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APRESENTAÇÃO 
 
 

Esta publicação tem como objetivo trazer informações simplificadas 
sobre as principais etapas do manejo de plantações de eucalipto, desde a 
escolha da espécie até a colheita , com dados econômicos sobre a cultura do 
eucalipto. Esses dados foram compilados de outras publicações sobre 
eucalipto, de recomendações de empresas florestais e de nossa experiência 
com o evento “Dia de Campo do Eucalipto”, realizado desde 2005 na 
Faculdade de Ciências Agronômicas, da UNESP, Campus de Botucatu . Esse 
evento é de caráter extensionista , em parceria com a Eucatex Florestal e tem 
como público-alvo pequeno e médios produtores e estudantes universitários e 
de nível técnico. 

O Guia Prático de Manejo de Plantações de eucalipto foi elaborado para 
atender esse público, que tem interrese sobre a cultura do eucalipto, mas tem 
dificuldade na resposta de suas dúvidas. Esta é uma publicação de uso no 
campo, como orientação rápida e básica aos produtores que pretendem 
diversificar a produção agrícola ou apenas para produzir madeira para uso na 
própria propriedade rural. 

Os autores agradecem o apoio e incentivo de engenheiros florestais e de 
professores da FCA/UNESP na realização dessa obra, desejando que a 
mesma seja útil aos leitores, dos quais esperamos críticas e sugestões para 
melhoria nas futuras edições . 
 

Os autores
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1.INTRODUÇÃO 
 

A necessidade por produtos madeireiros tem aumentado ano a ano, 
principalmente pela crescente escassez de madeira de espécies arbóreas 
nativas . O eucalipto é uma das raras espécies florestais no planeta que tem  
flexibilidade de usos, principalmente por sua grande diversidade de espécies . 

No Brasil, o eucalipto foi introduzido com finalidade comercial em 1904, 
por Edmundo Navarro de Andrade . Inicialmente o propósito dos plantios era a 
produção de dormentes , postes e lenha  para as locomotivas das estradas de 
ferro paulistas. Entretanto, várias pesquisas desde então têm demonstrado a 
versatilidade de uso da madeira de eucalipto. 

Pode-se utilizar a madeira produzida para energia (lenha e carvão 
vegetal), postes e mourões, para  construção civil (pontaletes e madeiramento 
para telhados e pisos) , para chapas de fibras, para celulose e papel e até 
móveis finos. Além disso, como produto não - madeireiro, é possível a extração 
de óleo essenciais das folhas do eucalipto, plantio para quebra-ventos, 
produção de mel, entre outras utilidades . 
 
2. OBJETIVO  
 

Incentivar plantações florestais de rápido crescimento e alta 
produtividade para uso múltiplo, para  diversificação da  produção e servindo 
ao produtor agrícola como uma boa alternativa de renda em sua propriedade. 
 
3.ESCOLHA DO LOCAL DE  PLANTIO  
 

Como a floresta é uma atividade que ocupa por  mais tempo o solo onde 
é plantada, deve-se fazer um bom planejamento da propriedade para escolher 
o local do seu plantio. De preferência pára áreas não aproveitáveis para 
agricultura. Caso haja disponibilidade de terra , nada impede que ela seja 
plantada em terras apropriadas para lavouras. 
 
4.ESCOLHA DA ESPÉCIE  
 

O primeiro passo é escolha da espécie a ser plantada. Dentre os fatores 
que influem na tomada de decisão, se destacam-se os conhecimentos 
silviculturais como:  
 

� Exigências de clima e solo;  
� Finalidade de plantio ; 
� Tempo de rotação da cultura;  
� Produtividade e rentabilidade do plantio; 
� Custo implantação;  
� Disponibilidade de sementes e mudas;  
� Qualidade do produto para o mercado; 
� Versatilidade da produção; 
� Resistência a pragas;  
� etc. 

