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                   Por: / By: Rodrigo Coldebella 
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Questão: /Question: 

 
Boa tarde Celso. 

 

Me formei em agosto agora na UFSM. Quero tentar uma vaga no 

mestrado que vai abrir daqui uns dias. Tenho a idéia de um projeto. 

Resumo:  
- medição por um ano das temperaturas no ápice e no dap de um 

plantio de Pinus, utilizando data logger. De posse desses dados, 

comparar a quebra de dormência, floração, produção de sementes e 

o crescimento das árvores com as temperaturas armazenadas. 
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- simulação de um incêndio florestal para coletar dados extremos de 

temperatura e, quem sabe associar com os danos causados no tronco e 

altura de chamas. 

A idéia básica é essa, pesquisando não encontrei nada sobre esse tipo 
de estudo. Gostaria de saber você já ouviu falar sobre um trabalho 

desse tipo e o que achou da idéia. 

 

Sem mais, era isso. Grato pela atenção. Aguardo resposta 
  

Att.   

 

RODRIGO COLDEBELLA 
Engenheiro Florestal - CREA RS 171564 

Cel: 55 9903 1598 

 
 _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Rodrigo, boa tarde. 

Agradeço sua mensagem e sua preocupação em realizar um bom 

projeto de dissertação.  
Seu tema de estudos merece ser pesquisado na literatura técnica norte-

americana, onde o fogo controlado é uma técnica muito comum para 

evitar que os incêndios florestais sejam mais agressivos devido à alta 

quantidade de serapilheira. 
Sugiro avaliar essa literatura, que certamente é mais abundante que a 

brasileira. 

Veja e navegue em: 

http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-
BR&q=pine+seed+dormancy+%22forest+fire%22&btnG=Pesquisar&lr=

&as_ylo=&as_vis=0 

e 

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

BR&q=pine+seed+dormancy+%22forest+fire%22&lr=&sa=N&tab=sw 
Outras pesquisas podem ser feitas com base nos propósitos de seu 

projeto. 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
   _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Rodrigo Coldebella 
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E-mail: rodrigocoldebella@yahoo.com.br 

 

Celso, obrigado pelos links. 
Gostaria de uma opinião sua sobre a idéia. 

 

Abraço 

  
Att.   

RODRIGO COLDEBELLA 

 

   _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel 
 

Rodrigo 

Não sei bem, depende do que você vai encontrar na literatura e sobre 

como o tema tenha já mostrado alguma significância prática e 

viabilidade. Faça uma pesquisa mais abrangente como lhe disse e 
retorne com seus novos conhecimentos. Não é muito indicado que 

uma dissertação de mestrado seja escrita com pouca sustentação da 

literatura  para embasamento das descobertas da pesquisa. 

Volte a me contatar em uns dias mais. 
Celso 
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