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Criação dessa edição especial da Eucalyptus Newsletter de resgate tecnológico 

sobre anos pioneiros dos eucaliptos como florestas plantadas: Celso Foelkel 

 

Pela cooperação, um agradecimento especial à:  

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations 
 

 

 

Uma realização ímpar da parceria entre: 
 

     Grau Celsius – Negócios em Gestão do Conhecimento 

       IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

 
 

 
 

Organizações facilitadoras: 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel 

 

 
 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

 

 
 

RIADICYP – Red IberoAmericana de Docencia e Investigación en  
Celulosa, Papel y Productos Lignocelulósicos 

 

Empresas e organizações patrocinadoras: 

 

Fibria 

 

ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose 

e Papel 

http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.ipef.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.celso-foelkel.com.br
http://www.ipef.br/
http://www.abtcp.org.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.ipef.br/
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jun18.pdf
http://www.fibria.com.br/
http://www.abtcp.org.br/
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ArborGen Tecnologia Florestal 

 

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira 

 

CMPC Celulose Riograndense 

 

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores 

 

Klabin 

 

Lwarcel Celulose 

 

Suzano Papel e Celulose 

 

 

Veracel Celulose 

 

 

 

http://www.arborgen.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.suzano.com.br/
http://www.veracel.com.br/
http://www.arborgen.com.br/
http://www.cenibra.com.br/
http://www.celuloseriograndense.com.br/
http://www.iba.org/pt/
http://www.klabin.com.br/
http://www.lwarcel.com.br/
http://www.suzano.com.br/
http://www.veracel.com.br/
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SOBRE A FAO  

 

FOOD & AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS 

 

A FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e 

Agricultura) é uma instituição do sistema da ONU (Organização das 

Nações Unidas), que tem como missão estimular: a produção de 

alimentos e outros bens do agronegócio e a redução da fome e da 
pobreza global. Para isso, busca desenvolver ações que permitam 

aumentar a eficiência da agricultura, silvicultura, pesca e demais 

atividades relacionadas, bem como fomenta o adequado uso dos 

recursos naturais (solos, clima, água, florestas, biodiversidade, etc.) 
associados à produção de seus bens e serviços para fins sociais. 

Exatamente por essa razão de foco na produção de alimentos, o 

logotipo da entidade contém a frase latina “Fiat panis”, que quer dizer 

“Haja pão” em Português. 

A FAO tem ampla atuação em estudos e projetos que visam a estimular 

a melhoria nos processos produtivos agrícolas, florestais, pesqueiros, 

etc., tornando-os mais sustentáveis e eficientes. Além da produção e 

consumo mais sustentáveis, a FAO mantém forte orientação no que diz 
respeito à conservação dos recursos naturais e à minimização dos 

impactos negativos de atividades tão amplas e massivas como as de 

produção de alimentos e bens para uma população humana cada vez 

mais crescente e demandante.  

Além desses focos em sustentabilidade e produtividade, a FAO se 
dedica à criação de bancos de dados agrícolas e florestais, estatísticas, 

realização de eventos de consagrada importância, bem como a dialogar 

com entidades, membros e lideranças globais e regionais para 
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otimização de suas ações. A FAO possui hoje 197 membros, sendo 194 

nações, uma organização membro (União Europeia) e dois membros 

associados (https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization). 

A área florestal tem sido privilegiada pela FAO desde sua criação em 
outubro de 1945. As realizações de inúmeros estudos, projetos, 

eventos, relatórios e programas orientados para a produção florestal 

com sustentabilidade são responsabilidades do Departamento Florestal 

da FAO (http://www.fao.org/forestry/en/) 

Dentre as principais realizações florestais da FAO, podem ser citadas 

algumas delas, dentre as quais as seguintes: 

 Geração de bancos de dados florestais por países membros 

http://www.fao.org/forestry/country/en/  

 Organização dos Congressos Florestais Mundiais (World Forestry 

Congress) 

http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/  

 Manutenção de fórum florestal relevante através do COFO – 
Committee on Forestry  

http://www.fao.org/about/meetings/cofo/en/ 

 Elaboração dos estudos State of the World’s Forests  

http://www.fao.org/state-of-forests/en/  

 Elaboração dos estudos State of the World’s Forest Genetic 

Resources 

http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/  

 Elaboração dos estudos Global Forest Resources Assessment 

http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/  

 Produção de publicações e revistas 

http://www.fao.org/forestry/publications/en/  

e 

http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/  

 Criação de comitês orientativos (Advisory Committees) em diversos 

tipos de atividades, focados em orientar rotas e estratégias 
setoriais (florestais e industriais) 

http://www.fao.org/forestry/industries/9530/en/ 

e 

http://www.fao.org/forestry/industries/en/  

 Produção anual do tradicional relatório estatístico global FAO 

Yearbook of Forest Products 

http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/en/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization
http://www.fao.org/forestry/en/
http://www.fao.org/forestry/country/en/
http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/
http://www.fao.org/about/meetings/cofo/en/
http://www.fao.org/state-of-forests/en/
http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
http://www.fao.org/forestry/publications/en/
http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/
http://www.fao.org/forestry/industries/9530/en/
http://www.fao.org/forestry/industries/en/
http://www.fao.org/forestry/statistics/80570/en/
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 Promoção do International Day of Forests, como coordenadora 

desse programa em nível das Nações Unidas 

http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/  

 Atuação em estudos e projetos com florestas plantadas 

http://www.fao.org/forestry/plantedforests/67504/en/ 

 Produção de material ilustrativo (toolkit de comunicação) acerca 

dos papéis relevantes das florestas do planeta e seus produtos e 
serviços 

http://www.fao.org/forestry/91228/en/  

 

Apesar dos idiomas mais frequentes na maioria de suas publicações e 
edições serem os seguintes: Inglês, Francês e Espanhol, existem 

publicações que são editadas em outros idiomas, principalmente em 

função do foco ou região a que se destinam. 

Enfim, a FAO tem como meta principal o manejo florestal sustentável, 

com as florestas naturais e plantadas desempenhando papéis relevantes 
de produção e conservação, balanceando os aspectos econômicos, 

ambientais e sociais. Para isso, a FAO atua como um fórum neutro de 

diálogo e de geração de ações e estratégias através de uma equipe de 

alta qualificação para oferecer principalmente qualidade e credibilidade 
nas suas orientações, dados estatísticos, eventos, publicações, 

implementações de programas e projetos. 

 

Podem-se encontrar mais detalhes sobre as atividades da FAO e sobre 
suas ações na área florestal nos seguintes websites e publicações 

associadas a eles: 

http://www.fao.org/home/en/ (Website da FAO, em Inglês) 

e 

http://www.fao.org/home/es/ (Website da FAO, em Espanhol) 

e 

http://www.fao.org/forestry/en/ (FAO Forestry, em Inglês) 

e 

http://www.fao.org/forestry/es/ (FAO Forestal, em Espanhol) 

e 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization (Wikipedia, 
em Inglês) 

e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C
3%B5es_Unidas_para_Alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_Agricultura (Wikipédia, 

em Português) 

http://www.fao.org/international-day-of-forests/en/
http://www.fao.org/forestry/91228/en/
http://www.fao.org/home/en/
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/forestry/en/
http://www.fao.org/forestry/es/
https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_Alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_Alimenta%C3%A7%C3%A3o_e_Agricultura
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ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE AS  

CONFERÊNCIAS MUNDIAIS DO EUCALIPTO 

 

 

Os Eucaliptos e a FAO 

 

 

Revista Unasylva, 1956 

 

Os eucaliptos passaram a despertar a atenção da FAO a partir do início 
dos anos 1950’s, quando as evidências de sua potencialidade como 

essência florestal de rápido crescimento se tornaram demonstradas em 

países como Brasil, Marrocos, Austrália, Portugal, Estados Unidos, África 

do Sul, bem como em muitos outros países da região mediterrânica, 
América Latina e África.  

Em função do crescente interesse dos países membros da FAO acerca 

dos eucaliptos, a FAO, em parceria com o Forest Timber Bureau da 

Austrália, organizaram um “International Study Tour” para a visitação de 
experimentações, de aplicações práticas e para estudos sobre os 

eucaliptos. Foi um tour técnico de quase dois meses, que aconteceu em 

1952. Especialistas de mais de 20 países se inscreveram para o roteiro 

de estudos, que tinha como principal objetivo garantir que os 

participantes se familiarizassem com os eucaliptos e reconhecessem as 
oportunidades que essas árvores poderiam trazer para a sociedade em 

diversas regiões do planeta e para o bem-estar das pessoas. 

Os relatórios que foram depois elaborados como frutos dessa viagem de 

estudos mostravam que os eucaliptos já vinham sendo plantados, 
naquela época, em mais de 50 países das regiões mediterrânicas, 
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tropicais, subtropicais e semiáridas do planeta. Os usos dos eucaliptos 

excediam às expectativas iniciais, pois eles se mostravam viáveis para 

inúmeras aplicações: lenha, postes, moirões, dormentes, carvão vegetal, 

madeira serrada, chapas e painéis de madeira, madeira preservada 
roliça, madeiras para fins estruturais, construções rústicas, celulose, 

papel, etc. Também se destacavam utilizações como: quebra-ventos, 

recuperação de áreas degradadas e desertificadas, fixação do solo, 

produção de óleos essenciais, produção melífera, etc.  

Relatava-se que naquela época mais de 30 espécies de eucaliptos já 

estavam sendo plantadas extensivamente em inúmeros países, dos quais 

se destacavam o Brasil, a África do Sul e o Marrocos, além da Austrália. 

 

Frente a esse global interesse e ao potencial de muitas oportunidades, a 

FAO decidiu elaborar um estudo, que foi confiado ao Dr. André Métro, 

que acabou se constituindo em um dos primeiros livros sobre os 

eucaliptos em plantações florestais:  

 

El eucalipto en la repoblación forestal. A. Métro. FAO: Estudios de 

Silvicultura y Productos Forestales No 11. FAO Forestry and Forest 

Products Study Nº 11 (1ª Edição: 1955, reeditado mais tarde em 1981) 

 

Esse texto inicial acabou se convertendo em um dos livros mais 

aclamados da FAO Forestry em relação aos eucaliptos. O sucesso e a 

demanda foram tão grandes, que o livro mereceu uma atualização e 

expansão em 1979, com o trabalho conjunto do Dr. André Métro e D. 
Maxwell Ralph Jacobs e de outros renomados autores. O novo livro 

recebeu o título "Eucalypts for planting” e esta publicação está 

apresentada a seguir, com possibilidades de downloading no website da 

FAO: 

 

Eucalypts for planting. Editores: M.R. Jacobs; A. Métro. FAO Forestry 

Series Nº 11. 745 pp. (1979) 

http://www.fao.org/3/a-ac459e.pdf (em Inglês) 

 

Esse livro se converteu em uma espécie de manual global para o 

incentivo aos programas de plantações e reflorestamento com os 

eucaliptos. Os autores relatam os eucaliptos como sendo algumas das 

árvores mais importantes para a utilização florestal pelo ser humano em 
inúmeros países, frente às suas qualidades de: adaptabilidade a 

diferentes situações edafoclimáticas, facilidades de implantação de 

florestas homogêneas, rusticidade e resistência, bem como amplo uso de 

seus produtos madeireiros e não madeireiros. 
 

http://www.fao.org/3/a-ac459e.pdf
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Sobre a Primeira Conferência Mundial do Eucalipto 
 

 

A Primeira Conferência Mundial do Eucalipto foi realizada em Roma, 
Itália, graças a uma iniciativa da FAO, que já havia reconhecido o 

preponderante papel e potencial dos eucaliptos para geração de 

benefícios, serviços e bem-estar para a sociedade, em especial em países 

tropicais, subtropicais e semiáridos. 

O evento reuniu cerca de uma centena de participantes oriundos de 26 

países, a maioria sendo constituída de renomados especialistas em 

florestas e utilização de produtos das florestas, dentre as quais as dos 

eucaliptos. As principais delegações eram as de países da região 
mediterrânica da Europa (Itália, Portugal, Espanha, França, etc.), da 

África (Marrocos, África do Sul, etc.), Oceania (Austrália), da América 

Latina (Brasil, Argentina, etc.) e da América do Norte (USA). Pelo fato da 

FAO ser uma entidade associada ao sistema das Nações Unidas, diversos 
países membros enviaram delegações oficiais representando o país, o 

que conferiu enorme valor e credibilidade para o evento. Dessa forma, o 

que se conseguiu foi um evento altamente qualificado e pleno de 

competências em eucaliptocultura e seus produtos. 

A agenda foi estabelecida com a finalidade de avaliar as potencialidades 
de suprimento da indústria e da sociedade com madeiras de eucaliptos, 

pois havia na época um sentimento de crescente problema de 

desabastecimento madeireiro em diversos países membros da FAO. 

Também havia a preocupação em avaliar os possíveis problemas de 
fitossanidade, incêndios florestais e impactos ambientais e sociais das 

plantações mais extensivas de eucaliptos, principalmente quanto ao solo 

e ocupação de terras agriculturáveis. 

