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Questão: /Question: 

 

Prezado Mestre, 
  

Antes de tudo gostaria de expressar minha admiração pela forma clara e 

precisa de expor suas idéias. Facilitam e muito a compreensão de 

assuntos que muitas vezes não dominamos. 

Estou desenvolvendo uma dissertação de mestrado que possui como 
foco a sustentabilidade da eucaliptocultura. 

No decorrer de minhas pesquisas deparei com vários textos de vossa 

autoria, os quais muito me ajudaram, inclusive os cito no trabalho. Mas 

o que me leva a escrever para ti é a necessidade de material relativo a 
cadeia produtiva do eucalipto e a analise econômica de uma plantação 

(produtividade e rentabilidade); possuo alguns dados sobre as 

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


plantações da região em estudo que e o Vale do Paraíba Paulista, mais 

especificamente o município de Queluz. Mas preciso de embasamento 

técnico e cientifico e como muito me agrada a maneira de expor sua 

concepção gostaria de saber se possui algum artigo voltado para estes 
temas. Ou então indicar algum autor que siga sua linha. 

  

Amplexos, 

  
Denilson 
 

 
_________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Caro Denilson, agradeço muitíssimo suas palavras amigas de incentivo 

ao nosso trabalho. Há muitos estudos sobre rentabilidades dos 

eucaliptos e eu mesmo já escrevi um pouco sobre isso, em função de 

que tenho visto muitos erros em trabalhos publicados. Há muitos que se 

esquecem que do preço de venda no comprador final se deve remover 
os custos de transporte, baldeios e colheita, além de impostos. A menos 

que o comprador esteja pagando por isso.  

Dessa forma, a melhor maneira de se calcular é ter a produtividade da 

floresta em madeira sem casca e o preço da madeira na árvore em pé. 
Na colheita também se perde madeira, no mínimo 4 a 6% em relação 

aos dados estimados pelos inventários florestais. Viu então a razão de 

minhas preocupações quando me deparo com um estudo de 

rentabilidades? 
  

Quatro dos melhores autores a publicar dados econômicos sobre a 

eucaliptocultura são: 

Dr. Carlos José Caetano Bacha (ESALQ/USP): 
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&q=%22Carlos+Jos%C3%A9+Caetano+Bacha%22+eucalipto&aq=&a

qi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=460752ac4a551992 

Dr. Luiz Carlos Estraviz (ESALQ/USP):  

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-
BR&&sa=X&ei=YLEOTNCVJ4STuAev9qyoDQ&ved=0CBQQBSgA&q=%22L

uiz+Carlos+Estraviz%22+eucalipto&spell=1&fp=460752ac4a551992 

Dr. Eduardo Pires Castanho Filho (IEA/SP):  

http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-
BR&&sa=X&ei=JLEOTN78JcOSuAf3oImjDQ&ved=0CBwQBSgA&q=%22E

duardo+Pires+Castanho+Filho%22+eucalipto&spell=1&fp=460752ac4a

551992   
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Dr. Sebastião Renato Valverde (UFV/MG): 

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

BR&source=hp&q=%22Sebasti%C3%A3o+Renato+Valverde%22+eucali

pto+rentabilidade&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=460752ac4a551
992 

  

Leia ainda algo que disponibilizei em uma Eucalyptus Newsletter em 

2007: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_julho07.html#seis 

  

Boa sorte em seu trabalho de pesquisa, quando pronto se puder, envie-

me uma cópia digital do mesmo para eu conhecer seus resultados e 
divulgar aos nossos leitores. 

Um abraço 

Celso Foelkel 

 
   _________________________________________________ 
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