Tabela 1. Principais usos do eucalipto e espécies recomendadas no Brasil. 
(modificado de Silva et al. 2007). 
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Usos Espécies Mais Recomendadas 

Papel e celulose 
E. grandis, E. globulus, E. urophylla e 
híbridos “urograndis” (E. urophyilla x E 
grandis) 

Chapas de fibra E. grandis E. urophylla, híbridos “urograndis” 

Móveis E. saligna, E. urophylla, E. grandis, E. dunnii, 
híbridos “urograndis”, E. pilularis 

Postes, dormentes, mourões C. citriodora, E. cloeziana, E. urophylla, E. 
camaldulensis, E. paniculata 

Energia (carvão lenha) E. cleozina, E. camaldulensis, E. urophylla, 
E. grandis, C. citriodora, E. tereticornis 

Estruturas construção civil C. citriodora, E. cloeziana, E. uropylla, E. 
paniculata, E. pilularis 

Óleos essências 
C. citriodora, E. staigeriana, E. 
camaldulensis, 
E. globulus 

 
 

Outro aspecto importante nessa etapa é a escolha das mudas. 
Atualmente, há grande demanda por parte dos produtores rurais de mudas 
clonais. A muda clonal ou clone é uma muda feita por propagação vegetativa 
(estaquia) e tem como principais vantagens a uniformidade do desenvolvimento 
e da qualidade da madeira. Entretanto, há alguns fatores a serem 
considerados: 
 

- Finalidade do plantio: os clone foram desenvolvidos por empresas 
florestais para atender suas necessidades, principalmente para o mercado de 
celulose e papel, chapas de fibras e de carvão vegetal, e adequados ás suas 
regiões de produção .Os clones popularmente chamados de “urograndis”, 
produzem madeira de baixa densidade, sendo  poucos adequados para a 
produção de postes e mourões. Nesses casos, há necessidade do uso de 
mudas produzidas por sementes. No Brasil há  bons fornecedores de sementes 
melhoradas e de mudas seminais de qualidade e geralmente são mais baratas  

 
- Riscos dos  plantios clonais: se um clone for suscetível a uma 

determinada praga, doença ou deficiência de um micro nutriente, bem como 
adversidades climáticas, todo o plantio também será. Além disso, nem todo 
clone é adaptado a qualquer região do país. Portanto, a produtividade 
esperada nem sempre poderá ser atingida. 
 

A qualidade da muda também é importante. De um modo geral, a muda 
ideal deve ter idade de até 90 a 100 dias no viveiro, ter por parte entre 15 a 25 
cm de altura e ter sido produzida em tubetes, com substrato próprio. Mudas 
feitas em saco plástico têm maiores chances de terem raízes “enoveladas“, o 
que afetará o crescimento da árvore futuramente. Mudas feitas com o solo 
podem trazer doenças, que poderão causar problemas no campo. 
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5. NECESSIDADES  PARA PLANTIO 
 

É necessária a adoção de um conjunto de medidas silviculturais, como, 
por exemplo, a época do plantio (primavera ou inicio do verão, conforme a 
espécie), preparo do solo , adubação (fertilização mineral em doses 
apropriadas ) e tratos culturais destinados  a favorecer o crescimento inicial das 
plantas em campos. 
 
5.1. Correção do solo  
 

A calagem é prática obrigatória , apesar do eucalipto ser tolerante à 
acidez e  
ao alumínio. O calcário é necessário  devido a exigência em cálcio e magnésio 
da cultura. Dessa forma, recomenda-se aplicação de calcário dolomítico, nas 
doses de 1,0 a 2,5 t/ha , de acordo com resultados  da análise química do solo 
(SILVEIRA et al,2001). 
 
5.2.Preparo do solo  
 

O eucalipto não é muito exigente no preparo do solo. A recomendação 
atual é a subsolagem, com profundidade entre 40 a 60 cm, e o coveamento na 
linha subsolada. Alguns implementos fazem a subsolagem com aplicação de 
adubo fosfastado (fosfato reativo), sendo essa a melhor opção. Para pequenas 
propriedades pode-se fazer a  
subsolagem e adubação em coveta lateral . 
 
5.3.Espaçamento  
 

O espaçamento das mudas (tabela 2) depende principalmente da 
fertilidade do solo e do regime das chuvas. Em regiões com período seco 
inferior a 60 dias , pode-se utilizar espaçamentos  menores e em regiões com 
secas mais pronunciadas (acima 60 dias ) recomenda-se espaçamentos mais 
aberto . O espaçamento padrão é 3,0 x 2,0 m em  regiões sem déficit hídrico 
(até 60 dias de seca). Para regiões com período de seca acima de 60 dias, 
utilizar o espaçamento de 3,0 x 2,5 m ou 3,0 x 3,0 m . 

