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Pergunta nº: 1134/Question nº: 1134 

 
Título: /Title: Geada mortal em eucaliptos na cidade de Canguçu 

- RS 

                   Por: / By: Eduardo de Jong 

 
E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Caro Celso, 

  

40 hectares viraram palha com a geada, deu 9 graus  abaixo de zero 

logo depois da onda de calor há cerca de 1 mês atrás. De árvores de 3 a 

4 metros, somente o E. robusta e o E. benthamii resistiram, as outras 
espécies (saligna, grandis, dunni e citriodora) se foram. 

  

Existe alguma possibilidade da rebrota ocorrer no fuste? Ano passado 

tive este problema, porém somente com o citriodora e este rebrotou, 
mas no chão; ou seja, perdi o crescimento e temo que a madeira e vigor 

sejam comprometidos no futuro. 

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


  

Estou pensando em plantar oliveiras. 

  

Obrigado,  
 

Eduardo  

    _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Eduardo, bom dia. 

Lamentável que isso tenha acontecido - depois de criar as plantas e se 
entusiasmar com o desenvolvimento e com o bom aspecto dos 

povoamentos vem essa desgraça que destrói sonhos e pulveriza 

recursos. 

  
De qualquer forma, se isso tivesse acontecido comigo e eu tivesse que 

"tentar salvar os prejuízos" eu tomaria dois procedimentos: 

  

 nas áreas melhores e menos afetadas, esperaria para ver se as 
brotações pudessem eventualmente acontecer no topo – vai 

comprometer a forma das árvores, mas poderia servir para venda 

para celulose ou biomassa no futuro;  

 nas áreas piores eu cortaria tudo na base a cerca de uns 10 cm do 
solo e deixaria rebrotar e conduziria a floresta de novo, 

desbrotando os brotos em excesso quando a altura estivesse em 

cerca de 1,5 metros – operação custosa e que talvez seja a única 
forma de melhorar a qualidade do que crescer no futuro – seria 

uma segunda geração obtida a partir de plantas crianças e não 

adultas.  É bem possível que ocorram bastante brotações, não 

creio que as plantas tenham morrido até em seu sistema radicular 
– entretanto, a irregularidade de brotações deverá ser grande – 

em tempo, vigor e dimensões. Há sempre a ameaça que venha a 

ocorrer outra geada em 2013 ou 2014. É um procedimento que 

costuma ser feito em plantios jovens que se queimam por 

incêndios.  

 Talvez valha a pena fazer um teste em uma área, antes de sair 

fazendo em tudo. E esperar o inverno estar próximo de terminar, 

para que as brotações não sejam destruídas de novo.  

 Enfim, as opções são poucas – talvez investir mais no E.benthamii 

para o futuro. Em oliveiras, não sei, se houver mercado!! – mas 



há que se esperar também para colher altas produções. Sempre 

novas demandas de dinheiro e poucas entradas.  

Bom, esse é o nosso Rio Grande do Sul – “onde tudo que se planta 
cresce – mas o que mais floresce... (não são as plantas sensíveis às 

geadas)”  (http://letras.mus.br/os-serranos/281937/). 

Um abraço e sucessos – boa sorte e vamos em frente – dias 

melhores estão por vir. 
Celso 

  _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Eduardo de Jong 

 

E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 
Obrigado Celso, realmente desanima qualquer um, e o pior é que tenho 

que plantar mais 20 hectares e realmente não sei o que fazer. O 

benthamii, as propriedades da madeira são horrorosas, ela empena de 

todas as maneiras possíveis. O globulus aguenta geadas melhor que o 
dunni ou similar ao benthamii? O pinus demora uma eternidade. 

Existe alguma cultura florestal que se encaixaria neste clima? O pessoal 

planta por lá para consumo próprio a Robbinia pseudoacacia. Linda e 

ótima madeira, mas olhando no Google não existem plantios comercias 
desta árvore, e portanto sem mercado. Esta Acácia mangium resiste? É 

uma boa opção?  

