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Pergunta nº: 1166/Question nº: 1166 

 
Título: /Title: Informações diversas sobre os eucaliptos 
 

                   Por: / By: Antônio Carlos Gonçalves 
 
E-mail: antonioeucalyptus@ig.com.br  

  

Questão: /Question: 

 
Professor Celso, 

 

Tenho 65 anos, sou aposentado, mas trabalho com eucalipto há cerca 

de 20 

anos, faço algumas palestras sobre esta árvore e, como estou me 
formando 

em Gestão Ambiental, meu TCC é voltado para o eucalipto, porém 

existem 

informações que acredito estarem desatualizadas em dados e números. 
Gostaria de saber se posso contar com ajuda desta entidade, uma vez 

que 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:antonioeucalyptus@ig.com.br


já enviei e-mail parecido ao sr. Celso Foelkel e não recebi resposta 

alguma. 

Insisto: será possível dentro das vossas limitações me ajudarem 

de alguma forma?  
 

Grato 

Antônio 
 

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 
 

Bom dia Antônio - sobre que temas você tem interesse conhecer sobre 

os eucaliptos para o seu TCC? 

 

Um abraço 
 

Celso 

__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By: Antônio Carlos Gonçalves 
 

E-mail: antonioeucalyptus@ig.com.br  

 

Sr. Celso, em primeiro lugar sinto-me honrado com sua atenção.  
 

Os temas de que preciso são os seguintes: 

1 - Viveiros: principais pragas e espaçamento de plantio em campo e o 

mais que puder me mandar sobre o Manejo Cultural, sempre 
aconpanhado, se possível das referências bibliográficas; 

 

2- Dados atualizados do volume consumido nos seguintes seguimentos: 

siderurgia e carvão, papel e celulose, madeira processada 
mecanicamente sobre este item, preciso de dados de metros/ha/ano e 

que porcentual representa em relação à produção anual da madeira; 

 

3 - Total de hectares plantados atualmente de eucaliptos no Brasil e, se 

possível uma relação dos estados produtores, com produção individual 
de cada estado; 

 

mailto:antonioeucalyptus@ig.com.br


4 - E, finalmente informações sobre conjunto e disposição das flores na 

planta e o modo pelo qual as flores se apresentam nos ramos, 

agrupamento floral. 

 
Sr. Celso, quero mais uma vez agradecê-lo e pedir que estas 

informações precisam conter as referências bibliográficas. 

 

Sendo o que necessito para o momento, fico imensamente grato pela 
sua disponibilidade que sei ser uma pessoa extremamente ocupada.  

 

Antônio 
 
 

______________________________________________ 
 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Bom dia Antônio – suas questões estão acima de minha 

disponibilidade para responder juntamente a tantos outros 

questionamentos que recebo na web – são muitas e com riqueza de 

solicitações. 

Entretanto, coloco abaixo algumas referências onde você vai conseguir 
as respostas para boa parte delas: 

http://www.gaz.com.br/tratadas/eo_edicao/9/2012/08/20120830_3428

bbce5/pdf/3516_2012_silvicultura_double_web.pdf 

http://www.abraflor.org.br/estatisticas/ABRAF12/ABRAF12-BR.pdf 
http://www.ipef.br/eventos/2010/eucaliptocultura11.asp 

http://www.ipef.br/eventos/2012/pece.asp 

http://www.ipef.br/eventos/2011/protef17.asp 

http://www.ipef.br/eventos/2011/visita_melhoramento.asp 
http://www.ipef.br/eventos/2011/ebs.asp 

http://www.ipef.br/eventos/2010/protef16.asp 

http://www.ipef.br/eventos/2010/protef15.asp 

http://www.sif.org.br/interna.php?area=palestrasArquivos&palestra=12 
http://www.sif.org.br/interna.php?area=palestrasArquivos&palestra=11 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=guia%20eucalipto%20uru

guay%20acelino&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%

2F%2Fwww.mgap.gub.uy%2Fportal%2Fagxppdwn.aspx%3F7%2C20%2

C435%2CO%2CS%2C0%2C2658%253BS%253B1%253B185%2C&ei=C
hFmUOCPOovg8ATr2IHACQ&usg=AFQjCNHjKdOSanRiT8ZMDM6mYAd45