 
Tabela 2. Espaçamentos mais  utilizados para plantios de eucalipto, de acordo 
com a finalidade pretendida . 
 

Espaçamento (m) N° de plantas  por 
hectare Finalidade do plantio 

3,0 x 1,5 2.222 Lenha , carvão ,mourões,celulose 

3,0 x 2,0 1.667 Lenha , carvão ,mourões celulose 

3,0 x 2,5 1.333 Lenha , carvão mourões , 
celulose ,serralharia 

3,0 x 3,0 1.111 Celulose , carvão ,serraria 
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Outros espaçamentos têm sido utilizados, para consorciar o eucalipto 
com culturas agrícolas e criação  de animais. Tabela 2 .Espaçamentos mais 
utilizados para plantios de eucalipto, de acordo com a finalidade pretendida . 
 
5.4.Plantio 
 

O plantio pode ser feito com mudas produzidas por saquinhos plásticos, 
bandeja de isopor ou tubetes. Atualmente, os viveiros florestais utilizam a 
produção de mudas por tubetes. Nesse caso, a retirada da muda do tubete 
deve ser feita com cuidado, para não arrancar a muda do torrão. 

O plantio pode ser manual e/ou semi-mecanizado. No plantio manual, as 
mudas sem tubetes são levadas em sacolas, bandejas ou caixas plásticas e 
colocadas na cova feita com um chucho, tomando-se o cuidado de pressionar o 
solo em volta das mudas com os pés. A muda deve ser bem plantada, ou seja, 
o colo da muda deve ficar sempre no nível do solo (Figura 1 e 2). Plantio 
profundo pode causar o assoreamento de solo em 
volta da muda, levando-a a morte por “afogamento de coleto”, e plantio acima 
do solo podem causar a dessecação do sistema radicular. 
 
5.5.Irrigação de plantio 
 

O plantio pode ser : 
 

� Sem irrigação (período de chuvas); 
� Com irrigação (período de secas ou em estiagens);  
� Com gel hidrorretentor (período de seca ou em estiagens). 

 
Para plantios irrigados, é necessária a aplicação de 2 a 4 L de água por 

muda, em duas a quatro irrigações, sendo uma logo após o plantio e as outras 
uma vez por semana até 30 dias . No caso do uso do gel hidrorretentor há a 
necessidade de duas irrigações, sendo uma após 3 dias do plantio e outra 10 
dias após a primeira irrigação. 
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5.6. Adubação  
 
5.6.1.Adubação de base  
 
 

A maioria dos solos cultivados com Eucalyptus é deficiente em fósforo e 
também tem alta capacidade de fixação do elemento. A aplicação de fosfatos 
naturais ou de fosfato reativo é recomendada para solos com pH (CaCl2) 
menor que 5,0. Nos povoamentos, a recomendação é de 1,0 t/ha em área total 
ou 500kg/ha em faixas de 1,0-1,5 m, sendo incorporado antes ou após o plantio 
. Essa adubação poder ser feita na subsolagem, aplicando-se o fosfato natural 
ou reativo no fundo do sulco (figura 1). 

A adubação de plantio visa principalmente o fornecimento de fósforo, 
cobre e zinco. Em solos com baixo teor de matérias orgânicas e de potássio 
disponível deve-se também utilizar pequenas doses de N e K. As doses de 
zinco e de cobre devem ser utilizadas em função da disponibilidade destes 
micronutrientes no solo. Sugere-se a aplicação de 10 kg de N.ha-1 e de 20 kg 
de K2O.ha -1 (SILVEIRA et al .,2001). 

A aplicação de cada nutriente deve ser realizada com base no teor dos 
nutrientes já disponíveis no solo, que é facilmente identificado através da 
análise do solo. 

