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Questão: /Question: 

 
Caro Celso, boa noite. 

No ano passado fiz uma visita a a unidade da Aracruz no Rio Grande do 

Sul e o Eng. Florestal responsável pela parte de silvicultura me falou que 

eles trabalhavam com taxa de sobrevivência acima de 95%, abaixo 

desse valor eles refaziam o plantio da área inteira. 

Gostaria de saber se essa valor é praticado pela maioria das empresas. 

 

Existe uma média de sobrevivência aceitável para povoamentos clonais 

de eucaliptos? 
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Desde já, agradecido 

Att: 

Fernando H. L. Gadelha 
Eng Florestal - Mestrando em Ciências Florestais / UFRPE 

81 - 88246395 

 

_________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Fernando, bom dia. 
A taxa de sobrevivência em plantios clonais com alta tecnologia florestal 

pode ser inclusive superior a 98%, medida pela mortalidade de mudas 

aos 30 dias pós-plantio. Em situações como essa não se faz o replantio, 

apenas se monitora depois aos 90 dias ou em outros prazos. É muito 
comum se atingir o final da rotação (época da colheita) com mais de 

90% de sobrevivência em relação à população plantada. 

A operação de replantio costuma ser feita quando temos mais de 5% de 

mortalidade de mudas, ou quando temos algum dano maior localizado 

(geada, formiga, ataque de pragas, etc). 
Já a informação de que quando o valor de mortalidade ultrapassa 5% se 

refaz o plantio da área toda, isso deve ter sido um engano de 

entendimento, pois os custos para plantar um hectare de eucaliptos hoje 

alcançam quase 3500 a 4000 reais. Só mesmo em situações extremas 
de incêndios, alagamentos, danos por frio intenso, pragas ou moléstias 

é que essa situação seria válida. Quando temos mortalidade de mudas 

em proporções administráveis, pode-se perfeitamente manejar o 

povoamento e só após a colheita, se reformar a floresta. Por reforma 
entenda-se que uma nova floresta será plantada em substituição à 

recém-colhida. 

Um abraço 

Celso 
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