Os debates e as apresentações também serviriam de embasamento para 
levantamento de carências e lançamento de propostas de novos 

programas de pesquisa e desenvolvimento para obtenção de respostas 

às interrogações que já existiam ou que viriam a surgir durante a 

conferência. Esses questionamentos ofereceriam à FAO a estruturação de 

grupos de estudos e a definição de ações para o staff do seu 
Departamento Florestal. 

Em função desses objetivos, o programa da conferência foi organizado da 

seguinte forma: 

 Apresentações sobre o estado atual e sobre o potencial dos 
eucaliptos por regiões do mundo; 

 

 Seleção dos problemas básicos da eucaliptocultura para orientação 

de programas de P&D em um escopo de cinco anos (entre 1956 a 
1961), em temas como: silvicultura e manejo, proteção florestal, 

impactos ambientais e utilização industrial; 
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 Elaboração de uma agenda para atuação da FAO em relação aos 

membros interessados pelos eucaliptos; 

 

 Fornecer subsídios para que uma segunda conferência similar 
pudesse ser realizada em 1961 (cinco anos de espaço de tempo). 

 

Ao longo dos debates, diversos cenários puderam ser construídos, o que 

ajudava a reforçar o papel relevante que a FAO teria em relação às 
florestas e produtos florestais dessas árvores. 

Diversas conclusões serviram para alicerçar a FAO em suas ações 

futuras, tais como: 

 O reconhecimento por todos de que os eucaliptos poderiam 

oferecer abundante suprimento de madeira de forma regular, 
facilmente acessível e barata, garantindo assim o abastecimento 

em muitos países para os produtos de base florestal. 

 

 Para muitas regiões, o mais urgente problema florestal era o de 
garantir o suprimento por adicionais quantidades de madeira, 

através do plantio de florestas de rápido crescimento; não sendo 

tão importante, em um primeiro momento, a qualidade dessa 

madeira assim produzida.  
 

 Os eucaliptos poderiam se constituir em material florestal de 

fundamental importância para regiões do globo onde existia 

escassez de madeira. Isso porque era possível se orientar a 

silvicultura para eficiente produção em quantidades grandes de 
madeira, mesmo que essa madeira não fornecesse inicialmente os 

padrões de qualidade que se obtinham com madeiras nativas 

locais. 

 

 Os eucaliptos plantados na época como exóticas (exemplos de 
Brasil, Marrocos e África do Sul) cresciam a ritmos muito maiores 

do que em suas regiões de origem (Austrália e Indonésia). 

 

Logo após as apresentações da conferência, foi realizado um “Eucalyptus 

Study Tour” na Itália para visitação a entidades e empresas italianas que 

se dedicavam a estudar, plantar e utilizar os eucaliptos (suas madeiras e 

outros produtos não madeireiros). Dentre as organizações visitadas 
estavam: Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta e Grupo Snia 

Viscose. Foram também visitadas plantações florestais e viveiros de 

eucaliptos, bem como usos agrícolas dessas árvores como quebra-ventos 

e para recuperação de solos degradados. As visitações ocorreram na 

região mediterrânica do sul da Itália e na ilha da Sicília.   
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Essa oportunidade única de colocação de especialistas em 

eucaliptocultura para debater os potenciais progressos da atividade foi 

muito apreciada pelos participantes e pelas organizações públicas, 

privadas e países membros da FAO. Isso conduziu à disposição da FAO 
em orientar seu grupo técnico florestal para o levantamento de mais 

informações sobre os eucaliptos e para a realização de outros eventos 

similares em futuro próximo. 

 

A partir dessas premissas, a FAO estrategiou novas ações para seu 

Departamento Florestal; 

 Geração de mais publicações e estudos técnicos sobre os 

eucaliptos; 
 

 Desenvolvimento de novas pesquisas e revisões sobre a silvicultura 

dos eucaliptos e sobre seus efeitos (positivos e negativos); 

 

 Realização de outros “Study Tours”, tendo sido elencados como 
prioritários os países: Marrocos, Austrália e Brasil; 

 

 Realização de novos eventos sobre os eucaliptos. 

 

Algumas informações sobre a primeira conferência mundial do eucalipto 
organizada pela FAO podem ser obtidas em muito poucas literaturas 

disponibilizadas na web, já que naquela época não existiam literaturas 

em mídia eletrônica. Algumas poucas publicações digitais fazem 

referência e apresentam breves informações sobre essa primeira 
conferência dos eucaliptos, conforme se pode ler nas seguintes: 

 

The work of FAO. 1st World Eucalyptus Conference. Unasylva 

11(1). (1957) 

http://www.fao.org/docrep/x5382e/x5382e08.htm#world (em Inglês - Revista 

Unasylva, Sobre a Primeira Conferência Mundial do Eucalipto) 

 

Woodbridge Metcalf – Extension forester: 1926-1956. An 

interview conducted by Evelyn Bonnie Falrburn. University of California. 

Bancroft Library/Berkeley. 314 pp. (1969) 

https://archive.org/download/extensionforester00metcrich/extensionforester00
metcrich.pdf  (Sobre o Eucalyptus e sobre a World Eucalyptus Conference – 

páginas 44 a 49 – em Inglês) 

 

 

 

http://www.fao.org/docrep/x5382e/x5382e08.htm#world
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Sobre a Segunda Conferência Mundial do Eucalipto 

 

 

Frente ao sucesso da Primeira Conferência Mundial do Eucalipto, os 
participantes da mesma recomendaram à FAO que outra conferência 

similar deveria ser realizada em futuro próximo. Diversos dos 

participantes eram de delegações oficiais de países membros da FAO e 

da ONU. Muitos se colocaram à disposição da FAO para cooperação na 
geração da nova conferência. Duas delegações prontamente se 

ofereceram, em 1956, para sediar a nova conferência: Brasil e Espanha. 

A delegação brasileira, numerosa e bem representada institucionalmente, 

ofertou a possibilidade de sediar a conferência na cidade de São Paulo, 
no ano de 1961 (cinco anos de “timing”).  Isso acabou sendo 

concretizado e o Brasil foi escolhido como sede da Segunda 

Conferência Mundial do Eucalipto.  

Em 1961, quando da ocasião da realização dessa conferência, o Brasil já 

mostrava dados estatísticos estimando uma área de plantações florestais 
com eucaliptos de quase um milhão de hectares. Mais de 140 espécies 

de Eucalyptus já haviam sido testadas, principalmente pela Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro, em Rio Claro, Jundiaí e outras localidades. 

Diversas empresas públicas e privadas já plantavam e utilizavam a 
madeira dos eucaliptos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, 

Rio Grande do Sul, dentre outros. O sucesso da eucaliptocultura no Brasil 

era, portanto, um incentivo e uma clara demonstração de competência 

para que o país sediasse essa segunda conferência.  

Durante o intervalo de tempo entre 1956 e 1961, a FAO acelerou seus 

esforços para redação de documentos e textos técnicos sobre os 

eucaliptos e para se organizar em termos de conhecimentos sobre a 

eucaliptocultura. 

A Segunda Conferência Mundial do Eucalipto foi então realizada em 1961 
sob os auspícios da FAO, tendo como patrocinadores: o Governo 

Brasileiro e o Governo do Estado de São Paulo. O evento aconteceu no 

mês de agosto no Palácio Mauá, então sede da FIESP (Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo), na cidade de São Paulo. 

Diversas secretarias de estado (São Paulo) e alguns ministérios (Brasil) 

foram envolvidos na realização do evento, com apresentações, 

patrocínios, visitações, etc. Inúmeras autoridades governamentais 

também prestigiaram a conferência, numa clara demonstração do valor 
que o Brasil dedicava aos eucaliptos. 

Participaram do evento: representantes de órgãos públicos, acadêmicos 

universitários, pesquisadores, técnicos, engenheiros, representantes de 

empresas privadas de produção ou de fornecimento de insumos e 
serviços, estudantes, legisladores, executivos, produtores e 

empreendedores florestais: do Brasil e de quase 20 nações. Um total de 
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aproximadamente 240 participantes e mais a delegação da FAO 

garantiram a qualidade técnica e científica dessa conferência. As 

principais delegações representadas foram: Brasil (145 delegados), 

Argentina (40), México (12), Chile e Itália (8), USA (6), FAO (9), etc. 

 

O evento foi apoiado por inúmeras empresas e instituições brasileiras, a 

saber: 

Empresas privadas (em ordem alfabética): 

 Champion Papel e Celulose; 

 Companhia Melhoramentos de São Paulo; 

 Companhia Paulista de Estradas de Ferro; 

 Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira; 
 Companhia Suzano de Papel e Celulose; 

 Duratex; 

 Eucatex; 

 Indústrias de Papel Simão; 
 Indústrias Klabin do Paraná de Papel e Celulose; 

 Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo; 

 PREMA Preservação de Madeiras; 

 Refinadora Paulista; 

 Ribeiro Parada S.A. 

 

Empresas públicas: 

 Instituto Nacional do Pinho; 

 Serviço Florestal do Estado de São Paulo; 
 Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. 

 

Organizações institucionais de classe: 

 Sociedade Paulista de Agronomia; 
 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. 

 

Na época, não existiam no Brasil (e tampouco nos demais países latino-

americanos) universidades com formação em engenharia florestal. A 

silvicultura era uma atribuição dos engenheiros agrônomos, portanto, 
grande parte dos delegados do Brasil, Argentina, Chile eram profissionais 

da Engenharia Agronômica. 

 

A Comissão Organizadora da 2ª Conferência Mundial do Eucalipto teve 
como presidente o consagrado engenheiro Armando Navarro Sampaio e 

como vice o Dr. Roberto de Mello Alvarenga. Também fizeram parte da 

comissão: Maxwell Ralph Jacobs (Austrália), A. Chebicheb (Marrocos), 
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Yone Guimarães Penteado de Castro Pásztor (Brasil) e Arthur Miranda de 

Bastos (Brasil). 

 

Durante o discurso do Diretor Geral da FAO, Mr. B.R. Sen, na abertura da 
Conferência de 1961, ele mencionou o seguinte: 

“A FAO tem sempre recomendado a introdução em larga escala de 

espécies florestais de rápido crescimento como fator essencial para uma 

política florestal de sucesso. O eucalipto, em virtude da adaptabilidade de 
suas espécies a condições ecológicas as mais diversas e pela 

multiplicidade de produtos, presta-se admiravelmente a tal propósito. 

Seu emprego consiste, principalmente, em recuperar matas degradadas 

ou reflorestar terras desnudas em zonas semiáridas e tropicais. É muito 
útil ainda, na preparação de cinturões de abrigo e na proteção às 

culturas agrícolas. Sua madeira, quando colhida, pode ser aproveitada 

em usos locais, ou pode gerar renda a muitos produtores rurais. Em 

função dessas vantagens e das conclusões dessa conferência, o emprego 
desse gênero deverá se tornar cada vez mais difundido em todo o mundo 

como um dos meios mais promissores para o aumento da disponibilidade 

de madeira e de seus produtos”. 

 

A Segunda Conferência Mundial do Eucalipto teve como objetivo 
proporcionar, aos especialistas presentes e originados de inúmeras 

regiões do mundo, um criterioso balanço dos progressos atingidos no 

decorrer dos últimos cinco anos, isto é, desde a Primeira Conferência, 

que foi realizada em Roma, em 1956. Foram focados os temas relativos 
aos problemas básicos da eucaliptocultura e suas influências, a 

silvicultura das plantações, bem como a utilização e valor econômico das 

plantações e seus produtos.  

A conferência teve um grande número de trabalhos apresentados, do que 
resultaram dois livros (volumes 01 e 02), em um total de 

aproximadamente 1.500 páginas de valiosos conteúdos. As 

apresentações, comunicações, debates e trabalhos técnicos foram 

apresentados em quatro idiomas: Português, Inglês, Francês e Espanhol. 

No caso dos trabalhos técnicos e palestras, o idioma do texto poderia ser 
qualquer um dos quatro idiomas oficiais, mas o resumo deveria ser 

sempre apresentado nos quatro idiomas da conferência.  

 

Além dos livros técnicos da própria conferência, o Brasil também se 
destacou por oferecer como brinde a cada participante um exemplar 

recém-impresso da segunda edição (revista e ampliada) do consagrado 

livro “O Eucalipto”, de autoria original do engenheiro agrônomo 

Edmundo Navarro de Andrade. A revisão, atualização e ampliação do 
texto original da primeira edição (de 1939) foram feitas pela equipe 

técnica do Serviço Florestal da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, 
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de São Paulo, uma vez que o engenheiro Navarro de Andrade havia 

falecido em 1941.  

A obra de 1961 foi editada especialmente para a Segunda Conferência 

Mundial do Eucalipto e foi uma contribuição da Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro (em cujas oficinas o livro foi impresso) e da empresa 

industrial IRFM – Indústrias Reunidas Francisco Matarazzo (que doou o 

papel). 

           

  1ª Edição (1939)                     2ª Edição (1961) 

 

1961 - Lançamento da 2ª Edição do Livro 

“O Eucalipto” de Edmundo Navarro de Andrade 

Livro que pode ser totalmente obtido através do link abaixo: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros12.html  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros12.html
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Um destaque adicional dessa conferência foram as revisões bibliográficas 

sobre os eucaliptos, as quais foram apresentadas ao final do volume 02 

dos livros da mesma. Com essas revisões realizadas para diversas 

regiões do planeta, procurou-se levantar o estado-da-arte dos eucaliptos, 
em seus mais diversos aspectos florestais, de utilização e de valoração 

econômica e socioambiental. 

