Silvicultura_Edicao_55_1994.pdf

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/55_Silvicultura_Edicao_55_1994.pdf
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Silvicultura Edição 56: Ano XV – Julho - Agosto 1994  
 

Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 

• Entrevista com Osmar Elias Zogbi: "Patrimônio florestal não é produto de 

prateleira" (05) 

• Serviço:  Cupins e brocas. Os hóspedes indesejáveis (10)  

• Transporte: Ferrovia. A serviço do setor florestal (14)  

• Especial: O setor florestal pelos presidenciáveis (17)  
• Vespa-da-Madeira: A ocorrência mundial da praga Sirex noctilio – por 

Edson Tadeu Iede; Susete Penteado; Débora Gaiad & Stella M.S. da Silva 

(20)  

• FLONAS: Florestas nacionais, grande papel ainda a cumprir – por Eliete 
Matioli Alves de Souza (28)  

• Encarte Especial: CERFLOR – Sistema de Certificação de Origem de 

Matéria-Prima Florestal (08 páginas encartadas na revista)  
• Internacional: Quem está gerenciando as florestas da África Meridional – 

por Yeme Katerere (34)  

• Ponto de Vista: Esboço conceitual do Zoneamento Econômico Ecológico – 
por Marco Antonio Fujihara (36)  

• MERCOSUL: Diálogo antigo (38) 

• Entidade: ANFPC - Mercado de fibra (41) 

• Memória: Horácio Cherkassky, o conciliador se vai (42) 
• Opinião: A quem cabe a extensão florestal no Brasil? – por Newton Duque 

Estrada Barcellos (44) 

• Artigo Técnico: Fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande: Reserva 
particular – por Fausto Alves Camargo & José Roberto Mana de Deus (46) 

• Curtas (49)  

• Publicações (54) 
 

Para abrir e baixar a Edição 56, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/56_Silvicultura_Edicao_56_1994.pdf   
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Silvicultura Edição 57: Ano XV – Setembro/Outubro 1994  
 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (05) 
• Entrevista com Édis Milaré: "Nosso compromisso é com o futuro" (06)  
• Serviço: Madeiras preservadas, do campo à cidade (10)  

• Zoneamento: ZEE, autêntico instrumento para a gestão ambiental – por 

Aída Bárbara (12)  
• Sudeste Asiático: Exploração florestal, principal fonte de renda – por 

Tasso Resende de Azevedo (16) 
• Geoprocessamento: Imagens de satélite auxiliam no gerenciamento 
florestal – por Luís Andrade (24) 

• Sementes e Clonagem: O uso da clonagem na silvicultura intensiva – por 

Paulo Eduardo Telles dos Santos (28)  
• Sementes: Empresas comercializam sementes (31)  
• Fundação: "The Nature Conservancy" & Campanha Brasil Verde. Um Brasil 

mais verde no futuro - por Thiago de Mello (32)  

• Concorrência: O uso de aço cresce na construção de casas – por John 
Holusha (34)  
• Internacional - Entrevista com Guy Bird: Canadá, uma nação de florestas 

(38)  
• Recursos Humanos: "The human element": formando equipes produtivas - 

por Ane Araújo (45)  
• Qualidade: Inpacel recebe certificado IS0 9002 (46)  

• Notícias SBS (48) 
• Curtas (51) 
• Oportunidades (54) 

 

Para abrir e baixar a Edição 57, clicar no endereço a seguir: 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/57_Silvicultura_Edicao_57_1994.pdf 
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Silvicultura Edição 58: Ano XV – Novembro/Dezembro 1994  

Conteúdo principal: 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 
• Entrevista com Carlos Alberto da Fonseca Fúncia: "Vivemos um surto de 

ampliação da base florestal'  (05)  
• Especial: Conservação da biodiversidade e de recursos genéticos – por 

Lidio Coradin (12)   
• Artigo Técnico: Comparação florística de espécies do cerrado – por Alberto 

Jorge Castro (16) 
• SMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo: Uma árvore 
de muitos galhos (20) 
• Meio Ambiente: Os dez mandamentos da empresa verde - por Rogério R. 

Ruschel (24)   

• FLONAS: Floresta Nacional de Passa Quatro, exemplo de desenvolvimento 
sustentável (26)     
• Florestas: Conceituação do manejo florestal - por Roberto E. Bauch (28)  
• Sementes: A dispersão de sementes pelas aves - Fábio R. Dário (32)  
• Encontro: O eucalipto como madeira serrada, excelente opção (36)  
• Patrimônio: Recuperação vegetal com espécies nativas - por Agnaldo 

Kupper (38) 
• Serviço: Reduzindo desperdícios florestais - por Alcir R.C. de Almeida (42)  
• ABIMCI: Evolução da madeira compensada no Brasil - por Fernando 

Calado (44)  

• Notícias SBS: Entidades apoiam o CERFLOR e pedem simplificação (47) 
• Curtas (48) 
• Oportunidades (50) 

 
Para abrir e baixar a Edição 58, clicar no endereço a seguir: 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/58_Silvicultura_Edicao_58_1994.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/58_Silvicultura_Edicao_58_1994.pdf
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Silvicultura Edição 59: Ano XVI – Janeiro - Fevereiro 1995  
 

Conteúdo principal: 
 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (05)  
• Agenda 21: Rio 92 – Propostas ainda no papel (06)  
• Agenda 21: As ações da Agenda 21 para florestas – por Jorge Humberto 

Teixeira Boratto & Rubens Cristiano Garlipp (08)  

• Bracatinga: Espécie garante lenha e ajuda economia do Paraná – por 

Jorge Zbigniew Mazuchowski (16)  
• Reportagem: A expansão contida do setor de vernizes (22)  
• Biodiversidade: O ABC da diversidade da vida – por WWF – Fundo Mundial 

para a Natureza (26)  
• Negócios: Detalhes fazem a diferença na hora de importar (34)  
• Projeto Florestal: Trabalho da Duratex: exemplo para muitos – por José 

