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RESUMO 

 

 

  O homem, no decorrer do processo de hominização, encontrou formas 
alternativas de apropriar-se dos recursos da natureza e, para suprir as demandas 
industriais causadas pelo próprio consumo, descobriu no reflorestamento uma forma 
de sustentabilidade, o que implica em planejamento. É nesse sentido que o 
reflorestamento representa opção em potencial para sobrevivência e crescimento 
das indústrias. Diante disso, o propósito deste trabalho é demonstrar a quantidade e 
espécies de Eucalipto cultivado em Rio Azul, Estado do Paraná, analisando as áreas 
já reflorestadas para otimização do potencial de expansão da espécie, objetivando o 
suprimento de matéria prima como opção para indústrias já existentes no referido 
Município e, destinando para outros diversos segmentos industrias. Para o 
desenvolvimento do trabalho e obtenção dos dados e informações, utilizou-se da 
pesquisa bibliográfica, mapa do Município, documentos diversos e entrevistas, cujos 
dados são apresentados e discutidos de acordo com a literatura consultada. 
 

Palavras-chave: eucalipto, matéria-prima, reflorestamento.  
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                           ABSTRACT 

 

  The man, in the process of human evolution, found alternative ways of 

appropriating the natural resources and to meet the demands caused by the 

industrial consumption, found a way in reforestation of sustainability, which implies 

planning. That is why reforestation represents a potential option for survival and 

growth of industries. Given that, the purpose of this paper is to show the amount and 

species of Eucalyptus grown in Rio Azul, Parana State, examining the areas have 

been reforested to optimize the potential for expansion of the species, aiming to 

supply raw material as an option for existing industries in that city, and intended for 

various other industrial segments. To develop the work and obtaining the data and 

information was used in literature, map of the city, various documents and interviews, 

the data are presented and discussed according to the literature.  

 

Keywords: eucalyptus, raw materials, reforestation.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cultivo do eucalipto e a introdução deste na economia brasileira é reflexo 

de um conjunto de ações do homem realizadas no decorrer da história do 

desenvolvimento das sociedades. 

A Revolução Neolítica, com o desenvolvimento da agricultura, é o marco da 

humanidade sobre o rápido avanço rumo ao desenvolvimento tecnológico e controle 

da natureza. A explosão de desenvolvimento vivenciada pela humanidade ao longo 

dos séculos e, especificamente, nos últimos 50 anos, trouxe inúmeros benefícios, 

mas também, apresenta prejuízos inestimáveis, junto da capacidade de intervenção 

do ser humano. 

Assim, os reflexos ambientais oriundos da forma de apropriação da 

natureza podem representar o dispositivo natural para estabelecer um limite às 

ações do homem no meio ambiente, tendo em vista que o atual modelo de 

desenvolvimento da sociedade industrial está, praticamente, esgotado, pois ocorreu 

de forma desordenada, sem planejamento, com altos níveis de produção e 

degradação ambiental em nome de uma economia crescente. 

No entanto, medidas como as propostas pela Agenda 21 (Rio de Janeiro, 

1992), sugerem limites para o desenvolvimento afirmando ser possível, 

tecnicamente prover as necessidades mínimas da população, até o próximo século, 

de forma sustentável, ou seja, suprir as próprias necessidades do presente sem 

comprometer as gerações futuras e, entre elas está a dimensão ecológica e 

ambiental que inclui o uso racional do estoque de recursos naturais incorporados às 

atividades produtivas. 

Isso implica no planejamento de reflorestamentos para suprir as demandas 

industriais de uma sociedade inserida no sistema capitalista, cuja conjuntura afeta 

todas as espécies de vida sobre o planeta, seus ecossistemas e sua biodiversidade, 

e um dos componentes dos reflorestamentos que, gradativamente, vem encontrando 

utilidade no meio industrial é o eucalipto com mais ou menos 20 espécies com boa 

adaptação no Brasil. 

Nos últimos anos a redução das florestas foi significativa, nos países em 

desenvolvimento chegou a mais de 50% devido à expansão agrícola e urbana e 

exploração industrial; estima-se que até o ano de 2050 a área florestal por pessoa 

no mundo passará de 0,56 hectares/pessoa para 0,38 hectares/pessoa. 

 



 15

Nesse sentido, o reflorestamento ganha conotação significativa por 

representar opção em potencial para a sobrevivência e crescimento industrial e, e 

entre as espécies florestais de crescimento rápido (considerando que algumas 

espécies demoram mais de 60 anos para ficarem prontas), destaca-se o eucalipto, 

objeto deste estudo, o qual pretende identificar as espécies existentes no Município 

de Rio Azul, bem como a capacidade de expansão da região e o destino final do 

produto como matéria prima industrial. 

Considerou-se para o desenvolvimento deste estudo, além da relevância 

acadêmica, o fato de que plantações florestais destinadas à produção de madeira 

para energia, celulose e processamento mecânico, são, potencialmente, mais 

responsáveis pela formação dos macro-indicadores econômicos do setor florestal 

brasileiro que as florestas nativas, sendo que estas dispõem de quase 500 milhões 

de hectares disponibilizados para produção, enquanto que, apenas, 5 milhões 

destinam-se ao plantio de eucalipto (3 milhões), pinus (1,8 milhões) e o restante 

para espécies como seringueira, acácia, teca, e outras. 

Assim, a questão que deu origem a este trabalho buscou respostas sobre as 

condições e capacidade de expansão da cultura do eucalipto em Rio Azul como 

opção de desenvolvimento socioeconômico, considerando a produção de energia a 

partir de fontes renováveis como a biomassa de origem florestal. 

Com base nessas informações e tendo em vista o levantamento da 

quantidade de eucaliptos plantados no Município de Rio Azul, espera-se que os 

resultados ofereçam subsídios suficientes para identificar a capacidade de expansão 

dessa cultura no referido Município, de forma planejada para a sustentabilidade a 

partir de investimentos nessa espécie, além do caráter social que este estudo 

representa, pois remete o leitor à reflexões sobre a economia (produção e consumo) 

articulada aos aspectos ambientais.  

E, para tanto, objetivou-se saber quais as espécies de Eucalipto cultivadas 

no Município de Rio Azul e os reflexos dessa cultura como opção viável para 

economia industrial com valor econômico e social, analisar o potencial de expansão 

dos reflorestamentos de eucalipto no município em questão e verificar o uso da 

matéria prima do eucalipto e o destino da mesma nos diversos segmentos 

industriais. 
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1.1 PROBLEMA 

 

 

Considerando a produção de energia a partir de fontes renováveis como a 

biomassa de origem florestal, o Município de Rio Azul apresenta condições e 

capacidade de expansão da cultura do eucalipto como opção de desenvolvimento 

socioeconômico? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar o levantamento estatístico de espécies de Eucalipto cultivadas no 

Município de Rio Azul e os reflexos dessa cultura como opção viável para economia 

industrial com valor econômico e social. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

I. Identificar as espécies mais utilizadas no reflorestamento de eucalipto, 

na região de Rio Azul; 

II. Analisar o potencial de expansão dos reflorestamentos de eucalipto no 

município em questão; 

III. Verificar o uso da matéria prima do eucalipto e o destino da mesma nos 

diversos segmentos industriais. 
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS E HISTÓRICO DO EUCALIPTO 

 

O eucalipto é uma espécie arbórea pertencente à família das Mirtáceas e 
nativa, principalmente, da Austrália. São mais de 670 espécies conhecidas 
apropriadas para cada finalidade de aplicação da madeira. No Brasil, seu 
cultivo em escala econômica deu-se a partir de 1904, com o trabalho do 
agrônomo silvicultor Edmundo Navarro de Andrade, para atender a 
demanda da Companhia Paulista de Estradas de Ferro. Mais precisamente 
a partir de 1965, com a lei dos incentivos fiscais ao reflorestamento, sua 
área de plantio no Brasil aumentou de 500 mil para 3 milhões de hectares. 
(RECH, 2007, p. 51). 
 