  

Obrigado,  

Eduardo 
 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Celso Foelkel 

 

 
Eduardo – não são muitas as opções: o E. globulus não resiste ao frio 

também - existe o Eucalyptus nitens, mas é uma incógnita – talvez a 

Embrapa Florestas possa lhe informar algo sobre ele, pois ela está 

desenvolvendo alguns ecotipos resistentes a doenças que atacam essa 
espécie no Brasil. Em regiões muito frias, por exemplo na Serra Gaúcha, 

se planta o E. viminalis, mais usado como lenha. Curiosa essa sua 

rejeição ao E.benthamii – a mesma Embrapa Florestas o divulga e o 

http://letras.mus.br/os-serranos/281937/


promove muito para regiões muito frias – também sugiro verificar com 

eles. 

A Acacia mangium é espécie tropical – não aguenta nem um friozinho 

mais forte. 
Eu sugiro testar ainda o cipreste Cupressus lusitanica – resiste ao frio e 

cresce rápido, mas demandará podas. A madeira é leve e similar à do 

Pinus, mas não tem tradição e não sei se o mercado vai comprar – tudo 

depende de verificar com os donos de serraria – eu tenho alguns em 
minha chácara e eles resistem muito à  geada e dão enormes árvores 

com 20 anos. Também não deve se esquecer do Pinus, agora com 

diversas alternativas – antes tarde do que nunca. O incremento do Pinus 

pode atingir 35 m³/ha.ano de toras com casca – tirando uns 17% de 
casca sobram 29-30, o que não é nada mal. Alguns desses eucaliptos 

que você menciona não chegam a isso nesse seu clima. 

Essas são alternativas antes de você partir para as oliveiras. 

Posso usar algumas de suas fotos em minhas newsletters? – 
mencionarei a fonte, quando escrever algo sobre eucaliptos tolerantes 

ao frio. 

Um abraço e sucessos 

Celso 

 
  _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Eduardo de Jong 

 

E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 
Vou perguntar a Embrapa Floresta, tens o contato? 

 

Podes usar a vontade, aliás todos falam do robusta, e este foi o que 

aguentou melhor fora o benthamii. 

Acho que vou de Pinus mesmo, porque tenho um vizinho que plantou 
5000 hectares (Jandir Capuani) de taeda bem do lado e não irei arriscar. 

O elliottii me daria a opção retirar a resina mas creio que Canguçu  

está longe do consumo, o que achas? 

 
OBRIGADO 

Eduardo 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 



Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Eduardo – antes de ligar para a Embrapa Florestas navegue e leia 

alguma coisa que sugiro pacientemente garimpe nas pesquisas abaixo.  
Veja qual o pesquisador que mais publica sobre os temas que lhe 

interessa para depois ligar para a Embrapa 

(http://www.cnpf.embrapa.br/). 

  
Artigos sobre o Eucalyptus benthamii pela Embrapa Florestas: 

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&output=search&sclient=psy-

ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&oq=

site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&gs_l=hp.1
2...3139.15182.0.17626.16.16.0.0.0.1.565.4569.2-

13j0j2j1.16.0...0.0.8CLmT5p4SWk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.

,cf.osb&fp=b3666403817422b2&biw=1280&bih=521 

  
Artigos sobre Eucalyptus nitens pela Embrapa Florestas: 

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-

ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&oq=site

:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&gs_l=hp.3...1234

85.124665.1.125184.6.6.0.0.0.0.490.2012.2-
3j0j3.6.0...0.0.7z4n_3Mhf-

g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b3666403817422b2&

biw=1280&bih=521 

  
Artigos sobre Eucalyptus benthamii pelo professor Antonio Higa da UFPR 

– Universidade Federal do Paraná ou pela Rosane Higa da Embrapa 

florestas 

http://www.google.com.br/#hl=pt-
BR&gs_nf=1&cp=22&gs_id=2e&xhr=t&q=higa+antonio+benthamii&pf=

p&sclient=psy-

ab&oq=higa+antonio+benthamii&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw

