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Relatando e Garimpando Preciosidades Florestais da IUFRO

International Union of Forest Research Organizations
União Internacional de Organizações de Pesquisa
Florestal

Criação dessa edição especial da Eucalyptus Newsletter de garimpagem
tecnológica sobre os avanços na produção sustentável das florestas plantadas,
inclusive dos eucaliptos, gerados pela atuação da IUFRO: Celso Foelkel

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

ArborGen Tecnologia Florestal

CENIBRA – Celulose Nipo Brasileira

CMPC Celulose Riograndense

IBÁ – Indústria Brasileira de Árvores
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Klabin

Lwarcel Celulose

Suzano Papel e Celulose

Veracel Celulose
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Sobre a IUFRO

A IUFRO se define como sendo uma rede global de relacionamentos
entre pessoas e organizações para a cooperação voluntária nos mais
diversos temas das ciências florestais. Trata-se de uma entidade que
visa a congregar pessoas e entidades do mundo todo com a finalidade
de debater, estudar, divulgar, desenvolver e promover atividades
florestais sustentáveis.
Atualmente, a IUFRO possui mais de 15.000 cientistas, técnicos e
estudiosos afiliados e cerca de 700 organizações associadas, isso tudo
em mais de 110 países. Todas essas pessoas (membros afiliados) e
organizações
associadas
(empresas
diversas)
cooperam
voluntariamente e apoiam a IUFRO para o atingimento de suas metas e
cumprimento de sua missão.
A missão fundamental da IUFRO é a coordenação e a cooperação
internacional em estudos científicos e tecnológicos, que englobam
praticamente todos os campos da ciência florestal, desde os
relacionados às árvores, florestas, ecossistemas, bem como aos
produtos e benefícios advindos das florestas para as pessoas e seres
que dependem delas e deles.
A IUFRO tem mantido sempre as portas abertas para as partes
interessadas da sociedade global (empresas, universidades, institutos
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de pesquisa, organismos públicos, organizações não governamentais,
formadores de opinião, políticos, autoridades, cientistas, acadêmicos,
técnicos, estudantes e estudiosos). Trata-se de uma entidade sem fins
lucrativos, de cunho não governamental/não discriminatório, que tem
mantido uma longa e produtiva história de realizações. Em 2017, a
IUFRO completou 125 anos de atividades, a partir de sua fundação em
1892.

A principal visão da IUFRO é ajudar as partes interessadas por florestas
para o atingimento da almejada sustentabilidade nas atividades
florestais produtivas, com base nos melhores conhecimentos e pela
melhor aplicação das pesquisas científicas e tecnológicas. Os resultados
obtidos são compartilhados por pessoas, entidades, organizações e
contemplam fortemente os aspectos de proteção e conservação
ambiental.
Dessa forma, a IUFRO contribui para a promoção do uso dos
conhecimentos científicos para a formulação de estratégias, políticas e
para a continuada evolução do setor de base florestal.
Fui durante algumas décadas membro individual da IUFRO. Minha
atuação na entidade se iniciou em 1976, com minha participação como
bolsista da mesma no XVI Congresso Mundial da IUFRO, que aconteceu
em Oslo, Noruega. Essa foi uma das minhas mais exitosas experiências
internacionais no início de minha carreira profissional. Foi
definitivamente um privilégio ter sido apoiado pela IUFRO para
participar desse evento, das visitas técnicas e dos debates de altíssimo
nível com nossos pares florestais. Algo que não se pode de forma
alguma esquecer, principalmente pela enorme qualidade com que se
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organizou o congresso, suas palestras e artigos, além das magníficas
excursões técnicas subsequentes ao mesmo.
Tive outras participações em eventos da IUFRO, em especial a partir da
década dos anos 1980’s, quando a IUFRO passou a focar em eventos
dedicados aos eucaliptos e seus produtos obtidos a partir de florestas
plantadas com adequados níveis de sustentabilidade, como preconiza a
entidade.
A IUFRO tem suas atividades de networking estruturadas em termos de
realização de eventos, grupos de trabalho, forças tarefas, edição de
publicações e disponibilização de conhecimentos de forma aberta para a
sociedade e suas partes interessadas pela atividade florestal.
Os eucaliptos, em função de sua relevância florestal, econômica e
social, têm merecido muita atenção da IUFRO em diversos de seus
grupos de trabalho e suas divisões científicas. As principais divisões que
têm mostrado interesse e grande estímulo em desenvolvimento de
conhecimentos em benefício dos eucaliptos são as seguintes:
Divisão 2: Physiology and Genetics (em especial a unidade ou grupo
2.08.03 - Improvement and culture of eucalypts)
Divisão 5: Forest Products (em especial as unidades ou grupos de
trabalho:
5.06.03 - Utilization of planted eucalypts; 5.07.00 –
Biorefinery, pulp and paper and energy)
Em quase todas as divisões e em muitos dos grupos de trabalho
existem brasileiros (pessoas e entidades) participando, contribuindo e
agregando valores tecnológicos e científicos para a comunidade florestal
global.
Em setembro/outubro de 2019, o principal evento da IUFRO, ou seja, o
seu XXV World IUFRO Congress, estará sendo realizado no Brasil, na
cidade de Curitiba-PR, com a organização técnica e científica através da
Embrapa Florestas e do Serviço Florestal Brasileiro. Com muita certeza,
com a competência dos amigos e doutores Edson Tadeu Iede e Yeda
Maria Malheiros de Oliveira e da equipe fantástica dessa unidade da
Embrapa e aquela do Serviço Florestal Brasileiro, com as lideranças
para o congresso do doutor Joberto Veloso de Freitas e do diretor geral
Raimundo Deusdará Filho e equipe, o evento deverá ser mais um dos
grandes sucessos da IUFRO.
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Acompanhem através de:
https://iufro2019.com/ (Página do evento de 2019)
https://www.iufro.org/events/congresses/2019/
congresso de 2019 no website da IUFRO)