O eucalipto chegou ao Brasil em 1904 motivado pelas necessidades de 

lenha, postes e dormentes para a estrada de ferro na região Sudeste. Por volta de 

1950, passou a ser utilizado como matéria prima para o abastecimento das fábricas 

de papel e celulose. 

No início do século XX, quando o eucalipto chegou ao Brasil, sua produção 

atendia, conforme Cruz (2007), às demandas das comunidades e seu principal 

destino era a produção de madeira e lenha; na década de 60 o governo passou a 

oferecer incentivos fiscais para as empresas ligadas ao ramo de produção e 

exportação de celulose e papel. 

No entanto, com a crise de escassez de madeira nos países ricos, 

especialmente para a indústria de papel, os empresários passaram a ver no Brasil 

um ambiente propício para investimento nessa monocultura, visão motivada pelo 

clima quente e tropical que oferece ao eucalipto grande capacidade de realizar a 

fotossíntese promovendo seu rápido crescimento adaptando-se às situações 

edafobioclimaticas¹ do Brasil. 

 

 

________________________________ 
¹edafobioclimaticas: A expressão ‘condições edafoclimáticas’ funciona como combinatória lexical 
(resulta da combinação de duas palavras). As duas palavras, condições e edafoclimáticas (sem hífen), 
tendem a co-ocorrer, ou seja, têm um índice muito elevado de ocorrência preferencial no discurso. 
Quanto ao seu significado, a expressão ‘condições edafoclimáticas’ refere-se às características 
definidas a partir de fatores do meio, tais como, o clima, o relevo, a litologia, a temperatura, a 
humidade do ar, a radiação, o tipo de solo, o vento, a composição atmosférica e a precipitação pluvial. 
As condições edafoclimáticas são relativas à influência dos solos nos seres vivos, em particular nos 
organismos do reino vegetal, incluindo o uso da terra pelo homem, a fim de estimular o crescimento 
das plantas. Fonte: VIANA, 2007, p. 01. 
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No início, as promessas de emprego iludiram os povos ‘geraiszeiros’. A 
produção do eucalipto só gerou emprego na época chamada 'catação de 
toco'. Com a demanda de carvão na região do Vale do Jequitinhonha e do 
norte de Minas, as famílias passaram a retirar madeira da vegetação nativa, 
já que não podiam cortar os eucaliptos porque eles pertenciam as 
empresas, ocasionando um desmatamento em massa. Esse passou a ser 
um meio de vida por muito tempo para essas pessoas que tiveram suas 
terras tomadas e ficaram sem a produção agrícola e sem o gado por conta 
dos eucaliptos. Os indígenas e quilombolas, maiores vítimas do plantio do 
eucalipto no norte do Espírito Santo, até hoje lutam para reaver suas terras 
tomadas pelo governo e cedidas para as empresas multinacionais. (CRUZ, 
2007, p. 04). 

 

Complementando a informação de que a planta se apresenta com um 

crescimento rápido adaptando-se às situações edafobioclimaticas, Machado (2009), 

apresenta um quadro com a caracterização das espécies indicando a região mais 

apropriada para o plantio, a utilização da madeira e o comportamento da espécie. 

 
Quadro 01 – Características do Eucalipto 
LOCALIZAÇÃO 

DA 
PROPRIEDADE 

AGRÍCOLA 

USO DA MADEIRA EUCALIPTO 
INDICADO 

COMPORTAMENTO 
DA ESPÉCIE 

Em regiões 
sujeitas a 
geadas severas 
e frequentes. 

Fins energéticos 
(fonte de energia ou 
carvão vegetal) e 
serraria.  

E.  dunnii Apresenta rápido 
crescimento e boa 
forma das árvores. 
Apresenta dificuldades 
na produção de 
sementes. 

Em regiões 
sujeitas a 
geadas severas 
e frequentes.  

Fins energéticos 
(fonte de energia ou 
carvão vegetal). 

E. benthamii Boa forma do fuste, 
intensa rebrota, fácil 
produção de sementes. 
Requer volume alto de 
precipitação 
pluviométrica anual. 

Em regiões 
livres de geadas 
severas.  

Fins energéticos 
(fontes de energia ou 
carvão vegetal), 
celulose de fibra 
curta, construções 
civis e serraria. 

E. grandis  Maior crescimento e 
rendimento volumétrico 
das espécies. Aumenta 
a qualidade da madeira 
com a duração do ciclo. 

Em regiões 
livres de geadas 
severas.  

Uso geral.  E. urophylla  Crescimento menor que 
E. grandis, boa 
regeneração por 
brotação de cepas. 

Em regiões 
livres de geadas 
severas. 

Fins energéticos, 
laminação, 
estruturas, caixotaria, 
postes, escoras, 
mourões, celulose. 

E. saligna  Madeira mais densa 
quando comparado ao 
E.E.grandis menos 
suscetível à deficiência 
de Boro 
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Em regiões 
livres de geadas 
severas. 

Fins energéticos, 
serraria, postes, 
dormentes, mourões, 
estruturas, 
construções. 

E. 
camaldulensis  

Árvores mais tortuosas 
recomendado para 
regiões de déficit 
hídrico anual elevado.  

Em regiões 
livres de geadas 
severas.  

Fins energéticos, 
serraria, postes, 
dormentes, mourões 
estruturas, 
construções. 

E. tereticornis Tolerante à deficiências 
hídricas, boa 
regeneração por 
brotação das cepas.  

Em regiões 
livres de geadas 
severas.  

Serraria, laminação, 
marcenaria, 
dormentes, postes, 
mourões. 

E. maculata  Apresenta crescimento 
lento inicial. Indicado 
para regiões de elevado 
déficit hídrico.  

Em regiões 
livres de geadas 
severas.  

Fins energéticos 
(fonte de energia ou 
carvão vegetal), 
construções civis e 
uso rural e 
agrosilvopastoris.  

E.cloeziana  Excelente forma do 
fuste, durabilidade 
natural, alta resistência 
a insetos e fungos. 

Fonte: MACHADO, 2009, p. 21. 
 

Em relação ao clima do Brasil para o cultivo do eucalipto, há duas regiões 

(tropical e subtropical) consideradas favoráveis conforme Rech (2008), a região 

sudeste, na qual predomina o clima tropical e concentra a maior área plantada, não 

sendo sujeita a geadas intensas, e as regiões acima do paralelo 24º Sul, em que o 

clima predominante é tropical. 

O clima é considerado o primeiro parâmetro delimitante do uso das espécies 

de eucalipto para o plantio. E, não menos importante, está a finalidade do uso da 

madeira (matéria prima) do eucalipto. 

Rech (2008), aponta a utilização dessa matéria prima como garantia de 

suprimento para as indústrias de papel e celulose, siderurgia a carvão vegetal, 

lenha, serrados, compensados, lâminas e painéis reconstituídos (aglomerados, 

chapas de fibra e MDF). 

Conforme perspectivas de crescimento da demanda de consumo, estima-se, 

conforme Rech (2008), há necessidade de plantio em cerca de 630 mil hectares/ano, 

fato atribuído pela Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), sendo 170 mil ha/ano 

para a celulose, 130 mil ha/ano para a madeira sólida, 250 mil ha/ano para carvão 

vegetal e 80 mil ha/ano para energia. 
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2.2 SEMENTES 

 

As sementes de eucalipto, conforme Fantinatti (2004), apresentam formato 

arredondado e cores disformes em tons de preto, cinza-claro e acastanhado. 

Para serem utilizadas no plantio devem  ser de boa procedência e, segundo 

Machado (2009), deve-se exigir os atestados de fitossanidade, além dos resultados 

analíticos do grau de pureza e germinação; cuidados como esses, favorecem a 

obtenção de florestas produtivas. 

