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Questão: /Question: 

 

Olá, Caríssimo Doutor. 
  

Sou responsável de uma fazenda de eucalipto no interior de São Paulo 

(desde 2009). Estou com um problema a solucionar e gostaria se 

possível de colaboração ou indicação para esta situação: no meu caso,o 

problema é que tenho uma área de eucalipto e 
já estou cortando o segundo corte (rebrote), e no meio da 

rua tenho tocos de eucalipto do plantio anterior a este que estou 

cortando. Daí o meu problema em como preparar para um novo plantio 

de eucalipto? 
Qual a técnica que eu teria para este caso? Seria mais viável ou possível 

plantar ao lado dos Tocos?  

http://www.eucalyptus.com.br/
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Seria mais viável plantar ao lado dos tocos antigos ou ao lado do ultimo 

plantio? 
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x cultura atual eucalipto(segundo corte) 

0 cultura anterior eucalipto(apenas tocos de eucalipto) 

  
espaçamento 3,0 m. x 1,5 m.(plantio mecanizado). 

  

Teria alguma sugestão /conhecimento ou indicação para o meu 

problema? Já estou pesquisando há semanas e precisava de algo 
concreto para iniciar os trabalhos de imediato. Estou a procura de 

soluções ou observações de propriedades com este problema já 

solucionado! 

  

Agradeço muito a atenção. 
  

Evandro Kasama 

 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

  

Caro Evandro, bom dia. 
Caso você não vá alterar o espaçamento que vem mantendo (acho um 

pouco apertado demais) o ideal é aproveitar o ordenamento de árvores 

que já vem ocorrendo.  

Uma coisa é absolutamente correta, você deve sempre ao colher sua 
floresta fazê-lo o mais baixo possível do solo, com corte das árvores até 

no máximo 15 cm de altura (no primeiro corte entre 5 a 10 cm). Se os 

tocos ficarem muito altos, acima de 20 cm, para resolver esse seu 

problema para um plantio mecanizado, só com rebaixamento de tocos, 
uma operação cara e só exigida quando não há maneira de se trabalhar 

com máquinas. 

Já se o coveamento e plantio for manual, é indiferente onde plantar. 

Particularmente, eu preferiria plantar entre os tocos antigos, que já 

estão semi-apodrecidos e oferecendo algo de seus nutrientes para as 
novas plantas que serão plantadas. 



Veja algumas publicações interessantes: 

http://www.tume.esalq.usp.br/simp/arquivos/atus.pdf 

http://www.tume.esalq.usp.br/simp/arquivos/espacamento.pdf 

http://www.ipef.br/publicacoes/seminario_cultivo_minimo/ 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/488/48827506.pdf 

http://www.do.ufgd.edu.br/omardaniel/arquivos/docs/a_matdid/silvicult

ura/Apostila/Silvicultura2.pdf 

Um abraço e sucessos. 
Celso Foelkel 
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Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Evandro Kasama 

 
E-mail: bratacbts53@terra.com.br 

 

Olá, Dr. Foelkel! 

  

Agradeço muito as informações! 
Estou planejando os plantios nas áreas de eucalipto. E procuro soluções 

na forma em que se encontra a fazenda! 

  

Obrigado. 
Evandro M. Kasama 

Eng. Agrônomo. 
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