(Subpágina

do

https://www.embrapa.br/florestas (Website da Embrapa Florestas)
http://www.florestal.gov.br/ (Página do Serviço Florestal Brasileiro)
Esse congresso mundial da IUFRO de 2019 no Brasil será o primeiro
desses congressos acontecendo na América Latina, porém terá a
participação de pesquisadores florestais de todo o mundo. Esse fato
reforça a conquista de posições de destaque que países da América
Latina, como Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, dentre outros, têm
obtido na área florestal a nível global.
Além dos promotores e organizadores já mencionados, o evento contará
com outras instituições brasileiras atuando em parceria: Universidade
Federal do Paraná, Associação Paranaense de Empresas de Base
Florestal, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", Universidade
Federal de Goiás, Universidade Federal de Viçosa e Interact
Comunicação. Além disso, terá o apoio da Organização das Nações
Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO – Food and Agriculture
Organization of the United Nations), Prefeitura Municipal de Curitiba,
Curitiba Convention & Visitors Bureau, Fundação Eliseu Alves e
instutições brasileiras e paraenses de apoio ao turismo.

É muito importante se reconhecer o papel social da IUFRO nesse
processo de geração e disseminação de conhecimentos florestais para
aplicações práticas com foco na sustentabilidade. A rede global da
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IUFRO é tão grande e inter-relacionada, que muito provavelmente cada
um de vocês leitores dessa edição conheçam ou se relacionam com
alguma entidade ou associado individual da IUFRO.
Com as facilidades de navegação que a internet nos oferece
atualmente, sugerimos que os que se interessarem em conhecer mais
sobre a IUFRO e em obter valiosos materiais técnicos e relacionais na
base florestal, que visitem os ricos websites que lhes oferecemos para
conhecimento, a seguir relatados.

Websites a serem visitados para maior entendimento do que
seja a IUFRO e seus produtos e atividades (a maioria no idioma
Inglês):
https://www.iufro.org/ (Website da IUFRO)

O website da IUFRO é riquíssimo em dados e conhecimentos florestais,
sendo considerado um repositório de informações que podem ser
pesquisadas e utilizadas por aqueles em busca de fontes confiáveis do
conhecimento florestal. Por isso, sugerimos que naveguem com atenção
detalhada para se inteirarem de quantas coisas maravilhosas podem ser
obtidas nesse website.
Fiz a eleição, para sua navegação, do mapa desse riquíssimo portal de
informações florestais. Façam bom proveito pela navegação detalhada
no mesmo, no endereço a seguir:
https://www.iufro.org/sitemap/ (Mapa do website da IUFRO)
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Outras páginas valiosas e que foram especialmente selecionadas para
serem navegadas pelos que possuem curiosidade sobre temas florestais
são as seguintes:
https://www.iufro.org/download/file/1/103/org-en_pdf/ (Sobre a IUFRO)
https://www.iufro.org/download/file/8254/67/iufro-brochure-2011_pdf/
(Brochura sobre a IUFRO)
https://www.iufro.org/publications/generalpublications/article/2017/09/20/125-years-of-iufro-published-on-the-occasionof-iufros-125th-anniversary/ (Sobre os 125 anos de aniversário da IUFRO em
2017)
https://www.iufro.org/events/anniversary-congress/ (Evento dos 125 anos da
IUFRO)
https://www.iufro.org/membership/benefits/
associados)

(Benefícios

aos

membros

http://blog.iufro.org/tag/planted-forests/ (Blog da IUFRO com destaque para
“Planted Forests” – Florestas Plantadas)
https://twitter.com/iufro (Página da IUFRO no Twitter)
https://www.linkedin.com/company/iufro/ (Página da IUFRO no Linkedin)
https://pt-br.facebook.com/iufro/ (Página da IUFRO no Facebook)



https://www.iufro.org/science/divisions/ (Todas as divisões de
estudos)

https://www.iufro.org/science/divisions/division-1/ (Divisão 1: Silvicultura)
https://www.iufro.org/science/divisions/division-2/ (Divisão 2: Fisiologia e
Genética)
https://www.iufro.org/science/divisions/division-3/ (Divisão 3: Engenharia e
Gestão das Operações Florestais)
https://www.iufro.org/science/divisions/division-4/
Modelagem e Gestão Florestal)

(Divisão

4:

Inventário,

https://www.iufro.org/science/divisions/division-5/
Florestais)

(Divisão

5:

Produtos

https://www.iufro.org/science/divisions/division-6/
Sociais das Florestas e da Silvicultura)

(Divisão

6:

Aspectos
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https://www.iufro.org/science/divisions/division-7/
Florestas – Proteção Florestal)
https://www.iufro.org/science/divisions/division-8/
Florestal)

(Divisão
(Divisão

7:

Saúde

8:

das

Ambiente

https://www.iufro.org/science/divisions/division-9/90000/ (Divisão 9: Política
e Economia Florestal)



https://www.iufro.org/science/task-forces/
(Task-forces
–
Forças-tarefas, cada qual com ampla disponibilidade de estudos e
publicações)

https://www.iufro.org/science/task-forces/planted-forests/
Florestas Plantadas Sustentáveis para um Futuro mais Verde)

(Força-tarefa:

https://www.iufro.org/science/task-forces/forest-biomass/ (Força-tarefa: Rede
de Biomassa Florestal)
https://www.iufro.org/science/task-forces/forest-adaptation-restoration/
(Força-tarefa: Adaptação e Restauração Florestal em um Ambiente de
Mudanças Globais)
https://www.iufro.org/science/task-forces/climate-change-forest-health/
(Força-tarefa: Mudança Climática e Saúde Florestal)
https://www.iufro.org/science/task-forces/biological-invasions/ (Força-tarefa:
Florestas e Invasões Biológicas)
https://www.iufro.org/science/task-forces/forests-soil-water/
Interações Florestas-Solo-Água)