 

A história de sucesso dos eucaliptos no Brasil vinha sendo tão festejada 
na época, que uma série de excursões e visitas foi programada para o 

período pós-conferência, de forma a permitir que os delegados 

interessados pudessem conhecer empresas plantadoras, fabricantes de 

produtos a partir dos eucaliptos, museus, institutos de pesquisa, etc. As 
principais empresas brasileiras usuárias da madeira do eucalipto 

produziam na época: celulose, papel, carvão vegetal siderúrgico, lenha, 

dormentes, postes, madeira serrada, madeira roliça preservada, etc.  

Programas de visitações foram organizados segundo quatro regiões e 
finalidades: 

1. Horto Florestal da Cantareira, do Serviço Florestal do Estado de 

São Paulo, na cidade de São Paulo; 

2. Florestas plantadas e empresas industriais no estado de São Paulo: 

Melhoramentos (Caieiras), Duratex (Jundiaí), Eucatex (Salto), 
PREMA (Rio Claro), Cia Paulista (Rio Claro), Champion (Mogi-

Guaçu); 

3. Companhia Belgo-Mineira em Minas Gerais (Belo Horizonte e 

Engenheiro Monlevade); 
4. Indústrias Klabin do Paraná (Fazenda Monte Alegre, Paraná). 

 

Ao final dessa conferência, foram feitas diversas sugestões à FAO, sendo 

que algumas delas estão relatadas a seguir: 

1. Que a entidade FAO continuasse a conduzir estudos e a contribuir 

para a avaliação das potencialidades, oportunidades e possíveis 

ameaças do crescente uso dos eucaliptos e consequente ampliação 

de suas áreas plantadas; 

 
2. Que a FAO continuasse a organizar eventos similares, tendo sido 

sugerido que a próxima conferência fosse realizada na Austrália, 

em 1966, o que acabou não se concretizando. Apesar de uma nova 

conferência nos moldes dessas não ter acontecido, a FAO 
continuou a prestigiar os eucaliptos com inúmeras publicações, 

viagens de estudo e eventos. Muito disso pode ser obtido ao final 

dessa edição, quando discorremos sobre outras publicações e 

realizações da FAO sobre os eucaliptos.  

 



18 
 

Apesar de poucas, existem históricas referências na web sobre a segunda 

conferência mundial do eucalipto e também um interessante relato sobre 

as duas conferências em um texto de Christel Palmberg-Lerche dentro de 

um relatório sobre recursos genéticos e produção de sementes, publicado 
pela FAO. 

Conheçam isso em: 

  

Segunda Conferência Mundial do Eucalipto. Folder da Conferência. 
20 pp. (1961) 
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_Folder+World+Eucalyptus+Confe

rence.pdf (em Português) 

 
 

The work of FAO. 2nd World Eucalyptus Conference. Unasylva 

15(4). (1961) 
http://www.fao.org/docrep/x5401e/x5401e08.htm#second (em Inglês - 
Revista Unasylva, Sobre a Segunda Conferência Mundial do Eucalipto) 
 

 
Histórico e importância econômica da cultura do eucalipto no 

Brasil. São Paulo Agrícola (Julho): 34 – 36. (1961) 
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_Sobre+Conferencia+Mundial+Eu

calipto.pdf (em Português) 

 

 

Forest genetic resources international and Australian 

perspectives. C. Palmberg-Lerche. FAO Forestry Department Working 
Paper FGR/36E. 28 pp. (2002) 
http://www.fao.org/forestry/5034-0c0f8d617c1b8b3b16ae01e3000548e65.pdf 

(em Inglês - Texto sobre as duas World Eucalyptus Conferences nas páginas 

04 e 05 do estudo) 
 
 
 

Finalizando sobre as duas edições das  

World Eucalyptus Conferences 

 

Eventos como essas duas conferências são marcos históricos para todos 

que se dedicam aos eucaliptos, seja estudando-os, plantando-os, 

convertendo-os ou utilizando-os em sua vida profissional ou diária. 

Eu respeito muito os que se dedicam a causas como as de geração e 

difusão de conhecimentos, em especial sobre as florestas plantadas e a 
criação de produtos e serviços sustentáveis para a sociedade. Por essa 

razão, sempre tenho estudado os eucaliptos e encontrado pessoas que 

respeito e admiro, exatamente por serem geradoras e divulgadoras de 

conhecimentos sobre essas fantásticas e mágicas árvores. 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_Folder+World+Eucalyptus+Conference.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_Folder+World+Eucalyptus+Conference.pdf
http://www.fao.org/docrep/x5401e/x5401e08.htm#second
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_Sobre+Conferencia+Mundial+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_Sobre+Conferencia+Mundial+Eucalipto.pdf
http://www.fao.org/forestry/5034-0c0f8d617c1b8b3b16ae01e3000548e65.pdf
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Foi para mim uma enorme satisfação, quando ao ler esses livros das 

duas conferências, eu tive oportunidade de me deparar com tantos 

nomes conhecidos de minhas leituras de livros, artigos, apostilas, teses 

e manuais sobre a eucaliptocultura e sobre os produtos dela derivados. 
São especialistas que me ajudaram ao longo de minha carreira a 

entender mais sobre os eucaliptos e a ajudar também a difundir 

conhecimentos sobre eles. 

Dentre esses especialistas, que são muitos, eu gostaria de listar, 
mesmo cometendo o engano de não citar alguns deles, por não os 

reconhecer agora ou por não me lembrar deles ao longo de minha vida 

profissional. Gerei assim uma listagem de nomes muito conhecidos por 

mim e que encontrei como palestrantes ou autores de trabalhos nas 
duas conferências. Eu, por iniciativa própria, considerei essa listagem 

como contendo “pessoas memoráveis e pioneiras da 

eucaliptocultura brasileira e mundial”. 

Ofereço a todas essas pessoas UM ENORME MUITO OBRIGADO, 
tanto às abaixo relacionadas como aos demais autores e autoras que 

participaram em apresentações, debates e discursos nas duas 

“Conferências Mundiais do Eucalipto”. Conheçam então alguns dos 

grandes amigos e pioneiros de estudos sobre os eucaliptos em diversos 

países onde essas árvores foram e vêm sendo estudadas até hoje: 

A. Briquelot (Brasil); A. Chebicheb (Marrocos); A.J. Watson (Austrália); 

Alceu de Arruda Veiga (Brasil); Alessandro de Philippis (Itália); André 

Métro (França); Armando Navarro Sampaio (Brasil); Artur de Miranda 

Bastos (Brasil); C.M. Stewart (Austrália); C.S. Elliot (Austrália); Calvino 
Mainieri (Brasil); D.A.N. Cromer (Austrália); Edmundo Navarro de 

Andrade (Brasil), Eládio Susaeta (Chile); Eno de Cardoso Miranda 

(Brasil); Ernesto Góes (Portugal); Eurípedes Malavolta (Brasil); 

Fernando Nájera (Espanha); Francisco A.F. Mello (Brasil); Francisco 
José de Almeida Neto (Brasil); Frank H. Wadsworth (Austrália); G. 

Giulimondi (Itália); Gaetano Scaramuzzi (Iália); Guglielmo Giordano 

(Itália); H.E. Dadswell (Austrália); Helládio do Amaral Mello (Brasil); 

Henrique Paulo Haag (Brasil); J.F. Lacaze (França); Johannes Teicher 

(Brasil); José C. Tinto (Argentina); Laércio Osse (Brasil); Lamberto 
Golfari (Argentina); Lindsay Dixon Pryor (Austrália); Luiza Cardoso May 

(Brasil); Manuel P. Ferreirinha (Portugal e Ultramar); Maxwell Ralph 

Jacobs (Austrália); Moacyr de Oliveira Camponez do Brasil Sobrinho 

(Brasil); Otávio do Amaral Gurgel Filho (Brasil); P.J. Bowling 
(Austrália); R.F. Turnbull (Austrália); R.J. Poynton (África do Sul); 

Roberto de Mello Alvarenga (Brasil); Rubens Foot Guimarães (Brasil); 

Stanley A. Clarke (Austrália); Theodomiro Teixeira Mendes (Brasil); Tito 

Guedes Martins Costa (Brasil); Walter Radamés Accorsi (Brasil); 
Warwick E. Kerr (Brasil); Woodbridge Metcalf (Estados Unidos da 

América); Yone Guimarães Penteado Castro Pásztor (Brasil). 
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Finalmente, desfrutem do acesso livre, público e gratuito dos... 

 

LIVROS TÉCNICOS 

 

...das duas 

  

WORLD EUCALYPTUS CONFERENCES - WEC 

 

CONFERÊNCIAS MUNDIAIS DO EUCALIPTO - CME 

 

 

...que a partir desse ponto, vocês os podem encontrar 

apresentados, digitalizados e colocados ao dispor, 

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

 

...como resultado da parceria entre as seguintes organizações para que 

as digitalizações fossem produzidas e disponibilizadas publicamente às 

partes interessadas da sociedade através dessa edição da Eucalyptus 

Newsletter (e de outros veículos de entidades florestais que desejem 

compartilhar a presente publicação): 

 

IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

ºC - Grau Celsius Negócios em Gestão do Conhecimento 

 

Com a colaboração especial da: 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations 
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Na qualidade de responsáveis pela digitalização dos materiais, 

lamentamos o fato de não termos conseguido obter digitalizações de 

alta qualidade, uma vez que dispúnhamos de livros em formato papel 

que eram antigos, amarelados e até mesmo embolorados. Em um dos 

casos, tratava-se de cópia feita com as primeiras máquinas de 

reprodução xerográfica, com bordas escuras devido à reprodução feita a 

partir do livro original sem ter sido feita a individualização das páginas. 

Dessa forma, para evitar que os arquivos digitais ficassem muito 

pesados (em MB), optamos por trabalhar com resoluções mais baixas. 

Isso, para impedir que a abertura e o descarregamento dos mesmos se 

tornassem lentos (ou até inacessíveis) pela web. 

De qualquer forma, as digitalizações cumprem seu papel de colocar 

para acesso público os conteúdos desses livros de forma a perenizar 

esses conhecimentos criados entre 50 a 60 anos. As impressões em 

papel feitas a partir dos arquivos em PDF mostram-se bastante 

adequadas para leitura, compreensão e entendimento do que os 

autores se dispunham a compartilhar com os participantes dos eventos 

e pelos leitores dos livros. 

 

 

 

Assim sendo, essa edição da Eucalyptus Newsletter lhes oferece a 

oportunidade ímpar de terem acesso através da internet a uma enorme 

coleção de trabalhos técnicos florestais históricos de forma simples, 

direta, amigável e com máxima simplicidade. Desde que a internet 

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

interessarem.  

 

Vocês poderão abrir, baixar ou salvar em seu computador todos os 
arquivos disponibilizados. Para facilitar o salvamento dos arquivos, 

alguns deles pesados, pode-se usar a ferramenta "Salvar destino 

como...", endereçando os mesmos para uma pasta selecionada ou 

criada para isso em seu computador. 

Cada um dos livros de trabalhos de cada evento específico pode ser 
baixado na íntegra ou em partes (artigos ou seções).  O conteúdo 

descriminado por artigo, matéria ou seção também lhes é apresentado 

para poder ser feita a seleção do que descarregar.  

Os números entre parênteses após o nome do trabalho representam a 
paginação do livro onde o texto se encontra. Observar que o número da 

página do livro de trabalhos nem sempre corresponde ao número da 

página do arquivo digital, isso em função de eliminação de algumas 

páginas de propagandas, de páginas em branco ou de encartes sem 
numeração apresentados em alguns dos livros. 

Uma honra estar criando e distribuindo esse rico material para a 

sociedade de base florestal e também para as demais partes 

interessadas da sociedade brasileira e global. 

 

Portanto, desfrutem desse privilégio... 
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Endereços para Descarregamento dos Livros 

Completos das duas  

 
Conferências Mundiais do Eucalipto - CME 

 
WORLD EUCALYPTUS CONFERENCES - WEC 

 

 

 
 
 

Para facilitar àqueles que desejam apenas descarregar e salvar os 

anais, sem se preocupar em verificar o conteúdo de cada um dos livros, 

nós estamos, a seguir, disponibilizando os endereços de web dos 

mesmos. 

 

Já no caso de outros leitores, que quiserem se debruçar sobre o título 

de cada artigo, ou de garimpar os conteúdos na busca de artigos, textos 

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

dos autores de cada artigo. 

 
Vamos então aos endereços dos livros integrais das duas Conferências: 
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 Livro da Primeira Conferência Mundial do Eucalipto – (de 

1956) 

 

Fonte do livro da Primeira Conferência Mundial do Eucalipto 

 Fonte (Source): Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, [1956], [Editor: FAO], [World Eucalyptus 

Conference. Final Report], Reproduzido com permissão. 

