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Pergunta nº: 928/Question nº: 928 

 
Título: /Title: Sementes de Pinus tropicais 

                   Por: / By: Flávio Siqueira D´Avila 

 

E-mail: fdavila@valedoaraguaia.com.br  
 

Questão: /Question: 

 

Boa tarde Foelkel, 
 

Meu nome é Flávio, trabalho do Mato Grosso com plantio de teca. Sou 

do setor de Pesquisa Florestal e estamos desenvolvendo planos para a 

introdução de novas espécies. Encontrei um artigo produzido por você 

no site “PinusLetter” comentando sobre as espécies de Pinus. Gostaria 
de saber, se conhece alguém (ou alguma instituição) que venda 

sementes de Pinus. Já realizamos a implantação este ano de uma 

espécie de Pinus, mas pretendemos buscar mais. 

 
Caso tenha alguma informação a respeito e se for possível repassá-la, 

agradecemos desde já! 

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


 

Abraço! 

 

Flávio Siqueira D´Avila 
Engenheiro Florestal - Pesquisa  

Companhia do Vale do Araguaia 

Tel: (66) 3468-3966    

Cel: (66) 9282-9644 
    

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Flávio, bom dia. 

Trabalhando e plantando árvores em Mato Grosso você vai precisar de 

sementes de Pinus tropicais, das espécies Pinus caribaea e Pinus 
oocarpa, em princípio. 

Quem eventualmente poderia lhe fornecer sementes dessas espécies e 

de variedades de Pinus caribaea para seus testes seria o IPEF - Instituto 

de Pesquisas e Estudos Florestais, de Piracicaba - SP. 

Entretanto, visitei o website deles para disponibilidades e não notei 
desse material, o que me surpreendeu. 

Talvez valha a pena um contato com o setor de sementes do IPEF 

( http://www.ipef.br/sementes/) para conhecer razões para esse fato, 

ou se teriam disponibilidades limitadas porque só nesse momento (abril) 
as sementes estão maturando para algumas espécies. 

Também sugiro contatar empresas tradicionais que atuam com Pinus, 

que talvez tenham sementes para venda de seus povoamentos 

melhorados ou de pomares de sementes. 
Consulte:  

Faber Castell - http://www.faber-castell.com.br/ 

Ramires Reflorestamentos: 

http://www.ramires.com.br/reflorestamentos/site/ 

Caxuana: http://www.caxuana.com.br/ 
Desejo sucessos em suas buscas. 

Um abraço 

Celso Foelkel 

   _________________________________________________ 
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