(Força-tarefa:

https://www.iufro.org/science/task-forces/transformation-forest-use/
tarefa: Recursos para o Futuro: Transformações no Uso Florestal)
https://www.iufro.org/science/task-forces/forest-education/
Educação Florestal)

(Força-

(Força-tarefa:

https://www.iufro.org/science/task-forces/tree-mortality-patterns/
(Forçatarefa: Monitorando Modelos e Tendências da Mortalidade Global de Árvores)
https://www.iufro.org/science/task-forces/biodiversity/
(Força-tarefa:
Contribuição da Biodiversidade aos Serviços dos Ecossistemas em Florestas
Manejadas)
https://www.iufro.org/science/task-forces/foresight/ (Força-tarefa: Predições
para o Setor de Planejamento Florestal)
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https://www.iufro.org/science/task-forces/former-task-forces/ (Forças-tarefas
anteriores no programa da IUFRO)


https://www.iufro.org/publications/ (Publicações da IUFRO)

https://www.iufro.org/publications/archive/ (Arquivos de publicações)
https://www.iufro.org/publications/online-library/ (IUFRO Online Library)
http://iuf.dabis.org/PSI/init.psi (Pesquisar no banco de dados da IUFRO)
https://www.iufro.org/publications/proceedings/ (Arquivos de proceedings e
anais de eventos)
https://www.iufro.org/science/gfis/
globais)

(Sistema

de

informações

florestais

https://www.iufro.org/science/task-forces/planted-forests/publications/
(Publicações sobre florestas plantadas)
https://www.iufro.org/science/gfep/ (Painel global de especialistas florestais,
com diversas publicações relevantes disponibilizadas)
https://www.iufro.org/science/gfep/forests-and-water-panel/ (Painel Florestas
e Água)



Generalidades sobre a IUFRO

https://www.iufro.org/who-is-who/council/#brazil (Representantes do Brasil
no Conselho Internacional da IUFRO)
https://www.iufro.org/who-is-who/officeholder/iede/
representantes brasileiros: Dr. Edson Tadeu Iede)
https://www.iufro.org/events/calendar/current/
reuniões)

(Um

(Calendário

dos
de

importantes
eventos

e

https://www.iufro.org/events/congresses/ (Congressos IUFRO – Passados e
futuros)
https://www.iufro.org/discover/awards/ (Premiações e distinções)
http://blog.iufro.org/category/iufro-spotlight/
IUFRO)

(IUFRO Spotlights – Holofotes
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Artigos publicados por Celso Foelkel em eventos da IUFRO:

Apesar de ter sido membro afiliado da IUFRO por quase duas décadas e
de ter sempre acompanhado as suas disponibilizações científicas e
tecnológicas em publicações e materiais de eventos, não fui um
apresentador frequente de palestras ou de inserção de artigos nos
materiais editados pela organização.
Ao longo de minha carreira, foram apenas quatro os artigos ou
apresentações que tive oportunidade de colocar em eventos da IUFRO,
em alguns casos, com outros colaboradores.
São os seguintes, em ordem crescente de ano de apresentação:


Kraft pulp yields of eucalypt wood in relation to degree of
delignification and wood specific gravity. C. Foelkel. XVI
IUFRO Congress – International Union of Forest Research
Organizations. Oslo, Noruega. 06 pp. (1976)

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1976_Kraft_Pulp_Yields.pdf
Inglês)

(em

 New pulping technology and Eucalyptus wood: The role of
soil fertility, plant nutrition and wood ion content.

C.
12

Foelkel; T.F. Assis. IUFRO Conference “CRC for Temperate
Hardwood Forestry. Eucalypt Plantation: Improving Fibre Yield
and Quality”. Theme 01: Industry requirements for quality and
quality of fibre. Hobart, Tasmânia, Austrália. p.: 10-13. (1995)

http://www.celsofoelkel.com.br/artigos/outros/New%20pulping%20technology%20and%20Euc
alyptus%20wood%20%20The%20role%20of%20soil%20fertility%20plant%20
nutrition%20and%20wood%20ion%20content%20.pdf (em Inglês)



Em busca da qualidade ideal da madeira de eucalipto para
produção de celulose. Eucalyptus tropicais. C. Foelkel; C.A.
Busnardo; C. Zvinakevicius; M.F.B. Borsatto. 1980 IUFRO
Symposium on “Fast Growing Trees” / “Melhoramento Genético e
Produtividade de Espécies Florestais de Rápido Crescimento”.
Águas de São Pedro, São Paulo, Brasil. Trabalho publicado nos
Anais do evento através da Revista Silvicultura 8(32). p.: 822826. (1983)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/Simposio_IUFRO_Fast_Growing_Sao_P
edro_Celso_Foelkel.pdf (em Português)



Qualidade da madeira de eucalipto para atendimento das
exigências do mercado de celulose e papel. (Eucalyptus wood
quality to comply with the pulp and paper market requirements).
C. Foelkel. IUFRO Eucalypts Conference “Silviculture and
Improvement of Eucalypts”. Salvador, Bahia, Brasil. 11 pp.
(1997)

http://www.eucalyptus.com.br/artigos/IUFRO_1997_Celso_Foelkel.pdf (em
Português)
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Sobre Publicações e Eventos da IUFRO e seus Parceiros
acerca das Florestas Plantadas

A IUFRO tem tido atuação muito importante em promover os estudos e
a difusão de conhecimentos sobre as florestas plantadas, considerando
as mesmas como formas sustentáveis de prover recursos econômicos e
socioambientais para a sociedade. Esse esforço tem acontecido na
forma de publicações, eventos, websites e apoio a outras entidades em
parceria para alavancar desenvolvimentos ao setor de base florestal.
A seguir, selecionamos uma série de publicações e materiais de eventos
organizados pela IUFRO (em alguns casos, com
parceiros) para
compartilhar conhecimentos criados acerca das florestas plantadas.
Esperamos que apreciem e desfrutem dessa seleção. Se tiverem maior
interesse em ampliar essa listagem, por favor, naveguem em outras
páginas da IUFRO, tais como:
https://www.iufro.org/publications/ (Publicações da IUFRO)
e
https://www.iufro.org/publications/proceedings/ [Arquivo de proceedings de
eventos da IUFRO, em geral contendo o Livro ou Anais (Proceedings) do
evento ou pelo menos o Livro de Resumos]