.r_qf.,cf.osb&fp=b3666403817422b2&biw=1280&bih=521 

e 
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-

BR&as_sdt=0&q=autor%3Ahiga+benthamii 

  

Quanto ao Pinus elliottii ele tem mostrado boa forma florestal e 
produtividade, por outro lado o Brasil é grande exportador dessa resina 

de elliottii – visite o website da ARESB – Associação dos Resinadores do 

Brasil para maiores informações -  em: http://www.aresb.com.br/ 

  

Tens material em quantidade para se informar e tomar decisões mais 

sólidas. 

http://www.cnpf.embrapa.br/
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&output=search&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&gs_l=hp.12...3139.15182.0.17626.16.16.0.0.0.1.565.4569.2-13j0j2j1.16.0...0.0.8CLmT5p4SWk&pbx=1&bav=on.2,or.r_g
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&output=search&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&gs_l=hp.12...3139.15182.0.17626.16.16.0.0.0.1.565.4569.2-13j0j2j1.16.0...0.0.8CLmT5p4SWk&pbx=1&bav=on.2,or.r_g
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&output=search&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&gs_l=hp.12...3139.15182.0.17626.16.16.0.0.0.1.565.4569.2-13j0j2j1.16.0...0.0.8CLmT5p4SWk&pbx=1&bav=on.2,or.r_g
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&output=search&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&gs_l=hp.12...3139.15182.0.17626.16.16.0.0.0.1.565.4569.2-13j0j2j1.16.0...0.0.8CLmT5p4SWk&pbx=1&bav=on.2,or.r_g
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&output=search&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&gs_l=hp.12...3139.15182.0.17626.16.16.0.0.0.1.565.4569.2-13j0j2j1.16.0...0.0.8CLmT5p4SWk&pbx=1&bav=on.2,or.r_g
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&output=search&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+benthamii&gs_l=hp.12...3139.15182.0.17626.16.16.0.0.0.1.565.4569.2-13j0j2j1.16.0...0.0.8CLmT5p4SWk&pbx=1&bav=on.2,or.r_g
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&gs_l=hp.3...123485.124665.1.125184.6.6.0.0.0.0.490.2012.2-3j0j3.6.0...0.0.7z4n_3Mhf-g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&gs_l=hp.3...123485.124665.1.125184.6.6.0.0.0.0.490.2012.2-3j0j3.6.0...0.0.7z4n_3Mhf-g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&gs_l=hp.3...123485.124665.1.125184.6.6.0.0.0.0.490.2012.2-3j0j3.6.0...0.0.7z4n_3Mhf-g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&gs_l=hp.3...123485.124665.1.125184.6.6.0.0.0.0.490.2012.2-3j0j3.6.0...0.0.7z4n_3Mhf-g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&gs_l=hp.3...123485.124665.1.125184.6.6.0.0.0.0.490.2012.2-3j0j3.6.0...0.0.7z4n_3Mhf-g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&gs_l=hp.3...123485.124665.1.125184.6.6.0.0.0.0.490.2012.2-3j0j3.6.0...0.0.7z4n_3Mhf-g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&oq=site:http%3A%2F%2Fwww.cnpf.embrapa.br%2F+nitens&gs_l=hp.3...123485.124665.1.125184.6.6.0.0.0.0.490.2012.2-3j0j3.6.0...0.0.7z4n_3Mhf-g&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&gs_nf=1&cp=22&gs_id=2e&xhr=t&q=higa+antonio+benthamii&pf=p&sclient=psy-ab&oq=higa+antonio+benthamii&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b3666403817422b2&biw=1280&bih=521
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&gs_nf=1&cp=22&gs_id=2e&xhr=t&q=higa+antonio+benthamii&pf=p&sclient=psy-ab&oq=higa+antonio+benthamii&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b3666403817422b2&biw=1280&bih=521
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&gs_nf=1&cp=22&gs_id=2e&xhr=t&q=higa+antonio+benthamii&pf=p&sclient=psy-ab&oq=higa+antonio+benthamii&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b3666403817422b2&biw=1280&bih=521
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&gs_nf=1&cp=22&gs_id=2e&xhr=t&q=higa+antonio+benthamii&pf=p&sclient=psy-ab&oq=higa+antonio+benthamii&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b3666403817422b2&biw=1280&bih=521
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&gs_nf=1&cp=22&gs_id=2e&xhr=t&q=higa+antonio+benthamii&pf=p&sclient=psy-ab&oq=higa+antonio+benthamii&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=b3666403817422b2&biw=1280&bih=521
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0&q=autor%3Ahiga+benthamii
http://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0&q=autor%3Ahiga+benthamii
http://www.aresb.com.br/