Após a determinação da quantidade necessária de cada nutriente a ser 
aplicado na adubação de plantio, deve-se buscar o adubo formulado que 
melhor atenda as proporções desses nutrientes. A fórmula mais utilizada em 
plantios de eucalipto é o 06-30-06, com doses variando de 100 a 150 g/muda. 
Para os adubos formulados pode-se  fazer aplicação mecanizada, em filete 
continuo ou manualmente em coveta lateral (figura 2). 
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5.6.2. Adubação de cobertura  
 

Primeira e segunda cobertura: A primeira cobertura é realizada entre 75 
e 90 dias após o plantio e a segunda entre seis e nove meses após o plantio. A 
adubação de cobertura visa fornecer os nutrientes de alta mobilidade no solo, 
nitrogênio, potássio e boro. Os adubos devem ser localizados em coroa, no 
caso de aplicação manual, ou em filete contínuo, quando mecanizada, a 30 cm 
do colo da muda. 

As doses de N utilizadas em povoamentos de Eucalyptus são sem 
função do teor de matéria orgânica do solo. Sugere-se que as doses totais de 
N sejam parceladas em 30 a 40% na 1ª cobertura e 60 a 70% na 2ª cobertura. 

As  fórmulas mais utilizadas na adubação de cobertura  são 20-00-20 ou 
20-05-20, mais micro nutrientes, principalmente B,Zn e Cu. 
 
5.6.3 Adubação de  manutenção  
 

A adubação de correção ou  manutenção é realizada entre 18 e 24 
meses após o plantio, nas florestas de baixo crescimento. A recomendação de 
adubação deve ser baseada no monitoramento nutricional, que tem como 
objetivo identificar qual(is) o(s) nutrientes(s) limitantes (s) ao desenvolvimento 
do eucalipto. Este monitoramento deve ser realizado em florestas com idade 
entre 12 e 18 meses de idade. 
 
5.7 Coroamento  
 

O coroamento é prática da limpeza ao redor da  muda e preparo para 
adubação. O Coroamento deve ser realizado assim que possível, através de 
uso de  herbicidas de pré-emergentes ou mecanicamente, com enxada. 
 
5.8 Controle de pragas iniciais  
 
5.8.1 Formigas cortadeiras  
 

As formigas  cortadeiras (saúvas e quenquéns) são as principais pragas 
do  eucalipto, podendo cortar as  folhas  de  mudas recém- plantadas até 
árvores com mais de 20 anos. Seu controle deve ser realizado antes do 
preparo do solo até antes da colheita . O controle consiste no uso de 
formicidas, principalmente de iscas tóxicas, a base de sulfluramida ou fipronil. 
Pode-se também utilizar pó-seco ou inseticidas aplicados em 
termoneobulização . Considerando-se o uso de iscas tóxicas, consumo 
estimado de isca por área pode ser o seguinte:  

 
� Controle pré plantio e no plantio: consumo previsto de 4 a 8 kg/ha; 
� Controle em área de manutenção (após um ano: consumo 

previsto de 1,5 a 3 kg/ha. 
 

O gasto com formicidas depende da infestação de formigueiros e o 
recomendado é fazer um levantamento da infestação antes aplicação 
(monitoramento). 
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5.8.2 Controle de cupins  
Outra praga importante são os cupins das mudas, que atacam mudas 

recém-plantadas até 6 meses após o plantio, causando destruição do sistema 
radicular e secamentos das mudas . Nesse caso, o controle deve ser 
preventivo, com a imersão das mudas numa calda cupinicida, com produtos à 
base de fipronil ou imidacloprid, segundo orientação e dosagem recomendadas 
pelos fabricantes e/ou profissional. 
 
5.9. Controle de plantas daninhas 
 

A recomendação atual é controle do mato , com a aplicação de glifosato 
em  área total pré-plantio. Na linha de plantio, utiliza-se o herbicida pré-
emergentes isoxaflutole, na dose de 100 a 200 g/ha. Caso haja, reinfestação 
do mato, são necessárias novas aplicações de glifosato em área total ou na 
entrelinha, utilizando-se de 4 a 5 L/ha. Na manutenção será feita de 3 a 4 
aplicações, geralmente antecedendo as adubações de cobertura. Atualmente, 
existem herbicidas seletivos ao eucalipto. 
 
