
 

 

 

 
 

 

Pergunte ao Euca Expert /  Ask the Euca X  Pert 

 

www.eucalyptus.com.br 
 

www.celso-foelkel.com.br 

 

___________________________________________________ 
 

 

Perguntas / Questions 

 
 

___________________________________________________ 

 

Pergunta nº: 899/Question nº: 899 

 
Título: /Title: Eucaliptos em sistemas agroflorestais 

                   Por: / By: Wanderson F. da Silva e Edilson N. Diniz 

 

E-mail: anaflavia.dema@yahoo.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

Somos alunos do 4º período de administração, estamos desenvolvendo 
um artigo sobre silvicultura para o SEGET- Simpósio de Excelência em 

Gestão e Tecnologia na AEDB - Resende. Precisamos de dados concretos 

sobre a plantação de eucalipto. Em anexo mandamos algumas 

perguntas pertinentes a nossas dúvidas, Peço por gentileza acrescente 

algo ou algum passo que não citamos. 
  

Desde já gratos, 

  

Wanderson F. da Silva  
Edilson Nascimento Diniz  

 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


1) Sementes e Mudas por Hectare: 
Quantidade: 
Preço: 

       Fornecedor(es): 
 
2) Fertilizantes e Defensivos por Hectare: 

Quantidade: 
       Preço: 

Fornecedores: 
Frequência de uso:  
 

3) Máquinas e Equipamentos: ( tratores, etc). 
Terceiros ou próprio: 
Preço por hora: 
Freqüência de uso: 
Quantas horas por hectare: 
 

4) Prestadores de Serviço: ( plantio e manutenção )  
Terceiros ou próprio: 
Preço: 
mão-de-obra bruta( roça ): 
mão-de-obra qualificada ( Eng.Agrônomo ):  
Quantidade por hectare: 
 

5) Terras Disponíveis: 
Propriedade plana ou morro: 
 

6) Serviços Diversos ( topógrafo, alinhamento de muda, etc) 
Preço por hora ou hectare ou diária: 
 

7) Tributação para madeira no pé: 
Porcentagem: 
 

8) Tributação para madeira em estéreo: 
Porcentagem: 
 

9) Imposto Território Rural: 
Porcentagem por hectare: 
 

10) Tipo de Plantio por hectare: 
Tempo para corte: 
Madeira Nobre: 
 
Tempo para corte e desbastes intermediários: 
Madeira para Lenha: 
 
 



Obs.: Estamos em análise de agrossilvicultura, se tiver algum dado para 
nos fornecer gratos desde já, pois estamos com dificuldade de encontrar 
algo na região. 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Wanderson, Edilson e equipe, boa tarde. 
Sugiro a vocês lerem alguns livros/websites e neles obterem as 

respostas às suas indagações. Sugiro que leiam um novo e didático livro 

sobre Agrossilvicultura dos professores da UFLA - chamado "Eucalipto 

em Sistemas Agroflorestais", vejam em: 
http://www.editora.ufla.br/livraria/product.php?id_product=61 

Também recomendo navegarem na página do professor Dr. Omar Daniel 

da Universidade Federal da Grande Dourados – 

http://www.do.ufgd.edu.br/omardaniel/index.php/producao/saf 
Finalmente, vejam as recomendações de websites que coloquei em uma 

das Eucalyptus Newsletters, em: 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_nov07.html#seis 

Espero que consigam realizar um ótimo trabalho e que tenham muito 
sucesso no evento. 

Um abraço 

Celso Foelkel 

Eucalyptus Online Book & Newsletter 

PinusLetter 
www.celso-foelkel.com.br 

www.eucalyptus.com.br 

www.abtcp.org.br  

  
 

  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By:  

 

E-mail:  
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