Luiz da Silva Maia (37)  
• Artigo Técnico: Geadas, prejuízos à atividade florestal – por Antonio 

Rioyei Higa; Carlos Henrique Garcia e Paulo Eduardo Telles dos Santos (40)  

• Nova Diretoria: Mudanças no comando da Champion (44)  
• Ponto de Vista: Manejo florestal e legitimidade social – por Marco Antonio 
Fujihara (46)  
• ABRACAVE: A visão social das várias experiências florestais – por Marco 

Aurélio A.C. Machado (47) 
• Curtas (48)  

• Cartas (49) 
• Memória: Fotos ambientais (50) 

Para abrir e baixar a Edição 59, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/59_Silvicultura_Edicao_59_1995.pdf   

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/59_Silvicultura_Edicao_59_1995.pdf
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Silvicultura Edição 60: Ano XVI – Março - Abril 1995  

 
Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Jorge Humberto Teixeira Boratto (04) 
• Opinião: A Comissão de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas 

e os compromissos da Rio-92 – por Henrique Brandão Cavalcanti  (05)  
• Artigo Técnico: Sistema radicular de absorção do Eucalyptus grandis sob 
diferentes condições edáficas – por José Leonardo de Moraes Gonçalves 

(08)  

• Diretoria: APAEF – Associação Paulista dos Engenheiros Florestais (11)  
• Panorama: O setor florestal do Paraná - por Jorge Zbigniew Mazuchowski 

(12) 
• Atualidade: O "boom" da certificação: é preciso garantir a credibilidade – 
por Rubens Cristiano Damas Garlipp (15) 

• Colheita de eucaliptos em discussão – por Roberto de Mello Alvarenga 

(24)  
• Empresa: Igaras. Investimentos de US$ 34 milhões em 1995 (26)  
• Processamento: A discreta utilização das palhas de madeira (30)  

• Categoria: AEASP – Associação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de 

São Paulo: 50 anos em prol da comunidade (33)  
• Exportação: Brasil exporta óleo essencial de eucalipto (34)  
• Reportagem: Cenibra reintroduz aves ameaçadas (35)  
• Mercado: Papel e celulose: uma nova fase (36)  
• Curtas (38) 

• Cartas (42)  

 

Para abrir e baixar a Edição 60, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/60_Silvicultura_Edicao_60_1995.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/60_Silvicultura_Edicao_60_1995.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/60_Silvicultura_Edicao_60_1995.pdf
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Silvicultura Edição 61: Ano XVI – Maio - Junho 1995 
 
 

Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Nelson Barbosa Leite (04)  

• Entrevista com Nelson Barbosa Leite: SBS tem novo presidente (06)  

• MERCOSUL: A união vem do sul (12)  

• Manejo Florestal:Alerta verde no Pará (16)  

• Estatuto SBS: SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura (19)  

• Especial: A realidade das seringueiras no Brasil – por César Dassie (27)  

• Internacional: Austrália: a mãe do reflorestamento brasileiro (30)  

• Cenibra: Minas: fomento florestal inclui espécies nativas – por Márcio 
Valle Diniz (33) 

• Balanço: Jorge Humberto Teixeira Boratto. Ex-presidente da SBS analisa 

sua gestão (35)  

• SBS: Silvicultura brasileira influencia decisões da IS0 14001 (37) 

• Ponto de Vista: Minas, estado florestal – por Marco Aurélio A.C. Machado 

(39)  

• Curtas (41) 

 

Para abrir e baixar a Edição 61, clicar no endereço a seguir: 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/61_Silvicultura_Edicao_61_1995.pdf     

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/61_Silvicultura_Edicao_61_1995.pdf
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Silvicultura Edição 62: Ano XVI – Julho - Agosto 1995 

 

Conteúdo principal: 

 

 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Nelson Barbosa Leite (05)  

• Urbanismo: Verde na cidade (06)  

• Artigo Técnico: Aspectos ambientais da exploração de florestas naturais 
de plantação de eucaliptos – por Fábio Poggiani (10) 

• Mata Atlântica: A polêmica do oriente brasileiro – por César Dassie (16)  

• Em Destaque: Jari. O mito do norte - por César Dassie (22)  

• Mercado: Papel e celulose: conjuntura de 1995 – por Ângela Regina Pires 

Machado; Antônio Carlos de Vasconcelos Valença & Maria Goretti Azevedo 

de Carvalho (30)  

• Índia: A exuberância florestal de um país pobre (36)  

• Notícias SBS: Posse da diretoria marca novos compromissos da SBS (40) 

• Curtas (41) 

 
 

Para abrir e baixar a Edição 62, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/62_Silvicultura_Edicao_62_1995.pdf 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/62_Silvicultura_Edicao_62_1995.pdf
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Silvicultura Edição 63: Ano XVI – Setembro/Outubro 1995  

 

Conteúdo principal: 

 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Nelson Barboza Leite (04)  

• Internacional: O sucesso florestal do Chile (06)  

• Evento:  Seminário "Eucalipto, uma Visão Global" discute monocultura do 

eucalipto (15)  

• Reportagem: Caminhos para a pesquisa florestal no Brasil – por Alberto 

Ramos (18)  

• Ecoturismo: Nos braços da mãe Natureza – por César Dassie (24)  

• Meio Ambiente: CEPRAM aprova projeto da Veracruz (31)  

• Artigo Técnico: Construções artesanais eindustriais em madeira – por 

Lígia Crisóstomo Rosário (32)  

• Artigo Técnico: A versatilidade do eucalipto (37)  

• Painel: Eucalipto. Sua evolução e contribuição no Brasil – por Antônio 

Rioyei Higa (39)  

• Curtas (45)  

 

Para abrir e baixar a Edição 63, clicar no endereço a seguir: 

 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/63_Silvicultura_Edicao_63_1995.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/63_Silvicultura_Edicao_63_1995.pdf
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Silvicultura Edição 64: Ano XVI – Novembro/Dezembro 1995  

