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Pergunta nº: 1216/Question nº: 1216 

 
Título: /Title: Pesquisas com espécies alternativas de eucaliptos 

 

    Por: / By:  Daniela Martins 

 
E-mail: dan.paivam@gmail.com  

 

Questão: /Question: 

 
Caro Senhor Professor Celso Foelkel,  

  

  

Sou aluna de mestrado em Engenharia de Produtos Florestais, curso que 
frequento no Instituto Superior de Agronomia, em Lisboa. 

  

Tomo a liberdade de lhe escrever porque estou a trabalhar na 

dissertação sobre a aptidão papeleira de quatro espécies de eucalipto, e 
nas minhas pesquisas os seus trabalhos são a principal e mais completa 

referência que tenho. 

  

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:dan.paivam@gmail.com


Contudo tenho tido dificuldade em encontrar trabalhos mais recentes 

sobre E. propinqua, E. maculata, E. botryoides e E. sideroxylon. 

  

Terei de incluir aspectos como a biometria das fibras e os índices 
biométricos; a composição química da madeira; o rendimento em pasta 

kraft,  viscosidade e índice kappa e propriedades ópticas da madeira e 

pasta. 

  
O Professor tem conhecimento de outros estudos que inclúam estas 

espécies? 

  

Grata pela atenção, subscrevo-me com a máxima consideração. 
  

Daniela Paiva Martins 

_________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Bom dia Sra. Daniela, infelizmente as espécies de Eucalyptus e 
Corymbia que são motivo de seus estudos são muito pouco avaliadas 

em termos científicos quanto à qualidade de suas madeiras e fibras.  

 

No Brasil, Corymbia maculata e Eucalyptus botryoides tiveram algum 
destaque no início das plantações comerciais de eucaliptos, na época em 

que a silvicultura e a madeira de espécies de Eucalyptus eram 

estudadas pelo engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade.  

 
Sugiro navegar nos livros que ele publicou e que estão disponíveis em: 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros10.html  

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros11.html  

e 
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros12.html  

  

Eucalyptus propinqua foi relativamente estudado no início dos anos 70’s, 

quando se buscava alternativas para o desenvolvimento de espécies em 

novas fronteiras no Brasil (região leste e centro-norte), mas perdeu 
espaço para o E.urophylla e seus híbridos. 

 

A melhor alternativa para se descobrir materiais técnicos publicados 

sobre essas espécies no Brasil é através da biblioteca do IPEF - Instituto 
de Pesquisas e Estudos Florestais: 

http://www.ipef.br/biblioteca/acervo.asp  (Pesquisar cada uma de suas 

espécies e contactar o IPEF para cópias de artigos) 

http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros10.html
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros11.html
http://www.celso-foelkel.com.br/artigos_outros12.html
http://www.ipef.br/biblioteca/acervo.asp


  

E.sideroxylon é muito pouco avaliado nos propósitos de sua 

investigação.  

  
Existe uma interessante publicação da Embrapa Florestas com algumas 

avaliações de espécies de Eucalyptus em: 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/doc38.pdf  

  
Por favor, tente garimpar no Google e Google Acadêmico, conforme fiz 

algumas tentativas a seguir:  

 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Corymbia+maculata%22+
+madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1  

 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+propinqua%22

++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1  
 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+propinqua%22

++madeira+foelkel&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1  

 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+botryoides%22
++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1  

 

http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+sideroxylon%2

2++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1  
 

https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Searc

h&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-

foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucaly
ptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br  

  

Em meus websites existe alguma coisa que publiquei ou de amigos que 

disponibilizaram seus resultados em meu website, porém longe de ser 

na quantidade, qualidade e temporalidade que você necessita: 
 

https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Searc

h&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-

foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucaly
ptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br  

e 

https://www.google.com/search?q=maculata&sa=Buscar+%7C+Search

&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-
foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucaly

ptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br  

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/seriedoc/edicoes/doc38.pdf
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Corymbia+maculata%22++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Corymbia+maculata%22++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+propinqua%22++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+propinqua%22++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+propinqua%22++madeira+foelkel&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+propinqua%22++madeira+foelkel&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+botryoides%22++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+botryoides%22++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+sideroxylon%22++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
http://scholar.google.com.br/scholar?q=%22Eucalyptus+sideroxylon%22++madeira&btnG=&hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&as_vis=1
https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=propinqua&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=maculata&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=maculata&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=maculata&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br
https://www.google.com/search?q=maculata&sa=Buscar+%7C+Search&cof=AH%3Acenter%3BS%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.celso-foelkel.com.br%3BAWFID%3A6e9c595014c818d1%3B&domains=eucalyptus.com.br%3Bcelso-foelkel.com.br&sitesearch=celso-foelkel.com.br


  

Desejo sucessos em seus estudos. 

 

Boa sorte e atenciosamente 
Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Daniela Martins 

 
E-mail:  dan.paivam@gmail.com 

 
Caro Professor Foelkel, 

 

Fico muito agradecida principalmente pela forma cuidada em como 

contextualizou cada uma das espécies. Já aprendi mais um pouco. Fiz já 
pesquisa nos motores da google e em várias plataformas académicas e 

outras. 

 

Muito obrigada pela colaboração. 
 

Cumprimentos e até breve. 

Daniela Paiva Martins 

__________________________________________________ 

mailto:dan.paivam@gmail.com