Seleção de publicações sobre florestas
tecnologias e seus produtos e benefícios:

plantadas,

suas

 Restoring forests and landscapes: The key to a sustainable

future. P. Besseau; S. Graham; T. Christophersen (Editores).
Global Partnership on Forest and Landscape Restoration. Áustria.
25 pp. (2018)

http://www.forestlandscaperestoration.org/sites/forestlandscaperestoration.or
g/files/resources/GPFLR_FINAL%2027Aug.pdf (em Inglês)
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Improving forest health on commercial plantations. First
IUFRO
Working
Party
7.02.13
Meeting.
2018
Evento
IUFRO/INIA/UdelaR. Proceedings/Livro de Resumos. Uruguai. 64
pp. (2018)

https://www.iufro.org/download/file/28424/6631/70213-puntadeleste18abstracts_pdf/ (em Inglês)



V IUFRO Conference on Forests and Water in a Changing
Environment / II Congreso Latinoamericano de Bosques y
Agua. 2018 Evento IUFRO/Universidad Austral de Chile.
Proceedings/Livro de Resumos. Chile. 189 pp. (2018)

http://forestsandwater2018.cl/wpcontent/uploads/2018/11/Proceedings_ForestsWater2018_.pdf (em Inglês)



Sustainable forest management for the future. The role of
managerial economics and accounting. 2018 Evento
IUFRO/Faculty
of
Forestry
University
of
Zagreb.
Proceedings/Livro de Resumos. S. Posavec (Editor). Croácia. 78
pp. (2018)

https://www.iufro.org/download/file/28820/6631/40500-40501-40502-40503zagreb18-abstracts_pdf/ (em Inglês)



Transformations towards a new era in small-scale forestry.
IUFRO 3.08.00 Small-Scale Forestry Conference. 2018 Evento
IUFRO/University of Eastern Finland. Proceedings/Livro de
Resumos. J. Tikkanen; J. Kheidr; T. Hujala; H. Karppinen
(Editores). Finlândia. 105 pp. (2018)

https://www.iufro.org/download/file/28974/6631/30800-vaasa18abstracts_pdf/ (em Inglês)



Forest and water on a changing planet: Vulnerability,
adaptation and governance opportunities. A global
assessment report. I.F. Creed; M. van Noordwijk. IUFRO –
International Union of Forest Research Organizations. IUFRO
World Series Volume 38. Áustria. 190 pp. (2018)

https://www.iufro.org/publications/series/worldseries/article/2018/07/10/world-series-vol-38-forest-and-water-on-achanging-planet-vulnerability-adaptation-and-governan/ (em Inglês)

 Combining multiple inventory techniques and management
science to preserve the forest ecosystem for future
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generations. International Symposium of SFEM2018/IUFRO
4.02.02. 2018 Evento IUFRO/Taiwan Society of Forest Ecosystem
Management. Proceedings. Taiwan. 166 pp. (2018)

https://www.iufro.org/download/file/29608/6631/40202-nantou18SFEM2018_pdf/ (em Inglês)

 Clonal trees in the bioeconomy age: Opportunities and
challenges. 5th 2.09.02 Working Party Conference. 2018 Evento
IUFRO/Universidade de Coimbra. Proceedings/Livro de Resumos.
J.M. Canhoto; S.I. Correia (Editores). Portugal. 164 pp. (2018)

https://www.iufro.org/download/file/29842/6631/20902-coimbra18abstracts_pdf/ (em Inglês)

 New frontiers in forecasting forests. 2018 Evento
IUFRO/University of Stellenbosch. Proceedings/Livro de Resumos
Expandidos. África do Sul. 165 pp. (2018)

https://www.iufro.org/download/file/29788/6631/40100-40207-40300-4040250104-stellenbosch18_pdf/ (em Inglês)

 125th IUFRO Anniversary Congress. Interconnecting
forests, science and people. 2017 Evento IUFRO. Livro de
Resumos. Alemanha. 725 pp. (2017)
http://iufro2017.com/wpcontent/uploads/2017/11/IUFRO17_Abstract_Book.pdf (em Inglês)

 5th International Conference on Conservation of Forest
Genetic Resources. 2017 Evento IUFRO Conference/National
Academy of Sciences of Belarus/Scientific and Practical Center for
Bioresources/Institute of Forest. Proceedings/Livro de Resumos.
A.I. Kovalevich; V.E. Padutov; O.Yu. Baranov; S.I. Ivanovskaya;
D.I. Kagan; A.P. Konchits; V.V. Kopytkov; K.V. Krutovsky; A.I.
Sidor (Editores). Bielo-Rússia. 263 pp. (2017)

https://www.iufro.org/download/file/27750/6464/20200-gomel17_pdf/
Inglês e/ou Bielorusso)

(em

 Forest genetics for productivity. The next generation. 2016
Evento IUFRO/Scion. Proceedings/Livro de Resumos. H. Dungey
(Editor). Nova Zelândia. 90 pp. (2016)

https://www.iufro.org/download/file/24192/6199/20205-20220-20406rotorua16-abstracts_pdf/ (em Inglês)
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 Genomics and forest tree genetics. 2016 IUFRO Conference &
Proceedings. Seleção especial de artigos publicados pela revista
Forests. J. MacKay; S.P. DiFazio (Editores). França. (2016)

http://www.mdpi.com/journal/forests/special_issues/iufro_genomics (em
Inglês)

