
3º Simpósio Sul-Americano sobre Controle de Incêndios Florestais 
7ª Reunião Técnica Conjunta FUPEF/SIF/IPEF sobre Controle de Incêndios Florestais 
 
Apresentação 
 
De 14 a 17 de junho de 2004, no Auditório do Centro de Ciências Florestais e da Madeira da 
Universidade Federal do Paraná, serão realizados, simultaneamente, o 3° Simpósio Sul-
Americano e a 7ª Reunião Técnica Conjunta FUPEF/SIF/IPEF sobre Controle de Incêndios 
Florestais. Este evento, que vem sendo realizado desde 1993, já se firmou como um dos mais 
importantes foruns de debates sobre o problema dos incêndios florestais no Brasil e nos 
outros países da América do Sul. Além dos debates, palestrantes convidados, representantes 
de entidades de controle de incêndios florestais nacionais e internacionais, irão apresentar 
tendências e novas tecnologias para o controle dos incêndios. 
 
Público Alvo 
 

• Empresas Florestais; 
• Instituições de Pesquisa e Universidades; 
• Órgãos Governamentais e não-governamentais; 
• Técnicos, Pesquisadores, Professores e Estudantes. 

 
Trabalhos Voluntários 
 
Serão aceitos trabalhos voluntários relacionados com a prevenção e combate aos incêndios 
florestais, para apresentação oral. Os trabalhos selecionados e aprovados pela Comissão 
Técnica do Seminário serão publicados na forma de anais, em uma edição especial da 
Revista Floresta. Cada participante poderá enviar no máximo 2 resumos como primeiro 
autor, sendo que a publicação destes estará vinculada à inscrição e participação no evento. 
 
Formato dos Resumos 
 

• Formato: A4 (21,0 x 29,7 cm); 
• Margem superior: 3,0 cm; 
• Margem inferior: 3,0 cm; 
• Margem esquerda: 3,0 cm; 
• Margem direita: 2,0 cm. 

 
Partes Componentes do Resumo 
 
Título: em fonte Times New Roman, tamanho 13, não ultrapassando 15 palavras, 
centralizado, negrito e caixa alta. 
Autor(es): devem vir logo abaixo do título, alinhados à direita, com chamamento em número 
exponencial sequencial, no formato simples, somente com iniciais maiúsculas; a referência 
no rodapé da primeira página deverá ser indicado com número normal, contendo e-mail, 
titulação acadêmica, instituição, endereço completo. 
Resumo: Em parágrafo único, de caráter informativo, contendo as idéias mais importantes 
do artigo. Não deve ter mais que 150 palavras, com fonte Times New Roman tamanho 11. 
Palavras-chave: Adicionar para indexação, no final do resumo até 5 palavras-chave, 
diferentes das do título. 



Os resumos deverão ser entregues via e-mail até o dia 15 de fevereiro de 2004; os trabalhos 
completos até 15 de abril de 2004. 
 
Outras informações poderão ser obtidas na página 
http://www.floresta.ufpr.br/~incendios 
a partir de 15 de janeiro de 2004. 
 
Feira de Produtos e Equipamentos 
 
Paralelamente ao Simpósio haverá uma feira de equipamentos e produtos de combate a 
incêndios florestais. Para informações sobre as características dos stands e preços, entrar em 
contato com a Secretaria da Comissão Organizadora. 
 
Promoção 
 
Fupef – Fundação de Pesquisa Florestais do Paraná 
Departamento de Ciências Florestais - UFPR  
SIF – Sociedade de Investigação Florestal 
IPEF – Instituto de Pesquisas Florestais 
 
Apoio 
 
USDA Forest Service 
 
Comissão Organizadora 
 
Ronaldo Viana Soares – UFPR 
Antonio Carlos Batista – UFPR 
Nilton José de Sousa – UFPR 
Daniela Biondi – UFPR 
José Renato Soares Nunes – UFPR 
Luiz Antonio Nunes de Melo - UFPR 
Alexandre Beutling - UFPR 
 
Endereço Para Contato 
 
Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná 
Av. Lothário Meissner, 3400 – Jardim Botânico 
CEP 80210-170 
Curitiba, Paraná 
Brasil 
 
Tel: +55 41 360-4222 
Fax: +55 41 360-4221 
e-mail: incendios@floresta.ufpr.br 
http://www.floresta.ufpr.br/~incendios 
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