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... todos vocês sabem que temos uma fantástica 

silvicultura com os eucaliptos, não é mesmo?

... então não precisarei falar muito do que temos 

hoje, apenas lhes mostrar algo para relembrar...



Primeiras plantações comerciais em 1904

O pai da silvicultura dos 

eucaliptos imigrantes ao Brasil:

Eng. Agrônomo Edmundo 

Navarro de Andrade

Mais de 105 anos de silvicultura 

comercial, e sempre em 

contínua evolução



Brasil - 1960�s

(20 m³/ha.ano)



Brasil - 1960�s

(20 m³/ha.ano)



Dos anos 1960�s até os dias de hoje

Hoje



Dos anos 1960�s 

até os dias de hoje

40 - 55 m³/ha.ano

Hoje



Isso tudo foi graças à

ciência e tecnologia...

Passado recente de uns 40 a 50 anos atrás

Hoje



Os dias de hoje nos enchem de orgulho...







Altas eficácia e eficência nas operações



Fonte: VCP, 2008

Planejamento e Zoneamento 

da Propriedade Florestal



Floresta Plantada 

e 

Sustentabilidade

----

muito longe

da 

monotonia 

da

área de monocultura 

graças 

ao 

Eco-Mosaico 

Florestal



Reserva Legal

APP

Agrossilvicultura Lavoura

Piscicultura

Pastagem

Silvicultura

Apicultura

Parcerias com agricultores Fonte: B. Pires, 2007



Uma notável indústria de celulose de mercado 

floresceu a partir dessa base florestal eucalíptica



E para outras finalidades, também...



Nossos rendimentos florestais atuais

Eucalyptus:             40 - 55  m³/ha.ano

Pinus:                     25 - 35  m³/ha.ano

Acacia mearnsii:      20 - 25 m³/ha.ano



Entretanto, o futuro demanda por mais...

... e esse mais 

necessariamente 

vai acontecer...



Onde estão as 

oportunidades ?



Temos diversas opções e vantagens 

comparativas e competitivas 

incomparáveis

Temos diversas opTemos diversas opçções e vantagens ões e vantagens 

comparativas e competitivas comparativas e competitivas 

incomparincomparááveisveis

 Mas isso tudo 

demandará mais 

ciência, 

tecnologia, 

parcerias  e 

compromissos



Nosso clima é uma delas, não temos 

neve, embora tenhamos deficiências 

hídricas (seca), frio e geadas, etc.

Não ter neve pode ser mau para o turismo, 

mas para os eucaliptos é uma enorme vantagem



Com isso nossa produtividade 

potencial pode ser ainda melhor 

alcançada

Produtividade potencial com base em 

fornecimento de toda comida na forma de 

nutrientes e água por irrigação em

plantios comerciais de eucaliptos pode

atingir 85 m³/ha.ano

BEPP - IPEF

Em experimentos isolados já se alcançaram 

valores acima de 100, mas essa é uma história difícil de 

se implantar comercialmente









Opções de ganhos via melhoramento genético



Opções de ganhos via melhoramento genético

- clones mais eficientes no uso da água, luz, 

nutrientes

- clones adaptados a condições de maior 

défices hídricos, secas, geadas, doenças, 

pragas, etc.

- maior velocidade para seleção ainda no 

genoma

- engenharia genética já disponibilizou

genes para menor teor de lignina na madeira, 

resistência ao glifosato e tolerância ao frio - e 

há mais a atingir

- introdução de novos materiais genéticos para 

ganhos adicionais em qualidade da madeira



Opções de ganho via manejo florestal

Via práticas silviculturais

Via novas opções de 

manejo das

rotações florestais



Para que ?

Produzir árvores de 

maior volume

Produzir árvores de 

maior densidade



Como ?

Aumentando a rotação florestal  para 9 anos

por exemplo

Plantando menos árvores por hectare (800 a 1000)

de clones altamente selecionados para 

ecoeficiência no uso de recursos

Maior sustentabilidade

Menor exportação de nutrientes

Maior ciclagem de nutrientes



Por quê ?

Menos árvores ocupam melhor o espaço vital 

oferecido (solo, iluminação para fotossíntese, etc.)

Mais chuva e nutrientes estarão disponibilizados 

para cada árvore

Menor efeito da interceptação da chuva pelas copas 

das árvores

Maior densidade básica da madeira - mais peso por 

árvore



Por quê ?

A um incremento de 50 m³/ha.ano teremos árvores 

de 0,4 a 0,5 m³ cada e em menor número a colher

Com mesmo incremento, se plantarmos 1100 a 

1600 árvores e colhermos a floresta com 6 anos, 

cada árvore terá apenas 0,18 a 0,26 m³

O custo da madeira em pé é apenas 1/3 do valor 

total - os 2/3 restantes são distribuídos entre 

colheita florestal e transporte/manuseio das toras

Arvores grandes e volumosas são vitais para a nova 

silvicultura de resultados e maior sustentabilidade



Por essas razões que o manejo florestal 

orientado à maturidade (rotações um pouco  

mais longas) é mais ecoeficiente e de 

melhores resultados econômicos do que o 

manejo pedofílico voltado à colheita de 

árvores de 3 a 5 anos (ou menos), como 

proposto por alguns técnicos



E o que mais se pode fazer?

A globulização dos eucaliptos brasileiros

O que é isso ?   

Seria a inserção de �genes selecionados de 

E.globulus� nos nossos eucaliptos produtivos, 

mantendo a produtividade florestal e ganhando em 

qualidade da madeira



O que se pode ganhar?

� Densidade básica da madeira pode sair do atual 

patamar de 0,48 - 0,52 g/cm³ e atingir 0,56 - 0,60 

g/cm³ e com mais fácil polpação kraft

� Teor de lignina da madeira pode baixar de 27 a 30% 

para valores entre 22 a 24% de uma lignina mais fácil 

de ser removida

� Rendimento no digestor de polpação kraft pode sair dos 

valores atuais de 51 a 53% para 55 a 57%



Fábricas mais produtivas e de muito

menores consumos específicos de madeira

Hoje: 3,4 a 3,6 m³/adt polpa 

branca

Globulizados: 2,9 a 3,1 m³/adt 

polpa branca



�Novas formas de manejar e produzir  

florestas de forma cada vez mais 

sustentável e produtiva

�Parceirização com produtores rurais 

para produção de madeira em áreas 

próximas ao consumo nas fábricas

�Globulização dos eucaliptos 

brasileiros

Enfim amigos, há muitos caminhos novos

Alguns já

estão acontecendo em nossa silvicultura...



O que vamos encontrar daqui a não mais 

que 20 anos?

Com muita certeza, uma nova e muito 

vibrante e sustentável silvicultura 

Não tenho dúvidas disso...



www.eucalyptus.com.br

www.celso-foelkel.com.br

Obrigado amigos pela sua

atenção e paciência

(Em tempo: as oportunidades 

são enormes para o Pinus

também...)

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

