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Questão: /Question: 

 

Boa tarde Celso! Tudo bom? 
 

Conforme o mapa abaixo (tirado do seu site) a Índia tem a maior 

plantação de eucalipto do mundo, 22%. Acredito que a espécie que 

predomina na Índia seja E.robusta.  

Porém nunca ouvi falar de nenhuma empresa produtora de celulose de 
eucalipto na Índia. Você saberia me dizer o que eles produzem com esse 

eucalipto? 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Georgea Henriques, 

Bom dia. 

A situação da Índia em relação aos eucaliptos é muito peculiar. As 
plantações são quase todas de muito pequenas extensões, visto que a 

legislação local não permite extensas áreas devido à competição com 

terras para produção de alimentos. Não podemos nos esquecer que o 

país tem mais de 1,1 bilhão de habitantes em uma área territorial 

menor que a metade do Brasil (possui 3,3 milhões de quilômetros 
quadrados e o Brasil 8,5). Existem plantações dispersas de eucaliptos 

entre os agricultores, com finalidades de geração de lenha para atender 



as demandas da sociedade, principalmente as classes mais pobres. São 

comuns então as associações em sistemas agro-florestais. 

Por outro lado, as estatísticas são precárias e de muito má qualidade, 

exatamente em função dessa dispersão. O que antes era dado como 
uma enorme área (mais de 30 milhões de hectares), acabou-se 

convertendo na mais recente estatistica da FAO em algo bem menor 

(total de 3,2 milhões de hectares de plantações florestais em 2005).  Os 

critérios da FAO mudaram e acredito que os pequenos bosques em 
agrossilvicultura não devem ter entrado nas estatísticas. Além disso, 

existem extensas áreas de plantações florestais com finalidades de 

proteção e conservação de solos, encostas, etc. 

Os dados mostrados no mapa da GIT-Forestry referenciado devem ter-
se suportado em dados da FAO, com ajuda de experts indianos locais, 

foi essa a forma como foi montado.  

Veja os dados e comentários mais recentes da FAO para plantações 

florestais na Índia em: 
http://www.fao.org/forestry/32041/en/ 

http://www.fao.org/forestry/media/10967/1/0/ 

http://www.fao.org/forestry/18316/en/ind/ 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E06.pdf 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/A0400E/A0400E07.pdf 
  

Alguns artigos sobre eucaliptos na Índia: 

http://www.fao.org/docrep/005/AC772E/ac772e06.htm 

http://www.fao.org/DOCREP/ARTICLE/WFC/XII/0634-C2.HTM 
http://www.ganesha.co.uk/Articles/Eucalyptus.htm 

http://www.fao.org/forestry/media/5090/1/0/ 

http://dlc.dlib.indiana.edu/archive/00002448/01/value_of_ecological_se

rvices.pdf 
http://www.sauerlaender-

verlag.com/fileadmin/content/dokument/archiv/silvaegenetica/14_1965/

14-5-155.pdf 

http://www.springerlink.com/content/q8176856g0v21054/fulltext.pdf?p

age=1 
  

Em relação à produção de celulose e papel, cerca de um terço da 

produção se deve a madeira, sendo o restante compartilhado por papel 

reciclado e fibras anuais (bagaço, palhas, bambus). 
Alguns dados sobre essa indústria: 

http://ies.lbl.gov/iespubs/41843.pdf 

http://www.icfre.org/UserFiles/File/faq.html 

http://www.indiaenvironmentportal.org.in/search/apachesolr_search/eu
calyptus%20india%20pulp 
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Existem algumas fábricas que utilizam eucalipto, em geral em 

misturas com outras madeiras para a fabricação de celulose kraft e de 

papel de forma integrada. O enorme mercado doméstico é o preferido -

falta produção local para abastecer tanta gente. 
Em futuro não muito distante vou escrever algo sobre esse país e seus 

eucaliptos, até mesmo pela evidência que a novela da rede Globo 

"Caminho das Índias" deu a esse intrigante, diversificado e interessante 

país. 
Um abraço e obrigado por sua pergunta 

Celso Foelkel 
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