Um abraço e sucessos 

Celso 

  _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Eduardo de Jong 

 
E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 

Olá Celso, 

  
Estou tentando fazer o replantio de maneira mais barata possível. Vou 

plantar o taeda. Estou pensando em aproveitar o resto do adubo nas 

covas e plantar a 10 cm no lado oposto onde estão os pés de eucalipto. 

Com isto ganho tempo na marcação de onde plantar e vou usar 
obviamente o mesmo espaçamento 3x2. O problema é que  não vou 

utilizar a terra onde foi feita a subsolagem (há 2 anos atrás) e esta está 

com certeza  mais dura. O que achas? Não pretendo fazer cova, vou 

tacar herbicida em tudo. Chego com a vara, cutuco a terra e coloco a 

muda. 
  

Aceito sugestões para reduzir minhas perdas. Obrigado, 

 

Eduardo 
 _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Eduardo – não acredito que seja uma boa alternativa se plantar assim 

tão perto. As raízes já desenvolvidas do eucalipto vão atrapalhar o 

crescimento do sistema radicular do Pinus. Também o herbicida 
sistêmico vai estar mais presente perto das plantas de eucalipto, já que 

será absorvido pelas folhas vivas residuais.  

Eu plantaria na linha original da subsolagem, no meio entre duas 

plantas de eucalipto. Após dois anos, o pouco adubo que se coloca nas 
covas já deve estar todo na forma de biomassa (seja dos eucaliptos, 

seja do mato). 

Bom, estou longe, a decisão pode ser melhor tomada por você.  

E quanto à brotação dos eucaliptos – eles morreram mesmo ou 
começaram a brotar? 



Daria para me enviar fotos da situação atual? Inclusive de plantas 

brotando? 

Um abraço 

Celso 
  _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Eduardo de Jong 

 

E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 
Obrigado, Celso, e muito boa sua colocação. Realmente não havia 

pensado nisto. Farei desta forma. Tivemos semanas de geadas nestes 

últimos 2 meses. O saligna rachou de baixo acima. Então 50 % "foi pro 

saco". Vou tirar fotos sábado com câmera boa e lhe passarei. Tenho um 
pouco de esperança no dunnii, mas já estou preparado para  tombar 

tudo. 

 

Um abraço e lhe mando as fotos. 

 
Sds, 

 

Eduardo 

 
  _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Eduardo de Jong 

 

E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 

Olá Celso, 
  

Não consegui avaliar o prejuízo da geada, mas a principio acho que os 

dunnii só perderão 15% do plantio, o saligna e o grandis ainda uma 

incógnita, o citriodora sim, 100% destruído. Lhe mando as fotos mais 
tarde. 