 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Nelson Barboza Leite (04)  
• Entrevista com Raul Jungmann Pinto: IBAMA é piloto na reforma 

administrativa do governo (05)  
• Polícia Florestal: O milagre da fiscalização (10)  
• Entidade: “The Nature Conservancy”. Conservação em três letras – por 

José Augusto Padilha (13)  
• Madeireira: Gethal desenvolve enriquecimento florestal (19)  
• Em Questão: Qual o papel do estado no setor florestal – por Roberto 

Bauch (21)  

• Mudas: O berço das florestas - por César Dassie (24)  
• Artigo Técnico: Impactos da cultura do eucalipto – por Walter de Paula 
Lima (32)  
• Painel: Proposta para o mercado de carvão vegetal brasileiro – por Carlos 

A. Vanolli (40)  
• Notícias SBS (44)  
• Curtas (45) 

• Oportunidades (54) 

 

Para abrir e baixar a Edição 64, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/64_Silvicultura_Edicao_64_1995.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/64_Silvicultura_Edicao_64_1995.pdf
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Silvicultura Edição 65: Ano XVII – Janeiro/Fevereiro 1996  

 
Conteúdo principal: 
 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Nelson Barboza Leite (04)  
• Reposição Florestal: São Paulo: um modelo de 33 milhões de 

árvores  (05)  
• Reforestation: Sao Paulo: a model state, with 33 million trees (09)   
• Internacional: Nova Zelândia. Pequena potência florestal (10)  
• Colheita Florestal: A hora do corte (18)  
• Harvesting: When to cut (23)   
• Especial: As entrelinhas da Amazônia – por César Dassie (26)   
• Special: Reading between the lines in the Amazon (31)  
• Opinião: Falsos profissionais e golpes financeiros – por Paulo França (33)  
• Opinion: False professional and financial coups (36)  
• Reengenharia: De cabeça para baixo (37) 
• Reengineering: Turning things upside down (40)  
• ABIMCI: Evolução da madeira compensada no Brasil – por Fernando 
Calado (44)  

• Notícias SBS (41) 
• Curtas (44) 
• Oportunidades (50) 

 

Para abrir e baixar a Edição 65, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/65_Silvicultura_Edicao_65_1996.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/65_Silvicultura_Edicao_65_1996.pdf
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Silvicultura Edição 66: Ano XVII – Março - Abril 1996  

 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Nelson Barboza Leite (04)  
• Entrevista com Aspásia Brasileiro Alcântara de Camargo: Brasil pode 

reverter o déficit de florestas plantadas (05)  
• Integração: Carta de Viçosa: recomendações às autoridades públicas (09)  
• Integration: A letter from Viçosa (11) )  
• Mercado: Holanda em campanha florestal ("Heart for Wood") (13)  
• Legislação: O setor florestal e as questões previdenciárias – por Pedro de 
Alcântara Kalume (17)  

• Internacional: Portugal. A nação que "descobriu" o Brasil - por Rubens 

Cristiano Garlipp & Fernando Coucelo (20)  
• International: Portugal. The nation which "discovered" Brazil (25)  
• Certificado: Qualifor. Qualidade de vida e de verde (26)  

• Empresa de Iscas Formicidas: Um compromisso com o desenvolvimento 

sustentável (27)  
• Informática: Uma viagem ao Pantanal em CD-ROM (30)  
• Forest 96: Do cacto à tundra, passando por savanas, cerrados... (32)  
• Artigo Técnico: Micropropagação de Eucalyptus spp na Champion – por 
Cláudia Iannelli; Aloísio Xavier & João Comério (33) 

• Curso: Riocell continua a apoiar a educação para o setor (36)  
• Notícias SBS: Comunicação florestal: o diálogo é possível (39) 
• Notícias SBS (40) 
• Curtas (41) 
• Cartas (42) 

Para abrir e baixar a Edição 66, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/66_Silvicultura_Edicao_66_1996.pdf
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Silvicultura Edição 67: Ano XVII – Maio - Agosto 1996  
 
 

Conteúdo principal: 

 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Nelson Barboza Leite (04)  
• Entrevista com Isac Chami Zugman: "O madeireiro não devasta a 

floresta" (05) 
• Avaliação: Silvicultura e Meio Ambiente. Fatos e crendices. Uma entrevista 

com Paulo de Tarso Alvim (10)  

• Desafio: O mundo abraça as florestas – por Rubens Cristiano Garlipp (15)  
• Challenge: The world embraces the forest (23)  
• Internacional: Finlândia. Cinturão verde ao norte da Europa – por Rubens 

Cristiano Damas Garlipp (24) 
• International: Finland. Green belt in Northern Europe (29)  
• Homenagem: Medalha Navarro de Andrade (30)  
• Legislação: Novos rumos da política florestal – por Paulo Benincá Salles 

(36)  
• Comunicação: Revista Silvicultura. Duas décadas ao lado das florestas 

(38)  
• Notícias SBS (40)  
• Curtas (42)  

 

Para abrir e baixar a Edição 67, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/67_Silvicultura_Edicao_67_1996.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/67_Silvicultura_Edicao_67_1996.pdf
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Silvicultura Edição 68: Ano XVII – Setembro/Dezembro 1996 

 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (03) 
• Editorial – por Nelson Barbosa Leite (04)  
• Entrevista com Eduardo Martins: Diretrizes para o setor florestal (05)  
• Interview: Eduardo Martins: Guidelines for the forestry sector (08)  
• Adubação: Aspectos nutricionais e ambientais do eucalipto – por Roberto 

Ferreira Novaes; Nairam Félix de Barros & Liovando M. Costa (10)  
• Fertilization: Nutritional aspects of Eucalyptus (18)  
• Rendimento: Plante seu fundo de aposentadoria – por Luiz Flávio Veit (20)  
• Internacional: Suécia em destaque – por Rubens Garlipp & César Dassie 