 

 

 
                        Figura 01: Sementes de eucalipto  
                        Fonte: MACHADO, 2009, p. 22. 
 

Há sementes de boa qualidade encontradas no mercado com várias 

tecnologias de produção e grau de melhoramento das árvores produtoras de 

sementes. 

Para sementes florestais são exigidos alguns graus de melhoramento 

genético como, por exemplo, o primeiro tipo produzido na Área de Coleta de 

Sementes (ACS): 

 

Área de Coleta de Sementes (ACS), é um povoamento comercial 
considerado de boa qualidade, onde algumas árvores de melhor qualidade 
aparente (melhor fenótipo) são selecionadas para a coleta de sementes. 
Como essas árvores matrizes não são selecionadas com base no seu valor 
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genético e, ainda, são polinizadas por qualquer árvore em sua volta, o valor 
genético das suas sementes é limitado. (MACHADO, 2009, p. 22). 
 

Defeitos como baixo vigor, má formação e outros, de acordo com Machado 

(2009), são suficientes para que plantas com essas características sejam 

descartadas no processo de produção de mudas; esse é considerado o segundo tipo 

de categoria de semente e apresenta custo reduzido e garante maior adaptabilidade 

ao local de produção. 

 

Área de Produção de Sementes (APS), é um povoamento isolado de outros 
da mesma ou de espécies afins, de excelente desempenho quanto à 
produtividade e à qualidade das árvores, que é submetido a desbastes 
seletivos, em várias etapas, deixando somente as melhores árvores. Nesse 
processo, abre-se amplo espaçamento entre as árvores, proporcionando 
condições para que as remanescentes desenvolvam suas copas e 
produzam grandes quantidades de sementes. (MACHADO, 2009, p. 22). 

 

A qualidade genética das sementes produzidas na APS é melhor do que as 

produzidas por ACS, uma vez que, são produzidas por árvores selecionadas, 

polinizadas por outras e selecionadas na mesma intensidade. 

A maior vantagem da semente APS está na combinação do melhoramento 

genético na produtividade e qualidade com melhorias na adaptabilidade local. 

Um terceiro tipo de sementes é obtido no Pomar de Sementes (PS). 

 

O pomar de sementes é o povoamento constituído de matrizes com alto 
grau de seleção genética, manejado e destinado a produzir sementes 
melhoradas. Normalmente, é composto de clones de um número reduzido 
de árvores de alto valor genético, ou de mudas produzidas com suas 
sementes. As árvores matrizes componentes do pomar são selecionadas 
para algumas características específicas como alta produtividade em 
alguma região específica, rápido crescimento, densidade de madeira, 
tolerância a fatores adversos do ambiente, entre outros. (MACHADO, 2009, 
p. 22). 

 

Assim, é necessária a especificação de cada pomar em relação às 

características de seleção a que seus componentes foram submetidos. 

  No que se refere à qualidade genética das sementes produzidas no pomar, 

esta é a melhor possível, conforme Machado 2009, garantindo a origem de mudas 

mais fortes, homogêneas e em número baixo de descartes, aumentando a eficiência 

do viveiro e a produtividade de floresta originária das mudas em questão. 
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2.3 PRODUÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DE EUCALIPTO PARA FIBRA CURTA 

 

As vantagens da celulose de eucalipto produzida, principalmente, na 
América Latina, tem feito com que parte da produção mundial migre para 
países fortes na plantação de eucalipto e também no domínio de produção 
da celulose de fibra curta derivada desta madeira. A América Latina sofre 
hoje uma revolução industrial na área de celulose e papel. [...] Com o 
crescimento da celulose de fibra curta no mundo a tecnologia usada na 
fibra longa, historicamente, mais cara e que deriva em produtos como o 
papel jornal, por exemplo, também deve migrar para fibra curta. Isso 
porque, os grandes investimentos de multinacionais, como a asiática APP e 
a Internacional Paper e também das nacionais, como Suzano, VCP e 
Klabin deverão permitir a produção, cada vez mais, de uma variedade 
maior de papéis com fibra curta, ampliando este mercado. (BARNDEN, 
2006, p. 01). 

  

Essa migração de empresas da Europa e Estados Unidos da América (EUA), 

deve-se, conforme Barnden (2006), à descoberta do eucalipto, matéria-prima que 

está provocando uma nova revolução industrial. 

 

O eucalipto, que produz a celulose de fibra curta, pode ser cortado em até 
8 anos e esta é uma grande vantagem, sem contar que a América Latina é 
um mercado ainda muito pouco explorado como consumidor de papel. A 
mudança geográfica da produção de celulose e de papel no mundo 
começa a fazer da América do Sul e China as regiões centrais para o futuro 
do setor. A migração das maiores empresas do mundo para estas regiões 
deverá fazer, em curto espaço de tempo, com que o preço global do papel 
de fibra curta se equipare ao de papel de fibra longa. Historicamente, a 
fibra curta foi mais barata. Segundo nossa 8ª edição da Pesquisa Global 
sobre a Indústria de Papel e Celulose da PWC, os produtores latino-
americanos registraram crescimento de 21% nas vendas e de 41% na 
receita líquida em 2004, na comparação com 2003. (BARNDEN, 2006, p. 
02). 

 

Para esclarecer melhor o que seria papel de fibra longa e fibra curta, Barnden 

(2006), cita como exemplo do primeiro, o papel jornal, e para o segundo, o papel 

sulfite usado em impressoras. 

Especialistas, segundo Velásquez (2006), afirmam que, para não perderem a 

competitividade, as empresas que produzem fibra longa, deverão investir também 

em fibra curta procurando mesclar suas tecnologias como estratégias para se 

manterem no mercado, contribuindo, dessa forma, para que o valor da fibra curta 

aumente. 

 
Com o aumento do consumo de papel em todo o mundo nos últimos anos, 

Barnden (2006), afirma que esse material deverá substituir outros materiais, além de 
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ser utilizado em combinações com o plástico e o alumínio para embalagens de 

alimentos e bebidas. 
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2.4 DEMANDA DE CONSUMO E EUCALIPTO NO BRASIL. 

 

O mercado florestal tem melhorado muito, motivado pelo aquecimento da 

economia internacional e brasileira. A figura 02 abaixo ilustra a matéria prima 

pesquisada neste trabalho  

 

  
 Figura 02: Madeira de eucalipto 
 Fonte: http://salvador.olx.com.br/dormentes-toretes-postes-toras-de-eucalipto-disponiveis-inclusive- 
citriodoro-iid-21185840  
 
    

De acordo com Rech (2007), a produtividade de eucalipto no Brasil tem 

atingido índice cerca de dez vezes mais que a produção dos países líderes deste 

mercado, cujo crescimento das florestas pode ser comparado como, por exemplo, 

com a Finlândia (país tradicionalmente florestal), cuja média de rendimento é de 5 

m³ /ha. Ano; Portugal 10 m³/ ha.ano; Estados Unidos 15 m³/ ha.ano; África do Sul 18 

m³/ ha.ano e Brasil 35 m³/ há.ano, com perspectivas para atingir de 60 a 70 m³ / há, 

nos próximos quatro anos. 

 

Os projetos de reflorestamento, independente da espécie plantada, 
caracterizam-se pelo elevado risco, técnico e econômico, a que estão 
sujeitos. Na maioria das vezes, estes riscos estão associados ao longo 
prazo, onde tudo se torna possível de ocorrer, como incêndios, pragas, 
doenças, sinistros, volatilidades de mercado e preços, afetando a 
viabilidade e a atratividade destes projetos. Outra característica negativa 
deste tipo de projeto é o preço ainda baixo do produto florestal (madeira), 
em razão da existência de uma condição de mercado onde a competição 
se faz de forma imperfeita, prejudicial no curto prazo aos produtores rurais 
e, no médio e longo prazo às empresas e consumidores. (RECH, 2007, p. 
52). 
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Porém, Rech (2007), diz que observam-se mudanças no mercado 

relacionadas ao aumento da demanda por madeira que, sem a oferta 

correspondente, produz a elevação dos preços. 