  

Ainda estou meio relutante em colocar Pinus em Canguçu, acho menos 

versátil (em termos de mercado) na região, mais frágil nos primeiros 
anos, porém se plantar eucalipto não quero ter outro prejuízo. Estava 

pensando se seria possível fazer um plantio de 1300 mudas por ha de 



benthamii e junto colocar 366 mudas de dunnii. Com isto teria produção 

"menos nobre" e deixaria para tora as árvores de  dunnii (corte no 14º 

ano). A seguir as seguintes perguntas:  

  
1 – crescimentos são similares? 

2 –benthamii é bem aceito para celulose e ou para mdf? 

3 - lenha e pontalete são bem aceitos?  

3 – alguém já fez isto?     
  

Agradeço desde já vossa opinião a respeito. 

  

Obrigado 
 

Eduardo 

 _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Bom dia Eduardo – o plantio conjunto de duas espécies é muito 
complicado, principalmente se as duas tiverem ritmos de crescimento 

diferentes, o que pode causar o domínio de um grupo de árvores sobre 

o outro. Desconheço como possam crescer em Canguçu. Eu acredito 

arriscado fazer isso.  
Eucalyptus benthamii tem sido uma espécie muito pesquisada para 

climas frios e há enormes expectativas para que ele possa servir de 

alternativa ao Pinus para produção de madeira em regiões como a sua. 

Sugiro contatar alguns experts sobre o mesmo, tais como os professores 
Dr. Umberto Klock  e Dr. Antonio Higa, ambos da Universidade Federal 

do Paraná: 

http://www.floresta.ufpr.br/departamentos/ciencias_florestais/corpo_do

cente.html 

e 
http://www.madeira.ufpr.br/ceim/index.php?option=com_content&view

=article&id=65:umberto-klock&catid=41 

Um abraço e sucessos 

Celso 
 

  _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Eduardo de Jong 

http://www.floresta.ufpr.br/departamentos/ciencias_florestais/corpo_docente.html
http://www.floresta.ufpr.br/departamentos/ciencias_florestais/corpo_docente.html
http://www.madeira.ufpr.br/ceim/index.php?option=com_content&view=article&id=65:umberto-klock&catid=41
http://www.madeira.ufpr.br/ceim/index.php?option=com_content&view=article&id=65:umberto-klock&catid=41


 

E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 

Caro Prof. Antônio Higa, 
 

O Sr. Celso Foelkel me passou seu contacto para que eu pudesse tirar 

uma dúvida. Plantei eucalipto de varias espécies em minha propriedade 

em Canguçu/RS e uma geada há 2 meses massacrou e destruiu o 
plantio. Ainda não tive ou tenho a real perda mas nos próximos plantios 

preciso decidir o que fazer, para isto necessito da seguinte informação: 

Plantio misto de benthamii com dunnii (espaçamento 3x2) na proporção 

de 1300 de benthamii e 366 de dunnii por hectare. A ideia seria de fazer 
o corte aos 7 anos do benthamii e deixar os dunnii para corte aos 13 

anos. Se o plantio pegar uma geada forte pelo menos não perco o 

primeiro corte. Você acharia viável esta fórmula? Alguém já fez isto? 

 
Obrigado 

 

Eduardo 

  _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Antônio Higa 
 

E-mail: antonio.higa@gmail.com 

 

Sr. Eduardo: 
 

1. Por favor, use o meu email <antonio.higa@gmail.com>, pois o 

higa@ufpr.br está com problemas. 

 
2. Quanto à sua dúvida: 

 

a) E. benthamii é realmente mais resistente à geadas que E. dunnii. 

Mas, o plantio, mesmo do E. benthamii precisa ser feito logo depois de 
terminar as geadas e até novembro, pois aí deve ocorrer um veranico 

em dezembro. O senhor plantou os eucaliptos há dois meses (estamos 

no início de agosto, portanto, deve ter plantado no início de junho ou 

final de maio).  É muito tarde para o plantio em locais de ocorrência de 
geadas. A geada pode danificar as mudas que estão ainda muito novas, 

mesmo para o E. benthamii. Pode ser que as mudas plantadas não 

morram. 

mailto:antonio.higa@gmail.com
mailto:antonio.higa@gmail.com
mailto:higa@ufpr.br


Aí o senhor terá que fazer um levantamento da sobrevivência para 

decidir se planta de novo ou conduz a rebrota. Se decidir conduzir a 

rebrota, o senhor deverá deixar um ou no máximo dois fustes por 
muda. Um fuste seria recomendável para produção de madeiras de 

maior diâmetro (mais valiosa). 

