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                   Por: / By: Francisco José Pereira Cordeiro 

 
E-mail: chicomaximo@yahoo.com.br  

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde Celso,  

 

Gostaria de saber qual a melhor espécie de eucalipto para plantar aqui 

na minha região, moro no Paraná na cidade da Lapa (sul do Paraná). 

Gostaria de saber de uma espécie que tenha um bom crescimento, tem 
uma que quase não cresce galhos tem o tronco liso e cresce mais rápido 

que as outras espécies. 

Aguardo retorno 

Francisco José Pereira Cordeiro 
Lapa - Paraná 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia Francisco – o maior problema de sua região é a localização- 

onde existe risco de geadas fortes. Essa região pode sofrer variações 

bruscas de temperaturas (queda de mais de 20 graus entre o dia morno 

e a noite muito fria). Com isso, muitas das espécies de Eucalyptus de 
alta produtividade podem sofrer e até serem dizimadas. 

Tem-se recomendado o plantio de espécies tolerantes a geadas, as mais 

comuns e de boa produtividade são: Eucalyptus dunnii, E.benthamii e 

E.viminalis. 

Dessas, a que melhor madeira oferece é a espécie E.dunnii, que pode 
ser obtida inclusive na forma de mudas clonais em viveiros de boa 

qualidade ai no Paraná. 

Já o E.benthamii é bem mais tolerante ao frio, mas ainda carecem 

estudos sobre sua madeira para fins de serrarias e produtos de maior 
valor agregado. 

O E.viminalis cresce mais lentamente e tem sido usado mais como 

madeira energética. 

A empresa Klabin planta, na região de Telêmaco Borba, além do 
E.dunnii, as espécies E.grandis, E.saligna e alguns híbridos clonados. 

Deve ter sítios menos propensos às geadas- sugiro um contato com o 

setor florestal deles para conhecer melhor como fazem a separação 

fitogeográfica das áreas. 

 
Desejo sucessos em seus negócios. 

Um abraço 

Celso Foelkel 
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