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Pergunta nº: 1039/Question nº: 1039 

 
Título: /Title: Toras de Eucalyptus cloeziana - certificação FSC 

                   Por: / By: Coenraad van de Poll 

 

E-mail: cvandepoll@gmail.com 
 

Questão: /Question: 
 

Bom dia senhor,  

  
Primeiro desculpe pelo meu português, eu espero que dê para entender. 

Meu nome é Coenraad, sou holandês e trabalhei com construção civil na 

Holanda. Eu li seu site e talvez você possa me ajudar. 

  

1. Eu estou procurando toras de Eucalyptus cloeziana com FSC. Roliça, 
15 a 25 cm. 

  

Na região onde eu fico, interior do estado São Paulo, cloeziana é 

bastante usado, mas sem certificação FSC. O FSC internacional é em 
Brasília e não tem dados de manejo florestal  de E.cloeziana com FSC - 

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


os certificadores também não sabem. Onde eu poderia achar cloeziana 

certificado com idade maior? 

  

2. Toras de E.cloeziana são usadas sem tratamento para uso no solo e 
água. São consideradas de ter durabilidade natural alta. (Madeira 

tratada não é aceita na Holanda). 

Você tem ideia qual espécie cultivada no Brasil poderia ser alternativa 

para madeira com durabilidade natural alta e qualidades mecânicas 
altas. 

  

Atenciosamente, 

Coenraad van de Poll 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Caro Coenraad van de Poll, bom dia. 

A empresa AcelorMittal Bioenergia possui programa de melhoramento 

florestal e também planta e maneja a espécie E.cloeziana para fins de 

produção de carvão vegetal em Minas Gerais e Bahia. Suas florestas são 

certificadas pelo FSC. 
Veja seu plano de manejo florestal com dados para contato em: 

http://www.arcelormittalbioenergia.com.br/arquivos/PLANO%20DE%20

MANEJO%20ArcelorMittal_anexo_68.pdf 

ou entre no website da empresa: 
http://www.arcelormittalbioenergia.com.br/ 

Por outro lado, as espécies Corymbia citriodora (ex-Eucalyptus 

citriodora) e E.paniculata são também bastante recomendadas para os 

mesmos propósitos procurados por você. 
Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Coenraad van de Poll 

 

E-mail: cvandepoll@gmail.com 
 

Caro Celso Foelkel, 

 

Muito obrigado pelas informações! 
 

Abraço, 
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Coenraad van de Poll 

 