Reproduced with permission 
 

Endereço de URL: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1956_1_World+Eucalyp

tus+Conference.pdf (214 pp. – 31 MB) 

 

 

 Livros da Segunda Conferência Mundial do Eucalipto – (de 

1961) 
 

Fonte dos dois livros da Segunda Conferência Mundial do Eucalipto 

 Fonte (Source): Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, [1961], [Editor: FAO e Governos Brasileiro e 
de São Paulo], [World Eucalyptus Conference. Report and 

Documents – Volumes 1 and 2], Reproduzido com 

permissão. Reproduced with permission 
 

Endereços de URL: 

Volume 01: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyp

tus+Conference_Volume_1.pdf (795 pp. - 30 MB)   

 

Volume 02: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyp

tus+Conference_Volume_2.pdf  (721 pp. -  45 MB)   

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1956_1_World+Eucalyptus+Conference.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1956_1_World+Eucalyptus+Conference.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyptus+Conference_Volume_1.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyptus+Conference_Volume_1.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyptus+Conference_Volume_2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyptus+Conference_Volume_2.pdf
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Endereços para Descarregamento de Seções ou 
Artigos dos Livros das duas  

 

 
Conferências Mundiais do Eucalipto - CME 

 
WORLD EUCALYPTUS CONFERENCES - WEC 
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First World Eucalyptus Conference 

Primeira Conferência Mundial do Eucalipto 

17 a 24 de Outubro de 1956 

Roma - Itália 

 

 

SOBRE O LIVRO INTEGRAL: 

 

O exemplar correspondente ao Livro de Trabalhos (Relatório Final – 
Informe Definitivo) com todo o seu conteúdo pode ser obtido no 

seguinte endereço de web, graças ao apoio e permissão da FAO – Food 

and Agriculture Organization of the United Nations: 

 
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1956_1_World+Eucalyp

tus+Conference.pdf   (214 pp. – 31MB) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1956_1_World+Eucalyptus+Conference.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1956_1_World+Eucalyptus+Conference.pdf
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Como o arquivo digital do livro é pesado em função de seu 
extenso conteúdo, sugiro que sejam pacientes com a descarga do 

mesmo, dando preferência a usar a ferramenta “Salvar como...” 

ao invés de simplesmente tentar abrir diretamente o arquivo. 

 

O conteúdo técnico e científico desse livro está também completamente 
apresentado a seguir de forma fragmentada para que os leitores 

possam eleger os artigos ou seções que preferirem ler ou guardar como 

arquivos em seu computador. 

 
Todos os textos do livro estão no idioma Inglês. 

 

 

LIVRO FRAGMENTADO: Por artigos e/ou seções: 

 

Para abrir ou descarregar cada artigo ou seção do livro basta se clicar 
sobre o endereço de web colocado abaixo de cada uma das seleções: 

 

 Capa e índice da First World Eucalyptus Conference – por 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations – 

em Inglês (Capa+00) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/00_Capa+Indice+First+Conference.pdf  

 

 Chapter I: Introduction – por FAO – Food and Agriculture 

Organization of the United Nations – em Inglês (01 - 02) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/01_I_Introduction.pdf  

 

 Chapter II: The value of Eucalyptus – Worldwide and 

particularly in Australia – por D.A.N. Cromer – em Inglês (03 - 

18) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/02_II_Value+Australia.pdf  

 

 Chapter III: Problems basic to planting. Round-up of 

research progress in the past five years and future needs – 
por A.E. Métro – em Inglês (19 - 28) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/03_III_Basic+Problems+Planting.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/00_Capa+Indice+First+Conference.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/01_I_Introduction.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/02_II_Value+Australia.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/03_III_Basic+Problems+Planting.pdf
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 Chapter IV: Establishment, management and protection of 

the Eucalyptus. Round-up of successful methods and 

research needs – por A.Y. Goor – em Inglês (29 - 37) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/04_IV_Eucalyptus+Management+Prote
ction.pdf  

 

 Chapter V: Protection for farming and soil stabilization. 
Round-up of successful methods and research needs – por 

A. de Philippis – em Inglês (38 - 43) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/05_V_Farming+Soil+Stabilization.pdf  

 

 Chapter VI: Utilization of Eucalyptus. Round-up of 

industrial use and research needs, including obstacles to 

wider use– por S.A. Clarke – em Inglês (44 - 55) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/06_VI_Utilization+Eucalyptus.pdf  

 

 Chapter VII: Conclusions and recommendations – em Inglês 

(56 - 57) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/07_VII_Conclusions+Recommendations
.pdf 

 

 Annex I: List of participants and officers - em Inglês (59 - 

65) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/08_ANNEX+1+Participantes+Mesa+Dir

etiva.pdf  

 

 Annex II: Technical papers - em Inglês (67) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/09_ANNEX+2+Technical+Papers.pdf  

 

 The value of Eucalyptus: Mediterranean countries – por A. 

Métro – em Inglês (69) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/10_Eucalyptus+Mediterranean+Countri
es.pdf  

 

 The value of Eucalyptus: Tropical Africa – por H. Pierlot – em 

Inglês (70) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/11_Eucalyptus+Tropical+Africa.pdf  
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 The value of Eucalyptus: East Africa – por A.L. Griffith – em 

Inglês (71 - 75) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/12_Eucalyptus+East+Africa.pdf  

 

 The value of Eucalyptus: Latin America – por C.M. Flinta – em 
Inglês (76 - 83) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/13_Eucalyptus+Latin+America.pdf  
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(84 - 90) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/14_Eucalyptus+Asia.pdf  
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/26_Protection+Soil.pdf  

 

 Utilization of the Eucalyptus: Comments of G. Giordano on the 
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 Annex 3: Country reports (just titles, not full reports) – por 

country delegates – em Inglês (207 - 208) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/36_Country+Reports+Eucalyptus.pdf  

 

 

 

IPEF Headquarters - Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

Forestry Science and Research Institute 

http://www.ipef.br/english/ 
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Second World Eucalyptus Conference 

Segunda Conferência Mundial do Eucalipto 

13 a 28 de Agosto de 1961 

São Paulo – Brasil 

 

 

VOLUME UM - Integral: 

 

O exemplar correspondente ao Livro de Trabalhos - Volume 01 e 

todo o seu conteúdo relatado mais a seguir pode ser obtido no seguinte 
endereço de web, graças ao apoio e permissão da FAO – Food and 

Agriculture Organization of the United Nations: 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyp

tus+Conference_Volume_1.pdf    (795 pp. - 30 MB)   

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyptus+Conference_Volume_1.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyptus+Conference_Volume_1.pdf
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Como o arquivo digital do livro é pesado em função de seu 

extenso conteúdo, sugiro que sejam pacientes com a descarga do 

mesmo, dando preferência a usar a ferramenta “Salvar como...” 

ao invés de simplesmente tentar abrir diretamente o arquivo. 

 

 

O conteúdo técnico e científico do volume 01 está também 

completamente apresentado a seguir de forma fragmentada para que 

os leitores possam eleger os artigos ou seções que preferirem ler ou 

guardar como arquivos em seu computador. 

 

Esse livro tem conteúdos em Inglês, Francês, Espanhol e 

Português. 

 

 

VOLUME UM: Fragmentado por artigos e/ou seções: 

 

 

 Seções introdutórias do evento apresentadas no 

Volume 01 (Capa, índice, temário, programa, lista 

de participantes, etc.): 

 

Para abrir ou descarregar essa seção desde a capa até página 161 do 

volume um, clicar no endereço a seguir: 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/01_Capa+Indice+Solenidades_Vol01.p
df  

 

Discriminação do conteúdo desde a capa até a página 161, por página 

inicial de cada tema: 

 

 Capa (o) 

 Índice da matéria contida no Volume 01 (v) 

 Patrocinadores, Comissão Organizadora, Temário (02 ) 
 Sponsors, Patronage, Patrocinadores, Comissão Organizadora 

(06) 

 Agenda – em Inglês (08) 

 Ordre du jour – em Francês (09) 
 Orden del dia – em Espanhol (10) 

 Temário – em Português (11) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/01_Capa+Indice+Solenidades_Vol01.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/01_Capa+Indice+Solenidades_Vol01.pdf
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 Program – em Inglês (12) 

 Programme – em Francês (13) 

 Programa – em Espanhol (14) 

 Programa – em Português (15) 
 Officiers, Bureau, Mesa Directiva, Mesa (16) 

 Secretariat, Secretaria (18) 

 Note – em Inglês (19) 

 Note – em Francês (20) 
 Nota – em Espanhol (21) 

 Nota – em Português (22) 

 List of participants, liste des participants, lista de participantes 

(23) 
 Alphabetical list of participants, liste alphabetique des delegués, 

lista alfabética de delegados, lista alfabética de participantes (33) 

 Message of the diretor general of FAO – em Inglês (36) 

 Message du directeur general de FAO – em Francês (37) 
 Mensaje del director general de FAO – em Espanhol (37) 

 Mensagem do diretor geral da FAO – em Português (38) 

 Mensagem do Governador do Estado de São Paulo – em 

Português (40) 

 Message of the Governor of the State of Sao Paulo – em Inglês 
(40) 

 Message de M. le Gouverneur de l’Etat de São Paulo – em Francês 

(41) 

 Mensaje del señor Gobernador del Estado de San Pablo – em 
Espanhol (41) 

 Mensagem do Secretário de Agricultura do Estado de São Paulo – 

em Português (42) 

 Address of the Secretary of Agriculture of the State of Sao Paulo – 
em Inglês (42) 

 Message de son Excellence M. le Secretaire de l’Agriculture de 

l’Etat de São Paulo – em Francês (43) 

 Mensaje del señor Secretário de Agricultura del Estado de San 

Pablo – em Espanhol (44) 
 Mensagem do Presidente da Comissão Organizadora – em 

Português (45) 

 Message of the Presidente of the Organizing Committee – em 

Inglês (45) 
 Message du Président de la Commission Organisatrice – em 

Francês (46) 

 Mensaje del Presidente de la Comisión Organizadora – em 

Espanhol (46) 
 Discurso del Director General Adjunto de la FAO para América 

Latina, Don Hernán Santa Cruz – em Espanhol (47) 

 Speech of Dr. Hernán Santa Cruz, General Assistant Director, 

Latin American Affair, Santiago, Chile – em Inglês (50) 
 Discours de Mr. Hernán Santa Cruz, Directeur Général Adjoint de 

la FAO pour l’Amérique Latine – em Francês (53) 
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 Discurso do Diretor Geral Adjunto da FAO para a América Latina, 

Dr. Hernán Santa Cruz – em Português (56) 

 Final Report – em Inglês (60) 

 Rapport Final – em Francês (87) 
 Informe Final – em Espanhol (113) 

 Relatório Final – Em Português (127) 

 Point 01: The economic potential of Eucalyptus according to 

regions – por R.M. Alvarenga (161) 

 

 

 

 Artigos e trabalhos apresentados no Volume 01 em 
continuidade às seções introdutórias (páginas de 

161 a 782): 

 

 

 

 Point 01: The economic potential of Eucalyptus according 

to regions – por R.M. Alvarenga – em Inglês (161) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/02_Point+1.pdf  

 
 Item 01: Le potential économique de l’eucalyptus selon les 

régions - (Potencial económico del eucalipto según las regiones) 

- (Potencial econômico do eucalipto segundo as regiões) – por 

R.M. Alvarenga – em Francês, Espanhol e Português (162 - 164) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/02_Item+1.pdf  

 

 Eucalyptus progress in Latin America – por F.H. Wadsworth – 

em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e Português (165 

- 171) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/03_Eucalyptus+Progress+Latin+Americ
a.pdf  

 

 Regional progress report for Asia and Pacific – por U. Aung 

Din – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e Português 
(172 - 181)  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/04_Regional+Progress+Asia+Pacific.pd

f 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/02_Point+1.pdf
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 Les Eucalyptus en Europe, dans la Región Méditerranéene 

et dans le Proche Orient – R. Morandini – em Francês, com 

resumos em Inglês, Espanhol e Português (182 - 191) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/05_Eucalyptus+Region+Mediterranee.p
df  

 

 Rapport regional pour l’Afrique – por M.L. Begué – em 
Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e Português (192 - 

205) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/06_Rapport_Afrique.pdf  

 

 Regional report on Eucalyptus for North America (1956 – 

1961) – por R.K. LeBarron - em Inglês, com resumos em 
Francês, Espanhol e Português (206 - 213) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/07_Eucalypts+North+America.pdf 

 

 O eucalipto no Brasil – por A.M. Bastos – em Português, com 
resumos em Inglês, Francês e Espanhol (214 - 224) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/08_Eucalipto+Brasil.pdf  

 

 Os eucaliptos no planejamento da política florestal 

brasileira - por T.G.M. Costa – em Português, com resumos em 
Inglês, Francês e Espanhol (225 - 232) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/09_Eucalyptus+Politica+Florestal+Bras

ileira.pdf  

 
 

 

 Item 02: Basic problems: Five years progress in research – 

(Problèmes basiques: Cinq ans de progrès en recherches)- 
(Problemas básicos: Cinco años de progresos en pesquisas) – 

(Problemas básicos: Cinco anos de progressos em pesquisas) - 

por M.R. Jacobs – em Inglês, Francês, Espanhol e Português (233 

- 246) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/10_Item+2.pdf  

 

 The identification of eucalypts – por C.D. Hamilton – em 

Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e Português (247 - 

267) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/11_Identification+Eucalypts.pdf  
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 Contribuición al estúdio de semillas de algunas espécies de 

eucaliptos cultivadas en la Republica Argentina – por D. 