5.10. Principais doenças 
 
5.10.1. Ferrugem do eucalipto (Puccinia psidii) 

 
Características 
Primeiramente descrita no Brasil em 1929, a ferrugem do eucalipto 

assumiu grande importância na cultura em meados da década de 70. A doença 
é, atualmente, comum e severa em plantações de procedências de eucalipto 
muito suscetíveis, com até dois anos de idade. Pode  também ser encontrada 
em viveiros e jardins clonais, devido á alta umidade, sombreamento e 
temperatura amena. A doença ocorre em ambientes com 
temperatura média entre 15 e 25°C, e altos índices de umidade relativa do ar 
acima de oito horas noturnas . 
 

Época de ocorrência  
Abril a setembro. 

 
Sintomas 
� Presença de esporulação pulverulenta e amarelada em folhas e 

ramos jovens; 
� Em ataques severos, ocorre deformação, encarquilhamento e 

necrose das porções terminais de crescimento. 
 
 

Controle 
� Plantio de clones, progênies ou espécies resistentes; 
� Plantio de clones pouco favoráveis á infecção (escape ou evasão); 
� Aplicação quinzenais de fungicidas sistêmicos: triadimenol(0,5g 

i.a./L), azoxystrobin (0,1gi.a/L); 
� Procurar  por um profissional qualificado. 
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A- Sinais de Puccinia psidii em mudas 

B,C- Sinais de Puccinia psidii em plantas no campo 
  
5.10.2. Cancro do eucalipto (chrysoporthe cubensis (sin. Cryphonectria 
cubensis ); Dothiorella sp.) 
 

Características 
Relatada  primeiramente no Brasil como a “Doença da casca” em 1945, 

o cancro de C. cubensis foi a enfermidade biótica mais importante da década 
de 70. Tipicamente tropical, a doença se estabelece em regiões quentes e 
úmidas, com média de temperatura tropical superior 23°C e precipitação média 
anual superior a 1200 mm, quando plantados clones ou procedências 
suscetíveis, com idade superior a seis meses . 
 

Época de ocorrência 
O ano todo . 

 
Sintomas 
� O patógeno ataca a casca ,câmbio e lenho;   
� Lesões  basais em desenvolvimento com certa depressão (plantios 

jovens ); 
� Morte de tecidos da base, com trincamento e rompimento da casca 

em tiras; 
� Formação de calos ao redor da lesão (anelamento ) que pode 

estender-se verticalmente pelo tronco e atingir 50% da sua 
circunferência - cancro típico; 

� Intumescimento: em lesões superficiais (sem atingir o câmbio), há a 
formação de uma nova  casca mais resistente sob a infectada; 

� Rápido murchamento de folhagem. 
 

Controle 
� Plantio de clones ,progênies ou espécies resistentes  
� Eliminação das plantas doentes no campo; 
� Procurar por um profissional da área qualificado. 

 



Guia Prático de Manejo de Plantações de Eucalipto                                                                                                   15 

 
A, B - Sinais de cancro em plantas campo. 
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6. CUSTOS ESTIMADOS PARA O PLANTIO DE EUCALIPTO 
 

Os custos variam muito de região para região e dependem das 
condições que o pequeno produtor encontra em sua propriedade, como a área, 
disponibilidade de mão-de-obra, etc. A tabela abaixo (tabela 2) estima os 
custos das operações no mercado, considerando a região central do estado de 
São Paulo. Os cálculos foram para espaçamento 3 x 2 m (1667 mudas/ha) com 
valor das mudas em torno de R$ 0,20 a 0,30 / muda e para ciclo de produções 
de 7 anos. 
 
Tabela 2. Operações previstas no plantio e custo estimado por ha. 
 