 Development and application of vegetative propagation
technologies in plantation forestry to cope with a changing
climate and environment. 4th IUFRO Unit 2.09.02 Conference.
2016 Evento IUFRO/Universidad Nacional de La Plata.
Proceedings/Livro de Resumo. J.M. Bonga; Y.-S. Park; J.-F.
Trontin (Editores). Argentina. (2016)

https://www.iufro.org/download/file/26952/6199/20902-laplata16abstracts_pdf/ (Livro de Resumos – 153 pp. - em Inglês)
e
https://www.iufro.org/download/file/26950/6199/20902-laplata16proceedings_pdf/ (Proceedings – 404 pp. - em Inglês)

 Forests for sustainable development: The role of research.
IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania. 2016 Evento
IUFRO/Chinese Academy of Forestry. Proceedings/Livro de
Resumos. China. 435 pp. (2016)

https://www.iufro.org/download/file/25632/6199/iufroao2016-abstracts_pdf/
(em Inglês)

 Landscape ecology. Ecología del Paisaje. 2016 Evento IALE/
IUFRO "Acercando nuestra sociedad a la naturaleza: Conservar,
manejar
y
restaurar
los
paisajes
multi-funcionales".
Proceedings/Livro de Resumos. G.J. Martínez Pastur; A.
Altamirano (Editores). Chile. 250 pp. (2016)

https://www.iufro.org/download/file/26113/6199/80102-temuco16-iufro-ialeabstracts_pdf/ (em Inglês)

 Illegal logging and related timber trade. Dimensions,
drivers, impacts and responses. D. Kleinschmit; S.
Mansourian; C. Wildburger; A. Purret (Editores). IUFRO –
International Union of Forest Research Organizations. IUFRO
World Series Volume 35. Áustria. 148 pp. (2016)

https://www.iufro.org/download/file/25745/6360/ws35-high-res_pdf/ (em
Inglês)
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 Small-scale and community forestry and the changing
nature of forest landscapes. Research Unit 3.08.00
International IUFRO Symposium. 2015 Evento IUFRO/University
of Sunshine Coast. Proceedings. J. Meadows; S. Harrison; J.
Herbohn (Editores). Austrália. 214 pp. (2016)

https://www.iufro.org/download/file/22956/5738/30800-sunshinecoast15_pdf/ (em Inglês)

 Tree
Biotechnology
2015
Conference.
Forest:
The
importance to the planet and society. 2015 Evento
IUFRO/Institute of Bioscience and BioResouces/National Research
Council. Proceedings. C. Vettori; G.G. Vendramin; D. Paffetti; D.
Travaglini (Editores). Itália. 529 pp. (2015)

https://www.iufro.org/download/file/24764/5738/20406-treebiotechflorence15_pdf/ (em Inglês)

 First International Conference on Reforestation Challenges.
2015 Evento IUFRO/REFORESTA. Proceedings. V.Ivetić; D.
Stanković (Editores). Sérvia. 316 pp. (2015)
https://www.iufro.org/download/file/22188/5738/30200-20000-10103belgrade15-proceedings_pdf/ (em Inglês)

 4th International Conference on Forests and Water in a
Changing Environment. Research unit 8.01.07. 2015 Evento
IUFRO/University of British Columbia. Proceedings/Livro de
Resumos. Canadá. 223 pp. (2015)

https://www.iufro.org/download/file/19254/5738/80107-t34-kelowna15abstracts_pdf/ (em Inglês)

 Underpinning sustainable tree plantations in Southern
Africa. 2015 Evento IUFRO/The Institute for Commercial Forestry
Research. Proceedings. S. Upfold (Editor). África do Sul. 62 pp.
(2015)
https://www.iufro.org/download/file/21917/5738/iufro-icfr-researchsymposium-sustainable-tree-plantations-wfc15_pdf/ (em Inglês)

 Acacia 2014 - Sustaining the future of acacia plantation
forestry. Research units 2.08.07, 1.02.06, 2.04.01. 2014 Evento
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IUFRO/Vietnamese Academy of Forest Sciences. Proceedings/Livro
de Resumos. Vietnam. 140 pp. (2014)

https://www.iufro.org/download/file/10599/5477/20807-hue14-abstracts_pdf/
(em Inglês)

 2014 IUFRO Forest Tree Breeding Conference. 2014 Evento
IUFRO/Czech Faculty of Forestry and Wood Sciences.
Proceedings/Livro de Resumos. República Tcheca. 92 pp. (2014)

https://www.iufro.org/download/file/16708/5477/20402-20207-20211prague14-abstracts_pdf/ (em Inglês)

 Woody plant production integrating genetic and vegetative
propagation technologies. 2014 Evento IUFRO/Neiker Tecnalia.
Proceedings. A. Fernández Morán; Y.S. Park; J.M. Bonga
(Editores). Espanha. (2014/2015)

https://www.iufro.org/download/file/18208/5477/20902-vitoria-gasteiz14proceedings_pdf/ (Proceedings – 179 pp. - em Inglês)
e
https://www.iufro.org/download/file/17267/5477/20902-vitoria-gasteiz14abstracts_pdf/ (Livro de Resumos – 230 pp. – em Inglês)

 Global forest products marketing and forest certification in
a green economy. International Symposium MORIOKA 2013.
Evento IUFRO/Japan Society of Forest Planning. Proceedings/Livro
de Resumos. Japão. 25 pp. (2013)

https://www.iufro.org/download/file/9578/5342/51000-morioka13abstracts_pdf/ (em Inglês e/ou Japonês)

 Socio-economic
analyses
of
sustainable
forest
management. 2013 Evento IUFRO/Czech Faculty of Forestry and
Wood Sciences. Proceedings. L. Šišák; R. Dudík; M. Hrib
(Editores). República Tcheca. 165 pp. (2013)

https://www.iufro.org/download/file/9784/5342/40500-40501-40502prague13_pdf/ (em Inglês)

 International
Symposium
on
Forest
Soils.
Linking
ecosystem
processes
and
management
to
forest
biodiversity and functions. 2013 Evento IUFRO/Chinese
Academy of Sciences/State Key Laboratory of Forest and Soil
Ecology. Proceedings/Livro de Resumos. China. 191 pp. (2013)
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https://www.iufro.org/download/file/11054/5342/80103-shenyang13abstracts_pdf/ (em Inglês)

