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Edições 01 a 03 da revista Silvicultura - 1976

Revista Silvicultura da SBS
Sociedade Brasileira de Silvicultura
A Revista Silvicultura é uma das melhores e mais tradicionais fontes de informações
empresariais, técnicas e científicas sobre o setor de base florestal no Brasil. A
revista foi uma iniciativa da SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura para
comunicação com as partes interessadas da sociedade, já que se trata de uma
entidade com ampla credibilidade, grande penetração e detentora de inúmeros
conhecimentos acerca do setor de base florestal no País. A primeira edição da
revista aconteceu em maio/junho de 1976 e depois disso, dezenas de outros
números foram editados e liberados para o público até o início de 2001, quando a
publicação foi descontinuada. Ao total, foram 84 revistas publicadas no formato
papel e que guardam uma infinidade de temas e de informações fundamentais e
históricas para nosso setor de base florestal.
Conheçam mais sobre a SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura em:
http://www.sbs.org.br/
... e também em meu Relato de Vida sobre essa entidade:
http://www.celso-foelkel.com.br/pinus/PinusLetter43_SBS.pdf
Com a descontinuidade da revista, algo precisava ser feito para se preservar e se
resgatar todo esse enorme patrimônio de conhecimentos e de informações,
colocando dessa forma toda essa informação em um formato de maior grau de
acessibilidade pelas partes interessadas e para sua perpetuidade.

3

Nossa empresa Grau Celsius, através do website www.celso-foelkel.com.br
estará lançando pouco a pouco as dezenas de edições da revista Silvicultura em
formato digital para que todo esse enorme recurso seja preservado e se torne
accessível para os interessados. Para isso, conta com a autorização e o apoio da
SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura e de seus dirigentes, em especial de seu
presidente Dr. Amantino Ramos de Freitas.
Ao mesmo tempo em que a Grau Celsius cuidará das digitalizações, os arquivos
estarão aptos para serem apresentados tanto no website da Grau Celsius, como no
da SBS, em função da parceria estabelecida nesse projeto.
Portanto, amigos, aproveitem e tirem todo o proveito técnico e histórico possível
dessa realização, algo que nos enche de orgulho por estarmos realizando.
Posso garantir que tem sido muito emocionante para mim, ao folhear as revistas,
ler os conteúdos e encontrar nas fotos tantos rostos amigos de pessoas que
ajudaram a construir o setor florestal brasileiro.
Algumas das edições, que correspondem aos materiais de alguns eventos
organizados pela SBS (como os Congressos Florestais Brasileiros), constituem-se
em números extensos e muito ricos em artigos. Essas edições serão apenas
mencionadas e terão, nesse momento, somente os seus índices colocados para
downloading. Posteriormente, elas entrarão de forma desmembrada, em outro
conjunto de páginas, que denominamos de Materiais de Eventos SBS, que será
criado após o término da última página dessa série.
No presente momento, estamos com 21 revistas totalmente digitalizadas e já
disponibilizadas na web, de um total de 84. O trabalho é enorme e os custos de
digitalização também. Por essa razão nosso trabalho será lento, mas seguro. Em
breve, algumas outras revistas e materiais de eventos vão estar disponíveis para
acesso público – por isso, por favor, monitorem nosso website. Há muita história a
se conhecer e muitas realizações de pessoas notáveis para serem compartilhadas
com a sociedade
Em algumas das revistas digitalizadas temos interessantíssimos artigos sobre o
Pinus, em temas de melhoramento, ambiência, resinagem, produtos serrados, etc.
Por favor, confiram. O único inconveniente é que, para se ler um artigo, há que se
baixar a revista toda.
As páginas para acesso das edições normais da revista Silvicultura são as
seguintes:
http://www.celso-foelkel.com.br/Revista_Silvicultura.html (Edições 01 a 08)
http://www.celso-foelkel.com.br/Revista_Silvicultura2.html (Edições 09 a 16)
http://www.celso-foelkel.com.br/Revista_Silvicultura3.html (Edições 17 a 25)
http://www.celso-foelkel.com.br/Revista_Silvicultura4.html (Edições 26 a 35)

Já a página em construção sobre as revistas, que possuem materiais de eventos
organizados pela SBS, está no endereço a seguir:
http://www.celso-foelkel.com.br/Materiais_Eventos_SBS.html

Vejam o que já temos, até o momento, em artigos e matérias sobre o Pinus nas
revistas que já foram disponibilizadas na web:

4

Aspectos hidrológicos do reflorestamento com espécies dos gêneros
Eucalyptus e Pinus. W.P. Lima. Silvicultura 01(03): 41 – 44. (1976)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/03_Silvicultura_Edicao_03_1976.pdf

O custo do reflorestamento em Santa Catarina.
Silvicultura 01(06): 49 – 52. (1977)

Moossmayer Associados.

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/06_Silvicultura_Edicao_06_1977.pdf

Breu: em 1983, produção alcançará 15 mil toneladas. Silvicultura 02(09): 33
– 36. (1978)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/09_Silvicultura_Edicao_09_1978.pdf

Melhoramento genético face à produção de resina. S.M. Fonseca; P.Y
Kageyama. Silvicultura 02(10): 49 – 53. (1978)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/10_Silvicultura_Edicao_10_1978.pdf

Resinagem é hoje um bom negócio. A. Polesi. Silvicultura 06(20): 32 – 35.
(1981)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/20_Silvicultura_Edicao_20_1981.pdf

Perspectivas da resinagem no Brasil. M. Homma. Silvicultura 06(21): 48 – 49.
(1981)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/21_Silvicultura_Edicao_21_1981.pdf

Tratamento e secagem programada garantem a boa qualidade do Pinus.
Silvicultura 07(24): 32 – 35. (1982)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/outros/24_Silvicultura_Edicao_24_1982.pdf
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PinusLetter é um informativo técnico, com artigos e informações acerca de tecnologias florestais e industriais
e sobre a Sustentabilidade das atividades relacionadas ao Pinus e a outras coníferas de interesse comercial
Coordenação e Redação Técnica - Celso Foelkel
Editoração - Alessandra Foelkel
GRAU CELSIUS: Tel.(51) 9947-5999
Copyrights © 2012-2016 - celso@celso-foelkel.com.br

A PinusLetter é apoiada por uma rede de empresas, organizações e pessoas físicas.
Conheça-os em http://www.celso-foelkel.com.br/pinusletter_apoio.html

As opiniões expressas nos artigos redigidos por Celso Foelkel e por outros autores convidados e o conteúdo
dos websites recomendados para leitura não expressam necessariamente as opiniões dos patrocinadores,
facilitadores e apoiadores.

Caso você queira conhecer mais sobre a PinusLetter, visite o endereço http://www.celsofoelkel.com.br/pinusletter.html

Descadastramento: Caso você não queira continuar recebendo a PinusLetter, envie um e-mail de
cancelamento para foelkel@via-rs.net

Caso esteja interessado em apoiar ou patrocinar a PinusLetter, envie uma mensagem de e-mail
demonstrando sua intenção para foelkel@via-rs.net

Caso queira se cadastrar para passar a receber as próximas edições da PinusLetter - bem como do
Eucalyptus Online Book & Newsletter, clique em Registrar-se

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada, adicione o domínio @abtcp.org.br
ao seu catálogo de remetentes confiáveis de seu serviço de mensagens de e-mail.
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