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Pergunta nº: 1097/Question nº: 1097 
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E-mail: deboracrocha@hotmail.com 

 

Questão: /Question: 

 
Boa tarde. Sou estudante do 7º período de Geografia e Meio Ambiente 

na cidade de Barbacena MG, e em uma das minhas disciplinas 

(Silvicultura) apareceu um texto dizendo: 

"O aumento da produtividade florestal permitiu  

que o setor da celulose triplicasse sua produção 
anual em 20 anos, sem necessidades de ampliar 

muito com novas áreas de florestas" 

Eu estou procurando entender até hoje, o quer dizer esta frase, com 

sentidos duplos. E gostaria que você pudesse me explicar o sentido total 
desta frase. 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
  

Boa tarde Débora, obrigado por seu interesse. 

A frase, que por sinal é de minha autoria e utilizada em algumas 

palestras que ministrei (http://www.celso-
foelkel.com.br/artigos/Palestras/Silvicultura%20&%20Meio%20Ambient

e.%20Vers%E3o%20final.pdf) se refere ao seguinte:  

Há umas poucas décadas atrás a produtividade florestal de uma floresta 

de eucalipto (por exemplo) era de 20 metros cúbicos de madeira por 
hectare e por ano. Hoje, graças ao melhoramento genético e às práticas 

de manejo florestal, na mesma área se conseguem produzir entre 40 a 

55 m³/ha.ano. Além disso, tivemos melhoramentos na qualidade da 

madeira, que consegue produzir mais toneladas de celulose por metro 

cúbico de madeira. Logo, com área plantada apenas ligeiramente maior, 
consegue-se produzir praticamente três vezes mais celulose do que se 

conseguia há algumas poucas décadas atrás. 

Isso permitiu que a indústria crescesse em produção sem ter que 

aumentar na mesma proporção a extensão de áreas plantadas. O 
mesmo fenômeno ocorreu com espécies de Pinus, com ganhos similares, 

mas sem que o crescimento dessa produção fosse tão marcante como 

no caso do eucalipto. 

Espero ter esclarecido sua dúvida. 
Sucessos em seus estudos 

Celso Foelkel 
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