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          Nos anos 60’s, o Horto Florestal de Rio Claro constituía-se em 

uma estação de pesquisas e demonstrações florestais da Companhia 

Paulista de Estradas de Ferro. Ali, foram feitos os muitos estudos pelo 

engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade, para tornar as 

espécies de Eucalyptus adaptadas às muitas utilizações e às altas 

taxas de crescimento no Brasil. Havia também produção comercial de 

madeira para suprir as necessidades da empresa ferroviária em 

postes, dormentes, moirões, lenha, etc. 

 

          Já tive oportunidades de relatar sobre como surgiu esse horto 

florestal e como ele foi importante para o Brasil. Também consegui 

resgatar diversos dos livros de Edmundo Navarro de Andrade e de 

tornar os mesmos disponíveis na web, graças à colaboração dos 
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familiares dele, do IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, 

da ABTCP – Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel e do 

Instituto Florestal do Estado de São Paulo.  

 

Conheçam isso em: 

 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#quatro (Livros 

Históricos sobre os Eucaliptos escritos por Edmundo Navarro de Andrade, 

Armando Navarro Sampaio e Octávio Vecchi) 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#um (FEENA - Floresta 

Estadual "Edmundo Navarro de Andrade") 

e 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#dois (Museu do 

Eucalipto)  

 

          Esse horto e seus eucaliptos tiveram papel decisivo na seleção 

da área da agronomia que eu queria me dedicar – que foi a 

silvicultura, mais tarde rebatizada e ampliada para Engenharia 

Florestal na ESALQ. 

 

          Nos anos 60’s, era comum que nós estudantes de agronomia 

da ESALQ nos aventurássemos em viagens de carona para conhecer 

locais de interesse, casas de colegas no interior, etc. Um dia, por 

volta de finais de 1967, eu e o Arlei Madeira, meu colega de turma e 

na CEA - Casa do Estudante de Agronomia, decidimos ir visitar o 

Horto de Rio Claro. A gente já estava começando a estudar 

silvicultura e isso serviu de base para motivar a viagem. Rio Claro era 

perto, não mais que uma hora de carro e a carona não foi difícil de 

ser conseguida. Até mesmo tínhamos colegas de turma de Rio Claro. 

 

          Eu estava prestes a iniciar o terceiro ano do curso de 

agronomia, sem saber exatamente qual seria a minha área de 

concentração: estava em dúvidas sobre suinocultura, bioquímica, 

fisiologia vegetal, solos, mineralogia, enfim, eram todas ciências que 

me atraiam. Entretanto, uma simples visita ao horto foi suficiente 

para me acelerar os batimentos do coração e eleger a silvicultura 

como minha opção de especialização na agronomia. Definitivamente, 

uma escolha que me orgulho de ter realizado, um privilégio essa 

carreira. Complementarmente a essa seleção, na ESALQ, já no 

segundo ano, estávamos tendo aulas com o renomado guru da 

silvicultura brasileira, Dr. Helládio do Amaral Mello, o que serviu para 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#quatro
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#um
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_out09.html#dois
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consolidar minha vocação. As peças do quebra-cabeça se encaixaram 

definitivamente para a composição de minha vida profissional até 

hoje. 
          Ao conhecer o Horto Florestal eu de imediato me encantei com 

as florestas de eucalipto, com seu odor, vigor, forma das árvores e 

inúmeras utilizações. Surgiu dai a decisão imediata de me diversificar 

em Silvicultura, o que fiz e que acabou direcionando toda minha 

carreira. Visitei esse horto diversas vezes, durante o curso na ESALQ 

e depois disso. Em 1971, para lá levei a Lorena, minha esposa, para 

conhecer o horto e como ele direcionou minha carreira. Depois disso, 

para lá voltei diversas vezes – uma delas durante o resgate histórico 

que fizemos eu e o professor Luiz Ernesto George Barrichelo sobre os 

livros do engenheiro agrônomo Edmundo Navarro de Andrade, 

considerado “o pai da silvicultura brasileira”. 

 

          Seguem algumas fotos sobre aquelas visitas e sobre aquela 

época quando eu começava a eleger e a trilhar a rota florestal: 
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Celso e Arlei em visita ao Horto Florestal de Rio Claro e Prema (empresa de 

tratamento de madeira relacionada ao horto) 

 

 
 

 

Fotos de viagem com Lorena ao Horto de Rio Claro em 1971: 
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Fotos de 1971 mostrando um passeio em família no parque da ESALQ 

para conhecer mais sobre minha vocação agronômica silvicultural: 

 

  
 

 

Diversificação de Silvicultura da A-70 

 

 
Carteira de Estudante do 5º Ano da ESALQ 
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Prédio que abrigava o Departamento de Silvicultura entre 1966 a 1971 

 

 

Fotos da nossa turma de seis alunos da Diversificação de Silvicultura 

em 1970 (Marcelão, Alemão, Xaruto, Celsão, Lulu e Aninha): 

 

     
 


