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Pergunta nº: 1114/Question nº: 1114 

 
Título: /Title: Mudas disponíveis de eucalipto 

                   Por: / By: Eduardo M. Souza 

 

E-mail: acvlima@silvicontrol.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Prezado Sr. Celso Foelkel,  
Meu chamo Eduardo de Matos Souza, sou formado pela FATEC campus 

Capão Bonito-SP no curso de Silvicultura no ano de 2011. 

Devido sua vasta experiência no setor e também seu imenso leque de 

contatos, necessito imensamente e urgentemente da sua ajuda, caso 

tenha um tempo disponível devido seus inúmeros compromissos. 
Disponho de 70.000 mudas de eucaliptos sendo os materiais 

conhecidos comercialmente por: 2361, 2864, I144, I224 e 1277. 

Todas estas mudas precisam sair do viveiro daqui a 15 dias 

impreterivelmente, mas infelizmente não estou conseguindo encontrar 
compradores para estas. 

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


Por este motivo, venho encarecidamente lhe pedir uma ajuda com 

relação a este assunto. 

O senhor não teria alguns contatos de empresas, viveiros, produtores e 

compradores de mudas de eucalipto para que eu possa entrar em 
contato para negociação? 

Ficaria imensamente agradecido se pudesse me auxiliar com este 

assunto Sr. Foelkel. 

Muito obrigado pela sua atenção. 
Um grande abraço. 

  

--  

Eduardo de Matos Souza 
Tecnólogo em Silvicultura 

mailto:acvlima@silvicontrol.com.br 

(15) 9767-1382 

   _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Bom dia Sr. Eduardo – lamento não poder lhe ajudar – minha base é 

Porto Alegre e conheço poucos atores florestais em sua região. Sugiro 
entrar em contato com as empresas que promovem fomento florestal na 

região – pode ser que estejam precisando de mudas para seus 

programas com terceiros. 

Também as prefeituras locais, que possuem programas de reabilitação 
de áreas degradadas. 

Finalmente, outra oportunidade é consultar o setor de mudas do IPEF 

(www.ipef.br), que possui uma rede de viveiristas associados. 

Desejo sucessos e um abraço 
Celso 
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