Para o autor acima citado, diferente do projeto agrícola, este tipo de projeto 

de plantação de eucalipto, não produz reflexos imediatos no aumento da oferta, pois 

do plantio à colheita, o período é de seis a sete anos, nesse intervalo de tempo, os 

preços continuam se elevando. 

Sob os aspectos positivos do eucalipto ou eucaliptocultura, Rech (2007), 

salienta o fato de ser uma planta exótica sem restrição legal para o corte, podendo 

ser plantada em locais diversos e diferentes escalas para a produção de lenha, 

carvão, celulose, desdobros, móveis, construções, apicultura, óleos, taninos e 

quebra-ventos. 

Entretanto, nem todos veem com ‘bons olhos’ a dedicação a esse tipo de 

cultura. De acordo com Rech (2007), as principais especulações alegam ser uma 

espécie exótica que piora o déficit hídrico do solo, diminui a fertilidade e o pH da 

terra, espanta a fauna, as plantações passam a formar grandes latifúndios e 

monocultura, demonstra pouca contribuição na geração e formação de renda e 

emprego, reduz a propriedade rural e motiva o êxodo rural. 

Segundo Couto e Dubé apud Couto, Muller e Tsukamoto Filho (2003), um 

argumento bastante utilizado era o de que as plantações de eucalipto são 

responsáveis pela degradação do solo e assoreamento dos mananciais hídricos, 

fato que não mais pode ser comprovado a partir de 1994, quando as práticas 

silviculturais extinguiram o uso da queima e do preparo convencional do solo para 

plantação de eucaliptos. 

Outra característica ditada por Evans apud Couto, Muller e Tsukamoto Filho 

(2003), é a de maior absorção de água em plantios de eucaliptos do que em outras 

culturas pelo alto metabolismo e capacidade de produzir sistema radicular bastante 

desenvolvido, mas que é explicável para Couto e Dubé apud Couto, Muller e 

Tsukamoto Filho (2003), como peculiaridade de apenas algumas espécies dessa 

planta. 

Em relação ao sistema radicular do eucalipto, este pode alcançar os lençóis 

freáticos apenas em regiões em que estes são superficiais como, margens de rios e 

represas ou planícies cultiváveis, nessas condições, Calder apud Couto, Muller e 
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Tsukamoto Filho (2003), e Reynolds et al. apud Couto, Muller e Tsukamoto Filho 

(2003), confirmam que pode ocorrer significativa absorção de água. 

Estudos científicos, conforme Gut (1998), demonstram que para cada 

tonelada de matéria seca produzida em florestas plantadas, são retirados do ar 3,6 

toneladas de CO2 e liberados 1,3 toneladas de O2 para a atmosfera. 

A redução da biodiversidade é outro questionamento levantado pela crítica, 

conforme Evans apud Couto, Muller e Tsukamoto Filho (2003); porém, Berndt (1992), 

argumenta que esse efeito pode ser minimizado diante da adoção de técnicas 

adequadas de manejo da floresta plantada, bem como da floresta nativa. 

Em meio a essas controvérsias o mercado vai manifestando sua demanda 

crescente, uma vez que o aumento da produção global de madeira serrada de 

folhosa, conforme Rech (2007), passou de 100 milhões/m³/ano em 1970, para 132 

milhões/m³/ano em 1990; em 2001, a produção caiu para menos de 100 

milhoes/m³/ano, como consequência do aumento das pressões ambientais e 

aumento de madeira oriunda de florestas plantadas. 

 

Por outro lado a produção de toras de eucalipto de plantios homogêneos 
para serraria e laminação está estimada em cerca de 3 milhões/m³/no. 
Deste total, o Brasil é responsável por 37%, seguido da Argentina, África 
do Sul, Austrália e Uruguai. Em 2015, a colheita total de toras (serraria e 
laminação), está estimada para 10 a 11 milhões/m³/ano, sendo que 1,5 
milhões/m³/ano (13%), espera-se que seja tora de desbaste. (RECH, 2007, 
p. 54). 

 

 Nesse contexto, Rech (2007), enfatiza que o eucalipto representa um 

percentual de 22%, uma porção significativa da colheita global de madeira roliça de 

folhosa, mas seu índice de representação da porção global de madeira serrada de 

folhosa ainda é bastante reduzido, cerca de 2%. 

Rech (2007), aponta para a dificuldade em encontrar dados sobre madeira 

serrada de eucalipto, pois ainda essas informações não estão sistematizadas e 

encontram-se com disponibilidade muito limitada, dificultando a publicação de dados 

mais concisos e reais. 
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2.5 ESPÉCIES DE EUCALIPTO 

 

O nome eucalipto deriva do grego: eu (= bem), e kalipto (=cobrir), referindo-
se à estrutura globular arredondada de seu fruto, caracterizando o opérculo 
que protege bem as suas sementes. O eucalipto pertence à família das 
Mirtáceas e é nativo da Austrália, onde cobre 90% da área do país, 
formando densos maciços florestais nativos. Segundo Flora of Austrália, 
existem mais de 700 espécies identificadas do gênero Eucalyptus. 
Aproximadamente 200 dessas espécies são consideradas recentes, tendo 
sido descritas nos últimos quinze anos e se somaram às 513 espécies, 
anteriormente descritas e publicadas em janeiro de 1987. A maioria das 
novas espécies é considerada endêmica no oeste da Austrália e muitas 
espécies são consideradas arbustivas. (RECH, 2008, p. 54). 

 

Das 700 espécies, Rech (2008), diz que apenas duas não ocorrem de 

maneira natural na Austrália, o Eucalyptus urophylla e o Eucalyptus deglupta. 

A espécie E. grandis, de acordo com Rech (2003), ocorre naturalmente na 

Austrália, ao norte do estado de New South Wales. A madeira dessa espécie é 

considerada medianamente leve e de fácil manejo em trabalho de usinagem. Apesar 

de apresentar baixa estabilidade, possui intensa permeabilidade. A madeira 

proveniente de plantações de ciclo longo é empregada intensivamente na Austrália, 

África do Sul, Brasil e Argentina no setor de construção e como matéria prima para 

fabricação de móveis.  

No entanto, Rech (2003), diz que, essa espécie, sendo oriunda de 

plantações em ciclos curtos é empregada em caixotaria, paletes, carvão e mourões. 

Como a espécie mais plantada no mundo, é considerada uma das mais versáteis e 

indicadas para uso múltiplo. A madeira oriunda de árvores com rápido crescimento 

apresenta problemas de empenamento, contrações e rachaduras, em operações de 

desdobro e secagem. No entanto, manejada de forma conveniente é excelente para 

serraria e laminação, além de ser a principal matéria prima para as indústrias de 

celulose, painéis aglomerados e chapas duras.  

Em relação à espécie E. dunnii, Rech (2008), enfatiza seu rápido 

crescimento e boa forma das árvores, porém, a planta demonstra dificuldades na 

produção de sementes. 

 Para Duarte e Reis (2007), a árvore produz, anualmente, certo volume de 

madeira. A parte jovem da árvore, formada por camadas exteriores, formam o 

alburno, cuja função é conduzir a seiva para as folhas. 
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Quando a árvore atinge uma certa idade, as camadas mais antigas de 
alburno cessam sua atividade condutora de seiva e se transformam em 
cerne cuja coloração é mais escura. Essa transformação é importante, na 
medida em que ela é responsável pela durabilidade natural da madeira. Por 
seu turno, o alburno sempre permanecerá susceptível aos agentes 
biológicos, fungos e insetos. (DUARTE e REIS, 2007, 80). 