 

b) Sugiro que o senhor pense, também, em fazer um zoneamento de 
plantio em sua fazenda.  Plante o E. benthamii nas baixadas (onde 

ocorrem as geadas mais severas) e o E. dunni nas partes mais altas 

(onde ocorrem as geadas mais leves ou não ocorrem geadas). Mas, 

lembre-se, que o plantio deve ser feito no período das chuvas e logo 
após terminar as geadas. 

 

Acho que a sua ideia de manejar seu plantio para produção de madeira 

mais grossa (para serraria ou laminação) é excelente, pois o senhor 
poderá ter melhor rentabilidade no empreendimento vendendo o metro 

cúbico por um preço melhor. Veja se tem mercado para este tipo de 

madeira aí na região. 

 
Este manejo implica em: 

 

a) Utilizar mudas de material genético selecionado para serraria e 

resistência à geadas, se conseguir. Existe no mercado um clone de E. 
dunnii que é vendido como selecionado como mais resistente à geadas. 

Parece-me que o Viveiro Piraflora <http://piraflora.com.br/> vende 

mudas deste clone. Procure saber deles sobre a qualidade destas mudas 

em relação à resistência à geadas e para produção de madeira para 
serraria. Não conheço ninguém que esteja vendendo mudas de E. 

benthamii selecionado para serraria. Mas consulte o viveiro 

<http://www.goldentreereflorestadora.com.br/load.php?page=mudas> 

e o viveiro Bentec <http://www.bentecsementes.com.br/>, que vendem 
mudas de E. benthamii sobre material genético selecionado para 

serraria. 

 

b) selecionar 200 árvores que ficarão para o corte final em idades mais 
avançadas, talvez aos 14-15 anos; 

 

c) podar as 200 árvores que ficarão para o corte final até 6 m de altura, 

para obter pelo menos duas toras de 3 m cada; 
 

d) se tiver mercado que compense produzir madeira fina (venda como 

escoras para construção civil ou estacas para serem tratadas e usadas 

para cercas, por exemplo. Então, o senhor pode plantar no espaçamento 

http://piraflora.com.br/
http://www.goldentreereflorestadora.com.br/load.php?page=mudas
http://www.bentecsementes.com.br/


3m x 2m (1666 mudas/ha) e realizar desbastes para ir aumentando o 

espaço de crescimento das 200 árvores que ficarão para o corte final. 

 
e) se não tiver mercado para este tipo de madeira, então o senhor pode 

plantar usando um espaçamento maior (talvez o 3m x 3m, o que daria 

1111 mudas/ha, ou ainda maior). 

 
f) As árvores que a serem retiradas nos desbastes não seriam podadas, 

diminuindo, assim, os custos de produção. O ideal seria procurar uma 

assistência de um engenheiro florestal para orientá-lo sobre este 

manejo. 
 

Um abraço, 

 

Antonio Higa 
  _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Eduardo de Jong 
 

E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 

Obrigado Antônio pelas explanações. A geada arrasou plantios de 3,2 e 
1  anos. Foi violenta. Havia manejado o plantio nas zonas baixas com 

dunnii e nas altas com citriodora, saligna e grandis. Queimou tudo. 

 

O que gostaria de fazer no que irei replantar e nas áreas novas seria um 
plantio misto com 20 % de dunnii que preservaria para corte de 12 a 14 

anos e o benthamii (a madeira é horrível) para corte aos 7 anos para 

celulose ou carvão. Isto seria viável? O crescimento das 2 espécies são 

semelhantes?  
 

