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Pergunta nº: 1193/Question nº: 1193 

 
Título: /Title: Colheita, rotação e ciclo do eucalipto 

 

    Por: / By:  Pedro Vitor Pimenta Pereira 

 
E-mail: pedrovitor08@gmail.com  

 

 

Questão: /Question: 
 

Olá Celso, boa tarde. 

 

Primeiramente gostaria de parabenizá-lo pelo site e pela atenção aos 
internautas.  

 

Sendo breve, a minha duvida é a seguinte: 

 
Por que usualmente a floresta plantada no Brasil tem um ciclo de 7 

anos? Tenho uma apresentação para fazer e gostaria de saber sobre 

isso. 
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Será que envolve o IMA, ICA e  competiçao entre a mesma? 

 

Obrigado 
 

Pedro Vitor Pimenta Pereira_ 

Graduando em Engenharia Florestal  - ESALQ-USP  
 

_________________________________________________ 

 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 
Caro Pedro, bom dia. 

 

A colheita das florestas plantadas no Brasil para manejo para celulose, 

painéis de madeira e carvão vegetal costuma ser realizada entre 6 a 7 
anos porque nessa época é que se encontra a rotação mais econômica, 

ou seja aquela que oferece os melhores resultados em termos de 

produtividade florestal e valor do produto colhido. É nessa época que a 

curva do ICA – Incremento Corrente Anual se encontra com a curva do 

IMA – Incremento Médio Anual. Ambas as curvas podem ser construídas 
com base em Volume de Madeira, Volume de Toras com Casca ou em 

Peso Seco de Madeira ou de Toras. Também podem ser construídas com 

base nos resultados econômicos esperados. 

 
A partir dessa interseção de curvas, o IMA começa a ter seu valor médio 

diminuído nos anos subsequentes. 

 

Leia ainda: 
http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20597.doc (mais 

as referências citadas) 

e 

http://www.nempa.com.br/skin/default/arquivos/artigos/17/CONGRESS
O_BIOENERGIA___VIABILIDADE_ECONMICA_DE_UMA_FLORESTA_DE_E

UCALIPTO_PARA_A_PRODUO_DE_BRIQUETES.pdf 

 

Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 
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Outros comentários / Other comments: 

     

Por: / By:  Pedro Vitor Pimenta Pereira 

 
E-mail: pedrovitor08@gmail.com  
 

Muito obrigado pelas informações. 

Vou levá-las para o meu grupo de estágio. 
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