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Questão: /Question: 
 

Caro Sr. Celso Foelkel, 

 

Tomei conhecimento e seu site, pelo qual o parabenizo, dada sua alta 

relevância. 
Temos uma área na região centro-norte da Bahia onde estamos 

estudando a viabilidade do plantio de eucalipto. Na matéria do "Bahia 

Rural" deste último fim de semana, 9/8/2009,  
http://ibahia.globo.com/bahiarural/videos.asp#, há uma parte que fala a 

respeito de um projeto de pesquisa realizado para identificar espécies de 
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eucalipto adequadas ao oeste baiano. Estão usando a espécie "Euca 

105". Pesquisei no google e não achei nada. Como saber mais a respeito 

dela? Há também outras espécies adequadas a regiões de menor 

pluviosidade - 600 mm/ano? Quais seriam? 
  

Antecipadamente grato, despeço-me. 

  

Atenciosamente, 
  

Jorge Paiva 

Engenheiro 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Bom dia engenheiro Jorge Paiva, 

Definitivamente está ocorrendo uma mobilização científica e política 

para se descobrirem potencialidades de espécies de Eucalyptus para 

plantações na região oeste da Bahia, até mesmo para suprir madeira 

para energia e também para proteção do solo e reflorestamento de 
áreas exauridas. 

Por outro lado, sabemos que as espécies conhecidas e plantadas no 

Brasil não vão muito bem em áreas com chuvas menores que 1000 mm 

por ano e principalmente se eles forem muito mal distribuídas, gerando 
períodos prolongados de déficits hídricos. Em alguns países africanos, de 

chuvas muito escassas, eles se valem da espécie E.camaldulensis, que 

no Brasil mostra sucesso só em condições de hibridação com E.urophylla 

e/ou E.grandis. Não existe uma espécie de eucalipto com esse nome 
"Euca 105", deve portanto ser um clone desenvolvido por pesquisa e 

identificado por uma sigla. Talvez até mesmo um clone de 

E.camaldulensis com alguma outra espécie.  

Veja a seguir uma referência de um clone de número 105 do híbrido 

E.urograndis: 
http://200.145.141.142/revistas/irriga/rst/rst.php?op=view_metadata&i

d=82 

http://200.145.141.142/revistas/irriga/include/getdoc.php?id=219&artic

le=82&mode=pdf 
  

Sabe-se que clones de híbridos de E.camaldulensis estão mostrando 

bons resultados na região de Alagoinhas, onde chove pouco também. 

Outra espécie que tem tido sucesso é o E.cloeziana, muito indicado para 
fins energéticos 
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Veja alguns artigos sobre uso de eucaliptos em regiões de pouca chuva, 

inclusive em Alagoinhas: 

http://www.scielo.cl/pdf/bosque/v25n2/Art04.pdf 

http://welcome.warnercnr.colostate.edu/~dan/papers/FEM_Stape_1b.p
df 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/488/48863007.pdf 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/488/48828303.pdf 

http://welcome.warnercnr.colostate.edu/~dan/papers/FEM_193_Gradie
nt.pdf 

http://www.ipef.br/servicos/teses/arquivos/stape,jl.pdf 

  

Já para o oeste baiano, sugiro você ler as reportagens e artigos abaixo: 
http://www.deltaville.com.br/faz/fazg.pdf 

http://www.oestebahia.com.br/portal/index.php?option=com_content&t

ask=view&id=28&Itemid=2 

http://www.usp.br/siicusp/Resumos/16Siicusp/5616.pdf 
http://www.ipef.br/publicacoes/stecnica/nr10/cap06.pdf 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v4n9/v4n9a05.pdf 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

 __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por: / By: Jorge Paiva 

 

E-mail: jdmpaiva@gmail.com 

 

Prezado Sr. Foelkel, 

Grato pelo retorno e pela qualidade das informações. 
Estou estudando o assunto; certamente voltarei a contatá-lo, pois meu 

conhecimento do setor ainda é bastante reduzido. 

Um abraço, 

Jorge Paiva 
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