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Pergunta nº: 912/Question nº: 912 

 
Título: /Title: Livros sobre os eucaliptos que serão matéria de 

concurso público 

                   Por: / By: João Lucio Monteiro de Souza Junior  

 
E-mail: joaoluciodesouza@gmail.com 

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde Professor Dr. Celso Foelkel. 

 

Para mim é uma honra lhe escrever este e-mail, pois sei que o senhor é  

o mais renomado especialista em eucalipto no nosso País. Eu sou 

técnico agrícola há 2 anos e agora surgiu um concurso na área para eu 
poder atuar. Não quero me alongar, pois com certeza seu tempo para 

responder e-mails não deve ser longo. Bem, eu farei um Concurso 

Público aqui no Rio Grande do Sul, para a CEEE, e se tudo der certo irei 

atuar no cargo de Assistente Técnico - Serviços Florestais e Ambientais. 
No edital aparece como bibliografia 3 livros que já procurei no site da 

Embrapa, em cebos e na internet e não encontrei nada ainda, nenhum 

http://www.eucalyptus.com.br/
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resumo.Caso o senhor tenha como me indicar um site da internet que 

tenha estes livros, ficarei muito grato. São eles:  

 

1. EMBRAPA. Tópicos em manejo florestal sustentável. In: Curso de 
Manejo Florestal Sustentável, 1., 1997, Curitiba. Colombo, PR: 

EMBRAPA- CNPF. 253 p. (EMBRAPA, CNPF Documentos, 34). 

 

2- SCOLFORO, José Roberto. Mundo Eucalipto - Os Fatos e Mitos de Sua 
Cultura. Mar de Idéias. 

 

3- GALVÃO, A. P. M. Reflorestamento de propriedades rurais para fins 

produtivos e ambientais: um guia para ações municipais e regionais. 
Brasília: EMBRAPA Comunicações para transferência de Tecnologia; 

Colombo, PR EMBRAPA Florestas, 2000. 351p. 

 

Desde já, muito obrigado por sua atenção. 
Atenciosamente, 

João Lucio de Souza Junior 

 

  _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro João Lúcio, bom dia e obrigado por suas palavras amigas. 

Esse material é muito difícil de ser obtido online para downloading 
grátis.  

O livro do professor Scolforo você pode comprar diretamente na Editora 

da UFLA (Universidade Federal de Lavras) pelo endereço: 

http://www.editora.ufla.br/livraria/product.php?id_product=47 
Já os dois materiais da EMBRAPA Florestas são mais antigos e talvez só 

possa conseguir alguma cópia em papel, mas você deve contatar a 

biblioteca da Embrapa em Colombo ou Brasília: 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/publica.htm 

http://livraria.sct.embrapa.br/liv2/consultaCategoria.do?metodo=listar&
codigoTipoCategoria=1&codigoCategoria=300 

Algo alternativo em publicações: 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/doc54.pdf 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/doc167.pdf 
http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Eucalipto/Cu

ltivodoEucalipto/index.htm 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/doc21.pdf 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/circtec/edicoes/circ-tec42.pdf 
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/compravd.htm 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec139.pdf 
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http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/doc138.pdf 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec150.pdf 

  

Boa sorte e sucessos no concurso. 
Um abraço 

Celso Foelkel 

 

  __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: João Lucio Monteiro de Souza Junior  
 

E-mail: joaoluciodesouza@gmail.com 

 

Bom dia Prof. Dr. Celso. 
 

Fico muito grato pelo material enviado,pois está sendo de grande valia. 

Já me dá uma excelente noção do que foi abordado nos livros. Não sei 

nem como agradecer pela gentileza. Até o fim de Julho lhe envio 

notícias sobre como fui no concurso. Mais uma vez, muito obrigado. 
 

Atenciosamente, 

João Lucio de Souza 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/doc138.pdf
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec150.pdf