 

Atualmente, o eucalipto vem adquirindo importância como matéria prima 

para construção civil e moveleiro, inicialmente em construções rurais, móveis 

rústicos e, posteriormente, como componente de casas e móveis sofisticados. 

Duarte e Reis (2007), afirmam ser uma excelente opção de renda para produtores 

rurais.  
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2.6 MEIO AMBIENTE 

 

 

A biosfera vem sofrendo, ao longo da história, profundas alterações com 

grau correlacionado às atividades humanas, presentes, de acordo com Dias (2004), 

nos índices de perda da biodiversidade, degradação do solo, mudanças 

hidrológicas, atmosféricas e climáticas, em que o ser humano também testemunha e 

experimenta a perda da sua diversidade cultural.  

De acordo com a Lei 6.938/81, o termo degradação da qualidade ambiental 

é definido como toda alteração adversa das características do meio ambiente. 

Integram essas características os recursos atmosféricos, as águas superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a 

fauna e a flora (art. 3°, V, da Lei n. 6.938/81).  

A Lei da Política Nacional do Meio Ambiente que conceitua poluição define 

degradação da qualidade ambiental como resultantes de atividades que direta ou 

indiretamente: 

 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem 
condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem 
desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias 
do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos (art. 3°, III, da Lei n. 6.938/81). 
(SIRVINSKAS, 2002, p. 114).  

 

Um fator de grande relevância é o desflorestamento, que ocorre com 

objetivos diversos ao redor do mundo, porém, conforme Sirvinskas (2002),  as 

formas que mais se difundem são para o cultivo, associada a fronteiras de 

colonização, também constituídas por extração de madeira e pastagens.  

A área ocupada atualmente por florestas, conforme descreve Dias (2004), é 

de apenas 21%. As estimativas das mudanças de uso dessas terras são discutíveis, 

com problemas de dados, definições e métodos. A África, a América Latina e a Ásia 

dispõem de 12 milhões de km² dessa fitofisionomia, onde se opera um 

desflorestamento anual em torno de 75.000 km².  

O autor citado analisa as conseqüências dessa distribuição e sugere uma 

correlação direta com o crescimento populacional daquelas áreas, com a pobreza e 

a ignorância dos princípios ecológicos.  
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Nesse contexto, a população deve estar consciente acerca da necessidade 

de se preservar o meio ambiente.  

 

A sustentabilidade do planeta, sem dúvida alguma, está nas mãos do 
homem, o único ser capaz de, com suas ações, romper o equilíbrio 
dinâmico produzido espontaneamente pela interdependência das forças da 
natureza e modificar os mecanismos reguladores que, em condições 
normais, mantém ou renovam os recursos naturais e a vida na Terra. Não 
se trata de ser contra o progresso, mas de promover e compatibilizar 
desenvolvimento econômico-social com os requisitos ambientais mínimos, 
utilizando e conservando de modo racional os recursos naturais, e 
solidarizando-se sincronicamente (nos tempos presentes) e 
diacronicamente (através dos sucessivos tempos) com toda a humanidade. 
O destino das gerações futuras encontra-se assim, nas mãos das 
presentes gerações. (MILARÉ 2001, p. 246). 

 

Conforme Raven apud Dias (2004), as áreas cobertas por campos e 

pastagens não têm sofrido grandes alterações, nos últimos 160 anos, conforme 

relatórios da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations - FAO), o principal processo de 

mudança ocorre através da conversão dessas áreas por desflorestamento ou para a 

produção de grãos.  

Para Dias (2004), a expansão urbana, ocorrida nas duas últimas gerações, 

é responsável pela criação das áreas mais profundamente alteradas na biosfera, 

estabelecendo ali intensos metabolismos de alta carência energética e material para 

o seu funcionamento. Na verdade, foi a partir da formação dos aglomerados urbanos 

que as relações ser humano-natureza se tornaram mais complexas. 

Nesse sentido, Dean (1996), lembra que não é recente a preocupação em 

preservar parte das matas das propriedades, ao contrário, é bastante antiga no 

Brasil, pois, desde o Brasil Colônia diante da escassez da madeira adequada para a 

construção das embarcações da frota portuguesa, foram expedidas as chamadas 

‘cartas régias’ que declaravam propriedade da Coroa toda madeira naval, 

denominada ‘madeira de lei’, designação ainda presente nos dias atuais referindo-se 

à madeiras nobres do País. 

No entanto, a iniciativa de criar um Código Florestal só surgiu em torno de 

1920, com a formação de uma sub-comissão para elaborar o anteprojeto do futuro 

Código Florestal, pelo presidente Epitácio Pessoa. E, em 1934, segundo Joels 

(2002), o projeto foi transformado no Decreto nº 23.793 ficando conhecido como o 

Código Florestal de 34.  
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O Código Florestal, Lei nº 4.771 de 15/09/65, cita inúmeras alterações, a 

partir de leis e medidas provisórias, as quais demonstram a dificuldade dos 

legisladores em conciliar os interesses dos envolvidos na questão como, por 

exemplo: acrescentar código florestal...... 

 

SEÇÃO V  

DO MEIO AMBIENTE 

Art. 

170 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Município e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações, garantindo-se a proteção do ecossistema e o uso racional dos recursos 

ambientais.  

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público Municipal 

cumprir, e fazer cumprir, os preceitos e normas enumeradas no § 1º  do artigo 

207, da Constituição Estadual.  

§ 2º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

§ 3º - As pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades poluidoras terão, definidas 

em Lei Estadual, as responsabilidades e as medidas a serem adotadas com os 

resíduos por elas produzidas, e obrigadas, sob pena de suspensão do 

licenciamento, a cumprir as diretrizes estabelecidas pelo órgão competente, na 

forma da Lei.  

Art. 

171 

Ficam preservadas as matas existentes nas cabeceiras, nascentes e margens dos 

rios que servem para captação de água ao consumo da população.  

Art. 

172 

O Município criará  e manterá viveiro de formação de mudas, para o 

reflorestamento e preservação do meio ambiente.  

§ 

único- 

No viveiro, deverá  conter mudas de erva-mate, eucalipto, araucária, pinus e 

outras variedades que se desenvolvam na região. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para obtenção de dados e informações, utilizou-se o mapa de localização do 

Município disponibilizado pelo Instituto de Terras, Cartografias e Geociência (ITCG – 

anexo A). 

Também foram consultadas fontes de material impresso como, livros, 

revistas, panfletos, periódicos e outros, além de consultas a material on line 

(Internet), documentação do acervo da Prefeitura Municipal de Rio Azul e outros. 

Para a coleta de dados sobre o plantio de eucalipto e questões ligadas a essa 

atividade, contando com o apoio da Empresa do Brasil em Desenvolvimento 

Agropecuário (EMATER), local, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

Associações de Produtores Rurais e Associação dos Fumicultores do Brasil 

(AFUBRA). 

Outro instrumento utilizado foi uma entrevista (anexo B), contendo seis 

questões, elaborada e aplicada no período de janeiro a julho de 2009 aos 

proprietários de plantações de eucalipto no Município de Rio Azul, Estado do 

Paraná. 
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4 IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

 

4.1 RIO AZUL 

 

 

Rio Azul foi criado por meio da Lei Estadual nº 1.759, de 26 de março de 

1918 sendo instalado em 18 de julho do mesmo ano, como desmembramento de 

São João do Triunfo.  

Localizado na Região Centro Sul do Paraná, o Município de Rio Azul, teve 

início por volta do ano de 1885 com o trabalho de penetração e desbravamento do 

sertão. 

