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Pergunta nº: 925/Question nº: 925 

 
Título: /Title: Eucalipto ferrinho - Eucalyptus paniculata 

                   Por: / By: Manoel 

 

E-mail: manoel-caldeira@uol.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Boa noite professor, 
 

Gostaria de informação a respeito do Eucalyptus paniculata em 

relação entre a sua amplitude ecológica do eucalipto ser ampla e o 

rápido crescimento em incremento, o paniculata é mais indicado 

tecnicamente para temperado e sub-tropical ou se estende para regiões 
com clima mais quente como alguns estado do sudeste mais a leste dos 

trópicos? Existem plantios comerciais no estado do RJ? 

 

Grato pela atenção 
 

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


Manoel 

_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Manoel, 

O Eucalyptus paniculata é uma espécie que se adapta bem a regiões de 

climas temperado e quente e mesmo em regiões mais tropicais. Durante 
anos foi a espécie preferida para plantios na região do Vale do Rio Doce, 

para produção de carvão vegetal. As condições nessa região são de altas 

temperaturas, umidade e com déficit hídrico no inverno. Há muita 

similaridade dessas condições com as do estado do Espírito Santo e 
partes do estado do Rio de Janeiro. Em função de sua madeira densa e 

árvores muito retas, está voltando a ser cogitado nos programas de 

melhoramento florestal para produção de carvão vegetal, exatamente 

para plantios de clones de possíveis híbridos em estados como MG, MS, 
GO, TO, PA e MA. 

Leia algumas referências tais como: 

http://www.ipef.br/identificacao/cief/especies/paniculata.asp 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eucalyptus_paniculata 

http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au/cgi-
bin/euctax.pl?/PlantNet/Euc=&name=Eucalyptus+paniculata 

Ou seja, há ainda muito potencial para essa enorme vantagem que essa 

espécie oferece que é a muito alta densidade da madeira. O lento 

crescimento inicial pode ser melhorado pela hibridação com espécies de 
maior produtividade. 

Um abraço 

Celso Foelkel 
  

   _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Manoel 

 

E-mail: manoel-caldeira@uol.com.br 

 

Muito grato professor pelo retorno, estou interessado em material para 

propagação, caso tenha disponibilidade ou informação ou contato de 

algum fornecedor de sementes, para compra, estarei no aguardo. 

Att. 

Manoel 
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