 Seed orchards and breeding theory. 2012 Evento
IUFRO/Forestry Faculty of the Suleyman Demirel University.
Proceedings/Livro de Resumos. N. Bilir (Editor). Turquia. 132 pp.
(2012)

https://www.iufro.org/download/file/10659/5289/20901-antalya12abstracts_pdf/ (em Inglês)

 Integrating vegetative propagation, biotechnologies and
genetic improvement for tree production and sustainable
forest
management.
2012
Evento
IUFRO/Mendel
University/Czech Faculty of Forestry and Wood Technology.
Proceedings. Y.S. Park; J.M. Bonga (Editores). República Tcheca.
243 pp. (2012)

https://www.iufro.org/download/file/9533/5289/20902-brno12_pdf/
Inglês)



(em

Research priorities in tropical silviculture: Towards new
paradigms? 2011 Evento Evento IUFRO. Proceedings/Livro de
Resumos. P. Sist (Editor). França. 129 pp. (2011)

https://www.iufro.org/download/file/8337/5065/10200-30700-80200montpellier11-abstracts_pdf/ (em Inglês)



Small-scale forestry: Synergies and conflicts in social,
ecological and economic interactions. IUFRO Working Unit
3.08.00 and Network of Accountancy Network Operators. 2011
Evento IUFRO. Proceedings/Livro de Resumos. C. Hartebrodt; K.
Howard (Editores). Alemanha. 101 pp. (2011)

https://www.iufro.org/download/file/7419/5065/30800-freiburg11abstracts_pdf/ (em Inglês)



Short rotation forestry: Synergies for wood production and
environmental amelioration. 2011 Evento IUFRO/Department
of Forestry and Natural Resources of India. Proceedings. Special
Issue of the Indian Journal of Ecology: Volume 38. 256 pp. (2011)

https://www.iufro.org/download/file/7187/5065/10300-india11_pdf/
Inglês)

(em
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Tree Biotechnology 2011 - From genomes to integration
and
delivery.
2011
Evento
IUFRO/BMC
Conferences.
Proceedings/Livro de Resumos Expandidos. D. Grattapaglia
(Editor). Brasil. 582 pp. (2011)

https://www.iufro.org/download/file/9911/5065/20406-portoseguro11abstracts_pdf/ (em Inglês)

 Somatic Embryogenesis of Forest Trees Conference.
Advances in somatic embryogenesis of trees and its
application for the future forests and plantations. IUFRO
Working Party 2.09.02. 2010 Evento IUFRO/Korea Forest
Research Institute. Proceedings. Y.S. Park; M. Toribio; J.-F.
Trontin; H.K. Moon (Editores). República da Coreia. 157 pp.
(2010)

https://www.iufro.org/download/file/8536/4585/20902-suwon10_pdf/
Inglês)



(em

2nd International Conference on Wind Effects. 2009 Evento
IUFRO/Albert-Ludwigs University of Freiburg. Proceedings. H.
Mayer; D. Schindler (Editores). Alemanha. 340 pp. (2009)

https://www.iufro.org/download/file/5277/4502/80111-freiburg09proceedings_pdf/ (em Inglês)



51st International Convention of Society of Wood Science
and Technology. 2008 Evento IUFRO/Society of Wood Science
and Technology/Universidad del Bio-Bio/CORMA Corporación de la
Madera. Proceedings. Chile. 222 pp. (2008)

https://www.iufro.org/download/file/4649/4503/50000-chile08proceedings_pdf/ (em Inglês)



The breeding and genetic resources of five-needle pines:
Ecophysiology, disease resistance and developmental
biology. 2008 Evento IUFRO/Korea Forest Research Institute.
Proceedings. D. Noshad; E.W. No; J. King; R.A. Sniezko; W.Y.
Choi, (Editores). República da Coreia. 118 pp. (2008)

https://www.iufro.org/download/file/4995/4503/20215-yangyang08proceedings_pdf/ (em Inglês)
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 Breeding and genetic resources of five-needle pines. IUFRO
Working Party 2.02.15. 2006 Evento IUFRO/Romanian Forest
Research and Management Institute. Proceedings. I. Blada; J.
King; R. Sniezko (Editores). România. 118 pp. (2008)

https://www.iufro.org/download/file/4996/4505/20215-valiug06proceedings_zip/ (em Inglês)



Meeting the challenge: Silvicultural research in a changing
world. IUFRO World Series Volume 15. Extended abstracts from
the conference in Montpellier, France, June 14-18, 2004, jointly
organized by the International Union of Forest Research
Organizations (IUFRO) - Division 1 (Silviculture), USDA Forest
Service, CIRAD-Forêt, and the Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA). Proceedings/Livro de Resumos Expandidos.
J.A. Parrotta; H.-F. Maître; D. Auclair, M.-H. Lafond (Editores).
França/Austria. 200 pp. (2005)

https://www.iufro.org/download/file/20341/153/ws15_pdf/ (em Inglês)



Forest genetics and tree breeding in the age of genomics:
Progress and future”. 2004 Evento IUFRO/North Carolina State
University. Proceedings. B. Li; S. McKeand (Editores). Estados
Unidos da América. 490 pp. (2004)

https://www.iufro.org/download/file/4751/4507/20200-charleston04_pdf/ (em
Inglês)

 Sustainable production of wood and non-wood forest
products. IUFRO Division 5 Research Groups 5.11 and 5.12.
2003 Evento IUFRO. Proceedings. E.M. Donoghue; G.L. Benson;
J.L. Chamberlain (Coordenadores técnicos e Editores). General
Technical Report PNW-GTR-604. U.S. Department Pacific
Northwest Research Station. Evento realizado na Nova Zelândia.
128 pp. (2004)

https://www.iufro.org/download/file/4768/4508/51100-51200-rotorua03_pdf/
(em Inglês)