Atividades Mão-de-obra 
R$/ha 

Insumo
s 

R$/ha 

Total 
R$/ha 

P
ré

-p
la

nt
io

 

Controle de formigas  
Correção do solo  
Construção de bacias de retenção 
(máquina) 
Controle de plantas daninhas 
Subsolagem c/ adubação de base  
Subsolagem s/ adubação de base  

15,00 
50,00 
90,00 
73,00 

130,00 
100,00 

 

10,00 
136,00 
0,00 
40,00 
0,00 
0,00 

25,00 
186,00 
90,00 

113,00 
130,00 
100,00 

P
la

nt
io

 Controle de formigas sistemático 
Plantio  
Irrigação  
Adubagem de base  

15,00 
120,00 
100,00 
90,00 

10,00 
* 

0,00 
130,00 

25,00 
120,00 
100,00 
226,00 

M
an

ut
en

çã
o 

Controle de formigas 
Replantio (acima de 5% de perda do 
plantio) 
Adubação de cobertura c/ 3 meses  
Coroamento  
Controle de daninhas c/ 6 meses 
Adubação de cobertura c/ 6meses 
Controle de formigas c/ 6 meses  
Correção do solo  
Controle de daninhas com 12 meses  
Adubação de cobertura c/ 12 meses  
Gasto anual-2° ano  
Gasto anual-3° ano  
Gasto anual-4° ano  
Gasto anual-5° ano  

15,00 
20,00 

 
90,00 
95,00 
73,00 
73,00 
15,00 
73,00 
90,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 
55,00 

5,00 
30,00 

 
120,00 
0,00 
40,00 

120,00 
5,00 
40,00 

120,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

20,00 
50,00 

 
210,00 
95,00 

113,00 
193,00 
20,00 

113,00 
210,00 
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 
75,00 

   Custos / ha (R$) 2514,00 
   Custos / alq. (R$) 6083,88 

   * Depende do preço da muda adquirida  
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7. INVENTÁRIO FLORESTAL  
 

Consiste na medição de parte da população, isto é , unidades amostrais 
ou parcelas, para depois extrapolar os resultados para a área total. Assim, 
visando planejar as operações florestais, têm-se estimativas da quantidade e 
da distribuição da madeira disponível.  Visa principalmente a determinação ou 
a estimativa de variáveis como peso, área basal, volume, qualidade do fuste, 
estado fitossanítario, classe de copa e potencial de crescimento do eucalipto. 

Alguns termos utilizados em medidas quantitativas para madeira são: 
metro estéreo e metro cúbico (m3). 

Metro estéreo = medida cúbica da pilha de madeira sem descontar os 
vãos. Para converter em m3= medida por 1,45. 

O inventário florestal deve ser iniciado  quando o plantio estiver entre 1,5 
a 2 anos de idade e depois ser realizado anualmente. O resultado dessas 
medições será expresso como incremento médio anual (IMA), apresentando o 
resultado em m3/ha /ano, ou seja, o crescimento em volume de madeira por 
área por ano . 
 
 
8. COLHEITA DA MADEIRA  
 
 

No Brasil, o sistema de colheita nos anos 70 a 80, o corte e derrubada 
eram constituídos apenas por motossera . Os outros processos como 
descascamento, arraste e baldeio, traçamento e processamento, 
carregamento, descarga e transporte eram bem rústicos, por volta dos anos 90 
é que começou  a utilizar máquinas pesadas na colheita, como: feller bunchcer 
e harvester. Desde de 2000 existem no mercado diversas empresas 
prestadoras de serviço relacionada a colheita, que buscam tecnologias para 
redução de custos neste processos final de floresta. Existem no mercado três 
principais sistemas de corte e derrubada florestal: 

� Motoserra 
� Harvester (colheita florestal) 
� Feller Buncher 

 
Sobre arraste de madeira de baldeio, temos principalmente no mercado: 

� Forwarder 
� Skidder  
� Auto-carregável. 

 
Podem ser feitas diferentes combinações das praticas de corte e baldeio 

de madeira no campo, sendo estas, em função do terreno e condições 
fnanceira . 

As atividades de colheita e  transportes florestal representam 
aroximadamente 60 a 80% dos  custos totais de produção. 
     O ciclo de corte está ligado ao objetivo final da madeira: lenha, carvão, 
celulose, mourões, postes de construção ou serraria. A condução dos talhões 
de eucalipto geralmente é realizada para corte aos 7 e 14 anos. 
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9. MERCADO 
 

Como fonte de consulta de preço de madeira de eucalipto para diversas 
atividades pode-se consultar o site do CEPEA/USP, que disponibiliza de preços 
de madeira para várias regiões do estado de São Paulo 
(http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal). 
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