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Questão: /Question: 

 
Prezados, bom dia. 

  

Ótimo site, ótima base de dados e assuntos sobre eucaliptos. Parabéns. 

  

Meu nome é Marcelo, tenho 27 anos, trabalho em uma empresa 
automobilística no interior do Rio de Janeiro e tenho uma pequena 

propriedade em Valença, de 19 alqueires. Gostaria de iniciar meu 

negócio próprio, a idéia seria plantar eucaliptos para vender como vara 

de escora para construtoras / casas de material de construção. Gostaria 
de saber se existe alguma edição de vocês que falasse deste assunto ou 

que vocês indiquem outra fonte de pesquisa. Tenho diversas dúvidas: 

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


com qual tamanho é indicado o corte para este tipo de manejo?, qual a 

melhor forma de plantio ? quais as melhores espécies para este 

manejo?  

Desde já fico agradecido por todo aprendizado que tive no site de vocês 
e espero que vocês possam me ajudar. 

  

Abraços 

  
Marcelo 

 

_________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Marcelo, bom dia. 

A produção de toras finas de eucalipto para a construção civil se dava 
até poucos anos atrás pelo manejo das brotações de povoamentos 

colhidos alguns anos antes. Como a cepa brota vigorosamente (diversos 

brotos) esse material era deixado crescer (uns 3 brotos por cepa) para 

serem depois colhidos para escoras aos 3 a 4 anos de idade. Essa 

situação está sendo gradualmente substituída pela colheita de material 
de desbaste em povoamentos clonais manejados para serraria. Aos 3 a 

4 anos depois do plantio mais adensado (umas 1600 árvores por 

hectare no plantio) se colhem até mesmo 50% das mesmas para 

escoras e lenha. São toras finas de excelente qualidade e forma, 
portanto valiosas como escoras. O material colhido que sobra dessa 

seleção para escoras é vendido como lenha para energia. As árvores 

remanescentes no povoamento sofrerão novos desbastes até que aos 16 

a 20 anos sobrarão cerca de 300 árvores de excelente valor para 
laminação ou serrarias. 

Fiz duas pesquisas para você navegar um pouco pelo uso do Google, dê 

uma olhada que vai encontrar material muito bom para ler: 

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&q=filetype%3Apdf+escoras+madeira+constru%C3%A7%C3%A3o+
civil+eucalyptus&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=460752ac4a5519

92 

e 

http://www.google.com.br/#q=filetype:doc+escoras+madeira+constru
%C3%A7%C3%A3o+civil+eucalyptus&num=100&hl=pt-

BR&filter=0&fp=460752ac4a551992 

Sucessos em seus negócios. 

Um abraço 
Celso Foelkel 
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