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Introdução

Os florestamentos com espécies exóticas, 
frequentemente são mencionados como um problema 
ambiental, porém, sob outra perspectiva, podem ser 
analisados como de grande importância para a 
conservação dos ecossistemas naturais. Neste contexto, 
avalia-se que entre os motivos preponderantes para a 
utilização das espécies exóticas, consta o amplo 
conhecimento autoecológico, silvicultural e de manejo 
destas espécies, além da grande demanda pelo 
suprimento de matéria prima de base florestal. 

Segundo Netto & Brena [1], existe uma relação 
direta e histórica entre o aumento da população e 
desenvolvimento de uma nação com a exploração de 
seus recursos florestais, sendo desta forma, a floresta 
de essencial importância ao homem.

Como a vegetação nativa da região vem sendo 
explorada de forma desordenada, surge como 
alternativa a utilização de madeira de florestas 
plantadas de rápido crescimento. Entre as espécies de 
rápido crescimento, os eucaliptos se destacam por sua 
versatilidade e alta produtividade. O gênero Eucalyptus 
no Brasil se destaca pelas grandes áreas plantadas e 
pela capacidade de se adaptar facilmente as condições
do país. Tuffi Santos et al. [2] afirmaram que o país 
possui, hoje, mais de 5 milhões de hectares de plantios 
florestais.

A floresta tem sua importância tanto do ponto de 
vista ecológico quanto do ponto de vista econômico. A 
floresta permite diversas inter-relações entre os 
organismos e o seu meio físico, constituindo-se em um 
ecossistema terrestre onde interagem organismos tais 
como fungos, bactérias, algas, árvores, vermes, aves, 
insetos, mamíferos, e o próprio homem. Além disso, a 
floresta serve para regulação da intensidade dos ventos, 
para regulação dos ciclos hidrológicos e fornecem uma 
série de bens ao homem, tais como madeira, folhas, 
raízes e frutos. Normalmente, apenas esses bens têm 
sido valorizados nas análises econômicas e essa 
valorização é considerada para definir a importância de 
políticas florestais.

Assim, o presente trabalho teve como objetivo promover 
o desenvolvimento econômico sustentável da atividade 
florestal, utilizando racionalmente o potencial dos recursos 
naturais disponíveis (vegetação, solo e clima) e melhorar a
qualidade de vida da população, atendendo a demanda do 
mercado de comercialização de madeira para os mais 
diversos fins. O trabalho visa reduzir desmatamentos
existentes na região, recuperar áreas degradadas com o 
plantio de florestas produtivas, preservar remanescentes da 
cobertura florestas nativas existentes, ampliar oferta de 
emprego, elaborar convênios para pesquisa e dessa maneira
reduzir o fluxo migratório para os grandes centros urbanos
e divulgar a população os benefícios do uso racional dos 
recursos florestais plantados.

Material e métodos

O atual trabalho está sendo realizado na fazenda 
MA&PE, situada no município de Barra de Guabiraba-PE
na região do Agreste. A região apresenta precipitação 
média no período chuvoso de 1.400 mm e solos com 
textura argilo-arenoso segundo a metodologia da 
EMBRAPA [3]. Existe no ambiente de produção com 
relação a formação vegetal, remanescentes de mata 
atlântica e algumas frutíferas como jaqueiras, cajueiros e 
mangueiras, entretanto, com predominância de vegetação 
herbácea em sua maior parte.

As mudas de Eucalyptus Camaldulensis foram 
preparadas no período de janeiro a março de 2008, com a 
utilização do substrato terriço vegetal e esterco de galinha 
na proporção de 3:1, consecutivamente. O transplante das 
mudas ocorreu no período de 20 de março a 20 de abril de 
2008 (Figura 1), quando as mesmas apresentaram vigor 
ideal para ocasião do transplante.

A área total florestada foi de 329,28 hectares (Gráfico 1)
que foram divididos em 10 talhões cada qual, com 32,92 
hectares, que serão explorados anualmente. O preparo do 
solo foi realizado com grade aradora para facilitar o 
crescimento das raízes e a aeração do solo, sendo em 
seguida realizada a sulcagem para marcar as linhas de 
plantio. Em virtude da principal praga do florestamento ser 



as formigas, o controle foi realizado antes do preparo 
do solo, plantio e replantio, com o formicida na forma 
de isca granulada na dosagem de 2 Kg/ha, numa faixa 
de pelo menos 100 metros ao redor da área plantada, já 
na manutenção serão realizados monitoramentos
periódicos para combater qualquer formigueiro que 
eventualmente apareça.