Yacurson – em Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e 
Português (268 - 284) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/12_Estudio+Semillas+Eucalyptus.pdf  

 

 Identification of eucalypt seedlings on the basis of 

cotyledons morphology – por G. Moggi – em Inglês, com 
resumos em Francês, Espanhol e Português (285 - 294) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/13_Identification+Eucalypt+Seedlings.

pdf  

 

 RESUMO: Los eucaliptos en la silvicultura – por H.G. 

Mangieri; M.J. Dimitri – Resumos em Espanhol, Inglês, Francês e 

Português (295 - 296) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/14_Eucaliptos+en+Silvicultura.pdf  

 

 Inheritance, selection and breeding in Eucalyptus – por L.D. 

Pryor – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (297 - 304) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/15_Selection+breeding+Eucalyptus.pdf  

 

 Genética do eucalipto (América Latina): Melhoramento das 

espécies econômicas – por R.F. Guimarães – em Português, 

com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (305 - 317) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/16_Genetica+Eucalipto_America+Latin

a.pdf  

 

 Genetique des Eucalyptus (Mediterranée) - por J. Claudot – 

em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e Português (318 

- 337) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/17_Genetique+Eucalyptus_Mediterrane
e.pdf  

 

 Genetique des Eucalyptus – Afrique Centrale (Congo, 

Rwanda et Burundi) - por M. Reynders – em Francês, com 
resumos em Inglês, Espanhol e Português (338 - 342) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/18_Genetique+Eucalyptus_Afrique+Ce

ntrale.pdf  
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/17_Genetique+Eucalyptus_Mediterranee.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/17_Genetique+Eucalyptus_Mediterranee.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/18_Genetique+Eucalyptus_Afrique+Centrale.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/18_Genetique+Eucalyptus_Afrique+Centrale.pdf
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 Observations sur les essences forestières introduites a 

l’Arboretum de Ruhande (Astrida): 1934 - 1960 - por M. 

Reynders – em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e 
Português (343 – 356) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/19_Observations+Essences+Forestiere

s.pdf  

 

 Hibridação e autofecundação artificiais em eucaliptos - por 

R.F. Guimarães; W.E. Kerr – em Português, com resumos em 

Inglês, Francês e Espanhol (357 – 363) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/20_Hibridacao+Autofecundacao+Artifici

ais.pdf  

 

 Resultados imediatos de seleção massal - por R.F. Guimarães 

– em Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol 

(364 - 368) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/21_Selecao+Massal.pdf  

 

 Experimentos regionais de progênies - por R.F. Guimarães – 

em Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (369 

- 374) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/22_Experimentos+Progenies.pdf  

 

 Mist propagation of eucalypt cuttings - por E. Giordano – em 

Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e Português (375 - 

379) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/23_Propagation+Eucalypt+Cuttings.pdf 

 

 Eucalyptus as an exotic - por M.R. Jacobs – em Inglês, com 

resumos em Francês, Espanhol e Português (380 - 413) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/24_Eucalyptus+Exotic.pdf  

 

 Notes on species of Eucalyptus of subsidiary importance in 

South Africa - por E.K. Marsh; R.J. Poynton – em Inglês, com 

resumos em Francês, Espanhol e Português (414 - 424) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/25_Species+Eucalyptus.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/19_Observations+Essences+Forestieres.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/19_Observations+Essences+Forestieres.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/20_Hibridacao+Autofecundacao+Artificiais.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/20_Hibridacao+Autofecundacao+Artificiais.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/21_Selecao+Massal.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/22_Experimentos+Progenies.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/23_Propagation+Eucalypt+Cuttings.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/24_Eucalyptus+Exotic.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/25_Species+Eucalyptus.pdf
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 Características silvículas de Eucalyptus cinerea y 

Eucalyptus algeriensis - por A.E. Fernandes – em Espanhol, 

com resumos em Inglês, Francês e Português (425 - 433) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/26_Eucalyptus+cinerea.pdf  

 

 Comportamento de Eucalyptus saligna Smith no clima 

úmido da Serra do Mar, no Estado de São Paulo - por E.M. 

Cardoso – em Português, com resumos em Inglês, Francês e 

Espanhol (434 - 442) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_Eucalyptus+saligna+clima+umido.p

df  

 

 O arboreto de eucaliptos do Dango. Descrição e estudo do 
comportamento das espécies existentes - por F.M. Sampaio; 

E.C. Frade – em Português, com resumos em Inglês, Francês e 

Espanhol (443 - 449) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/28_Arboreto+Dango.pdf  

 

 Eucalypt introduction trials (Preliminary results) - por D. 

Heth – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (450 - 457) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/29_Eucalypt+Introduction+Trials.pdf 

 

 Problems of seed provenance in the Mediterranean (Italy) - 

por E. Giordano – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol 

e Português (458 - 467) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/29a_Seed+Provenance+Italy.pdf 

 

 Problemas de origenes de la semilla en America Latina. 

Nota prévia - por R.D. Yacubson – em Espanhol, com resumos 

em Francês, Inglês e Português (468 - 470) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/30_Origens+Semillas.pdf  

 

 Resistance des Eucalyptus aux basses temperatures - por 

J.F. Lacaze – em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e 

Português (471 - 484) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/31_Eucalyptus+Low+Temperatures.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/26_Eucalyptus+cinerea.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_Eucalyptus+saligna+clima+umido.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_Eucalyptus+saligna+clima+umido.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/28_Arboreto+Dango.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/29_Eucalypt+Introduction+Trials.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/29a_Seed+Provenance+Italy.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/30_Origens+Semillas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/31_Eucalyptus+Low+Temperatures.pdf
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 Premiers résultats des essais comparatifs d’Eucalyptus au 

Rwanda et au Burundi - por M. Reynders – em Francês, com 

resumos em Inglês, Espanhol e Português (485 - 494) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/32_Eucalyptus+Essais+Comparatifs.pdf  

 

 The resistance of eucalypts to low temperatures in the 

growing season - por J. Gentilli – em Inglês, com resumos em 

Francês, Espanhol e Português (495 - 514) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/33_Resistance+Eucalypts+Low+Tempe
ratures.pdf  

 

 The semi arid and arid eucalypt zone of South Western 

Australia - por G.E. Brockway – em Inglês, com resumos em 
Francês, Espanhol e Português (515 - 524) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/34_Semi-

Arid+Arid+Eucalypt+Zones.pdf  

 

 Statiscally valid planting trials - por C.B. Briscoe – em Inglês, 

com resumos em Francês, Espanhol e Português (525 - 531) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/35_Planting+Trials.pdf 

 

 Comment on IUFRO paper “Design of Eucalyptus species 

trials” - por F.H. Wadsworth – em Inglês, com resumos em 

Francês, Espanhol e Português (532 - 534) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/36_Commenting+IUFRO+Paper.pdf  

 

 Notícia sobre reproducción espontánea de Eucalyptus 

citriodora en Argentina - por D. Cozzo – em Espanhol, com 

resumos em Inglês, Francês e Português (535 - 538) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/37_Eucalipto+Reproduccion+Expontan

ea.pdf 

 

 The survival of seedlings of Eucalyptus regnans - por T.M. 
Cunningham – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (539 - 544) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/38_Survival+Seedlings+Eucalyptus+re

gnans.pdf  
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 Further research on the yeasts of Eucalyptus - por A. 

Rambelli – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (545 - 547) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/39_Yeasts+Eucalyptus.pdf  

 

 

 

 Item 03: Silviculture et influences: Cinq ans de progrés 

dans le developpment de méthodes – (Silviculture and 
influences: Five years progress in developing methods)- 

(Silvicultura e sus influencias: Cinco años de progreso en el 

desarollo de métodos) – (Silvicultura e influências: Cinco anos de 

progressos dos métodos) - por J.F. Lacaze – em Francês, Inglês, 
Espanhol e Português (548 - 558) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/40_Item+3.pdf  

 

 The possibilities of an Eucalyptus clearing house service - 
por M.R. Jacobs – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol 

e Português (559 - 568) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/41_Eucalyptus+Clearing+House+Servi

ce.pdf  

 

 Seed collection of the genus Eucalyptus in Northern 

Australia - por W. Bateman – em Inglês, com resumos em 
Francês, Espanhol e Português (569 - 579) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/42_Seed+Collection+Eucalyptus.pdf  

 

 Instalations de parcelles de semenciers - por A. Briquelot – 
em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e Português (580 

- 586) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/43_Eucalyptus+Semenciers.pdf  

 

 Produção de sementes de eucaliptos - por Y.P.C. Pásztor – 

em Português, com resumos em Inglês, Francês, Espanhol (587 - 
594) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/44_Sementes+Eucaliptos.pdf  

 

 Australian studies on Eucalyptus seed 1956 – 1961, with 
particular reference to germination behavior - por R.W. 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/39_Yeasts+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/40_Item+3.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/41_Eucalyptus+Clearing+House+Service.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/41_Eucalyptus+Clearing+House+Service.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/42_Seed+Collection+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/43_Eucalyptus+Semenciers.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/44_Sementes+Eucaliptos.pdf
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Boden – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (595 - 603) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/45_Australian+Studies+Eucalyptus+Se
eds.pdf 

 

 The mechanism of seedshed in Eucalyptus regnans F. v. M. 

- por K.W. Cremer – em Inglês, com resumos em Francês, 
Espanhol e Português (604 - 611) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/46_Seedshed+Eucalyptus+regnans.pdf  

 

 Técnicas de vivero - por H. Mangieri – em Espanhol, com 
resumos em Inglês, Francês e Português (612 - 618) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/47_Tecnicas+Vivero.pdf  

 

 RESUMO: Quelques modes de repiquage des essences 

forestières au Ruanda-Urundi - por M. Reynders – Resumos 

em Francês, Inglês, Espanhol e Português (619 - 620) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/48_Repiquage+Essences+Forestieres.p

df  

 

 Notas preliminares sobre o transplante de Eucalyptus 
saligna com raiz nua - por R. Kohout; M.M. Vernalha; Z. Weger 

– em Português, com resumos em Inglês, Francês, Espanhol (621 

- 628) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/49_Transplante+Eucalyptus+saligna.pd

f  

 

 Instrucciones para la plantación de eucaliptos a raiz 

desnuda - por H.R. Mangieri – em Espanhol, com resumos em 

Inglês, Francês e Português (629 - 632) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/50_Plantacion+Eucaliptos.pdf  

 

 Germination tests on some eucalypt species related to the 

number of plants obtained in the nursery - por E. Giordano; 

G. Gemignani – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (633 - 640) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/51_Germination+Tests+Eucalyptus.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/45_Australian+Studies+Eucalyptus+Seeds.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/46_Seedshed+Eucalyptus+regnans.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/47_Tecnicas+Vivero.pdf
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45 
 

 Experiencias de riego por infiltración subterránea en 

almacilos de pinos y eucaliptos - por M.S. Buteler – em 

Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e Português (641 - 

647) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/52_Riego+Infiltracion+Subterranea.pdf  

 

 Estudo comparativo de embalagens para mudas de 

eucaliptos - por C.S. Moreira; H.A. Mello; M.O.C. Brasil Sobrinho 
– em Português, com resumos em Inglês, Francês, Espanhol (648 

- 653) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/53_Embalagens+Mudas.pdf  

 

 Mecanisation das les plantations d’Eucalyptus - por J.F. 
Lacaze – em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e 

Português (654 - 659) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/54_Mecanization+Plantations+Eucalypt

us.pdf  

 

 Efeitos das dimensões das covas de plantio sobre o 

desenvolvimento do Eucalyptus (E. saligna Sm.). Nota 

prévia - por M.O.C. Brasil Sobrinho; F.A.F. Mello; N.S. Rodrigues; 
H.A. Mello – em Português, com resumos em Inglês, Francês, 

Espanhol (660 - 666) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/55_Covas+Plantio.pdf  

 

 Operações silviculturais: rotações, produções, objetivos 

das plantações - por J.V. Pinheiro – em Português, com resumos 
em Inglês, Francês, Espanhol (667 - 673) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/56_Operacoes+Silviculturais.pdf  

 

 Eucalypt plantations in South Africa – Silvicultural 
operations and management - por M. Grut – em Inglês, com 

resumos em Francês, Espanhol e Português (674 - 683) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/57_Eucalypt+Plantations+South+Africa

.pdf 

 

 Consorciação de eucaliptos em plantações - por E. Góes – 

em Português, com resumos em Inglês, Francês, Espanhol (684 - 

686) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/58_Consorciacao+Eucaliptos.pdf 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/52_Riego+Infiltracion+Subterranea.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/53_Embalagens+Mudas.pdf
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 Étude de l’aménagement des boisements d’Eucalyptus - por 

M. Reynders – em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e 

Português (687 - 703) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/59_Amenagement+Boisements+Eucaly

ptus.pdf  

 

 Some silvical characteristics and notes on the silviculture 

of alpine ash, Eucalyptus delegatensis - por R.T. Baker; R.J. 