Sua primeira denominação foi Roxo Ruiz e, em dezembro de 1902, foi 

inaugurada a estação ferroviária sob a denominação do povoado, de Estação Roxo 

Ruiz.  

A colonização de imigrantes poloneses e ucranianos, iniciadas na região em 

1908, promoveu grande impulso ao progresso e desenvolvimento da localidade, com 

a introdução das colônias e início de práticas agrícolas e de criação de animais.  

 

4.1.1 Caracterização do Município 

 

 O município de Rio Azul se caracteriza por: 

• Instalado em 14 de julho de 1918 

• Área: 62.772/ha 

• População Total: 13.026 habitantes 

• População Rural: 8.693 habitantes 

• População Urbana: 4.333 habitantes 

 

4.1.2 Localização 

 

• Altitude: 856m 

• Latitude sul: 25° 43’ e Longitude Oeste - GR 50°47’ 
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O município de Rio Azul (anexo A), localiza-se na região Centro sul do 

Paraná. Ao sul, confronta-se com Mallet e São Mateus do Sul, ao Norte com Irati, ao 

Leste com Rebouças, ao Oeste com Inácio Martins e Cruz Machado. Está há 193km 

da Capital Curitiba e a 37km de Irati, cidade pólo da região. Abaixo a figura 03 

mostra a vista do Município de Rio Azul 

 

           Figura 03: Vista de Rio Azul por Alexandre Zorek, 2009. 
           Fonte: http://www.ferias.tur.br/fotos/6527/rio-azul-pr.html  
              

 

4.1.3 Aspectos Naturais 

 

O clima é subtropical úmido mesotérmico, verões frescos (temperatura 

média inferior a 22°C), invernos com ocorrência de geadas severas e freqüentes 

(temperatura média inferior a 18°C), não apresentando estação seca. 

• Topografia plana 10%; considerando plana de 0 à 3% de declividade. 

• Suave ondulada 15%; suave ondulada de 4à 12% de declividade. 

• Ondulada 30%; ondulada de 13 à 17% de declividade. 

• Fortemente ondulada 25%; fortemente ondulada de 18 ã 29% de declividade. 

• Montanhosa 20%; montanhosa acima de 30% de declividade. 

Os solos são conhecidos como “terra-roxa, originário das decomposições de 

basalto, formando diversos tipos, tais como:  

1) Latesol roxo distráfico; 

2) Latério vermelho; 

3) Amarelo distráfico; 

4) Brunize-Avermelhado; 
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5) Cambisol húmico distráfico; 

6) Litólico distrófico húmico; 

7) Elitólico eutrófico. 

 

4.1.4 Divisão Municipal 

 

O município, segundo IBGE (2000), é composto por 31 (trinta e uma) 

comunidades e não possui distrito. 

Alteração Toponímica Municipal: Roxo Roiz para Rio Azul alterado, pela lei 

estadual nº 2.645 de 14/04/1929. 
 

4.1.5 Estrutura Fundiária 

 

• Número de propriedades rurais: 2.886 

• Número de produtores rurais: 2.359 

No quadro número dois ilustra as característica do Município, 

principalmente, por agricultores de economia familiar, aproximadamente de 2.300 e 

59 agricultores de outras características. 

 

Quadro 02 – Área média das propriedades  
Número de 

propriedades 

Área média Área total 

1.934 7,38 há 14.273ha 

321 27,66ha 8.881ha 

463 28,32ha 13.116ha 

93 105,54ha 9.816ha 

10 499,2ha 4.992ha 

Outras ----- 11.694ha 

Total 2.886  67.772ha 

Fonte: EMATER de Rio Azul, 2009. 
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4.1.6 Legislação ambiental do Município de Rio Azul 

 

Alteração Toponímica Municipal: Roxo Roiz para Rio Azul alterado, pela lei 

estadual nº 2.645 de 14/04/1929 . 

A lei Orgânica Ambiental de Rio Azul está articulada com a Lei estadual n. 

4.771/65 artigo 2.° e com o Código florestal brasileiro lei 4.771/65, conforme texto 

apresentado na seção 2.6 sob o título Meio Ambiente. 

 

4.1.7 Atividades do Município 

 

O município desenvolve diversas atividades produtivas, destacando-se 

como principal, a agricultura com o cultivo de milho, feijão, soja e fumo. 

Em seguida, vem a pecuária com suinocultura, avicultura de corte e 

bovinucultura de leite e, em terceiro lugar, esta a madeira serrada, laminação, 

energia e mourões. 
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5 RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 ESPÉCIES E QUANTIDADE DE EUCALIPTO PLANTADOS EM RIO AZUL 

 

Os resultados demonstraram que entre as espécies plantadas na região, E. 

dunnii e E.grandis, prevalece a de E. dunnii, com 5.930.747individuos, enquanto que 

a E. E.grandis aparece com 1.293.334, totalizando 7.224.018 unidades. 

 

Tabela 01 – Total de quantidade por espécie de eucaliptos em área de Rio Azul 

ESPÉCIE QUANTIDADE ( hectares) 

E. dunnii 3.355,30ha 

E.grandis 714,88ha 

TOTAL 4.070,18ha 

Fonte: Autora, 2009. 

 

O gráfico 01, ilustra o comparativo das duas espécies em quantidade de 

plantas. Essa diferença deve-se, principalmente, ao clima da região, pois enquanto a 

espécie E.grandis se adapta melhor em regiões livres de geadas severas, a E. 

dunnii apresenta melhor adaptabilidade em regiões sujeitas a geadas severas e 

freqüentes. 

 

 
      Gráfico 01- Total quantidade de plantas por espécies de eucalipto em Rio Azul 
       Fonte: Autora, 2009 
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    Gráfico 02- Representação do percentual de E. dunni e E. grandis plantada em  
                        Rio Azul          
      Fonte: Autora, 2009. 
 

A partir dos dados obtidos do gráfico 02 pode-se transformar a quantidade de 

plantas por metro quadrado por quantidade de área reflorestada com E. dunnii e 

E.grandis. 

Em relação a utilização do eucalipto como matéria-prima, E.grandis é 

utilizada para fins energéticos como fonte de energia e carvão vegetal, além de sua 

utilização para celulose de fibra curta, emprego em construções civis e serrarias. 

Enquanto que a E. dunnii espécie de menor densidade apresenta-se útil 

para fins energéticos, serraria e laminação. 

 

 

5.2 QUANTIDADE DE PLANTA DE EUCALIPTO POR IDADE NO MUNICÍPIO  

 

 A tabela número 02 abaixo ilustra a quantidade de indivíduos da espécie de 

E. dunni de acordo com sua idade, esse dado mostra os períodos de maior plantio 

desta espécie no Município de Rio Azul. 
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Tabela 02 – Idade de Eucalyptus dunnii em Rio Azul 

IDADE  NÚMERO DE INDIVÍDUOS 

1 620.297 
2 403.019 
3 600.622 
4 573.952 
5 672.220 
6 438.460 
7 257.913 
8 538.350 
9 363.800 
10 353.591 
11 170.888 
12 261.544 
13 144.110 
14 241.170 
15 131.710 
16 104.780 
17 54.321 

Fonte: Autora, 2009. 

 

O gráfico número 03 ilustra a maior quantidade de plantas hoje, em Rio Azul, 

com idade de cinco anos, da espécie E. dunnii finalizando seu primeiro ciclo, 

podendo ser utilizada para fins energéticos, papel e celulose. 

 

 
    Gráfico 03- Quantidade de plantas eucalipto E. dunni por idade  

    Fonte: Autora, 2009. 
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 Na tabela de número 03 mostra a quantidade de E.grandis por idade  

 

Tabela 03 – Idade de E.grandis em Rio Azul 

IDADE NÚMERO DE INDIVÍDUOS 

1 6.500 
2 41.250 
3 117.300 
4 126.827 
5 98.340 
6 88.340 
7 31.000 
8 55.700 
9 154.500 
10 94.200 
11 93.221 
12 20.836 
13 63.740 
14 108.500 
15 94.080 
16 99.000 

Fonte: Autora, 2009. 

