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Questão: /Question: 

 
Oi Celso, 
  

Estive procurando dados sobre a indústria de papel e celulose para um 

trabalho acadêmico, e achei dados muito amplos sobre o que eu preciso 

saber exatamente. Eu sei que depende da espécie da árvore e do 

tamanho da árvore e outros procedimentos técnicos para saber de 
forma precisa quanto de papel é produzido. Sei também, de acordo com 

a Bracelpa, que todo papel hoje em dia é produzido de madeira plantada 

e que as principais espécies são o eucalipto e pinheiro. Levando isso em 

consideração, a minha dúvida é: 
  

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


Qual é a árvore mais utilizada para produzir papel de impressão e 

escrever? 

  

Qual é o tamanho médio de corte desta árvore (da resposta acima) para 
a produção de papel? 

  

Levando este dado em consideração, esta árvore vai produzir quanto 

exatamente em folhas de papel para impressão e escrever? 
  

Celso, agradeço muito a sua disponibilidade para responder estas 

perguntas e peço que responda o mais rápido possível. 

  
Desde já agradecida, 

  

Layse Ventura 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Layse, bom dia. 

Essa sua pergunta já me foi feita de forma similar outras vezes. 
Sugiro então que leia uma das respostas que já coloquei em meu 

website na seção Euca Expert e veja se ela responde suas indagações. 

Para sua informação, a madeira mais usada para a fabricação de papel 

de impressão e escrita no Brasil é a de eucalipto. 
Veja a resposta em: 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20594.doc 

Um abraço e sucessos em seu trabalho 

Celso Foelkel 
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