
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 994/Question nº: 994 

 
Título: /Title: Distribuição dos componentes morfológicos em 

árvores de eucaliptos 

                   Por: / By: Fernando Resende 

 
E-mail: timbernorte@oi.com.br 

 

 

Questão: /Question: 
 

Prezado Sr. Celso, 

Estou elaborando um estudo sobre a produtividade e o aproveitamento 

econômico da cultura do eucalipto. Após extensa pesquisa, ainda não 

consegui obter a composição percentual e peso proporcional de uma 
árvore com idade de 7 anos, para as seguintes partes da planta: tronco, 

fuste sem a casca; folhas; casca; galhos e raiz. 

Meu objetivo é quantificar o máximo aproveitamento econômico da 

planta, para: celulose, carvão (tronco e raiz), óleo essencial, produção 
de álcool de 2ª geração (planta inteira e excluindo o fuste), produção de 

vapor com as partes não aproveitadas (folhas, galhos, cascas). 

http://www.eucalyptus.com.br/
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Objetivos da pesquisa:  

a) Peso específico do: tronco, fuste sem casca, galhos, raiz, folhas e 

casca 

b) Quantidade obtida das partes acima, para um hectare com 1.111 
arvores. 

c) Produção de folhas e galhos de uma árvore, até seu corte com 7 

anos. 

d) Quantidade de lenha da raiz. 
Aproveito para parabenizá-lo pelo excelente trabalho do Eucalyptus 

Online Book. 

Certo de que V.Sª. pode orientar-me nesta pesquisa, agradeço 

antecipadamente, 
Fernando Resende 

Consultor Econômico 

timbernorte@oi.com.br 

(31)9222-6000 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia Fernando, 
Você vai encontrar as suas respostas lendo o capítulo do Eucalyptus 

Online Book sobre minerais nas madeiras do eucalipto e o mini-artigo de 

recente Eucalyptus Newsletter sobre plantios adensados de eucaliptos. 

Veja em: 
Minerais e nutrientes das árvores dos eucaliptos: aspectos 

ambientais, fisiológicos, silviculturais e industriais acerca dos 

elementos inorgânicos presentes nas árvores. C. Foelkel. 

Eucalyptus Online Book. Capítulo 02. 133 pp. (2006) 
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/capitulo_minerais.pdf 

e 

Plantios Adensados de Eucaliptos: Será que esse Novo Modelo de 

Silvicultura Pode Apresentar Adequada Sustentabilidade? C. 

Foelkel. Eucalyptus Newsletter nº 33. (2011) 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_fev11.html#quatorze 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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