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Pergunta nº: 924/Question nº: 924 

 
Título: /Title: Projeto de cultivo de eucalipto no RS 

                   Por: / By: Francieli Karla Taffarel 

 

E-mail: franci_taffa@hotmail.com 
 

Questão: /Question: 

 

Boa Noite Celso Foelkel, 
 

Estou desenvolvendo um projeto pessoal de cultivo de eucaliptos. Já 

conversei com outros engenheiros-agrônomos sobre as terras da região, 

e segundo opiniões, são terras excelentes para o cultivo, tendo em vista 

o tipo de terreno e o clima da região. 
Estamos em busca de pessoas especializadas para curso ou palestra, 

para indicar espécies para plantio, produção de mudas, sistemas de 

plantio, pragas e doenças, manejo, comercialização, enfim, tudo o que 

for relevante a respeito. E também tratar de preços e onde encontrar 
mudas. Temos uma grande preocupação na parte de comercialização, se 

esse produto tem mercado certo e aonde vender. Gostaria de saber se 

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


tem algum material (folder, livros) que possa me encaminhar, ou se 

você faz esse tipo de trabalho. E outras formas de contato para mais 

esclarecimentos. 

 
Grata pela atenção e colaboração. 

 

Atenciosamente, 

Franciéli Karla Taffarel - Servidora Pública Municipal 
Doutor Maurício Cardoso - Rio Grande do Sul - Brasil    

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Bom dia Francieli. Fico feliz com sua disposição e propósitos de 

divulgação e promoção das florestas de eucaliptos em nosso RS. 

Sugiro a você e equipe inicialmente navegarem nas referências dos links 
que forneço abaixo para busca de conhecimentos disponíveis 

gratuitamente na web acerca dos eucaliptos.  

Naveguem com paciência, por favor, em: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_nov07.html#seis 

e 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan06.html#um 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#seis 

e 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_dez09.html#oito 

Em relação a palestras e consultorias, sugiro entrar em contato com o 

engenheiro Francisco Moreira, pode ser que ele tenha disponibilidades 

para esse tipo de serviço: http://www.chicomoreira.com.br/ 
Sucessos e um abraço 

Celso Foelkel 
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