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Pergunta nº: 945/Question nº: 945 

 
Título: /Title: Capacidade produtiva  no longo prazo das 

plantações florestais                    

                   Por: / By: Alberto Carvalho  

 
E-mail: alberto.oliveira@grupoambitec.com.br 

 

Questão: /Question: 

 
Caro amigo, 

Passados 40 anos de cultivo intensivo, qual é a situação das áreas de 

silvicultura de eucalipto, elas continuam produtivas ou não?  

Como está a produtividade destas áreas, continuam cobertas por 

eucaliptos ou estão em estado de degradação? 

Será necessária a aquisição de novas áreas para suprir a demanda das 

antigas fábricas, para a mesma produção original, ou estas antigas 

terras ainda permanecem suficientes para suprir as necessidades? 

  

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


Que métodos de cultivo ou conservação de solos foram considerados 

adequados, satisfatórios ou prejudiciais? 

Que conclusões podem agora ser tiradas destes 40 anos de experiência? 

 

Alberto carvalho de Oliveira 

Diretor Comercial 

  
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

  

Caro Alberto, boa tarde. 
Após mais de 40 anos de utilização de algumas áreas por plantios 

florestais, a produtividade em todas as empresas líderes que possuem 

esse tipo de situação aumentou significativamente. Muitas empresas 

aumentaram suas capacidades de produção sem muita demanda extra 
de terra.  

As razões foram simples: melhoramento da genética das novas 

florestas, com espécies ou clones mais eficientes no uso dos nutrientes 

e com maiores ritmos de crescimento; clonagem de plantas ao invés de 
plantios de mudas seminais; melhoria nas operações silviculturais de 

preparo do solo, prevenção à erosão, adubação, irrigação, controle de 

pragas e doenças; manejo de resíduos florestais, etc. 

Enfim, até o momento não há razões para se preocupar com degradação 
dessas áreas. Entretanto, existe monitoramento constante do estado 

nutricional do solo para evitar que alguma perda de qualidade do sítio 

venha a ocorrer. No setor florestal isso é conhecido como 

"sustentabilidade da capacidade produtiva do sítio florestal". 

Escrevi alguns artigos sobre isso. Leia em: 
http://www.eucalyptus.com.br/newspt_ag08.html#quatorze 

http://www.eucalyptus.com.br/newspt_jan09.html#quatorze 

Leia ainda: 

http://www.afubra.com.br/download/serie_ecologia/livro3_br.pdf 
http://www.eucalyptus.com.br/capitulos/PT07_residuoslenhosos.pdf 

Espero que respondam bem a suas ansiedades. 

Um abraço 

Celso Foelkel 
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