(24)  
• Exclusivo: Manejo sustentável ajuda a salvar florestas tropicais – por Rolf 
Grammel (30) 
• Desafio: Florestas plantadas. O futuro da economia brasileira – por 

Evaristo M. Lopes (32)  
• Amazônia: A Floresta Amazônica e a indústria madeireira – por Ovídeo 

Gasparetto (36)  
• Amazon: Forests and lumber industry (44)  
• Notícias SBS (45) 
• Curtas (46)  
 
 

Para abrir e baixar a Edição 68, clicar no endereço a seguir: 

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/68_Silvicultura_Edicao_68_1996.pdf   
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http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/68_Silvicultura_Edicao_68_1996.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/68_Silvicultura_Edicao_68_1996.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/68_Silvicultura_Edicao_68_1996.pdf
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Silvicultura Edição 69: Ano XVII – Janeiro/Fevereiro 1997 
 

Conteúdo principal: 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Nelson Barbosa Leite (05)  
• Curtas (06)  
• Entrevista com Luiz Kaufmann: Setor não aproveita o seu potencial (07)  

• Interview with Luiz Kaufmann: "The sector is not taking good advantage 

of its potential" (11)  
• Indústria: Móveis: muito além do tradicional – por César Dassie (12) 
• Indústria: Móveis: Efeito multiplicador – por Marco Antonio Fujihara (16) 

• Indústria: Porque não deixar a Amazônia em paz? – por Maria Helena de 

Souza (17)  
• Industry: Furniture. Beyond tradition (19)  
• Polêmica: Concessões florestais, eis a questão. Conversa da SBS com 

Eduardo Martins e João Carlos Meirelles (20)  
• Polemic: The question about forest concessions (22)  

• Legiflor: Mais que uma lei, uma necessidade (23)  
• Exportação: A conquista do oceano – César Dassie & Cecília Borges (24) 
• Exports: The conquest of the ocean (29)  

• Notícias SBS (31)  
• Artigo: Mercado internacional de celulose e papel. Países asiáticos 

aquecem a concorrência – por Ana Raquel Santos Bueno & Carlos Estraviz 
Rodríguez (33)  
• Article: International cellulose and paper markets. Asian countries heat up 

the competition (37)  
• Artigo: Manejo de paisagens em áreas florestadas – por Teresa Cristina 

Magro (38)  
• Article: Landscape management in forested areas (45) 
• Caderno Especial: Colheita. Do corte ao baldeio. Mecanização no processo 

de colheita – por Wendel de Mello (08 páginas no encarte)  
 

Para abrir e baixar a Edição 69, clicar no endereço a seguir: 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/69_Silvicultura_Edicao_69_1997.pdf

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/69_Silvicultura_Edicao_69_1997.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/69_Silvicultura_Edicao_69_1997.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/69_Silvicultura_Edicao_69_1997.pdf
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Silvicultura Edição 70: Ano XVIII – Março - Abril 1997 

 

Conteúdo principal: 

 

 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Nelson Barbosa Leite (05) 

• Curtas (07) 

• Cartas (07)  

• Preocupação: Educação ambiental: exercício de cidadania (08)  

• A Preocupation: Environmental education: the exercise of citizenship (14) 

• Notícias SBS (15)  

• CELMAR: Uma empresa que nasceu grande – por César Dassie (16)  

• Artigo: A controvérsia dos custos florestais - por Alcir Ribeiro Carneiro de 

Almeida (21)  

• Artigo: Agricultura e ecologia na Amazônia – por Paulo de Tarso Alvim 

(27)  

 
 

Para abrir e baixar a Edição 70, clicar no endereço a seguir:  
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/70_Silvicultura_Edicao_70_1997.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/70_Silvicultura_Edicao_70_1997.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/70_Silvicultura_Edicao_70_1997.pdf
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Silvicultura Edição 71: Ano XVIII – Maio - Junho 1997 
 
 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Nelson Barboza Leite (05)  

• Curtas (07)  

• Especial:  A contribuição social da área florestal (08)  

• Special: The social contribution of the forestry sector (14)  

• Evento: O Brasil e a Rio+5 (16)  

• Event: Brazil and Rio+5 (18)  

• Notícias SBS (19)  

•Economia: Arrendamento de terra para a produção de madeira: 

oportunidade de bom negócio – por Cruzeiro do Sul Reflorestadora (21) 

• Artigo: A importância do marketing para as indústrias florestais – por João 

Carlos Garzel Leodoro da Silva (22)  

• Incêndios: Efeito do fogo sobre ecossistemas naturais e plantações 

florestais – por Fábio Poggiani (27)  

• Produção: Uso da madeira de eucalipto. A experiência da Klabin – por 
Paulo Kikuti & Moacyr Fantini Júnior (30)  

 

Para abrir e baixar a Edição 71, clicar no endereço a seguir:  

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/71_Silvicultura_Edicao_71_1997.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/71_Silvicultura_Edicao_71_1997.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/71_Silvicultura_Edicao_71_1997.pdf
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Silvicultura Edição 72: Ano XVIII – Julho - Agosto 1997  

 
 

Conteúdo principal: 

 

• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Nelson Barboza Leite (05)  

• Curtas (06)  

• Especial: Financiamento, eis a questão (08)  

• Special: Financing, that is the question (11)  

• Notícias SBS (12)  

• Balanço: Oportunidades estratégicas do fomento no desenvolvimento 

social das atividades florestais no Brasil – por Nelson Barboza Leite (14)  

• Balance: Forestry incentives and social development (16)  

• Tecnologia: Por que usar pneus florestais? (18)  

• Desenvolvimento: MDF, alternativa sustentável em painéis (21)  

• Artigo: Incentivos fiscais: o Brasil parando no tempo – por Rubens 

Cristiano Garlipp & Alessandro S. Oliveira (24) 

• Artigo: A oferta de informações florestais por instituições brasileiras – por 

Carlos Henrique Garcia & Erich Schaitza (29)  

 

Para abrir e baixar a Edição 72, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/72_Silvicultura_Edicao_72_1997.pdf

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/72_Silvicultura_Edicao_72_1997.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/72_Silvicultura_Edicao_72_1997.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/72_Silvicultura_Edicao_72_1997.pdf
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Silvicultura Edição 73: Ano XVIII – Setembro/Dezembro 1997  

 

Conteúdo principal: 

 

• Sumário e ficha catalográfica (03) 

• Editorial – por Nelson Barboza Leite (04)  

• Empresas: Mudanças na Cenibra (06)  

• Meio Ambiente: O custo da preservação (08)   

• Evento: Declaração de Antalya do XI Congresso Florestal Mundial. 