Obrigado novamente 

 

Sds 
 

Eduardo de Jong    

  ________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Antônio Higa 

 



E-mail: antonio.higa@gmail.com 

 

Caríssimo: 
 

Bem, a situação é mais complicada que parecia. O eucalipto precisa de 

temperaturas baixas (4ºC) nas 48 horas antes das geadas para se 

rustificar. Se for um dia quente e vier uma geada, então fica difícil para 
qualquer espécie, mesmo as espécies subtropicais, como o E. viminalis e 

o E. benthamii. As espécies mais tropicais, como C. citriodora, E. saligna 

e E. grandis, então, são muito danificadas. Aliás, danos de geadas em 

eucaliptos é um problemão, não só aqui no Sul do Brasil, como em todo 
o mundo. Tem uma empresa americana de biotecnologia que está 

testando transgênicos de eucaliptos para resistência à geadas, mas, 

pelo que eu saiba, até agora, não tem disponibilizado clones em escala 

comercial. 
 

E.benthamii é mais resistente à geadas que o E. dunnii. Assim, imagino 

que sua ideia é que o E. benthamii protegesse o E. dunnii das geadas. 

Mas, se as geadas ocorrerem quando as árvores ainda forem baixas, o 
E. benthamii não protegerá o E. dunnii das geadas, inviabilizando a sua 

ideia.   Infelizmente não tenho experiência para avaliar se a sua ideia de 

plantios consorciando E. benthamii e E. dunnii conforme o senhor 

pensou pode dar certo. 
 

Mas, esta ideia já foi testada pelo Eng. Ftal., M.Sc. Mario Dobner, 

atualmente fazendo doutorado sob minha orientação. Ele desenvolveu 

um estudo usando esta ideia que o senhor mencionou, usando o Pinus 
taeda com maior idade como uma espécie protetora de plantios de E. 

dunnii. Estou copiando ele nesse email e ele deverá te informar sobre os 

resultados obtidos. 

 
A qualidade da madeira do material genético de E. benthamii disponível 

atualmente no mercado parece ser de baixa qualidade para uso como 

madeira sólida. Mas, um estudo realizado pela Eng. Ftal., Dra. Luciana 

Duque Silva, atualmente professora da ESALQ/USP, no doutorado sob 
minha orientação aqui na UFPR, demonstrou que existem possibilidades 

de se obter material genético de qualidade para serraria.  Estamos 

publicando um livro com estas informações. Este livro estará disponível 

dentro de um mês. Fique em contato. 
 

Um abraço, 

 

Antonio Higa 
  _________________________________________________ 

mailto:antonio.higa@gmail.com


 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Eduardo de Jong 
 

E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 

Obrigado Antonio pelas explanações. 
 

A razão pela qual gostaria de juntar as 2 espécies é de ordem 

econômica, sabendo que a geada não pega o benthamii e sabendo que a 

madeira é uma droga, porém serve para celulose ou lenha (primeiro  
desbaste) e por sua vez o dunnii tem madeira boa e relativa resistência 

a geada, gostaria de juntar as duas e se por ventura acontecer uma 

geada absurda como foi esta aqui no sul do Rio Grande do Sul eu 

perderia somente o dunnii, que seria para corte para toras com 14 anos. 
 

*Referente a geada: em um dia tínhamos 30 graus e foi depois em 2 

dias consecutivos a - 4 graus, tudo isto em clima bem seco. 

 
Saudações, 

 

Eduardo de Jong 

  ________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Antônio Higa 
 

E-mail: antonio.higa@gmail.com 
 

Caríssimo: 

 

Pelo jeito o inverno deste ano foi atípico. A notícia boa é que este tipo 
de inverno acontece de tempos e tempo. A notícia ruim é que não dá 

para prever nada em temos de clima. Esperamos que a tal de mudanças 

climáticas globais não altere muito este padrão. 