Grose – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 
Português (704 - 714) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/60_Silvicultural+Characteristics.pdf  

 

 Eléments concernant la sylviculture des boisements 
d’Eucalyptus (Maroc) - por G. Soulères – em Francês, com 

resumos em Inglês, Espanhol e Português (715 -736) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/61_Sylviculture+Boisements.pdf  

 

 Memoria sucinta de la experimentación del género 

Eucalyptus en la Fibracel, S.A. Mexico - por C. Valles – em 
Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e Português (737 - 

752) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/62_Experimentacion+del+Eucalipto.pdf   

 

 As culturas de eucaliptos da Companhia Siderúrgica Belgo-

Mineira - por L. Osse – em Português, com resumos em Inglês, 

Francês, Espanhol (753 - 765) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/63_Eucaliptos+Belgo+Mineira.pdf  

 

 Produção de Eucalyptus saligna no Planalto Central de 

Angola - por A.M. Azevedo – em Português, com resumos em 

Inglês, Francês, Espanhol (766 - 773) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/64_Eucalyptus+saligna+Planalto+Centr
al.pdf   

 

 Características silviculturais de sete espécies de Eucalyptus 

- por O.A. Gurgel Filho – em Português, com resumos em Inglês, 
Francês, Espanhol (774 – 782) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/59_Amenagement+Boisements+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/59_Amenagement+Boisements+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/60_Silvicultural+Characteristics.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/61_Sylviculture+Boisements.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/62_Experimentacion+del+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/63_Eucaliptos+Belgo+Mineira.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/65_Caracteres+Sete+Especies+Eucaly

ptus.pdf    

 

 

 

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

 

 

VOLUME DOIS - Integral: 

 

 

O exemplar correspondente ao Livro de Trabalhos - Volume 02 e 
todo o seu conteúdo relatado mais a seguir pode ser obtido no seguinte 

endereço de web, graças ao apoio e permissão da FAO – Food and 

Agriculture Organization of the United Nations: 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyp

tus+Conference_Volume_2.pdf     (721 pp. - 45 MB)   

  

Como o arquivo digital do livro é pesado em função de seu 
extenso conteúdo, sugiro que sejam pacientes com a descarga do 

mesmo, dando preferência a usar a ferramenta “Salvar como...” 

ao invés de simplesmente tentar abrir diretamente o arquivo. 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/65_Caracteres+Sete+Especies+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/65_Caracteres+Sete+Especies+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyptus+Conference_Volume_2.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1961_2_World+Eucalyptus+Conference_Volume_2.pdf
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O conteúdo técnico e científico do volume 02 está também 

completamente apresentado a seguir de forma fragmentada para que 

os leitores possam eleger os artigos ou seções que preferirem ler ou 

guardar como arquivos em seu computador. 

 

Esse livro tem conteúdos em Inglês, Francês, Espanhol e 

Português. 

 

 

 

VOLUME DOIS: Fragmentado por artigos e/ou seções: 

   

 

 Capa, agradecimentos, índice – em Inglês, Francês, Espanhol e 

Português (Capa até página XXVIII) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/01_Capa+Indice+Volume02.pdf  

 

 Germination tests on some eucalypt species related to the 

number of plants obtained in the nursery – por E. Giordano; 
G. Gemignani – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (785 - 791) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/02_Germination+Tests.pdf  

 

 Instrucciones para la plantacion de eucaliptos a raiz 

desnuda – por H.R. Mangieri – em Espanhol, com resumos em 
Inglês, Francês e Português (792 - 795) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/03_Plantacion+Raiz+Desnuda.pdf  

 

 Eucalyptus management on water catchments in South-
Eastern Australia – por F.R. Moulds – em Inglês, com resumos 

em Francês, Espanhol e Português (796 - 805) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/04_Eucalyptus+Water+Catchments.pdf 

 

 Problems of the association of eucalypts with rainforest – 

por J.M. Gilbert – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol 

e Português (806 - 811) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/05_Association+Eucalypts+Rainforest.p
df  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/01_Capa+Indice+Volume02.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/02_Germination+Tests.pdf
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 Forestación industrial de eucalipto en el litoral del Rio 

Paraná – por A. Onofri – em Espanhol, com resumos em Inglês, 

Francês e Português (812 - 817) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/06_Forestacion+Industrial+Eucalipto+

Argentina.pdf  

 

 Desbastes de eucaliptos em função da área basal. Método 

de determinação dessa área – por A.A. Veiga – em Português, 

com resumos em Inglês. Francês e Espanhol (818 - 827) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/07_Desbastes+Eucaliptos+Area+Basal.

pdf  

 

 Plantações de eucaliptos da Companhia do Caminho de 
Ferro de Benguela – por F.M. Sampaio – em Português, com 

resumos em Inglês, Francês e Espanhol (828 - 838) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/08_Plantacoes+Eucaliptos+Angola.pdf  

 

 Un exemple de reboisement industriel au Maroc – por P. 

Goujon – em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e 
Português (839 - 856) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/09_Reboisement+Industriel+Maroc.pdf  

 

 Some aspects of the silviculture and regeneration in 
flooded gum – Eucalyptus grandis (Hill.) Maiden, in New 

South Wales, Australia – por A.G. Floyd – em Inglês, com 

resumos em Francês, Espanhol e Português (857 - 865) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/10_Eucalyptus_Silviculture+Regenerati

on.pdf  

 

 Observações sobre diâmetros, alturas, sobrevivência e 

peso de madeira de Eucalyptus saligna em vários 

espaçamentos – por R.F. Guimarães – em Português, com 

resumos em Inglês, Francês e Espanhol (866 - 882) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/11_Eucalyptus+Diametros+Alturas+So
brevivencia.pdf  

 

 Forest hydrology of Australian subalpine catchments – por 
A.B. Costin – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (883 - 896) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/06_Forestacion+Industrial+Eucalipto+Argentina.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/12_Forest+Hydrology+Catchments.pdf  

 

 Soil evolution affected by eucalypts – por R. Karschon – em 

Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e Português (897 - 

910) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/13_Soil+Evolution+Eucalypts.pdf  

 

 A cultura do eucalipto no melhoramento do solo – por V.P. 

Homem – em Português, com resumos em Inglês, Francês e 

Espanhol (911 - 918) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/14_Eucalipto+Efeito+Solo.pdf  

 

 Competição entre diferentes tipos de localização no plantio 

de eucaliptos (E. saligna Smith) – por M.O.C. Brasil Sobrinho; 

F.A.F. Mello; N. Rodrigues; H.A. Mello – em Português, com 

resumos em Inglês, Francês e Espanhol (919 - 925) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/15_Eucalipto+Competicao+Localidades

.pdf  

 

 Estudos sobre a alimentação mineral do eucalipto. 

Sintomas de deficiências dos macronutrientes e 

composição mineral – por H.P. Haag; F.A.F. Mello; M.O.C. Brasil 

Sobrinho; W.R. Accorsi; E. Malavolta; S. Arzolla – em Português, 

com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (926 - 932) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/16_Alimentacao+Mineral+Eucalipto.pdf 

 

 Efeitos da adubação nitrogenada, fosfatada e potássica 

sobre o “stand” em Eucalyptus (Eucalyptus alba Reinw) – 
por F.A.F. Mello; M.O.C. Brasil Sobrinho; H.A. Mello; A.A. Veiga; 

S. Arzolla – em Português, com resumos em Inglês, Francês e 

Espanhol (933 - 937) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/17_Eucaliptos+Adubacao.pdf  

 

 Some notes on nutrient deficiency in Eucalyptus spp. – por 

G.M. Will – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (938 - 941) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/18_Nutrient+Deficiency+Eucalyptus.pd

f  
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 Protection – por D. Lewchards – em Inglês, com resumos em 

Francês, Espanhol e Português (942 - 948) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/19_Protection.pdf  

 

 Some developments in the fire protection of eucalypt 

forests in Australia – por A.G. McArthur – em Inglês, com 

resumos em Francês, Espanhol e Português (949 - 957) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/20_Eucalyptus+Fire+Protection.pdf  

 

 The pathology of fungal leaf pathogens of the genus 

Eucalyptus – por W.A. Heather – em Inglês, com resumos em 

Francês, Espanhol e Português (958 - 966) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/21_Fungal+Leaf+Pathogens.pdf  

 

 Insect pests of Eucalyptus in Australia – por R. Greaves – em 

Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e Português (967 - 

976) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/22_Insect+Pests+Eucalyptus+Australia

.pdf  

 

 Podridão pardo-cúbica do eucalipto causada por Polyporus 

sulphureus (Bull.) Fr. – por L.C. May – em Português, com 

resumos em Inglês, Francês e Espanhol (977 - 982) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/23_Podridao+Parda+Eucalipto.pdf  

 

 Una nueva plaga del eucalipto en Misiones, Argentina – por 

L. Golfari  – em Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e 

Português (983 - 988) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/24_Plaga+Eucalipto+Misiones.pdf  

 

 Os insetos dos eucaliptos – por J.V. Pinheiro – em Português, 

com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (989 - 992) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/25_Insetos+Eucaliptos.pdf  

 

 Observações sobre a formiga saúva (Atta sp.) e seu 

controle no Serviço Florestal da Cia Paulista de Estradas de 

Ferro – por L.A. Moraes – em Português, com resumos em 
Inglês, Francês e Espanhol (993 - 998) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/26_Formiga+Sauva+Eucalipto.pdf  
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 Mecanização do trabalho de proteção das plantações de 

eucaliptos contra incêndios – por F.M. Sampaio – em 

Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (999 - 
1003) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_Mecanizacao+Protecao+Plantacoes.

pdf  

 

 Windbreaks, shelterbelts, influences on crops (Italy) – por 

G. Giulimondi – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (1004 - 1007) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/28_Windbreaks+Shelterbelts+Crops.pd

f  

 

 Water relations in eucalypts – por J. Kaplan – em Inglês, com 

resumos em Francês, Espanhol e Português (1008 - 1014) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/29_Water_Relations_Eucalypts.pdf  

 

 Contribuição ao estudo do consumo de água por Eucalyptus 

alba Reinw, Piptadenia rigida Benth e Astronium 

urundeuva (Fr. Allem.) Engl. – por H.A. Mello – em Português, 

com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1015 - 1029) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/30_Eucalipto+Consumo+Agua.pdf  

 

 Aspectos económicos de las plantaciones (América Latina). 

Rentabilidad del cultivo y la explotación del Eucalyptus – 

por E. Susaeta – em Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e 

Português (1030 - 1040) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/31_Economia+Plantaciones.pdf  

 

 Financiamento para culturas florestais – por A.M. Bastos – 

em Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1041 
- 1044) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/32_Financiamento+Culturas+Florestais

.pdf  

 

 The economic approach of Eucalyptus plantations 

(Mediterranean) – por M. Kolar – em Inglês, com resumos em 

Francês, Espanhol e Português (1045 - 1057) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_Mecanizacao+Protecao+Plantacoes.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/27_Mecanizacao+Protecao+Plantacoes.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/33_Economic_Approach+Eucalyptus+Pl

antations.pdf  

 

 Aspectos económicos de las plantaciones (España) – por G. 

Lama – em Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e 

Português (1058 - 1063) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/34_Aspectos+Economicos+Plantacione

s.pdf  

 

 Importância dos eucaliptos para o Brasil – por A.M. Bastos – 
em Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1064 

- 1070) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/35_Importancia+Eucaliptos+Brasil.pdf  

 

 The development of a yield table for Eucalyptus obliqua 

regrowth in Southern Tasmania – por D.A.N. Cromer; P.J. 

Bowling – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 

Português (1071 - 1080) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/36_Yield+Table+Eucalyptus+obliqua.p

df  

 

 O Eucalyptus cinerea como árvore decorativa e produtora 

de galhos para ornamentação interior – por C.C.M. Suárez; J. 