Ciências Florestais para o Desenvolvimento Sustentável: Rumo ao Século 

XXI (09)  

• Reunião: Grupo de Trabalho Florestal WG-2 do TC-207 – ISO completa 
documento técnico (14)  

• Notícias SBS (15)  

• Iniciativa: CEDEFOR – Conselho de Desenvolvimento Sustentado Florestal 
do Mercosul – por Rubens Cristiano Garlipp & Ronaldo Dornelles (18)     

• Initiative: Sustainable Forest Development Council of Mercosul (21)  

• Artigo: Desafio florestal brasileiro – por Leopoldo Garcia Brandão (23)  

• Artigo: Capacidade de regeneração das florestas – por Patrick Moore (30) 

 

Para abrir e baixar a Edição 73, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/73_Silvicultura_Edicao_73_1997.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/73_Silvicultura_Edicao_73_1997.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/73_Silvicultura_Edicao_73_1997.pdf
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Silvicultura Edição 74: Ano XIX – Janeiro - Abril 1998  

 

Conteúdo principal: 

 

• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Nelson Barboza Leite (06)  

• Curtas (07)  

• Especial: Avanço tecnológico (08)  

• Meio Ambiente: Riocell: Gerenciamento da qualidade ambiental (09)  

• Special: Technological advances (17)  

• Notícias SBS (19) 

• Em Pauta: Reforma agrária ecológica (20)  

• Order of the Day: Ecological agrarian reform (22)  

• Gestão: Criatividade e o setor florestal – por Marco Antonio Fujihara (24)  

• Opinião: Mata Atlântica – por Roberto de Mello Alvarenga (26)  

• Artigo: A comercialização de produtos florestais nas bolsas de mercadorias 

– por João Carlos Garzel Leodoro da Silva; João Vicente de Figueiredo 
Latorraca & Inge Andrea Niefer (31) 

 

Para abrir e baixar a Edição 74, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/74_Silvicultura_Edicao_74_1998.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/74_Silvicultura_Edicao_74_1998.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/74_Silvicultura_Edicao_74_1998.pdf
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Silvicultura Edição 75: Ano XIX – Maio - Agosto 1998  

 

Conteúdo principal: 
 

 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Nelson Barboza Leite (06)  
• Curtas (07)  
• Entrevista com Aziz Ab’Saber: Aziz Ab’Saber, mais ouvido pelo público e 

empresários que pelo governo (09)  

• Interview: Aziz Ab’Saber, the public and business people listen him better 
than the government (15)  
• Notícias SBS (18)  
• Certificação: ABNT/CERFLOR. Certificação de florestas em consulta pública 
(20)  

• Certification: ABNT/CERFLOR. Forest certification is going through public 

consultation (30)  
• Artigo: Uma visão ampla dos materiais à base de madeira no Brasil – por 

Márcio A.R. Nahuz & Luiz Tadashi Watai (34) 
• Informática: Software SISPLAN: realidade em 70% dos reflorestamentos 

de Pinus no sul do Brasil – por Edilson Batista de Oliveira (40)  
• Especial: O mercado e o sequestro do carbono – por Flávio Gut (42)  
• Especial: Protocolo de Kyoto e as questões florestais. Quais as boas 

novas? – por Marco Antonio Fujihara (46)  
• Special: Kyoto Protocol and forestry issues: What’s the good news? (47)  

 

Para abrir e baixar a Edição 75, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/75_Silvicultura_Edicao_75_1998.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/75_Silvicultura_Edicao_75_1998.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/75_Silvicultura_Edicao_75_1998.pdf
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Silvicultura Edição 76: Ano XIX – Setembro/Dezembro 1998 

 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 
• Editorial – por Nelson Barbosa Leite (05)  
• Entrevista com Luiz Felipe Palmeira Lampréia: "A questão florestal é 

estratégica para um país como o Brasil" (07)  
• Interview: Luiz Lampréia: "The forestry question is strategic for a country 

like Brazil" (09)  

• Evento: Expansão competitiva do setor florestal brasileiro. Workshop 
Certificação Ambiental x Certificação Florestal (10)  
• Perfil: Novas perspectivas da engenharia florestal – por Carlos Roberto 

Sanquetta (14)  
• Perfil: Reforma curricular no CEF – Curso de Engenharia Florestal da 
Universidade Federal do Paraná – por Ronaldo Viana Soares (19)  

• Profile: New perspectives in forestry engineering (20)  
• Notícias SBS (21)  
• Tecnologia: Manejo e controle de ervas daninhas em reflorestamentos – 

por Carlos Eduardo Antunes P. Filho (22) 

• Especial: Breve história da evolução dos mercados de carbono – por Pedro 
Moura Costa (24)  
• Special: Trading in carbon and sustainable forestry development (32)  
• Amazon: As vantagens da colheita planejada de madeira na Amazônia – 

por Edson Vidal; Paulo Barreto; Paulo Amaral & Virgílio Viana (34)  
• Ponto de Vista: Variações ecológicas – por Miguel Reale (36) 
• Artigo: Os efeitos das plantações de árvores nas regiões tropicais – por 

Júlio César Centeno (39) 
• Article: The effects of tree plantations in the tropics (44)  

 

Para abrir e baixar a Edição 76, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/76_Silvicultura_Edicao_76_1998.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/76_Silvicultura_Edicao_76_1998.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/76_Silvicultura_Edicao_76_1998.pdf


