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Pergunta nº: 1171/Question nº: 1171 

 
Título: /Title: Condução de brotações em áreas desbastadas 
 

    Por: / By:  Ricardo Minc 

 
E-mail: bsr@specialrisks.com.br   

  

Questão: /Question: 

 
Prezado Dr. Celso Foelkel. 

 

Gostaria de sua ajuda. 

 
Sou produtor rural, tenho uma plantação de 80 mil pés de clone de 

E.saligna de 6meses de idade no espaçamento 3x3m que irei conduzir 

para serraria.  

 
Minha dúvida: 

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/
mailto:bsr@specialrisks.com.br


Estou pensando em iniciar os desbastes a partir do quarto anos. Estou 

pensando em fazer carvão com o material do desbate, ou seja, iria 

desbastando lentamente.  

 
Minha pergunta, devo reconduzir a rebrota dos desbastes, a diferença 

de idade entre a rebrota e o eucalipto que irá ser conduzido até o final 

será de no mínimo 4 anos. 

 
A competição entre a rebrota e os indivíduos antigos vai restringir o 

diâmetro das arvores mais velha?  

 

Qual é a sua opinião, onde posso buscar mais informações? 
 

Grato pela atenção dispensada 

Ricardo Minc 

 
_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 
 

Caro Ricardo – bom dia. 
 

O eucalipto é muito demandante em luz solar. O sombreamento causado 

pelas árvores remanescentes após desbate limita muito o crescimento 

das brotações das cepas – elas acabam ficando arbustos e não 
competem com as demais árvores remanescentes, a não ser em áreas 

mais abertas. 

O crescimento só será maior quando da abertura completa da área. 

Portanto, faça o desbaste, depois em momento apropriado faça a 

seleção do melhor broto dentre as brotações e aguarde – só há que se 
tomar cuidado para que a colheita final ou próximos desbastes não 

prejudiquem as brotações deixadas pelo seu manejo. É provável que a 

madeira a ser colhida dessas brotações seja de reduzido diâmetro, mais 

adequada para estacas e escoras na construção civil.  
Alguns fazendeiros simplesmente eliminam as brotações e ao final do 

manejo reformam a área. Outros fazem interplantios para recompor a 

população – isso para os locais onde cepas não brotaram. 

 
Um abraço 

Celso Foelkel 
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