Kozel Júnior – em Português, com resumos em Inglês, Francês e 

Espanhol (1081 - 1084) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/37+Eucalyptus+cinerea+Arvore+Decor

ativa.pdf  

 

 

 Item 04: Utilization: Five years progress in technology and 

utilization – (Utilisation: Cinq ans de progrés de technologie et 

utilisation) - (Utilización: Cinco años de progreso en tecnologia y 

utilización) – (Utilização: Cinco anos de progressos em tecnologia 
e utilização) - por C.S. Elliot – em Inglês, Francês, Espanhol e 

Português (1085 – 1112) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/38_Item+4.pdf  

 

 Propriedades físicas e mecânicas das madeiras de 
eucaliptos – por M.P. Ferreirinha – em Português, com resumos 

em Inglês, Francês e Espanhol (1113 - 1122) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/33_Economic_Approach+Eucalyptus+Plantations.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/33_Economic_Approach+Eucalyptus+Plantations.pdf
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http://www.eucalyptus.com.br/artigos/39_Propriedades+Madeiras+Eucaliptos.

pdf  

 

 Preliminary observations on growth stresses in eucalypts – 

por P. Currò; R. Cividini – em Inglês, com resumos em Francês, 

Espanhol e Português (1123 - 1137) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/40_Growth+Stresses+Eucalyptus.pdf  

 

 Aptitud au travail du bois d’Eucalyptus – por G. Giordano – 
em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e Português (1138 

- 1146) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/41_Aptitude+Travail+Bois+Eucalyptus.

pdf  

 

 Desecación y preservación de la madera de Eucalyptus – 

por J.C. Tinto – em Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e 

Português (1147 - 1154) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/42_Secado+Preservacion+Madera+Euc

aliptos.pdf  

 

 Variaciones en el contenido de humedad de rollizos de 

Eucalyptus viminalis – por J.J.M. Garcia – em Espanhol, com 

resumos em Inglês, Francês e Português (1155 - 1167) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/43_Contenido+Humedad+Rollizos+Euc

aliptos.pdf  

 

 Impregnación de albura verde de eucalipto com bórax – – 
por F.H. Santoro; P.J. Labate – em Espanhol, com resumos em 

Inglês, Francês e Português (1168 - 1175) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/44_Impregnacion+Madera+Verde+Euc

alipto.pdf  

 

 Antecedentes sobre la impregnación de madera de 

eucalipto en la Republica Argentina – por J.C. Tinto – em 
Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e Português (1176 - 

1185) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/45_Impregnacion+Madera+Eucalipto.p

df  
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 Utilização de dormentes roliços de eucalipto nas estradas 

de ferro – por A.N. Sampaio – em Português, com resumos em 

Inglês, Francês e Espanhol (1186 – 1191) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/46_Dormentes+Eucalipto.pdf  

 

 Dormentes roliços de eucaliptos – por T.G.M. Costa – em 
Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1192 - 

1199) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/47_Dormentes+Rolicos+Eucaliptos.pdf  

 

 Tratamento de moirões roliços de Eucalyptus saligna pelo 

processo de banho quente-frio – por E. Ghilardi; C. Mainieri – 

em Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1200 

- 1217) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/48_Tratamento+Moiroes+Eucalyptus.p

df  

 

 Postes de eucalipto preservados – por E. Ghilardi; G. Ladislau 

– em Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol 

(1218 - 1237) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/49_Postes+Eucalipto+Preservados.pdf  

 

 Utilización mecánica de la madera de eucaliptos – por F. 

Nájera – em Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e 

Português (1238 – 1245) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/50_Utilizacion+Mecanica+Madera+Euc

aliptos.pdf  

 

 Possibilité d’emploi dans les mines du bois des Eucalyptus 

cultivés au Maroc – por G. Souleres – em Francês, com resumos 

em Inglês, Espanhol e Português (1246 - 1265) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/51_Utilisacion_Eucalyptus+Mines.pdf  

 

 Reseña sobre tecnología del eucalipto en Chile – por L.H. 

Sharpe; M. Ortiz Céspedes – em Espanhol, com resumos em 

Inglês, Francês e Português (1266 - 1276) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/52_Tecnologia+Eucalipto+Chile.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/46_Dormentes+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/47_Dormentes+Rolicos+Eucaliptos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/48_Tratamento+Moiroes+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/48_Tratamento+Moiroes+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/49_Postes+Eucalipto+Preservados.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/50_Utilizacion+Mecanica+Madera+Eucaliptos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/50_Utilizacion+Mecanica+Madera+Eucaliptos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/51_Utilisacion_Eucalyptus+Mines.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/52_Tecnologia+Eucalipto+Chile.pdf


56 
 

 The utilization of home growth Eucalyptus timber on boat 

building in Libia – por K. el Karamanli – em Inglês, com 

resumos em Francês, Espanhol e Português (1277 - 1278) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/53_Eucalyptus+Timber+for+Boats.pdf  

 

 Chemical utilization of the Eucalyptus – por C. Stewart; A.J. 

Watson – em Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e 
Português (1279 - 1288) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/54_Chemical+Utilization+Eucalyptus.p

df  

 

 Wood fibre dimensions of some young-grown eucalypts – 

por G. Scaramuzzi – em Inglês, com resumos em Francês, 

Espanhol e Português (1289 - 1294) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/55_Eucalyptus+Wood+Fibre+Dimensio

ns.pdf  

 

 Contenido de rutina en hojas de Eucalyptus macrorrhyncha 
cultivado en la Republica Argentina – por H.M. Valente  – em 

Espanhol, com resumos em Inglês, Francês e Português (1295 - 

1301) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/56_Rutina+Hojas+Eucalyptus.pdf  

 

 A fabricação de papel de imprensa com pasta de eucalipto 

– por J. Teicher – em Português, com resumos em Inglês, Francês 

e Espanhol (1302 - 1308) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/57_Papel+Imprensa+Pasta+Eucalipto.
pdf  

 

 Óleos essenciais de eucaliptos – por M.P. Ferreirinha – em 

Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1309 - 
1316) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/58_Oleos+Essenciais+Eucaliptos.pdf  

 

 Óleo de eucalipto como repelente às moscas nas rações 

para aves que contêm melaço de cana – por T.T. Mendes – 

em Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1317 
- 1326) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/59_Oleo+Eucalipto+Repelente+Moscas

.pdf  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/53_Eucalyptus+Timber+for+Boats.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/54_Chemical+Utilization+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/54_Chemical+Utilization+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/55_Eucalyptus+Wood+Fibre+Dimensions.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/55_Eucalyptus+Wood+Fibre+Dimensions.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/56_Rutina+Hojas+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/57_Papel+Imprensa+Pasta+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/57_Papel+Imprensa+Pasta+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/58_Oleos+Essenciais+Eucaliptos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/59_Oleo+Eucalipto+Repelente+Moscas.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/59_Oleo+Eucalipto+Repelente+Moscas.pdf
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 Contribuição histórica para o conhecimento do eucalipto 

como planta tanífera – por V.V.D.M. Suárez – em Português, 

com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1327 - 1328) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/60_Contribucao+Historia+Conheciment

o+Eucalipto.pdf  

 

 Composição química de Eucalyptus alba Reinw e 

Eucalyptus grandis (Hill) Maiden. Resultados preliminares 

– por H.P. Haag; F.A.F. Mello; M.O.C. Brasil Sobrinho; A.A. Veiga 
– em Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol 

(1329 - 1334) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/61_Composicao+Quimica+Eucalyptus.p

df  

 

 Commercial standards for eucalypts – por R.F. Turnbull – em 

Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e Português (1335 - 

1350) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/62_Commercial+Standards+Eucalyptus

.pdf  

 

 First data on the volume proportions of wood tissues in 

some Italian grown eucalypts – por G. Scaramuzzi – em 

Inglês, com resumos em Francês, Espanhol e Português (1351 - 

1357) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/63_Tissue+Proportions+Eucalyptus+W

ood.pdf  

 

 Considerações gerais sobre a exploração industrial dos 
eucaliptos da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira – por B. 

Bucsan – em Português, com resumos em Inglês, Francês e 

Espanhol (1358 - 1365) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/64_Uso+Industrial+Eucalipto.pdf  

 

 Utilidade apícola do eucalipto – por G. Ladislau – em 

Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1366 - 

1368) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/65_Utilidade+Apicola+Eucalipto.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/60_Contribucao+Historia+Conhecimento+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/60_Contribucao+Historia+Conhecimento+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/61_Composicao+Quimica+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/61_Composicao+Quimica+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/62_Commercial+Standards+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/62_Commercial+Standards+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/63_Tissue+Proportions+Eucalyptus+Wood.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/63_Tissue+Proportions+Eucalyptus+Wood.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/64_Uso+Industrial+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/65_Utilidade+Apicola+Eucalipto.pdf
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 O arbusticida 2,4,5 – T e sua aplicação no eucalipto – por M. 

Kramer; L. Leiderman – em Português, com resumos em Inglês, 

Francês e Espanhol (1369 - 1371) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/66_Arbusticida_245T.pdf   

 

 Desvitalização de eucaliptos por meios mecânicos e 

químicos – por M. Kramer; L. Leiderman; R. Gregori – em 

Português, com resumos em Inglês, Francês e Espanhol (1372 - 

1374 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/67_Desvitalizacao+Eucaliptos.pdf  

 

 Carvão vegetal – Bibliografia (Charcoal – Bibliography) – 

(Charbon du bois – Bibliographie) – (Carbon de madera – 
Bibliografia) – por Acesita (Companhia Aços Especiais Itabira) – 

em Inglês, Francês, Espanhol e Português (1375 - 1391) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/68_Carvao+Vegetal+Eucalipto.pdf  

 

 Coordination de la recherche (Mediterranée) – por A. 

Philippis – em Francês, com resumos em Inglês, Espanhol e 
Português (1392 - 1397) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/69_Recherches+Eucalipto+Mediterrane

e.pdf  

 

 Coordenação das pesquisas na América Latina: herbários, 

arboretos e suprimento de sementes selecionadas – por 

A.N. Sampaio – em Português, com resumos em Inglês, Francês e 

Espanhol (1398 - 1409) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/70_Pesquisas+America+Latina.pdf  

 

 Records of Eucalyptus plantation growth in Latin America – 

por F.H. Wadsworth – em Inglês, com resumos em Francês, 

Espanhol e Português (1410 - 1411) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/71_Records+Eucalyptus+Plantations.pd

f  

 

 Revision de l’étude “Les Eucalyptus dans les reboisements” 
– por Note du Secretariat – em Francês, com resumos em Inglês, 

Espanhol e Português (1412 - 1417) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/72_Etudes+Eucalyptus+Reboisements.

pdf  

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/66_Arbusticida_245T.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/67_Desvitalizacao+Eucaliptos.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/68_Carvao+Vegetal+Eucalipto.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/69_Recherches+Eucalipto+Mediterranee.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/69_Recherches+Eucalipto+Mediterranee.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/70_Pesquisas+America+Latina.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/71_Records+Eucalyptus+Plantations.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/71_Records+Eucalyptus+Plantations.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/72_Etudes+Eucalyptus+Reboisements.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/72_Etudes+Eucalyptus+Reboisements.pdf
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 Bibliography of Eucalyptus: Latin America, 1956 - 1961 - 

(Bibliographie de l’Eucalyptus: Amerique Latine, 1956 - 1961) – 

(Bibliografia del Eucalyptus: America Latina, 1956 - 1961) – 
(Bibliografia do Eucalipto: América Latina, 1956 - 1961)  –  em 

Inglês, Francês, Espanhol e Português (1418 - 1429) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/73_Bibliography_Eucalyptus+Latin+Am

erica.pdf  

 

 Bibliography of Eucalyptus: Australia, 1956 - 1961 - 

(Bibliographie de l’Eucalyptus: Australie, 1956 - 1961) – 
(Bibliografia del Eucalyptus: Australia, 1956 - 1961) – 

(Bibliografia do Eucalipto: Austrália, 1956 - 1961)  –  em Inglês, 

Francês, Espanhol e Português (1430 - 1451) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/74_Bibliography+Eucalyptus+Australia.

pdf  

 

 Bibliography of Eucalyptus for the Far-East countries, 1956 

- 1961 - (Bibliographie de l’Eucalyptus pour les pays d’extrême 

oriente, 1956 - 1961) – (Bibliografia del Eucalyptus para los 

países del extremo oriente, 1956 - 1961) – (Bibliografia do 

eucalipto para os países do extremo oriente, 1956 - 1961)  –  em 
Inglês, Francês, Espanhol e Português (1452) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/75_Bibliography+Eucalyptus+Far+East

.pdf  

 

 Bibliography of Eucalyptus: North America, 1956 - 1961 - 

(Bibliographie de l’Eucalyptus: Amerique du Nord, 1956 - 1961) – 

(Bibliografia del Eucalyptus: America do Norte, 1956 - 1961) – 
(Bibliografia do Eucalipto: América do Norte, 1956 - 1961)  –  em 

Inglês, Francês, Espanhol e Português (1453 - 1458) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/76_Bibliography+Eucalyptus+North+A

merica.pdf  

 

 Bibliography of Eucalyptus: Africa, 1956 - 1961 - 
(Bibliographie de l’Eucalyptus: Afrique, 1956 - 1961) – 

(Bibliografia del Eucalyptus: Africa, 1956 - 1961) – (Bibliografia 

do Eucalipto: África, 1956 - 1961)  –  em Inglês, Francês, 

Espanhol e Português (1459 - 1460) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/77_Bibliography+Eucalyptus+Africa.pdf  

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/73_Bibliography_Eucalyptus+Latin+America.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/73_Bibliography_Eucalyptus+Latin+America.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/74_Bibliography+Eucalyptus+Australia.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/74_Bibliography+Eucalyptus+Australia.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/75_Bibliography+Eucalyptus+Far+East.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/75_Bibliography+Eucalyptus+Far+East.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/76_Bibliography+Eucalyptus+North+America.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/76_Bibliography+Eucalyptus+North+America.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/77_Bibliography+Eucalyptus+Africa.pdf
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 Mediterranean bibliographical list on Eucalyptus – por G. 

Gramuglio - em Inglês (1461 - 1485) 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/78_Mediterranean+Bibliographical+List

+Eucalyptus.pdf  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/78_Mediterranean+Bibliographical+List+Eucalyptus.pdf
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/78_Mediterranean+Bibliographical+List+Eucalyptus.pdf
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Outras Publicações da FAO sobre os Eucaliptos 
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Publicações apresentadas em ordem crescente de data, como 

registro histórico dos lançamentos de algumas das principais 

edições da FAO sobre os eucaliptos: 

 

 

Manual of logging and transport in Eucalyptus plantations. L.B. 