145 
 

 
 

 

Silvicultura Edição 77: Ano XIX – Janeiro - Março 1999 

 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Nelson Barbosa Leite (05)  
• Notícias SBS (07)  
• Escola: Universidade Federal de Viçosa: Uma instituição que soube inovar 

(08)  

• Curtas (11) 
• Evento: IFIR-5: International Forestry Roundtable. Declaração de Rotorua, 

marco para a indústria florestal internacional (12)  
• Event: IFIR-5. Rotorua Declaration: landmark for the international 

forestry industry (15) 
• Destaque: Edificações multi-uso em madeira de reflorestamento – por 

Fabíola Margoth Zambrano Figueroa & Márcio Augusto Rabelo Nahuz (17) 
• Em Dia: Em debate, o desmatamento (20)  
• Especial: Eucalipto: alternativa às madeiras tropicais? – por Ivan 

Tomazelli; Bernard Delespinasse & Roberto Bonse (22)  

• Workshop I: Expansão competitiva do setor florestal brasileiro (26)  

• Workshop I: Competitive expansion of the Brazilian forestry sector (29)  
• Workshop II: Estratégias para assegurar a competitividade florestal 

brasileira (30)  

• Indufor Viewpoint: Certificação florestal, rotulagem e comércio de 
coníferas – por Markku Simula (34) 

• Ponto de Vista: Árvores transgênicas e a certificação florestal – por Mário 

Ferreira (42)  
• Point of View: Transgenic trees and forest certification (46)  

Para abrir e baixar a Edição 77, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/77_Silvicultura_Edicao_77_1999.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/77_Silvicultura_Edicao_77_1999.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/77_Silvicultura_Edicao_77_1999.pdf
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Silvicultura Edição 78: Ano XIX – Abril - Junho 1999 

 

Conteúdo principal: 

 
• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial – por Nelson Barbosa Leite (05) 
• Notícias SBS (06)  
• Escola: ESALQ – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, uma 

referência (07)  

• Curtas (10)  
• Fórum: Encontro da FAO traça painel da sustentabilidade mundial (12) 
• Artigo: Certificação florestal como instrumento de mercado. 

Desenvolvimentos recentes e desafios – por Carlos Alberto Roxo (18) 

• Article: Forestry certification as a market instrument. Latest developments 
and challenges ahead (27) 
• Projeto: Ripasa semeia mais cidadãos (29)  

• Ponto de Vista: Madeiras duras nacionais: presente e futuro - por Roberto 
de Mello Alvarenga (30)  

• Legislação: Projeto nº 4428 de 22 de março de 1999. Aprova normas para 

Licenciamento ou Projetos de Reflorestamento no Espírito Santo (33)  

• Especial: A terceirização no setor florestal: situação atual e perspectivas – 
por Nelson Barboza Leite (36) 
• Novas Técnicas: Workshop OIMT/ITTO discute sobre métodos de avaliação 

não-destrutiva de madeiras tropicais – por Divino Eterno Teixeira (41) 
• Administração: Reengenharia no setor florestal – por Alberto Nogueira de 

Souza & José Luiz Pereira de Rezende (43) 

 
 

Para abrir e baixar a Edição 78, clicar no endereço a seguir: 
 

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/78_Silvicultura_Edicao_78_1999.pdf 
  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/78_Silvicultura_Edicao_78_1999.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/78_Silvicultura_Edicao_78_1999.pdf
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Silvicultura Edição 79: Ano XIX – Julho - Setembro 1999 

 

Conteúdo principal: 
 
 

• Sumário e ficha catalográfica (04) 

• Editorial: Em nome de Navarro de Andrade – por Nelson Barboza Leite 

(05)  
• Notícias SBS (06)  
• Universidade:  Faculdade de Ciências Agrárias do Pará. Trabalho de 

consciência (10)  
• Setorial: Avança a discussão sobre certificação (13)  
• Mobiliário: Um mercado de potencial pouco explorado (14)  
• Empresa: Lyptus. Novo conceito de madeira da Aracruz (20)  
• Homenagem: Três exemplos de dedicação à causa florestal (24)  
• Evento: Biodiversidade a serviço do design (28)  
• Artigo: A engenharia florestal no Brasil e as mudanças no campo 

profissional – por Paulo Fenner (34)  
• Edição 78 em Inglês: Forest certification as a market instrument (37)  
• Edição 78 em Inglês: Domestic hardwood: present and future (38)  
• Edição 78 em Inglês: Companies and outsourcing services (39) 
• Edição 78 em Inglês: Reengineering in the forestry sector (40) 
• Edição 79 em Inglês: Furniture and planted timber: a potential market 

that is hardly tapped (41)  

 

Para abrir e baixar a Edição 79, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/79_Silvicultura_Edicao_79_1999.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/79_Silvicultura_Edicao_79_1999.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/79_Silvicultura_Edicao_79_1999.pdf
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Silvicultura Edição 80: Outubro - Dezembro 1999  

 

Conteúdo principal: 

 

 

• Editorial: Ainda há muito o que conquistar – por Nelson Barboza Leite (04)  

• Ficha catalográfica (04) 

• Sumário (05) 

• SBS Informa (06)  

• Biotecnologia: Um longo caminho para o setor – por José Augusto Pailha 

(08)  

• Ponto de Vista: Atualização do código florestal – por Roberto de Mello 

Alvarenga (13)  

• Política Florestal: Em busca de representatividade (15)  

• Evento Setorial: Uma noite, três medalhas (19)  

• Vantagem Competitiva: CELMAR: O potencial da silvicultura na região 

tropical – por Antônio José de Souza; Francisco Sérgio Gomes; Paulo R.R. 

