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Pergunta nº: 1248/Question nº: 1248 

 
Título: /Title: Melhoramento de Corymbia citriodora  

 

    Por: / By:  Ricardo Minc 

 
E-mail: bsr@specialrisks.com.br  

 

Questão: /Question: 

 
Prezado Celso. 

  

O senhor saberia nos dizer se existem alguém no Brasil trabalhando com 

melhoramento genético do C. citriodora? 
  

Você conhece algum clone de citriodora? 

  

Grato 
  

Ricardo Minc 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Bom dia caro Ricardo – de meu conhecimento - o maior entusiasta pelo 

melhoramento florestal com o gênero Corymbia (C.citriodora. 

C.maculata e C.torelliana) é o meu grande amigo engenheiro florestal 

Teotônio Francisco de Assis. 
 

Estou enviando essa mensagem com cópia para ele. Caso ele puder lhe 

ajudar, dará um retorno a nós dois – pelo que agradeço a ele. 

 
Outros possíveis melhoristas para esse gênero são:  Dr. Edson Seizo 

Mori (UNESP); Eurípedes Morais e Antonio Carlos Scatena Zanatto 

(Instituto Florestal de São Paulo). 

  
Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Teotônio Francisco de Assis 

 
E-mail:  assisteo@terra.com.br  

 
Prezado Ricardo 

  

Recentemente houve alguns avanços na clonagem de C. citriodora, mas 

ainda não há clones disponíveis no mercado. Atualmente a linha de 
desenvolvimento mais buscada é a produção de híbridos entre C. 

torelliana e C. citriodora. O potencial é alto e muito em breve haverá 

clones desse híbrido disponíveis. As empresas Aperam e Arcelor Mittal 

estão desenvolvendo clones desse cruzamento. 
 

Os híbridos de Corymbia crescem muito mais do que as espécies 

parentais e também apresentam maior capacidade de enraizamento. A 

qualidade da madeira também é muito similar ao C. citriodora. Assim 
que houver qualquer clone comerciável vou comunicar ao nosso amigo 

Celso Foelkel. 

  

Um abraço. 

Teotônio. 
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Outros comentários / Other comments: 

 
Por: / By:  Ricardo Minc 

 
E-mail:  bsr@specialrisks.com.br 

 
Prezado Teotônio 

  

Muito obrigado pelas informações. 

  

Grato, 
  

Ricardo Minc 

__________________________________________________ 
 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Obrigado e sucessos, prezados amigos Teotônio e Ricardo. 

Celso 
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