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Pergunta nº: 920/Question nº: 920 

 
Título: /Title: Plantando eucaliptos próximo a Taubaté/SP 
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Questão: /Question: 

 

Prezado Celso, bom dia! 
 

Estou planejando plantar 25 alqueires de eucalipto em minha 

propriedade. A propriedade fica na região de Natividade da Serra - São 

Paulo, próximo a Taubaté, com relevo acentuado. A propriedade 

consiste de 42 alqueires, sendo 25 alqueires aptos ao plantio. Gostaria 
de fazer um plantio direcionado a madeira para serrarias. Você poderia 

me recomendar algum consultor? 

 

Tenho diversas dúvidas: 
 

 

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


1)      Clone a ser usado (acredito que o melhor seja o  E. grandis 

(andei lendo alguma coisa que se existe hoje clones híbridos (qual 

seria o melhor clone a ser adquirido) 

2)      Qual seria o manejo ideal  
a.      População inicial 

b.      Primeiro desbastes 

c.      Condução da rebrota 

d.      Desmatamento? 
3)      Adubações (fosfato natural......) 

          

No mais gostaria que este consultor me ajudasse fazer um fluxo de 

caixa do projeto. 
 

Grato pela sua atenção 

 

Ricardo Minc 
 

BSR - Brasil Special Risks Corretora de Resseguro Ltda. 

São Paulo - SP 

  _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Ricardo, bom saber de seu interesse em plantar florestas de 

eucaliptos. Para a sua região, muito sensível a algumas fragilidades 
como ferrugem e geadas é muito importante se dispor de material 

genético correto. Algumas empresas da região oferecem mudas de 

clones adaptadas e assistência técnica via programas de fomento 

florestal, entre elas a Suzano (www.suzano.com.br); Nobrecel 
(www.nobrecel.com.br) e Fibria (www.fibria.com.br , ex-VCP localizada 

em Jacareí). Sugiro entrar em contacto com o setor florestal das 

mesmas para ver se eles podem lhe ajudar com mudas e alguma 

assistência técnica. Caso contrário, retorne que eu lhe indicarei um 

consultor da região, pois conheço alguns excelentes. 
Um abraço e sucessos 

Celso Foelkel 

  _________________________________________________ 
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