Em relação a adubação foram aplicados 100g/cova 
de super fosfato simples no sulco próximo a muda e 
100g/cova de NPK na formulação 10:30:10 (Tabela 1), 
em cobertura, 60 dias após plantio. O controle de 
plantas invasoras foi e continua sendo realizado
conforme a necessidade, devendo no primeiro ano até o 
fechamento das copas o stand ser mantido totalmente 
livre da matocompetição. Serão realizadas duas 
desramas a primeira com o povoamento aos três anos 
de idade e outra aos sete anos de idade, com o auxílio 
de um arco de serra para poda até uma altura de três 
metros na primeira e a segunda até uma altura de seis 
metros.

O Fator de Empilhamento (Fe) é a relação entre o 
volume empilhado (st) e o volume sólido das toras ou 
toretes de madeira que será determinado através da 
seguinte expressão:

                                   (1)

Em que: volume empilhado e o volume sólido são 
expressos em (m3).

O sistema de exploração adotado será o sistema de 
toras curtas (Cut-to-length) e a extração será semi-
mecanizada. Toda a madeira será desgalhada e traçada 
no local e em seguida serão empilhadas e baldeadas 
para o local de desdobro na própria fazenda. As toras 
serão desdobradas em pranchões com dimensões de 5 x 
30 cm numa bitola de 2 metros, em seguida será 
aplicado nas mesmas, um sistema de secagem a fim de 
minimizar as forças de tensão.

Resultados e Discussão

Espera-se obter como resultado ao investimento 
aplicado considerando a região em estudo, um 
incremento médio anual de 58 m³/ha/ano segundo 
dados fornecidos pela Companhia Hidroelétrica do São 
Francisco (CHESF) considerando um fator de 
empilhamento de 1,67, sendo a exploração destinada a 
finalidades como: 

a) Produção de Madeira para Lenha (PML), 
obtida da seguinte forma:
PML = 580m3 X 1,67 X 35,00 X 329,28, em que, R$ 
35,00 é o preço de venda do metro estéreo de lenha, 
1,67 é o fator de empilhamento adotado, 580m3 é o 
incremento total em uma rotação de 10 anos, que 
fornecerá uma renda total de R$ 11.162.921,28 reais 
para os 329,28 hectares em questão.

b) Produção de Madeira Serrada (Pranchão), 
obtida da seguinte forma:

PMS(pranchão) = 290 x 600,00, em que, 290 é a metragem 
expressa em metro cúbico, R$ 600,00 é o preço de venda 
do metro cúbico de pranchão com dimensões de 30 cm X 5 
cm X 200 cm, que fornecerá uma renda total de R$ 
57.294.720,00 para os 329,28 hectares.

c) Produção de Madeira Serrada (Tora), obtida da 
seguinte forma:
PMS(Tora) = 580m3/1,67 X 85,00, em que,  R$ 85,00 é o 
preço de venda do metro estéreo da tora, 1,67 o fator de 
empilhamento adotado e 250 m3 é o incremento total de 
uma rotação de 10 anos com 50% de aproveitamento.

d) Produção de Madeira Serrada (Viga), obtida da 
seguinte forma: 
PMS(Viga) = 290 X 550,00, em que, 290 é a metragem 
expressa em metros cúbicos e R$ 550,00 é o preço de 
venda do metro cúbico da viga com dimensões de 6 cm x 
12 cm ou 6 cm X 16 cm.

A partir dos resultados acima fica claro o amplo leque de 
possibilidades de estudo para a formulação de novas 
políticas direcionadas ao setor florestal os quais devem ser 
realizados para melhorar a preservação, a utilização e/ou 
exploração sustentável de suas florestas, e eles podem 
direcionar a melhoria da conscientização de todos os 
habitantes de cada país em relação a preservação e 
exploração sustentável das florestas cumprindo as leis e 
utilizando novas tecnologias.
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Espécie Eucalyptus camaldulensis

Reprodução Auto fuste

Embalagem Sacos plásticos

Espaçamento 3 x 2 m

Densidade 1.667 mudas/Ha

Replantio 10%

Área Efetiva de Plantio 329,28 ha

Total de Mudas Utilizadas 603.801 mudas

Formicida Isca granulada (2Kg/ha)

Superfosfato Simples 100g/cova - 54.890,97 kg/ha

NPK 10:30:10 100g/cova - 54.890,97 kg/ha

Herbicida (Round Up) 3,0 l/ha (11% da Área)

36,57 10,96

34,23

329,28

112,46

Distribuição da área em hectares

Área de Preservação 
Permanente (APP)

Inaproveitável

Pasto

Florestamento

Reserva Legal

Figura 1. Visualização da área após transplante das mudas 
de Eucalyptus camaldulensis.

Tabela 1. Síntese das principais especificações técnicas e insumos do projeto.

Gráfico 1. Discriminação da área da fazenda MA&PE em hectares de acordo 
com os ambientes de produção.


