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Questão: /Question: 

 
Boa Trade! 

  

Prof. Celso, 

  

Meu nome é Mariselma, sou engenheira civil. Tenho uma missão nada 
fácil que me foi imposta. Temos duas fazendas de eucaliptos no Vale do 

Ribeira, e meu tio está tentando tomar conta. Mas como isso não é fácil 

e nem é a área dele também, venho pedir socorro. Por favor, por onde 

devo começar? Sei que uma das fazendas está arrendada para uma 
empresa de celulose, e a outra estamos tentando tocar. Mas isso é 

muito difícil. Preciso estudar, mas não sei nem por onde começar. 

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


Me ajude por favor. 

No aguardo! 

  

Abraços 
Mariselma 

  

Obs.: já fiz alguns downloads de seus artigos...vou devorar  
 

  _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Cara Mariselma, boa tarde. Obrigado por suas palavras amigas sobre 

nossos artigos. 

Apesar de sua tarefa ser difícil, perfeitamente compreensível, logo você 

vai descobrir que é um privilégio poder ter um trabalho tão prazeroso 
como é esse de cuidar de fazendas plantadas com florestas. Espero 

sinceramente que goste e que resulte em bons ganhos econômicos 

também. 

Minha sugestão é você debruçar sobre tudo que possa lhe ser útil em 
meu website, com muitas leituras sobre os eucaliptos, acessando os 

links com os muitos artigos que escrevemos ou que recomendamos. 

  

Na Eucalyptus Newsletter número 25 fizemos uma retrospectiva de tudo 
que lançamos até o momento no nosso projeto Eucalyptus Online Book 

& Newsletter, que está para você navegar em: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan10.html#um 

  

Acredito também que seria interessante você assistir a um curso de 
curta duração sobre eucaliptocultura. Um muito bom e oferecido até 

duas vezes ao ano é a Semana de Atualização sobre Eucaliptocultura do 

IPEF - Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. 

Visite as três últimas e veja alguns arquivos disponibilizados. O objetivo 
desses semanas é exatamente ensinar o produtor rural e técnicos da 

rede pública das casas da agricultura regionais, etc. 

http://www.ipef.br/eventos/2008/eucaliptocultura.asp 

http://www.ipef.br/eventos/2009/eucaliptocultura.asp 
http://www.ipef.br/eventos/2009/eucaliptocultura10.asp 

Também há o website do TUME - Teste de Uso Múltiplo de Eucalyptus, 

visite e navegue em: http://www.tume.esalq.usp.br/ 

Boa leitura e muitos sucessos 

Um abraço 
Celso Foelkel 

 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan10.html#um
http://www.ipef.br/eventos/2008/eucaliptocultura.asp
http://www.ipef.br/eventos/2009/eucaliptocultura.asp
http://www.ipef.br/eventos/2009/eucaliptocultura10.asp
http://www.tume.esalq.usp.br/
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