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Pergunta nº: 886/Question nº: 886 

 
Título: /Title: Algumas outras obras de Edmundo Navarro de 

Andrade 

                   Por: / By: Carlos Flechtmann  

 
E-mail: flechtma@bio.feis.unesp.br 

 

Questão: /Question: 

 
Caro Celso 

 

Inicialmente, gostaria de parabenizá-lo e agradecer pelo lindo trabalho 

de escanear obras do Navarro de Andrade. Além do fantástico valor 

histórico, disponibilizar obras muitas vezes de difícil acesso ao público 
em geral facilita tremendamente na nossa pesquisa. 

Gostaria por favor de ousar incomodar-te com um pedido. Gostaria de 

saber se tens cópias de: 

Andrade, E.N. 1914. A cultura de café nas Índias Neerlandezas. São 
Paulo, Secretaria da Agricultura 7. 118 p. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Andrade, E.N. 1927. Contribuição para o estudo da Entomologia 

Florestal Paulista. Boletim Biológico, 6(??): 66-72. 

 

Grato antecipadamente, 
Cordiais saudações, 

 

Carlos Flechtmann 

_________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Carlos, bom dia. 
Agradeço muito suas palavras amigas e incentivadoras. Realmente, a 

digitalização de algumas das obras do Dr. Edmundo Navarro de Andrade 

foi um marco para registrar para a sociedade o que fez esse grande 

brasileiro. Infelizmente não tenho essas obras que você precisa. Sugiro 
que faça contato com: 

 Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade (Horto Florestal 

de Rio Claro): tente a chefe daquela unidade, a Dra. Denise 

Zanchetta ( feenarioclaro@yahoo.com.br  ou 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=E936

358 )  

 Biblioteca principal da Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz" via website da escola: 

http://www.esalq.usp.br/biblioteca/ 

Boa sorte e sucessos. 
Um abraço 

Celso Foelkel 
  

  __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Carlos Flechtmann  
 

E-mail: flechtma@bio.feis.unesp.br 

 

Celso 
 

Imaginei que, por não estarem disponíveis no teu site, as obras que 

procuro você não as teria. Obrigado por responder-me, e tão rápido. 
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Enfim, resta-me agora fazer o trabalho "convencional", i.e., via 

comutação bibliográfica mesmo. 

 

Novamente, parabéns pelo teu excelente trabalho. 
 

Abraços, 

 

Carlos 