Lobo; Pedro Mexias & Silas Zen (22)  

• Nova Técnica: Uma proposta para o processamento da madeira de 

eucalipto – por Cláudio Henrique Soares Del Menezzi; Márcio Augusto 

Rabelo Nahuz & Mário Rabelo de Souza (30)  

• Artigo Técnico: Goma resina. Origem, desenvolvimento e perspectivas 

para o Brasil – por Osvaldo de Souza Lima (34) 

• Hidroponia Produtiva: Hidrojardim clonal na Champion. Uma otimização 

na produção de mudas de eucalipto – por Eduardo Nogueira Campinhos; 
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Cláudia Maria Ianelli-Servin; Narcísio Zeverino Cardoso; Marco Antônio 

Almeida & Antônio Carlos Rosa (42)  

• Alternativa Sustentável: Aplicabilidade do lodo de esgoto urbano em 
plantações de eucalipto – por Fábio Poggiani & Vanderlei Benedetti (48) 

• Edição 80 em Inglês: We've still got a long way to go (53)  

• Edição 80 em Inglês: Biotechnology: a long way for the sector (53) 

• Edição 80 em Inglês: Updating the forestry code (55) 

• Edição 80 em Inglês: Wanted: sectorial representation (56) 

• Edição 80 em Inglês: Three medals in one evening (58) 

• Edição 80 em Inglês: CELMAR, the potential for forest plantations in the 
tropical region (58)  

• Edição 80 em Inglês: A proposal for processing Eucalyptus wood (60) 

• Edição 80 em Inglês: Gum resin. Origin, development and outlook for 
Brazil (61) 

•Edição 80 em Inglês: Champion clonal hydro-garden: an optimization for 

the production of Eucalyptus seedlings (66) 

• Edição 80 em Inglês: The applicability of urban sewage sludge in 

Eucalyptus plantations (68) 

  

Para abrir e baixar a Edição 80, clicar no endereço a seguir: 

http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/outros/80_Silvicultura_Edicao_80_1999.pdf  

 

 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/80_Silvicultura_Edicao_80_1999.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/80_Silvicultura_Edicao_80_1999.pdf
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Silvicultura Edição 81: Janeiro - Abril 2000  
 

Conteúdo principal: 

 
• Editorial: Um plano ambicioso – por Nelson Barboza Leite (04) 

• Ficha catalográfica (04) 
• Sumário (05) 
• SBS Informa (06) 

• Fatos Florestais (07)  
• Perfil: VCP Florestal integra homem, ambiente e tecnologia (08)  
• Meio Ambiente: Instituto Ecofuturo: trabalho pela Natureza e pela Vida 
(14) 

• Reportagem de Capa: Repensando o Código Florestal (18)  
• Artigo Técnico: Comparação ecológica entre rios de menor ordem, 
drenando bacias cobertas por plantios agrícolas, pastagens e plantios de 

Eucalyptus grandis, na região do médio Rio Doce / MG – por Milton Godoy 

Sabará (28)  
• Novo PNF: Governo decreta Programa Nacional de Florestas (34)  

• FAO discute políticas florestais (35) 
• Edição 81 em Inglês: An ambitious plan (36)  

• Edição 81 em Inglês: VCP brings together technology, people and the 
environment (36)  
• Edição 81 em Inglês: Instituto Ecofuturo: working to protect Nature and 

Life (39)  
• Edição 81 em Inglês: Rethinking the Brazilian Forest Code (40)  

• Edição 81 em Inglês: Ecological comparison between lesser order rivers 

that drain basins covered by agricultural crops, pastures and plantations of 
Eucalyptus grandis in the middle section of Doce River (46) 

  

Para abrir e baixar a Edição 81, clicar no endereço a seguir:  

http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/81_Silvicultura_Edicao_81_2000.pdf  

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/81_Silvicultura_Edicao_81_2000.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/81_Silvicultura_Edicao_81_2000.pdf
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Silvicultura Edição 82: Maio - Julho 2000  
 

Conteúdo principal: 
 

• Editorial: Novos passos para a competitividade – por Nelson Barboza Leite 

(04) 
• Ficha catalográfica (04)  
• Reportagem: Páletes e embalagens. Mercado a passos lentos (06)  
• Meio Ambiente: Bahia Sul: Primeiro lugar em gestão ambiental (10)  

• Indústria: Masisa chega com vontade e força ao Brasil (13)  
• Certificação: Reconhecimento mútuo entre sistemas de certificação de 

manejo florestal sustentável – por Rubens Garlipp (16)  
• Rotulagem Ambiental: Selo verde é discutido na FIESP (18)  
• SBS Informa (20) 
• Fatos Florestais (24)  
• Artigo Técnico: Alterações na cobertura vegetal: Interferência nos 
recursos hídricos – por Cristiane Peixoto Vieira (26) 

• Artigo: Curso de Engenharia Florestal: 20 anos de ensino, pesquisa e 

extensão na UFLA – Universidade Federal de Lavras – por José Luiz Pereira 

de Rezende & Nelson Venturin (28) 
• Edição 82 em Inglês: New steps towards competitiveness (32)  

• Edição 82 em Inglês: Pallets and containers: a sluggish market (32)  
• Edição 82 em Inglês: Bahia Sul - First place in environmental 
management (34)  
• Edição 82 em Inglês: Masisa has ambitious plans for Brazil (35)  

• Edição 82 em Inglês: Mutual recognition of forest certification (36)  
• Edição 82 em Inglês: Ecolabeling - FIESP discusses green labels (38)  
• Edição 82 em Inglês: Consequences of plant cover changes on water 

resources (39)  

• Edição 82 em Inglês: Forestry course at Lavras Federal University: 20 
years of education, research and extension (40)  

 

Para abrir e baixar a Edição 82, clicar no endereço a seguir:  
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/82_Silvicultura_Edicao_82_2000.pdf 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/82_Silvicultura_Edicao_82_2000.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/82_Silvicultura_Edicao_82_2000.pdf
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Silvicultura Edição 83: Agosto 2000 – Janeiro 2001  

 

Conteúdo principal: 

