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Revista Árvore
Coletânea de Artigos de Celso Foelkel

A Revista Árvore é a revista científica oficial da SIF – Sociedade de Investigações
Florestais, consistindo em um dos veículos mais famosos e de enorme credibilidade
e aceitação pelo setor brasileiro de base florestal. Em função da atuação dos
professores da UFV – Universidade Federal de Viçosa estar muito concentrada no
estudo dos eucaliptos, sua cultura e utilizações, a maior parte dos artigos
publicados nessa revista versam sobre o eucalipto, embora existam muitos artigos
sobre estudos com Pinus, espécies nativas e outras espécies de reflorestamento.
A revista é muito procurada por autores da base florestal do Brasil e de muitas
outras regiões do planeta, em função da grande penetração da mesma para os
adeptos e usuários da engenharia e das ciências florestais, desde a produção de
mudas e silvicultura até a utilização de inúmeros produtos fabricados com as
madeiras.
Apesar do sucesso desse veículo de comunicação florestal e da minha consciência
de que é uma das melhores formas para se divulgar notícias e trabalhos técnicos
florestais, minha utilização da mesma para publicações de artigos científicos não
tem sido muito grande. Isso em função das facilidades e preferências que eu
sempre tive para publicar meus artigos e textos em revistas de associações
técnicas do setor de celulose e papel, como: ABTCP - Associação Brasileira Técnica
de Celulose e Papel; TECNICELPA – Portugal e TAPPI – USA e em meus dois
websites www.celso-foelkel.com.br e www.eucalyptus.com.br.
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A Revista Árvore se encontra totalmente disponibilizada na web, sendo que as
revistas desde o número 01, publicado em 1979 até a edição 02 de 2002 estão
colocadas para acesso público e gratuito no website do Google Books, em:
https://books.google.com.br/books/about/Revista_%C3%A1rvore.html?id=SSpjAAAAMAAJ&
hl=pt-BR

Já as revistas a partir da edição 03 de 2002 se encontram para downloading de
artigos ou na forma completa da edição no website da Scielo – Scientific Library
Electronic Online:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-6762&lng=en&nrm=iso
e
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-6762&lng=en&nrm=iso

Minha parceria com a Revista Árvore é antiga e de excelente reciprocidade. Desde
1978, sou do Comitê Editorial da revista, ajudando na seleção dos artigos que se
enquadrem no nível de exigência dessa publicação. Ao mesmo tempo, tenho tido
acesso para publicar alguns artigos que possuem excelente difusão para a
Sociedade em função da penetração da revista para o setor de base florestal no
Brasil.
Até o momento, tenho apenas seis artigos publicados na Revista Árvore, mas eles
são muito valiosos para mim e me enchem de orgulho e de satisfação técnica.
Conheçam esses artigos realizados em parceria com alguns de meus pares
acadêmicos e industriais e também com ex-alunos aos quais tive a felicidade de
orientar ou de colaborar em estudos universitários:
Avaliação preliminar do potencial de quatro madeiras de eucalipto na
produção de polpa solúvel branqueada pela sequência OA(ZQ)P. M.M.
Costa; J.L. Colodette; J.L. Gomide; C.E.B. Foelkel. Revista Árvore 21(3): 385 –
392. (1997)
http://www.eucalyptus.com.br/artigos/1997_Polpa_Soluvel_4_Especies_Euca.pdf
e
https://books.google.com.br/books?hl=ptBR&lr=&id=qj6aAAAAIAAJ&oi=fnd&pg=PA385&ots=0jNpywfIN&sig=E0i4peOxwQQKBZnQrnOtQP7VzJU%23v=onepage&q&f=false#v=onepage&q&f=fal
se

Propriedades físico-mecânicas de celuloses kraft obtidas por cozimentos
conjuntos de madeira de Pinus strobus var. chiapensis e Eucalyptus
urophylla de origem híbrida. R.C. Oliveira; C.E.B. Foelkel; J.L. Gomide. Revista
Árvore 04(2): 188 – 202. (1980)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1980_Pinus_strobus.pdf

Produção de celulose kraft a partir de misturas de madeiras de Pinus
strobus var. chiapensis e Eucalyptus urophylla, de origem híbrida. R.C.
Oliveira; C.E.B. Foelkel; J.L. Gomide. Revista Árvore 3(2): 195 – 207. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1979_Misturas_pinus_eucalipto.pdf
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Aproveitamento industrial da madeira de Gmelina arborea Roxb. para a
produção de celulose. N.S. Castro; C.E.B. Foelkel; J.L. Gomide. Revista Árvore
3(1): 28 – 46. (1979)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1979_Gmelina_arborea.pdf

O uso de misturas de madeira de Eucalyptus grandis com pequenas
proporções de madeiras de espécies nativas para produção de celulose
kraft. C.E.B. Foelkel; J. Kato; C. Zvinakevicius; A.R. Silva. Revista Árvore 2(2):
200 – 213. (1978)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1978_Misturas_madeiras.pdf

Potencialidade de algumas espécies nativas como fornecedoras de madeira
para produção de celulose. C.E.B. Foelkel; C. Zvinakevicius; J.O.M. Andrade;
A.R. Silva. Revista Árvore 2(2): 186 – 199. (1978)
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos/1978_Madeiras_Nativas.pdf
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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) 9947-5999
Copyrights © 2012- 2016 - 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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