Farhaeus.  FAO/SWE /TF 142. 60 pp. (1974) 

http://www.fao.org/3/a-au022e.pdf (em Inglês)  

 

Eucalypts for planting. Editores: M.R. Jacobs; A. Métro. FAO Forestry 

Series Nº 11. 745 pp. (1979) 

http://www.fao.org/3/a-ac459e.pdf (em Inglês) 

 

El eucalipto en la repoblación forestal. A. Métro. FAO: Estudios de 

Silvicultura y Productos Forestales No 11. (1981) 

http://www.fao.org/docrep/004/AC459S/AC459S00.htm#TOC (em Espanhol, 
página em html) 

e 

http://www.fao.org/3/a-ac459s.pdf (790 pp. - em Inglês, em arquivo pdf) 

 

The ecological effects of Eucalyptus. M.E.D. Poore; C. Fries. FAO 

Forestry Paper nº 59. (1988) 

http://www.fao.org/docrep/015/an793e/an793e00.pdf (97 pp. - em Inglês) 

e 

http://www.fao.org/docrep/016/ap415f/ap415f00.pdf  (125 pp. - em Francês) 

e 

http://www.fao.org/docrep/016/ap415s/ap415s00.pdf (111 pp. - em 
Espanhol) 

 

Biotechnology in forest tree improvement with special reference 
to developing countries. A.M. Fellow; R. Haines. FAO Forestry Paper 

nº 118. (1994) 

http://www.fao.org/docrep/006/T2114E/T2114E00.htm#TOC (em Inglês) 

 

Development of Eucalyptus plantations - an Overview. J.B. Ball. 

FAO Forest Resources Development Branch. 12 pp. (1995) 

http://www.fao.org/forestry/25872-0c162e555bb41fe8fe9cf076acda4216d.pdf 

(em Inglês) 

http://www.fao.org/3/a-au022e.pdf
http://www.fao.org/3/a-ac459e.pdf
http://www.fao.org/docrep/004/AC459S/AC459S00.htm#TOC
http://www.fao.org/3/a-ac459s.pdf%20(790
http://www.fao.org/docrep/015/an793e/an793e00.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/ap415f/ap415f00.pdf
http://www.fao.org/docrep/016/ap415s/ap415s00.pdf
http://www.fao.org/docrep/006/T2114E/T2114E00.htm#TOC
http://www.fao.org/forestry/25872-0c162e555bb41fe8fe9cf076acda4216d.pdf
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Proceedings of the Regional Expert Consultation on Eucalyptus - 

Volume I.  Editores: K. White; J. Ball; M. Kashio. FAO – Food and 

Agriculture Organization of the United Nations. (1995) 

http://www.fao.org/docrep/005/ac777e/ac777e00.htm#Contents  (em Inglês) 

 

Proceedings of the Regional Expert Consultation on Eucalyptus - 

Volume II. Editor: M.K.K. White. FAO – Food and Agriculture 
Organization of the United Nations. (1996) 

http://www.fao.org/docrep/005/AC772E/AC772E00.HTM  (em Inglês) 

 

The global outlook for future wood supply from forest 
plantations. C. Brown. FAO Working Paper No: GFPOS/WP/03. (2000) 

http://www.fao.org/docrep/003/x8423e/X8423E00.htm#TopOfPage (em 

Inglês)  

 

Proceedings of the International Conference on Timber 

Plantation Development. International Tropical Timber Organization 

(ITTO) in cooperation with the Food and Agriculture Organization of the 

United Nations. (2001) 

http://www.fao.org/docrep/005/ac781e/AC781E00.htm (em Inglês) 

 

Forest genetic resources international and Australian 

perspectives. C. Palmberg-Lerche. FAO Forestry Department Working 
Paper FGR/36E. 28 pp. (2002) 

http://www.fao.org/forestry/5034-0c0f8d617c1b8b3b16ae01e3000548e65.pdf 

(em Inglês - Texto sobre as duas World Eucalyptus Conferences nas páginas 
04 e 05 do estudo) 

 

Bibliografía anotada sobre los efectos ambientales, sociales y 

económicos de los eucaliptos. Compilación de documentos 
elaborados en inglés, francés y español entre 1985 y 1994. FAO 

Forestry Department. (2002/2003) 

http://www.fao.org/3/a-y4016s.pdf  (em Espanhol - Documento de Trabajo 

FP/16S, 139 pp. - 2002) 

http://www.fao.org/forestry/6171-0d1db7ec107359a7e207827ffc0b8d2ea.pdf 

(em Inglês - Working Paper FP/16E, 130 pp. - 2003) 

 

Bibliografía anotada sobre los efectos ambientales, sociales y 

económicos de los eucaliptos. Compilación de documentos 

http://www.fao.org/docrep/005/ac777e/ac777e00.htm#Contents
http://www.fao.org/docrep/005/AC772E/AC772E00.HTM
http://www.fao.org/docrep/003/x8423e/X8423E00.htm#TopOfPage
http://www.fao.org/docrep/005/ac781e/AC781E00.htm
http://www.fao.org/forestry/5034-0c0f8d617c1b8b3b16ae01e3000548e65.pdf
http://www.fao.org/3/a-y4016s.pdf
http://www.fao.org/forestry/6171-0d1db7ec107359a7e207827ffc0b8d2ea.pdf
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elaborados en inglés, francés y español entre 1995 y 1999. C. 
Palmberg-Lerche. FAO Forestry Department. Documento de Trabajo 

FP/17S. 50 pp. (2002) 

http://www.fao.org/3/a-y7605s.pdf  (em Espanhol) 

 

Responsible management of planted forests. Voluntary 

guidelines. FAO Planted Forests and Trees Working Paper FP37E. 

(2006) 

http://www.fao.org/docrep/009/j9256e/J9256E00.htm (em Inglês) 

 

Planted forests. Uses, impacts and sustainability. J. Evans. CAB 

International and FAO Joint Publication. 229 pp. (2009) 

http://www.fao.org/docrep/013/i0716e/i0716e00.pdf (em Inglês) 

 

Forest Genetic Resources Working Papers.  Technical Reviews of 

World's Forest Genetic Resources. FAO. Food and Agriculture 

Organization of the United Nations. Acesso em 12.07.2018: 

http://www.fao.org/forestry/fgr/50369/en/ (em Inglês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.fao.org/3/a-y7605s.pdf
http://www.fao.org/docrep/009/j9256e/J9256E00.htm
http://www.fao.org/docrep/013/i0716e/i0716e00.pdf
http://www.fao.org/forestry/fgr/50369/en/
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Revistas, Newsletters e Eventos da FAO  

 

 

   

 

 Revista Unasylva, uma das mais conceituadas revistas florestais 

disponíveis internacionalmente e possível de ser acessada na web. 

São mais de 250 edições, disponibilizadas para acesso gratuito 

desde a primeira edição de Julho/Agosto de 1947. 

http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/ (Webpage da revista Unasylva – em 

Inglês) 

 

 Congresso Florestal Mundial (World Forestry Congress) 
com informações sua mais recente edição (Número XIV) em 

2015, em Durban, South Africa 

http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/ (em Inglês) 

 

 Infosylva, um informativo em mídia eletrônica com edições 

regulares e enviadas através de mensagens de e-mail, sem custos 

aos interessados (ou acessados diretamente na página do 

informativo). Em três idiomas: Inglês, Francês e Espanhol. 

http://www.fao.org/forestry/infosylva/en/  

 

http://www.fao.org/forestry/unasylva/en/
http://www.fao.org/about/meetings/world-forestry-congress/en/
http://www.fao.org/forestry/infosylva/en/
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 InfoNews – FAO Forestry Newsletter, informativo online 

disponibilizado com notícias gerais da FAO sobre a temática 

florestal 

http://forestry.fao.msgfocus.com/q/16vo5DiySAW/wv (em Inglês) 

 

 NWFP – Non-Wood Forest Products Update – informativo 

pioneiro e valioso sobre outros produtos (não madeireiros) 
originados das florestas. 

http://forestry.fao.msgfocus.com/q/16vnWxDqMtH/wv  (em Inglês) 

 

 FAO Forestry Communication Toolkit – uma notável fonte de 
informações e conhecimentos florestais em três idiomas: Inglês, 

Francês e Espanhol. São apresentados e colocados para acesso 

público: vídeos, revistas, informativos, infográficos, fotos, 

entrevistas, apresentações em PowerPoint, notícias à imprensa, 
etc. Os assuntos cobertos pelo toolkit são os seguintes: 

biodiversidade e vida selvagem, cidades, desertificação, 

mudanças climáticas, energia, segurança alimentar e bem-estar 

social, montanhas, manejo florestal sustentável, manejo de bacias 
hidrográficas, dentre outros. 

http://www.fao.org/forestry/communication-toolkit/en/  (Toolkit disponível em 

três idiomas: Inglês, Francês e Espanhol) 

 

 Publications FAO Forestry, um fantástico recurso de 

disponibilização de conhecimentos florestais. 

http://www.fao.org/forestry/publications/en/ (em Inglês) 

 

 Website FAO Forestry Department, página principal do 

Departamento Florestal da FAO 

http://www.fao.org/forestry/en/ (Disponibilidade em diversos idiomas, e 

também em Inglês, Francês e Espanhol) 

 

 FAO Forestry Country Information, com informações e 

estatísticas florestais dos países membros da FAO e Nações 

Unidas, disponibilizadas em Inglês, Francês e Espanhol 

http://www.fao.org/forestry/country/en/  

e 

http://www.fao.org/forestry/country/en/bra/ (Dados sobre o Brasil) 

 

http://forestry.fao.msgfocus.com/q/16vo5DiySAW/wv
http://forestry.fao.msgfocus.com/q/16vnWxDqMtH/wv
http://www.fao.org/forestry/communication-toolkit/en/
http://www.fao.org/forestry/publications/en/
http://www.fao.org/forestry/en/
http://www.fao.org/forestry/country/en/
http://www.fao.org/forestry/country/en/bra/
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 Informativos FAO Forestry, com informativos disponibilizados 

pela FAO aos interessados sobre florestas 

http://www.fao.org/forestry/49665/en/ (Disponibilidade em diversos idiomas, 
e também em Inglês, Francês e Espanhol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/forestry/49665/en/


68 
 

 

UM MUITO OBRIGADO A TODOS 

  

 

Eucalipto 

Fator chave de competitividade para o setor florestal brasileiro 

 

 

Esperamos sinceramente que essa iniciativa para digitalização e 

disponibilização pública e gratuita dos Livros Técnicos e Conteúdos das 

duas Conferências Mundiais do Eucalipto, fruto do apoio e parceria 

entre: 

  IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais 

        Grau Celsius Negócios em Gestão do Conhecimento 

 

...e com a colaboração e permissão pela FAO para uso e disponibilização 

pública de seus materiais com copyrights em nossos websites: 

   FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations 

 

... possa ter colaborado para resgatar e manter como um patrimônio 

institucional, tecnológico, cultural, ambiental e setorial toda essa gama 
de magníficos trabalhos técnicos, científicos e institucionais e tudo mais 

que se pode conhecer sobre as pessoas, árvores, florestas, produtos, 
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benefícios, interações, fábricas, tecnologias, empresas e entidades 

desse mágico setor florestal que tem no eucalipto um de seus pilares de 

sustentabilidade. Isso tudo mostrado em um período pioneiro dos 

eucaliptos na sua rota de conquistas florestais. 

Agradecemos a todos os patrocinadores, apoiadores, facilitadores e 

leitores por nos incentivar nessa missão e em outras focadas no resgate 

dos fundamentos que levaram o setor brasileiro de base florestal aos 

sucessos em produtividade, competitividade, logística, ambiência, 

sustentabilidade e qualidade, que são atualmente admirados em todo o 

planeta. 

Um especial e sincero agradecimento aos amigos professores José 

Otávio Brito e Luiz Ernesto George Barrichelo, à bibliotecária Kizzy 

França e aos senhores Luiz Erivelto de Oliveira Júnior e Paulo Sérgio 

Beraldo, todos do IPEF, em diferentes épocas, pela cooperação, cessão 

de alguns livros, apoio na digitalização e por contatos para tornar 

possível esse resgate.  

À FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations, pela 

sua extrema e reconhecida competência em gerar materiais técnicos de 

enorme valor para os setores florestais de todo o planeta – nossos 

parabéns. Também à FAO, nosso sincero e reconhecido agradecimento 

pela permissão para disponibilização pública desses materiais através 

dos websites www.eucalyptus.com.br, www.celso-foelkel.com.br e 

www.ipef.br.  

          Essa é mais uma das muitas iniciativas da parceria IPEF e 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. 

 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
http://www.ipef.br/
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Obrigado a todos vocês amigos do setor de base florestal. 

 

  Aguardem novas surpresas em nosso caminho de 

pavimentar as rotas passadas, presentes e futuras do setor 

brasileiro de base florestal. 

 

 

 

 

 

 

 

Um país sem árvores e sem florestas é um país com mais limitados níveis de 

saúde, felicidade e qualidade de vida  
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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 

 

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 
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