8PUgQ 

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

ab&q=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&oq=flores+eucal

http://www.gaz.com.br/tratadas/eo_edicao/9/2012/08/20120830_3428bbce5/pdf/3516_2012_silvicultura_double_web.pdf
http://www.gaz.com.br/tratadas/eo_edicao/9/2012/08/20120830_3428bbce5/pdf/3516_2012_silvicultura_double_web.pdf
http://www.abraflor.org.br/estatisticas/ABRAF12/ABRAF12-BR.pdf
http://www.ipef.br/eventos/2010/eucaliptocultura11.asp
http://www.ipef.br/eventos/2012/pece.asp
http://www.ipef.br/eventos/2011/protef17.asp
http://www.ipef.br/eventos/2011/visita_melhoramento.asp
http://www.ipef.br/eventos/2011/ebs.asp
http://www.ipef.br/eventos/2010/protef16.asp
http://www.ipef.br/eventos/2010/protef15.asp
http://www.sif.org.br/interna.php?area=palestrasArquivos&palestra=12
http://www.sif.org.br/interna.php?area=palestrasArquivos&palestra=11
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=guia%20eucalipto%20uruguay%20acelino&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mgap.gub.uy%2Fportal%2Fagxppdwn.aspx%3F7%2C20%2C435%2CO%2CS%2C0%2C2658%253BS%253B1%253B185%2C&ei=ChFmUOCPOovg8ATr2IHACQ&usg=AFQjCNHjKdOSanRiT8ZMDM6mYAd458PUgQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=guia%20eucalipto%20uruguay%20acelino&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mgap.gub.uy%2Fportal%2Fagxppdwn.aspx%3F7%2C20%2C435%2CO%2CS%2C0%2C2658%253BS%253B1%253B185%2C&ei=ChFmUOCPOovg8ATr2IHACQ&usg=AFQjCNHjKdOSanRiT8ZMDM6mYAd458PUgQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=guia%20eucalipto%20uruguay%20acelino&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mgap.gub.uy%2Fportal%2Fagxppdwn.aspx%3F7%2C20%2C435%2CO%2CS%2C0%2C2658%253BS%253B1%253B185%2C&ei=ChFmUOCPOovg8ATr2IHACQ&usg=AFQjCNHjKdOSanRiT8ZMDM6mYAd458PUgQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=guia%20eucalipto%20uruguay%20acelino&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mgap.gub.uy%2Fportal%2Fagxppdwn.aspx%3F7%2C20%2C435%2CO%2CS%2C0%2C2658%253BS%253B1%253B185%2C&ei=ChFmUOCPOovg8ATr2IHACQ&usg=AFQjCNHjKdOSanRiT8ZMDM6mYAd458PUgQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=guia%20eucalipto%20uruguay%20acelino&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mgap.gub.uy%2Fportal%2Fagxppdwn.aspx%3F7%2C20%2C435%2CO%2CS%2C0%2C2658%253BS%253B1%253B185%2C&ei=ChFmUOCPOovg8ATr2IHACQ&usg=AFQjCNHjKdOSanRiT8ZMDM6mYAd458PUgQ
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=guia%20eucalipto%20uruguay%20acelino&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.mgap.gub.uy%2Fportal%2Fagxppdwn.aspx%3F7%2C20%2C435%2CO%2CS%2C0%2C2658%253BS%253B1%253B185%2C&ei=ChFmUOCPOovg8ATr2IHACQ&usg=AFQjCNHjKdOSanRiT8ZMDM6mYAd458PUgQ
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&oq=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&gs_l=hp.3...14938.24138.1.24469.30.24.5.0.0.2.744.8158.3-5j4j7j1.17.0...0.0...1c.1.ra6FVSOUeYk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=74fecb7f9bc5291&biw=1280&bih=521
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&oq=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&gs_l=hp.3...14938.24138.1.24469.30.24.5.0.0.2.744.8158.3-5j4j7j1.17.0...0.0...1c.1.ra6FVSOUeYk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=74fecb7f9bc5291&biw=1280&bih=521


yptus+bot%C3%A2nica+morfologia&gs_l=hp.3...14938.24138.1.24469.

30.24.5.0.0.2.744.8158.3-

5j4j7j1.17.0...0.0...1c.1.ra6FVSOUeYk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r

_qf.&fp=74fecb7f9bc5291&biw=1280&bih=521 (para vocêr navegar) 
 

Um abraço, boa leitura e garimpagem e sucessos com seu 

trabalho. 

 
Celso Foelkel 

 

 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Caro Antônio - Segue mais uma palestra interessante para você ler. 

http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Florest

as_plantadas/12RO/App_Doen%C3%A7as_e_Pragas.pdf 

 
__________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 
 

Caro Antônio – continuando nosso papo – tentei localizar sua primeira 
mensagem na minha caixa postal e fiquei muito feliz em conhecer esse 

pequeno resumo de sua biografia e de seu entusiasmo pelo eucalipto e 

pelos conhecimentos acerca dele. 

Agradeço muito suas palavras amigas de incentivo e seu esforço em 
divulgar essas árvores maravilhosas. Muito criativo seu endereço de e-

mail, como é que não pensei nisso também!!!??? 