• Editorial: Ano de grandes discussões – por Nelson Barboza Leite (03) 
• Ficha catalográfica (03)  
• Sumário (04) 
• Programa Florestal: Governo dá um passo à frente (06)  

• Carbono: Haia não foi uma derrota – por José Augusto Padilha (14)  
• Fórum: Competitividade da cadeia produtiva de madeira e móveis – por 

Rubens Cristiano Garlipp & Andréia Maffeis (16)  
• Opinião: Revisão do código florestal. Questão de sobrevivência setorial – 
por Nelson Barboza Leite (22)  

• SBS Informa (24) 
• Fatos Florestais (26)  
• Artigo Técnico: O Brasil das queimadas – por Thais Cunha Ferreira & José 

Luiz Pereira de Resende (28) 

• Artigo Técnico: Sustentabilidade na produção de madeira dura tropical – 

por Joaquim dos Santos; Niro Higuchi; Ralfh J. Ribeiro; Roseana P. da Silva 
& Rosana M. Rocha (32)  
• Artigo Técnico: Dinheiro não cresce em árvores – por Luiz Flávio Veit (38)  
• Edição 83 em Inglês: A year of very important discussions (40)  
• Edição 83 em Inglês: Forest policy: Govenment takes a step ahead (40)  

• Edição 83 em Inglês: COP-6 – The Climate Change Conference at the 

Hague was not a defeat (44)  
• Edição 83 em Inglês: Competitiveness forum for the wood and furniture 

productive chain (45)  
• Edição 83 em Inglês: Sustainability in the production of tropical 

hardwoods (47)  
• Edição 83 em Inglês: Money does not grow in trees (53)  

 

Para abrir e baixar a Edição 83, clicar a seguir: 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/83_Silvicultura_Edicao_83_2000.pdf    

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/83_Silvicultura_Edicao_83_2000.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/83_Silvicultura_Edicao_83_2000.pdf
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Silvicultura Edição 84: Agosto 2001 

 

Conteúdo principal: 
 
• Ficha catalográfica (03)  

• Sumário (04) 
• Certificação: CERFLOR, rumo à implementação (05)  
• Política Florestal: PNF – Programa Nacional de Florestas, primeiros 

resultados (07)  

• Empresa: Masisa investe no mercado brasileiro (12)  
• Código Florestal: Conama, em busca de maior envolvimento (16)  
• Entrevista com Hamilton Casara: Ibama faz sua parte (18)  

• Mercado: Fusões e aquisições. Começa o jogo (28)  
• Normalização: Reconhecimento mútuo – por Carlos Alberto Roxo (30) 
• SBS Informa (36) 

• Fatos Florestais (38) 
• Edição 84 em Inglês: Always on the ball (40)  
• Edição 84 em Inglês: CERFLOR, getting ready for implementation (40) 
• Edição 84 em Inglês: Masisa makes investments in the Brazilian market 

(41) 
• Edição 84 em Inglês: Interview with Ibama president. Ibama does its 
share (43) 

• Edição 84 em Inglês: Markets, mergers & acquisitions. The game starts 

(49) 
• Edição 84 em Inglês: Forest certification. Mutual recognition (50) 

 
 

Para abrir e baixar a Edição 84, clicar no endereço a seguir:  

 
http://www.celso-

foelkel.com.br/artigos/outros/84_Silvicultura_Edicao_84_2001.pdf 

 

 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/84_Silvicultura_Edicao_84_2001.pdf
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/84_Silvicultura_Edicao_84_2001.pdf
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UM MUITO OBRIGADO A TODOS 

 

 
Eucalipto  

Fator chave de competitividade para o setor florestal brasileiro 

 

Esperamos sinceramente que essa iniciativa para digitalização da 

coleção completa da Revista Silvicultura, 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 

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 magníficas reportagens, artigos, imagens, noticiosos e tudo 
mais sobre as pessoas, árvores, florestas, produtos, benefícios, 

interações, fábricas, tecnologias, empresas e entidades desse mágico 

setor florestal de nosso Brasil.  
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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 admirados em todo 

o planeta. 

Posso lhes garantir que foram magníficos os textos e as imagens 

gerados por muitos autores com a criação original de frases, fotos e 

designs que estamos aqui disponibilizando para conhecimento e 
leitura de todos vocês da sociedade na forma de revistas digitalizadas 

de toda essa coleção. 

A todos aqueles que criaram e que orquestraram essa fantástica 

REVISTA SILVICULTURA, nossos PARABÉNS e especial muito 

OBRIGADO pela competência, criatividade e integração com os 

milhares de leitores, 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. 

 

 

Coníferas complementam a competitividade  
 e geram notáveis paisagens no Brasil 
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Obrigado amigos – aguardem novas surpresas em nosso 

caminho de pavimentar as rotas passadas, presentes e 

futuras do setor brasileiro de base florestal. 

 

 

 
Amazônia, patrimônio natural e florestal internacionalmente admirado... 

 
 

 

Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande aplicabilidade a seus 
leitores, com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os eucaliptos 

Coordenador e Redator Técnico - Celso Foelkel 
Editoração - Alessandra Foelkel (webmaster@celso-foelkel.com.br) 

GRAU CELSIUS: Tel.  (51) 99947-5999 
Copyrights © 2014- 2018 - celso@celso-foelkel.com.br 

 

 
 

Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos 

redigidos por Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites 

recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e 
patrocinadores. 

 
 

 

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por 

favor visite: 

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

 
 

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o 

Eucalyptus Online Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br 

 

mailto:webmaster@celso-foelkel.com.br
mailto:celso@celso-foelkel.com.br
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html
mailto:webmanager@celso-foelkel.com.br?Subject=Cancelamento%20da%20Newsletter
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Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar as edições da Eucalyptus Newsletter, da PinusLetter, 

bem como os capítulos do Eucalyptus Online Book - click aqui - para saber maiores informações 

 

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições dirija-se a:  

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

 

http://www.eucalyptus.com.br/patrocine.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html
http://www.eucalyptus.com.br/cadastro.html