 Silviculture and the conservation of genetic resources for
sustainable forest management. 2003 Evento IUFRO/North
American
Forest
Commission/Forest
Genetic
Resources/
Silviculture Working Groups/Natural Resources Canada/Canadian
Forest Service Conference Proceedings.
J. Beaulieu (Editor).
Canadá. 112 pp. (2004)
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https://www.iufro.org/download/file/5242/4508/10000-20000-quebec03_pdf/
(em Inglês)



Breeding and genetic resources of five-needle pines:
Growth, adaptability, and pest resistance. IUFRO Working
Party 2.02.15. 2001 Evento IUFRO/USDA Forest Service.
Proceedings. R.A. Sniezko; S. Samman; S.E. Schlarbaum; H.
Kriebel (Editores). Estados Unidos da América. 276 pp. (2004)

https://www.iufro.org/download/file/4994/4510/20215-medford01proceedings_pdf/ (em Inglês)

 Science and technology - Building the future of the world’s
forests: Planted forests and biodiversity. A. Buck; J. Parrotta;
G. Wolfrum. IUFRO Occasional Paper 15. IUFRO Contribution to
the United Nations Forum on Forests (Suiça). 54 pp. (2003)

http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/serien/yo/IUFRO_OP/op15.pdf (em Inglês)



Nursery production and stand establishment of broadleaves to promote sustainable forest management. 2001
Evento IUFRO/APAT Italy’s Agency for the Protection of the
Environment and for Technical Services. Proceedings. L.
Ciccarese; S. Lucci; A. Mattsson (Editores). Itália. 285 pp. (2003)

https://www.iufro.org/download/file/4821/4510/30202-rome01_pdf/
Inglês)

(em

 Wood, breeding, biotechnology and industrial expectations
IUFRO Working Parties 2.04.00, 5.01.02. 2001 Evento
IUFRO/Conifer Biotechnology Working Group. Proceedings/Livro
de Resumos. C. Plomion (Editor). França. 192 pp. (2001)

https://www.iufro.org/download/file/4822/4510/20400-50102-bordeaux01abstracts_pdf/ (em Inglês)



International Symposium on Ecological and Societal
Aspects of Transgenic Plantations: Tree biotechnology in
the new millennium. 2001 Evento IUFRO/Oregon State
University. Proceedings. S.H. Strauss; H.D. Bradshaw (Editores).
Estados Unidos da América. 250 pp. (2001)

https://www.iufro.org/download/file/5353/4510/20406-stevenson01_pdf/ (em
Inglês)
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Sustainable production of forest products 2000. IUFRO
Division 5 Research Group 5.12. Evento IUFRO/USDA Forest
Service/Forest Research Institute of Malaysia. Proceedings. R. J.
Barbour; A.H.H. Wong; B. L. Scruggs (Coordenadores, Editores).
Malásia. 72 pp. (2000)

https://www.iufro.org/download/file/5455/4511/51200-kualalumpur00_pdf/
(em Inglês)
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Sobre os Eventos da IUFRO acerca dos Eucaliptos

A IUFRO tem tido destacada atuação em promover os estudos e a
difusão de conhecimentos sobre os eucaliptos. Dentre os eventos
focados em eucaliptos, foram inúmeros aqueles promovidos pela IUFRO
e organizados em parceria com instituições florestais em países como:
Brasil, Chile, Austrália, Portugal, França, África do Sul, China, dentre
outros.
Infelizmente, para a maioria dos eventos realizados no passado, os
websites dos eventos já foram descontinuados e não é mais possível se
obter os materiais tecnicos apresentados nos respectivos eventos.
Em alguns casos, ainda existe a possibilidade de se conseguirem as
palestras, artigos, resumos ou apresentações (em PowerPoint ou Adobe
PDF), que enriqueceram os mesmos. De minha navegação na web e
frente à disponibilidade dos arquivos em minha própria biblioteca
digital, existem possibilidades de se buscar disponibilizar ainda mais e
melhor os materiais desses importantes eventos privilegiando os
eucaliptos e que foram promovidos sob o guarda-chuvas da IUFRO.
Dentre os eventos eucalípticos citados a seguir, para a maioria deles se
podem obter os Livros de Resumos ou, em alguns casos, como para os
eventos realizados no Brasil, a integralidade dos materiais técnicos
apresentados, como no caso dos eventos de Águas de São Pedro
(1980), Salvador (1997) e Porto Seguro (2011).
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Dentre os eventos da IUFRO com foco nos eucaliptos, podem ser
relacionados os seguintes, em ordem crescente de data de realização:

IUFRO/SBS Fast-Growing Trees Symposium ou Simpósio sobre
“Melhoramento Genético e Produtividade de Espécies
Florestais de Rápido Crescimento”. Revista Silvicultura.
Sociedade Brasileira de Silvicultura. Águas de São Pedro, Brasil.
(1980)

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_out18.pdf
(Proceedings - em Português, Espanhol ou Inglês)

IUFRO Symposium on “Site and Productivity of Fast Growing
Plantations”. Pretoria, África do Sul. (1984)

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00382167.1984.9629521
(Resumo e Declaração do Simpósio - em Inglês)

IUFRO/AFOCEL Symposium on “Mass Production Technology for
Genetically Improved Fast-Growing Forest Tree Species”.
Bordeaux, França. (1992)

http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=FR9600910
(Referência do Evento na Literatura - em Inglês)

IUFRO Conference “CRC for Temperate Hardwood Forestry.
Eucalypt Plantation: Improving fibre yield and quality”,
Cooperative Research Centre for Temperate Hardwood Forestry.
Hobart, Tasmânia, Austrália (1995)

https://trove.nla.gov.au/work/23140590?selectedversion=NBD24559541
(Referência do Evento na Literatura - em Inglês)

