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Questão: /Question: 

 

Olá Celso 
Meu nome é Jeannine Aguida, moro em Caiapônia- GO. Estou fazendo 

um TCC sobre silvicultura e estou começando agora. Pesquisando achei 

o seu site, e entrei em contato, pois preciso muito de sugestões para 

meu TCC, tópicos, assuntos a abordar... Eu escolhi este tema pois acho 

muito interessante, e gostaria muito de falar sobre ele, se puder me 
ajudar eu agradeço. 

Aguardo sua resposta. 

  

Att: Jeannine 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Jeannine, boa tarde. 
Parabéns pela sua escolha, muito ampla, mas sem dúvidas, um desafio 

para você. 

O estado de Goiás ainda não está perfeitamente inserido nesse setor 

econômico de florestas plantadas, mas diversos vizinhos dele já estão 
bem adiantados como o estado de Tocantins e o Mato Grosso. 

Temos excelentes perspectivas para Goiás que já tem cursos de 

Engenharia Florestal, além de uma ótima infra-estrutura.  

Pretendo escrever algo sobre Goiás em uma de minhas próximas 
Eucalyptus Newsletters, aguarde. 

Sugiro a você alguns temas interessantes, tais como: 

 potencial do estado de Goiás para abrigar uma silvicultura de 

eucalipto como fonte de geração de riquezas, emprego e 
sustentabilidade;  

 levantamento de dúvidas que precisam ser esclarecidas aos 

produtores rurais acerca da silvicultura do eucalipto;  

 idem para a sociedade geral;  

 aspectos sócio-ambientais da silvicultura do eucalipto; 

 o sistema de educação e pesquisa florestal no estado de Goiás; 

 zoneamento agro-florestal para o estado de Goiás; 

 áreas mais viáveis para se implementar um programa de base 
florestal para Goiás; 

 uma cartilha florestal para principiantes em silvicultura dos 

eucaliptos. 

Espero que alguma delas seja apropriada para ti. 

Sucessos e me envie o que escrever, gostaria de conhecer seu talento. 

Um abraço 

Celso 
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