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Questão: /Question: 
 

Bom dia Dr. Celso. Estive olhando seu site através de indicação do 

pessoal da ABRAF (Associação Brasileira de Produtos de Florestas 

Plantadas). Estou com uma dúvida técnica e gostaria que o senhor 

fizesse a gentileza de respondê-la. Gostaria de saber o peso do 
E.benthamii ao longo dos anos. Estou com uma área em Lages/SC em 

que plantarei o mesmo. Estou analisando os dados e custos de 

implementação. Assim sendo, gostaria de sua opinião se é um negócio 

rentável ou não. Até o momento, tenho a informação de que esta 

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


madeira serve apenas para poder calorífico, procede? Desde já muito 

grato pela sua atenção.  

 

Abraços, Luiz Felipe Dziedricki.  
 

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Prezado Luiz Felipe, 

Esse seu interesse pelo E.benthamii é muito procedente, pois é uma 

espécie que tem sido bastante estudada para regiões de clima muito frio 
no Brasil, assim como é a de Lages/SC. 

A Embrapa Florestas e a Universidade Federal do Paraná estão 

estudando muito essa espécie e seu potencial para PR, RS e SC. Há 

diversas publicações de autores dessas instituições sobre o E.benthamii 
que recomendo que as leia, estão com link a seguir: 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim38/rhiga.

pdf 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec100.pdf 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comuntec/edicoes/com_tec146.pdf 
http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim39/graca

.pdf 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/comprabpf.htm 

http://www.cnpf.embrapa.br/publica/boletim/boletarqv/boletim49/Pag_
83_95.pdf  (responde sua pergunta sobre os pesos das árvores) 

http://www.ufsm.br/cienciaflorestal/artigos/v8n1/art7v8n1.pdf 

http://www.agronline.com.br/agronoticias/noticia.php?id=1578 

http://painelflorestal.com.br/exibeNews.php?id=410&cod_editoria=4&ur
l_back=news.php&pag=0&busca= 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/15815 

http://dspace.c3sl.ufpr.br/dspace/handle/1884/18374 

http://www.usp.br/siicusp/Resumos/16Siicusp/5829.pdf 

http://www.usp.br/siicusp/Resumos/16Siicusp/5848.pdf 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20549.doc 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20316.doc 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20738.doc 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20328.doc  (com 
outra seleção de artigos para sua leitura e navegação) 

  

De qualquer forma, há enormes expectativas quanto ao E.benthamii 

para o sul do Brasil e regiões serranas de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Espírito Santo e Minas Gerais. Sua madeira deverá ser destinada para 
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lenha, energia, celulose, painéis de madeira e caso melhorado, para 

serrarias e móveis. 

Em outubro 2009 deveremos ter um evento em Caçador sobre o 

E.benthamii organizado pela UFPR (professor Antonio Higa - 
higa@ufpr.br). Entre em contacto com ele se lhe interessar participar: 

http://painelflorestal.com.br/exibeNews.php?id=4284&cod_editorial=&u

rl=news.php&pag=160&busca (sobre o evento). 

Um abraço 
Celso Foelkel 
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