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Questão: /Question: 

 
Boa tarde Dr. Celso Foelkel,  

  

Entrei em contato com o senhor no final de 2011. Falando sobre o tema 

da minha dissertação (anatomia de espécies do gênero Eucalyptus).  

Recordo muito bem das suas ponderações, agradeço por isso, levei 
todas em consideração. 

Então, decidi continuar com a idéia central (chave de identificação) no 

entanto, resolvi "pontuar" o trabalho. Farei a anatomia das espécies do 

gênero que estão sendo comercializadas no estado de Minas Gerais, 
sendo assim não precisarei de material puro, pois terei que trabalhar 

com as espécies comercializadas por no mínimo 3 empresas. Fazendo a 

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


anatomia de forma minuciosa e quem sabe adicionando novas 

informações a essa possível chave de Eucalyptus comercializados, como 

por exemplo AMS, mesmo esse sendo mais utilizado para responder 

questões mecânicas, talvez sejam informações que possam vir a 
enriquecer a chave, mesmo que não siga os padrões. 

Tenho entrado com frequencia no seu site e lido os artigos, o tenho 

como uma referência. Agradeço se o senhor puder me dar algumas 

dicas, visto que ainda não tenho muita experiência com o gênero. 
Desde já peço desculpas pela inconveniência e agradeço pelo auxílio! 

  

Olívia Lopes. 

 
  _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  
Bom dia Olívia – obrigado por suas palavras de incentivo ao nossos 

serviços para divulgar os eucaliptos e o Pinus. 

Incluir a variação do ângulo fibrilar é interessante. Há alguns trabalhos 

executados em MG sobre isso, inclusive a Cenibra já teve avaliações de 

alguns materiais melhorados. 
Recomendo também obter as teses/dissertações/artigos dos 

pesquisadores Mário Tomazello Filho e Verônica Angyalossy (também 

referenciada como V. Angyalossy Alfonso), ambos da USP. 

Um abraço 
Celso Foelkel 
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