 
Higa 

  ________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Mário Dobner Jr 

mailto:antonio.higa@gmail.com


 

E-mail: dobnerjr@gmail.com 

 
Prezado Sr. Eduardo, 

 

Conforme o Prof. Higa comentou, testei em meu mestrado o efeito da 

cobertura de árvores adultas (25 anos de idade) de Pinus taeda na 
proteção contra geadas de plantas jovens de Eucalyptus dunnii. A 

imagem anexada a este e-mail lhe dará uma ideia melhor sobre o 

experimento. As conclusões do estudo foram: 

 
1) O aumento da intensidade de cobertura, até 50 árvores de P. 

taeda por hectare, diminui os danos causados por geadas com 

temperaturas de até -5 °C e aumenta a resiliência das plantas afetadas 

pelas mesmas. Plantas menores de E. dunnii tendem a ser mais 
danificadas por geadas, independente da intensidade de cobertura sobre 

as mesmas. 

 

2) Quanto maior a intensidade de cobertura, até 50 árvores de P. 
taeda por hectare, menor é o crescimento em altura e diâmetro do colo 

do E. dunnii, antes e após as geadas. Esta influência negativa no 

crescimento é maior num raio de até quatro metros em torno das 

árvores da cobertura de P. taeda. 
 

3) Para as condições estudadas, a intensidade de cobertura ótima foi 

obtida com a manutenção de uma “cortina” de árvores de P. taeda no 

perímetro do talhão (TB), distantes 66 metros entre si, que proporciona 

a segunda melhor proteção contra geadas e o melhor crescimento em 
altura e diâmetro do colo. 

 

4) O uso de técnicas de corte direcional na remoção das árvores da 

cobertura de P. taeda danifica um número insignificante de plantas 
jovens de E. dunnii. 

 

Recomenda-se este sistema de plantio sob cobertura para a produção 

de madeira de maiores dimensões, com horizontes de produção mais 
longos que os atuais empregados para este gênero. Desta forma, o 

efeito negativo no crescimento inicial do E. dunnii, como consequência 

da presença de cobertura sobre o mesmo, pode ser tolerado, visto que 

os riscos de danos severos são significativamente reduzidos. 
 

Maiores detalhes sobre este trabalho podem ser encontrados no artigo 

completo publicado na Revista floresta 



(http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/viewArticle/16315

).  

 
É preciso destacar que a operacionalidade deste sistema é limitada pela 

necessidade de mão de obra florestal especializada, principalmente na 

remoção da cobertura, após um ou dois anos do plantio do E. dunnii. 

Além disso, a proteção proporcionada pela cobertura pode não ser 
suficiente caso ocorram geadas mais intensas que as analisadas. 

 

Como relatado pelo Prof. Higa e confirmado pelo senhor, a grande 

oscilação térmica, comum no Sul do Brasil, é de fato problemática, 
mesmo para espécies subtropicais do gênero Eucalyptus. 

 

Fico a disposição. 

 
Att, 

 

Mário Dobner Jr. 

  _________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Eduardo de Jong 

 
E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 

Caro Celso, 

 
Veja como está hoje o plantio após a geada massacrante há 2 meses 

atrás. 

 

Saudações,  
 

Eduardo  

 _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel 

 
Eduardo- Sem palavras - é de doer o coração e no seu caso - o bolso 

também. 

É a vida - vamos ter que encontrar alternativas- não se pode só 

depender da sorte nesses casos. 

http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/floresta/article/viewArticle/16315
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Obrigado pelas fotos - estão mais do que demonstrativas - usarei 

algumas quando escrever sobre isso e darei créditos a você. 

Um abraço e sucessos 
Celso 

  _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Eduardo de Jong 

 

E-mail: ewdejong@e-ultramar.com.br 

 
Pois é, vou esperar e ver o que acontece. Não adianta sofrer em 

adiantado. 

 

Um abraço 
Eduardo 

 

 

 
 

 

 