IUFRO Eucalypts Conference “Silviculture and Improvement of
Eucalypts”. IUFRO/Embrapa Florestas. Salvador/Bahia, Brasil.
(1997)

http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan18.pdf
(Proceedings - em Português e Inglês)
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Simpósio Internacional IUFRO/INFOR Chile “Desarrollando el
Eucalipto del Futuro”; “Developing the Eucalypt of the Future”.
Valdivia, Chile. (2001)

http://biblioteca.infor.cl/DataFiles/8673.pdf (Livro de Resumos - em Espanhol
e em Inglês)

IUFRO International Conference “Eucalyptus in a Changing
World”. Aveiro/Portugal. (2004)

https://books.google.com.br/books/about/Eucalyptus_in_a_Changing_World.h
tml?id=jw3AtgAACAAJ&redir_esc=y
(Referência do Evento no Google Books – em Inglês)

IUFRO International Conference. Working Group 2.08.03. IUFRO
2007: “Eucalypts and Diversity: Balancing Productivity and
Sustainability”. Durban, África do Sul. (2007)

https://books.google.com.br/books/about/IUFRO_Working_Group_2_08_03_I
UFRO_2007.html?id=623MYgEACAAJ&redir_esc=y
(Referência do Evento no Google Books - em Inglês)
http://www.worldcat.org/title/iufro-working-group-20803-iufro-2007eucalypts-and-diversity-balancing-productivity-and-sustainability-22-26october-2007-international-conference-centre-durban-south-africaconference-programme-and-abstracts/oclc/666251954
(Referência do Evento no Worldcat - em Inglês)

IUFRO/IPEF International Conference “Joining Silvicultural and
Genetic Strategies to Minimize Eucalyptus Environmental
Stress: from Research to Practice”. Porto Seguro, Bahia, Brasil.
(2011)

http://www.ipef.br/eventos/2011/iufro.asp
(Website do Evento com Apresentações - em Inglês e Português)

https://www.iufro.org/download/file/8513/5065/20803-portoseguro11_pdf/
(Livro de Resumos – IUFRO - em Inglês)

IUFRO/INFOR
Congreso
Latinoamericano
“Eucaliptos
Geneticamente Mejorados para Aumentar la Competitividad
del Sector Forestal en América Latina”. Pucón, Chile. (2012)

https://www.researchgate.net/publication/256475538_Eucalyptus_mejorados
_geneticamente_para_aumentar_la_productividad_del_sector_forestal_e
n_america_latina
(Livro de Resumos - em Espanhol e Inglês)
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IUFRO
Conference
“Scientific
Cultivation
and
Green
Development to Enhance the Sustainability of Eucalypt
Plantations”. Zhanjiang, Província de Guangdong, China. (2015)

https://www.iufro.org/download/file/22325/1112/zhanjiang15-conferencesummary_doc/
(Livro de Resumos – IUFRO - em Inglês)

IUFRO/CIRAD
Eucalyptus
2018.
International
Conference
“Managing Eucalyptus Plantations under Global Changes”.
Montpellier, França. (2018)

https://eucalyptus2018.cirad.fr/ (em Inglês)

https://livestream.com/accounts/4571033/events/8366811
Apresentações - em Inglês)

(Vídeos

das

Apesar de que, em muitos desses eventos relativos aos eucaliptos, os
materiais técnicos apresentados nos mesmos tenham ficado
disponibilizados na web para acesso público, essas oportunidades foram
minimizadas, pois muitos dos websites dos eventos foram
descontinuados.
Afortunadamente, eu possuo os materiais de quase todos esses
eventos, pois sempre me preocupei em acessar os websites tão logo os
eventos ocorriam, ou de receber os materiais de amigos que estiveram
nos eventos e que compartilharam comigo essas preciosidades.
Com isso, consegui manter um banco de conhecimentos para esses
eventos passados. Eventualmente, caso alguns dos leitores estejam
interessados em ter acesso a algum dos artigos de eventos relacionados
anteriormente, favor contactar celso.foelkel@eucalyptus.com.br para se
verificar a disponibilidade.
Considero que sempre existe a possibilidade de se voltar a resgatar
esses materiais, tornando-os públicos, como aconteceu na edição 58 da
nossa Eucalyptus Newsletter, com a disponibilização em parceria com a
Embrapa Florestas dos livros da IUFRO Eucalypts Conference
"Silviculture and Improvement of Eucalypts", de 1997, que aconteceu
em Salvador, Brasil: http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_jan18.pdf
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Colocamos nossas publicações, esforços e websites da Grau Celsius à
disposição da IUFRO para tentar voluntariamente resgatar para acesso
público os materiais dos eventos em falta. Afinal, trata-se de algo que
valorizaria não apenas a IUFRO, palestrantes e organizadores dos
eventos, mas principalmente essas maravilhosas árvores dos eucaliptos.
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Obrigado amigos – aguardem novas surpresas em nosso
caminho de pavimentar as rotas passadas, presentes e
futuras do setor brasileiro de base florestal
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Eucalyptus Newsletter é um informativo técnico orientado para ser de grande aplicabilidade a seus leitores, com
artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais sobre os eucaliptos
Coordenador e Redator Técnico - Celso Foelkel
Editoração - Alessandra Foelkel (webmaster@celso-foelkel.com.br)
GRAU CELSIUS: Tel. (51) 99947-5999
Copyrights © 2014 - 2018 - celso@celso-foelkel.com.br

Essa Eucalyptus Newsletter é uma realização da Grau Celsius. As opiniões expressas nos artigos redigidos por
Celso Foelkel, Ester Foelkel e autores convidados, bem como os conteúdos dos websites recomendados para leitura
não expressam necessariamente as opiniões dos apoiadores, facilitadores e patrocinadores.

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a Eucalyptus Newsletter e suas edições, por favor visite:
http://www.eucalyptus.com.br/newsletter.html

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a Eucalyptus Newsletter, o Eucalyptus Online
Book e a PinusLetter, envie um e-mail para: webmanager@celso-foelkel.com.br

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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