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Questão: /Question: 

 
Bom dia! 

 

Estou estudando, fazendo pesquisas, pois tenho 420 ha em  Miguel 

Pereira, crio cavalo da raça mangalarga e tenho algumas cabeças de 

gado. Gostaria de começar o plantio de eucalipto, mas estou tendo 
muita dificuldade de encontrar informações sobre o assunto no Rio. 

Gostaria de saber qualquer informação em relação ao local, como por 

exemplo: porque o Rio quase não aparece? É como se esse setor 

estivesse congelado, qual a legislação aqui, tem algum impedimento 
com relação aos outros estados? Algum tipo de imposto que torne o 

produto mais caro para quem vender? Quais são as indústrias, 
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siderúrgicas, madeireiras no Rio de Janeiro? Porque não compram a 

madeira do Rio? Alguma delas faz fomento? Qual fomento, ajuda delas 

ou do governo? Já tenho todas essas informações de São Paulo, Bahia, 

Minas, Rio Grande do Sul, menos do Rio! 
 

Obrigada! 

 ________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Cara Daniela, bom dia. 

O estado do Rio de Janeiro, talvez em função de não ter ainda 
conseguido atrair grandes empreendimentos industriais da base florestal 

acaba realmente aparecendo pouco nesse cenário atual, mas tem 

excelente potencial para a silvicultura dos eucaliptos. Houve momentos 

no passado que alguns plantadores de florestas de eucalipto abasteciam 
com madeira a empresa Aracruz Celulose no Espírito Santo (hoje Fibria). 

O próprio Governo do Estado já notou isso e pretende deslanchar um 

programa de plantações florestais mais amplo. Veja em: 

http://www.painelflorestal.com.br/noticias/florestas-

plantadas/11553/rio-de-janeiro-quer-usar-area-de-1-5-milhao-de-
hectares-para-projetos-florestais 

Além disso, o estado conta com um dos mais conceituados cursos 

superiores de engenharia florestal do Brasil, sobre o qual sugiro que 

você visite o website da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 
mais as diversas seções sobre engenharia florestal. Se tiver 

oportunidade, faça um contato com os professores da UFRRJ e até 

mesmo visite-os, mostrando seu interesse em se dedicar à silvicultura e 

conhecer mais sobre ela. 
Para conhecer mais sobre o Instituto de Florestas da UFRRJ, etc., entre 

em: http://www.celso-foelkel.com.br/pinus_20.html#tres 

Finalmente, recomendo ler o Anuário Estatístico da ABRAF – Associação 

Brasileira dos Produtores de Florestas Plantadas e localizar as 

estatísticas de 2010 para seu estado no mesmo: 
http://www.abraflor.org.br/estatisticas/ABRAF11/ABRAF11-BR.pdf 

Um abraço e sucessos  

Celso Foelkel 
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