 

No gráfico número 04 percebe-se a decadência de plantio da espécie 

E.grandis sendo seu pico de maior número de plantas com idade de nove anos, 

entrando no segundo ciclo de colheita.  

Outro motivo que explica a grande diferença entre as duas espécies está no 

período de crescimento das árvores, E. grandis demonstra maior qualidade da 

madeira com maior duração do ciclo e  E. dunnii, além do rápido crescimento 

demonstra boa formação das árvores e, apesar da dificuldade dessa espécie em 

produzir as sementes, existem empresas especializadas nesse ramo que garantem 

a qualidade das sementes. 
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  Gráfico 04- Quantidade de plantas eucalipto E.grandis por idade 
  Fonte: Autora, 2009. 
 

Fato que comprova a necessidade de maior duração do ciclo de vida de 

crescimento da espécie E.grandis é que no Município de Rio Azul, essa espécie 

possui exemplares com idade entre 15 e 16 anos, os maiores períodos de idade de 

eucaliptos encontrados na região analisada. 

Outra informação relevante, diz respeito ao comportamento do plantio da 

espécie E. dunnii observado nos últimos quatro anos que soma um total de 

2.197.890 mudas de eucaliptos, cerca de 37% do total de árvores plantadas desde 

1993. 

 

 

5.3 QUANTIDADE DE EUCALIPTO POR COMUNIDADE 

 

 

As três localidades nas quais constatou-se maior número de exemplares de 

eucalipto plantado, foi a comunidade de Invernada, em terceiro lugar com 339.540 

plantas; em segundo lugar, a comunidade de Butiazal com 374.099 plantas, em 

primeiro lugar, a comunidade de Porto Soares com 382.020 plantas. 
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Tabela 04 – Quantidade de eucaliptos por Comunidade em Rio Azul 

COMUNIDADE NÚMERO DE INDIVÍDUOS 

Água Quente dos Domingues 139.520 

Água Quente dos Rosas 184.075 

Água Quente do Baú 182.825 

Água Quente dos Meiras 230.399 

Barra da Cachoeira 248.726 

Barra do Rio Azul 221.295 

Beira Linha 204.065 

Braço do Potinga 105.600 

Butiazal 374.099 

Cachoeira dos Paulista 228.870 

Charqueada 201.521 

Faxinal São Pedro 237.339 

Faxinal dos Lima 121.730 

Faxinal dos Paulas 309.700 

Faxinal dos Elias 178.840 

Invernada 339.540 

Lageado dos Mellos 207.000 

Marumbi dos Elias 289.640 

Marumbi dos Ribeiros 293.520 

Palmeirinha 260.467 

Pinhalzinho de Cima 157.870 

Pinhalzinho de Baixo 226.224 

Porto Soares 382.020 

Pozinho 125.700 

Rio Azul de Cima 308.700 

Rio Azul dos Soares 325.055 

Rio Vinagre 166.833 

Salto Braço do Potinga 150.700 

Serra Azul 229.133 

Taquari 309.279 

Vila Nova 283.776 

TOTAL 7.224.081 

Fonte: Autora, 2009. 

 

A menor quantidade de exemplares plantados foi constatada na comunidade 

Braço do Potinga 105.600 mil indivíduos, esses números devem-se à pequena 

extensão de terras disponíveis para o cultivo de qualquer cultura. 
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   Gráfico 05 - Percentual de plantas por comunidade de eucalipto E. dunnii e 
                        E.grandis 
   Fonte: Autora, 2009. 
 

O gráfico 05 mostra as comunidades que possuem plantação de eucaliptos, 

constatou-se a pretensão de continuar plantando a espécie E. dunnii como forma de 

melhor aproveitamento das terras e rendimento econômico. 

 

 

5.4 INTENÇÃO EM CONTINUAR O PLANTIO DE EUCALIPTO 

 

A pesquisa revela o grande interesse dos produtores de Rio Azul em 

continuar na atividade florestal. 

O gráfico nº 06, ilustra a intenção de plantio dos produtores, dos 

quatrocentos e cinqüenta e nove produtores rurais, dos quais, 91,2% revelam ter 

pretensão de continuar plantando, e 8,8% dizem não querer plantar justificando-se 

pela falta de terras próprias. 
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 Gráfico 06 – Percentual de proprietários com intenção em continuar plantando  
                        Eucalyptus 
 Fonte: Autora, 2009. 
 

 

5.5 ÁREA DE EXPANSÃO EM HECTARES POR ESPAÇAMENTO  

 

 

O gráfico número 07, revela o maior percentual de 3x2m com 1.858,88ha de 

cuja área de 6m² por planta. Isso mostra a intensão de manejo nas áreas 

reforestada, plantando não apenas para fins energético e, sim matéria-prima para 

beneficiamento. 
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 Gráfico 07 - Área total reflorestada por tipos de espaçamento duas espécies E.    
                         dunnii e E.grandis 
 Fonte: Autora, 2009. 
 

O gráfico número 08 e número 09 ilustram a maior quantidade de mudas de 

ambas as espécie com espaçamento de 3x2m . 

 

 
 Gráfico 08  Quantidade de área por espaçamento da espécie E.grandis 
 Fonte: Autora, 2009 
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   Gráfico 09 Quantidade de área por espaçamento da espécie  E. dunni 
   Fonte: Autora, 2009. 

  

O gráfico número 10 pode-se observar que o maior espaçamento adotado 

em plantios no Município de Rio Azul foi 2x3 com 45,70% da área total reflorestada.  

 

 
  Gráfico 10 - Percentual de área ocupada por tipos espaçamento 
  Fonte: Autora, 2009. 
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5.6 DISTRIBUIÇÃO DE ÁREA EM HECTARES DO MUNICÍPIO 

 

Os dados fornecidos pelo gráfico número 11, revelam o alto índice de terras 

lavravéis, sendo 4.070ha ocupadas com reflorestamento de eucalipto e 7.046ha de 

área podendo estar disposta com reflorestamenmto de outros gêneros. 

 

 
     Gráfico 11 - Distribuição da área total de Rio Azul 
       Fonte: Autora, 2009. 
 

 

O gráfico número 12 revela, em percentual, a quantidade de área passível de 

exploração com cultivo de eucalipto dentro do município, levando em consideração a 

quantidade de terras lavraveis e, outras áreas. Esse dado ilustra que o Município 

comporta o aumento do cultivo de reflorestamento. 

 

 
          Gráfico 12 – Percentuais de áreas para cultivo de eucalipto em Rio Azul 
            Fonte: Autora, 2009. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Entre críticas e defesas, a cultura do eucalipto se expande e vai somando 

números e quantidades em extensas áreas de reflorestamentos. 

Após revisão de intensos e profundos estudos, conceituados pesquisadores 

divulgam que as críticas para o eucalipto (árvore que consome água em excesso, 

provoca erosão e não compartilha espaço com nenhuma outra espécie animal ou 

vegetal), não possuem evidências científicas. 

Ao contrário, constatou-se que é adequado para formação de quebra-ventos, 

excelente para lenha, adequado para utilização em sistemas silvipastoris, além de 

muitos outros citados no decorrer do texto deste estudo. 

Com a realização da entrevista, um trabalho árduo que durou 

aproximadamente seis meses, visitando cada uma das propriedades de Rio Azul, os 

objetivos propostos foram alcançados, ou seja, foram identificadas as espécies 

existentes no Município citado, bem como, detectada sua capacidade de expansão, 

a qual demonstrou perspectivas ampliadas, pois 91,2% do total dos produtores 

rurais entrevistados pretendem continuar o plantio ampliando suas áreas, já 

ocupadas, com a cultura do eucalipto. 

