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Questão: /Question: 

 

Prezado Dr. Celso ,  
   

Anexo uma planilha feita de forma a mostrar aos meus clientes as 

vantagens econômicas do uso de biomassa derivada de lenha de 

reflorestamento. Com o tempo a influência da umidade residual da 

madeira fará parte dos cálculos da mesma.  
  

Caso tenha informações sobre poder calorífico e produtividade em 

estéreo por ha  referente a espécies que possam ser plantadas no 

Cerrado Goiano, por favor nos envie.  
  

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


Gostei muito de seu site e das informações do mesmo. Parabéns pela 

sua iniciativa.  

  

Oxalá possamos nos encontrar em um dia desses aí em Porto Alegre e 
trocar informações sobre este tema tão empolgante e vital para nosso 

planeta !  

  

Saudações  
   

Eng. Walter Stort Junior  

Consultor para Lavanderia e Vapor 

tel 011 3231 0233 / 3542 5613 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

  

Caro Walter, agradeço o envio da planilha de uso energético da lenha. 
Ela poderia ser melhorada em relação à lenha de eucalipto se você lesse 

com atenção as páginas 86 a 90 de meu capítulo sobre ecoeficiência 

energética, disponível em: 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaliptos/PT19_EcoeficienciaEnerg.pdf 
Quanto a minhas expectativas para o Eucalyptus urograndis nessa 

região de cerrado goiano, com déficit hídrico pronunciado, eu não iria 

além de 35 m3/ha.ano, em média, de material com casca (o que 

corresponde a 45 st/ha.ano). Poderá ser melhor, caso se disponham de 
clones adaptados e tecnologia florestal avançada, mas poderá sem 

menor também, caso as práticas silviculturais e os materiais genéticos 

não forem os adequados também. 

Um abraço e sucessos 

Celso 
  

   _________________________________________________ 
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