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Pergunta nº: 1067/Question nº: 1067 

 
Título: /Title:  Chave de Identificação de madeiras dos eucaliptos 

através anatomia da madeira 

                   Por: / By: Olívia Lopes 

 
E-mail: olivia.plopes@hotmail.com  

 

Questão: /Question: 

 
 

Boa tarde,  

  

Envio esse e-mail com intuito de me apresentar. Sou mestranda em 

Ciência e Tecnologia da Madeira pela Universidade Federal de Lavras 
(UFLA), pretendo trabalhar em minha dissertação com anatomia das 

principais espécies (utilizadas comercialmente) do gênero Eucalyptus a 

fim de confeccionar uma "Chave de identificação" para madeiras desse 

gênero. 
Gostaria de algumas opiniões a respeito visto que o senhor é uma 

referência. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:olivia.plopes@hotmail.com


Desde já agradeço e peço desculpas pela inconveniência. 

  

Atenciosamente, 

  
Olívia Lopes. 

 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Bom dia Olívia, fico feliz com sua decisão de estudar a anatomia da 

madeira do eucalipto nesse nível de detalhamento pretendido. 

Recentemente tivemos uma interessantíssima publicação sobre a 
anatomia da madeira do eucalipto na revista Scientia Forestalis, 

conforme a seguir: 

Análise anatômica do caule de Eucalyptus grandis, E. urophylla e E. 

grandis x urophylla: desenvolvimento da madeira e sua importância 
para a indústria 

Por Susan Hussar Brisola e Diego Demarco. Veja em: 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr91/cap04.zip 

Com certeza é uma boa referência para seu trabalho. 

Uma coisa posso lhe adiantar – sua tarefa não será nada fácil, por 
diversas razões: 

 existem centenas de espécies de eucaliptos e a separação entre 

algumas espécies é feita taxonomicamente “no detalhe”;  

 há muita hibridação (natural e artificial) e por isso, dificuldades de 

obter material puro representativo de uma espécie;  

 existe muita efeito da interação genótipo/ambiente;  

 as madeiras dos eucaliptos não mostram claras separações entre 

lenhos, o que torna a mesma um intrincado e complexo sistema 
anatômico;  

 há que se definir um ponto de amostragem (ou vários) ao longo 
da árvore para se ter sempre mesma idade fisiológica;  

 talvez além da madeira, tenha que se identificar as diferenças na 

casca, às vezes mais pronunciadas;  

 não há muitas publicações sobre o tema. 

Dessa forma, talvez a separação de espécies de madeira via uma chave 
demandaria diversas ações de “purificação” e de seleção de material de 

espécies realmente representativas. 

http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr91/cap04.zip
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr91/cap04.zip
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr91/cap04.zip
http://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr91/cap04.zip


Levando em conta que a maioria das plantações no Brasil são feitas com 

E.urograndis (híbrido de E.urophylla e E.grandis), talvez possa começar 

por uma avaliação dessas duas espécies para ver se consegue identificar 

pontos de referência na anatomia das mesmas, que possam permitir 
essa separação das mesmas. Depois, tente avaliar alguns híbridos, para 

ver como os caracteres diferenciais identificados se colocam neles. A 

partir dai, verifique se existem diferenças com as espécies do novo 

gênero Corymbia (talvez testando C.citriodora e C.maculata). Se mesmo 
entre os dois gêneros a separação de pontos característicos for difícil, 

fica com você a decisão de ir adiante nessa linha ou não. 

Há alguns especialistas que você pode consultar, tais como o Dr. Mario 

Tomazello Filho, a Dra. Veronica Angyalossi e os autores da publicação 
que lhe enviei. 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Olívia Lopes 

 
E-mail: olivia.plopes@hotmail.com  

 

Boa tarde, 

 
Ficou muito grata por todas as considerações feitas pelo senhor, são 

sem sombra de dúvidas extremamente relevantes. 

A princípio estou delineando uma metodologia para que não haja 

incoerências. Pensei em consultar o " Museu do Eucalipto", pois as ações 
de "purificação" são algo que estão a me preocupar desde quando 

pensei no projeto. Queria fazer o possível para "lançar" essa "chave de 

identificação", acho que a mesma será bastante válida, no entanto 

traçar a metodologia é algo muito importante, principalmente para 

coletar esse material de estudo. 
Muitíssimo obrigada pelas dicas! 

 

Boa semana! 

 
 

Olívia Lopes 

 

mailto:olivia.plopes@hotmail.com