Desculpo-me por não ter respondido antes – mas recebo dezenas de 

mensagens diárias e muitas vezes viajo e a caixa postal atinge números 
quase imanejáveis. 

 

Um abração e sucessos 

Celso Foelkel 
 

__________________________________________________ 

 

Mensagem original de Antônio Carlos Gonçalves 

 
Por: / By: Antônio Carlos Gonçalves 
 

E-mail: antonioeucalyptus@ig.com.br  

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&oq=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&gs_l=hp.3...14938.24138.1.24469.30.24.5.0.0.2.744.8158.3-5j4j7j1.17.0...0.0...1c.1.ra6FVSOUeYk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=74fecb7f9bc5291&biw=1280&bih=521
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&oq=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&gs_l=hp.3...14938.24138.1.24469.30.24.5.0.0.2.744.8158.3-5j4j7j1.17.0...0.0...1c.1.ra6FVSOUeYk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=74fecb7f9bc5291&biw=1280&bih=521
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&oq=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&gs_l=hp.3...14938.24138.1.24469.30.24.5.0.0.2.744.8158.3-5j4j7j1.17.0...0.0...1c.1.ra6FVSOUeYk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=74fecb7f9bc5291&biw=1280&bih=521
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&sclient=psy-ab&q=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&oq=flores+eucalyptus+bot%C3%A2nica+morfologia&gs_l=hp.3...14938.24138.1.24469.30.24.5.0.0.2.744.8158.3-5j4j7j1.17.0...0.0...1c.1.ra6FVSOUeYk&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=74fecb7f9bc5291&biw=1280&bih=521
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Florestas_plantadas/12RO/App_Doen%C3%A7as_e_Pragas.pdf
http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/file/camaras_setoriais/Florestas_plantadas/12RO/App_Doen%C3%A7as_e_Pragas.pdf
mailto:antonioeucalyptus@ig.com.br


Celso, boa noite. Meu nome é Antônio Carlos Gonçalves, tenho 64 anos, 

sou vendedor aposentado, porém continuo em atividade, sou 

universitário e trabalho com eucalipto há 14 anos. Me apaixonei pelo 

eucalipto, comecei a procurar ampliar meus conhecimentos sobre esta 
madeira, fui à Klabin(Telêmaco Borba - PR), Aracruz Celulose(Nova 

Viçosa - BA), Universidade Federal de Viçosa, de Lavras, do Rio (UFFRJ), 

sul de Minas Gerais, São Paulo, enfim, onde sabia que havia algo sobre 

eucalipto como plantio, comercialização, beneficiamento, etc. Depois de 
ficar afastado dos bancos escolares por exatos, 42 anos, fiz um 

vestibular para Tecnólogo de Gestão Ambiental em uma faculdade 

estadual, me classifiquei em sétimo lugar em quinze vagas e lá estou 

eu. Houve uma professora de Biologia que me colocou em cursos de 
extensão fazendo palestras sobre eucalipto o que me deixou radiante. 

Hoje, quando há oportunidade, faço palestras incentivando o uso 

múltiplo da madeira de eucalipto como uma das boas opções para o 

mercado madeireiro, objetivando desta forma a diminuição no 
desmatamento da região amazônica, centro-oeste, mata atlântica, etc.  

 

Celso meus parabéns pelo seu trabalho, porque se eu ficar escrevendo, 

sou tão apaixonado, que não terei motivos para parar de escrever. 

Sucesso e boa sorte.  
 

Antônio  

 

__________________________________________________ 
 

 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By: Antônio Carlos Gonçalves 
 

E-mail: antonioeucalyptus@ig.com.br  
 

 

Celso, eu gostaria de desculpar-me pelo egoísta que fui ao pensar que 

você estaria à minha disposição, mas, na hora que começo a escrever e 

ou falar sobre eucalipto ou até ainda quando começo me corresponder 
com alguém da área, ultrapasso meus limites. Não consigo imaginar o 

quanto você é uma pessoa ocupada, depois de tomar ciência da 

quantidade de jornais, revistas, artigos e periódicos aos quais está 

ligado e todos falando sobre eucalipto. Quero agradecer pela atenção e 
recomendações de informativos especializados para eu pesquisar 

minhas necessidades para o TCC. Muito obrigado, tenha um excelente 

final de semana e vamos torcer para que o eucalipto seja a madeira 

mailto:antonioeucalyptus@ig.com.br


causadora da diminuição da pressão do desmatamento de florestas 

nativas. Saudações e abraços,  

 

Antônio 

 

 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By: Celso Foelkel 
 

E-mail: foelkel@via-rs.net 

 

Valeu caro amigo Antônio – fico feliz em tê-lo como amigo e leitor.  
Um abração 

Celso 

 

mailto:foelkel@via-rs.net