Constatou-se que, a princípio a espécie plantada foi  E.grandis, mas por 

motivos climáticos e pelo tempo levado para uma produtividade mais efetiva, a 

espécie foi substituída pela E. dunnii a qual produz melhor qualidade de madeira em 

menos tempo e se adapta melhor no clima da região sob geadas severas.  

Também foram levantados os reflexos dessa cultura como opção viável para 

economia industrial com valor econômico e social, sendo constatado que a matéria-

prima do eucalipto para produção de celulose e papel tendem a tornar a América do 

Sul, e a China, regiões centrais para o futuro da economia desse mercado. 

E, nesse contexto, Rio Azul contribui com uma parcela dessa produção, 

embora não muito expressiva no momento, mas com tendências a aumentar 

gradativamente. 

O Brasil, país que desenvolveu a melhor tecnologia de implantação, 

condução e exploração de florestas de eucalipto, anuncia sua contribuição para 

potencializar a balança comercial brasileira aumentando as exportações de produtos 
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a base florestal e diminuindo as importações de produtos que podem ser 

substituídos pela madeira, especialmente os energéticos. 

Em Rio Azul, toda matéria-prima de eucalipto destina-se ao consumo 

energético, pasta celulose e laminação, alimentando cerca de 25% da economia  do 

Município. 

Nesse sentido, os projetos florestais desenvolvidos em Rio Azul, assim como 

em outras regiões, tendem a ampliação, pois são responsáveis pelo aumento da 

receita a partir da arrecadação de impostos, melhoria na infra-estrutura rural, 

instalações de novas industrias, construção e manutenção de estradas de rodagem, 

melhoria no sistema de comunicação e favorecimento, em larga escala, da dinâmica 

da economia regional. 

Em relação aos aspectos sociais, a força do trabalho empregada, embora 

esteja sendo direcionada para a grande empresa, desestabilizando as comunidades 

rurais, promove oportunidades de mão-de-obra oferecendo condições de vida e de 

trabalho mais dignas que muitas outras culturas como, por exemplo, o trabalho 

‘escravo’ nas plantações de cana-de-açúcar, motivo de constantes denúncias na 

mídia brasileira. 

Há também que se considerar, que a biomassa, de origem florestal, constitui-

se numa forma limpa, renovável e equilibrada com o meio ambiente rural e urbano, 

gerando empregos e incentivando para a criação de tecnologia própria. 

A partir dessas explanações, conclui-se que, Rio Azul possui capacidade de 

expansão, cuja orientação para investimentos na cultura do eucalipto provém do 

imenso potencial que o Brasil apresenta para se tornar líder mundial na geração de 

energia a partir da biomassa. 

E, finalmente, a realização deste trabalho contribuiu para o crescimento 

próprio nos aspectos cognitivo, cultural e social, sendo que a motivação para a 

pesquisa deverá continuar presente no espírito acadêmico e profissional para que, 

no desempenho das atribuições profissionais, tenha conhecimento e sabedoria 

suficientes para compreender que sempre terei algo para aprender e, com 

humildade, algo para ensinar por mais simples que seja. 
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APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO – CONFIRMAÇÃO DO 

ORIENTADOR 

 

 

 

De acordo com o contato mantido com o Acadêmico (a) SANDRA KAZMIERCZAK 

comprometo-me e confirmo a minha disposição em orientá-lo (a) na elaboração do 

seu Trabalho de Pesquisa do Curso de Engenharia Industrial da Madeira, conforme 

disposto no Regulamento, em horários disponíveis, previamente combinados com o 

Acadêmico. 

Comprometo-me, ainda, a participar da Banca Examinadora que vai avaliar e 

analisar o Trabalho de Pesquisa do Curso, realizado pelo Acadêmico (a), e ainda, 

quando dá apresentação com defesa pública. 

 

 

 

União da Vitória, 01 de outubro, de 2009. 

 

 

_________________________________ 

                                             Roberto Pedro Bom 
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APÊNDICE B – FICHA DE ORIENTAÇÃO 

 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
ASSINATURAS 

Orientador Aluno 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    

____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
Data:___/___/____. 

    
____________________________________________________ 
____________________________________________________ 
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APÊNDICE C – COMPROVAÇÃO DAS HORAS EXTRACURRICULARES 

Relatório de autenticação de horas extracurriculares. 

 

Acadêmico: Sandra Kazmierczak  

  

Atividade Data Horas Responsável Coordenador 
Semana da Madeira 02,03,04/mai/2005 10 hrs UNIUV  
II EIM 18,19,20/ago/2005 06 hrs UNIPLAC  
II Encontro Anual de Produção 
Científica 

22,23/set/2005 08 hrs UNIUV  

II Semana da Madeira 09,10,11/mai/2006 09 hrs UNIUV  
III EIM 10,11,12/ago/2006 11 hrs UNIUV  
III Encontro Anual de Produção 
Científica 

10,11/out/2006 20 hrs UNIUV  

São Gabriel Papeis 2005 02 hrs P edro Bom  
FEICON 07/04/2006 08 hrs Sueli  
Madeireira Miguel Forte 2007 02 hrs Patric 

Schurhãus 
 

Indústria Araupel  2006 08 hrs Pedro Bom  
Indústria Araupel  2008 08 hrs Pedro Bom  
Indústria CIKEL 2008 04 hrs Pedro Bom  
Indústria de Compensados 
Compensa 

2007 02 hrs Edson  

Indústria de Compensados JHP 2007 02 hrs Edson  
Madeireira Miguel Forte 2008 02 hrs Peterson Jaeger  
Iguaçú Celulose 2008 04 hrs Pedro Bom  
IV Encontro Nacional de Eng. Ind. 
Madeireira 

2007 12 hrs UNESP  

Madeireira Rio Claro 2007 04 hrs Pedro Bom  
PORMADE 2009 04 hrs Mirin Mayer  
Frameport 2009 04 hrs Ademir Mattos  
Guararapes 2009 04 hrs Ademir Mattos  
Schuster Portas 2007 02 hrs Edson  
Semana de Engenharias  2008 10 hrs UNIUV  
V Encontro Nacional de Eng. Ind. 
Madeireira 

2008 10 hrs UNIUV  

III Congresso Internacional de 
Produtos de Madeira Sólida de 
Florestas Plantadas 

20,21,22/nov/2006 20hrs Adailton  

IV Congresso Internacional de 
Produtos de Madeira Sólida de 
Florestas Plantadas 

19,20,21/nov/2008 20 hrs   

Porto de Paranaguá 2007 04 hrs Ana Paula Silva  

Wosgral 2005 04 hrs Pedro Bom  

Total de Horas 
Extracurriculares 

 204 
horas 
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Anexo B – Entrevista 

ENTREVISTA 

 

Entrevista a ser aplicada aos proprietários de plantações de eucalipto no 

Município de Rio Azul, Estado do Paraná, com fins acadêmicos, de acordo com 

exigências e requisitos do Curso de Engenharia Industrial da Madeira, do Centro 

Universitário de União da Vitória – UNIUV. 

 

1. Nome da localidade (comunidade) 

...................................................................................................................................... 

2. Espécie de Eucalipto plantado na propriedade: 

(   ) E. dunnii         

(   ) E.grandis 

(   ) outros 

 

3. Espaçamento utilizado para a plantação de mudas de eucalipto 

(   ) 2 X 2        

(   ) 2 X 3 

(   ) 2,5 X 2,5        

(   ) 3 X 2 

(   ) outros 

 

4. Quantidade de Eucalipto plantados na propriedade 

................................................................. 

 

5. Idade aproximada do lote de plantas 

.......................................................................... 

 

6. Pretende continuar plantando eucalipto 

(   ) sim 

(   ) não 

 

 


