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Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 1135/Question nº: 1135 

 
Título: /Title: O Eucalipto - livro de Edmundo Navarro de 

Andrade 

                   Por: / By: Paulo Ricardo Barreto 

 
E-mail: paulo_rbarreto@hotmail.com 

 

Questão: /Question: 

 
Vi uma publicação de vocês na internet sobre o "O Eucalipto" - Edmundo 

Navarro de Andrade. Meu avô Paulo Caetano Barreto fez parte desta 

equipe e gostaria de saber se podem me orientar se consigo de alguma 

maneira prestar lhe uma homenagem. 

Desde já agradeço, 
Abraço 

Paulo Ricardo Barreto 

   _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

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


Caro Paulo - bom dia. 

Agradeço seus comentários e sugestões. 

De alguma maneira essa homenagem ao seu avô foi singelamente feita 

no texto que você pode ler em: 
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros12.html  

Nesse texto eu mencionei que a primeira edição do livro O Eucalipto foi 

revisada em 1961 e os que participaram nessa revisão estão nominados 

e a todos é feito um agradecimento, inclusive ao Sr. Paulo Caetano 
Barreto.  

Veja ainda: http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros11.html 

onde estão todos os livros que conseguimos resgatar e escritos pelo Dr. 

Edmundo. 
Um abraço e fico feliz que seu avô tenha estado ajudando o crescimento 

da silvicultura brasileira.  

Celso Foelkel 

 _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Paulo Ricardo Barreto 

 
E-mail: paulo_rbarreto@hotmail.com 

 

Celso Bom dia. 

  
Gostaria de pedir desculpas por ter lhe respondido antes, o email estava 

como remetente desconhecido e não abri. Enfim,  gostaríamos muito de 

te agradecer pela homenagem e pelo envio dos links! 

Estamos fazendo uma "arrumação" no Sítio e também conversarei com 
minha irmã, se encontrar algum material antigo relativo a Silvicultura e 

havendo seu interesse posso lhe encaminhar.  

  

Abraço e Obrigado, 

  
Paulo Ricardo Barreto  

 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel 

 
Caro Paulo, obrigado por sua resposta e oferta. Ficarei muito feliz de 

obter mais dados históricos e inclusive, com a chance de disponibilizar 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros12.html
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros11.html


isso para a sociedade. Se encontrar alguma publicação escrita por seu 

avô sobre os eucaliptos (tipo manual, folheto ou guia técnico) por favor 

me avise e tentaremos falar para ver o que poderemos fazer via meus 

websites. 
Um abraço e tudo de bom 

Celso 

 


