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Questão: /Question: 

 
Caro Celso, 

 

Tenho uma floresta com cerca de 360 ha de eucaliptos plantadas, sendo 

que plantei 60 ha por ano. A ideia inicial era de vender estas árvores 

para Votorantim (Fibria), mas infelizmente entre lá-e-cá eles mudaram 
a maneira de compra e agora me vejo desamparado, e a mercê de 

pequenos compradores. 

Estou agora tentando viabilizar um pequena fábrica de briquetes com 

esta matéria prima, pois o preço que praticam na minha região 
(Paraibana, São Paulo) está abaixo do projetado inicialmente. 

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


 

Minha pergunta: 

Qual a quantidade estimada de cavaco que esta floresta produzira? 

(Levando em consideração a estimativa de 300 m3 por ha) 
 

 

Obrigado 

 
Eduardo Martins 

11 9656-1464 

 ________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Eduardo, bom dia. 

Lamento por seus contratempos em relação à venda de madeira, mas 
isso tem desafiado para a busca de novas alternativas. 

Em primeiro lugar, acredito que a projeção de 300 m³ de madeira por 

hectare é alta para um agricultor rural, sem acesso a toda a tecnologia 

que possui uma empresa de base florestal, a menos que você esteja: 

 referindo-se  a estéres (ou estéreos) e não metros cúbicos sólidos;  

 projetando idade mais alta que 7 anos para a colheita;  

 tenha se valido das melhores tecnologias e clones para seus 

plantios, frente ao fomento com as empresas florestais da região 

em SP. 

Os bons plantios clonais oferecem em média cerca de 40 a 50 m³ de 

madeira com casca por hectare.ano, o que daria cerca de 280 a 350 m³ 

de toras com casca aos 7 anos. O teor de casca pode variar entre 10 a 

15% base volume. 
Para converter um estére de madeira em cavacos são obtidos cerca de 2 

m³ de cavacos e para a conversão de um metro cúbico sólido de 

madeira resulta em cerca de 3 metros cúbicos de cavacos. 

Isso é fácil de calcular, basta se referenciar à densidade básica da 

madeira. Se ela for 0,5 t/m³ de madeira sólida teremos: 

 1 m³ madeira = 500 kg secos  

 1 st madeira =  350 kg secos  

 1 metro cúbico de cavacos  = 160 a 175 kg secos 

Portanto, basta se dividir 500 ou 350 pela densidade dos cavacos que se 
obtém a relação de conversão da madeira a cavacos. A partir desses 



dados, você pode estimar a produtividade de sua floresta em volume de 

cavacos/hectare na colheita. 

Se as toras tiverem casca, esses valores se alterarão um pouco, já que 

a casca tem menor densidade que a madeira. 
Um abraço e sucessos. 

Celso Foelkel 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Eduardo Martins 

 
E-mail: eduardobm@uol.com.br 

 

Caro Celso, 

 
Muito obrigado pela sua resposta. 

 

Tive a oportunidade de ir a LIGNA em Hannover nesta semana que 

passou, e estes dados foram muito úteis para mim. 

 
Mas ao reler este email fiquei com uma dúvida.  Quando você se refere 

ao peso seco isto significa 0% (zero) de umidade ou você leva em 

consideração uma baixa umidade 15-20%? 

Sobre a quantidade de madeira que tenho disponível, infelizmente não 
sei exatamente o quanto estou errando.  Eu segui todos os parâmetros 

dados pela VCP, em tipo, e quantidade de adubo. Sei que a quantidade 

de metros cúbicos ou estéres com certeza é questionável até a hora que 

a madeira entra no pátio, mesmo assim preciso começar de algum lugar 
e por isso estou usando o valor de 300m3/ha. 

 

Enfim, mais uma vez muito obrigado pela sua ajuda. 

 

Eduardo Martins 
 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Celso Foelkel  

 

Eduardo, quando me refiro à madeira seca estou apresentando os dados 
em madeira isenta de umidade (equivalente àquela seca em estufa a 

105ºC). 



Para outros teores de umidade, há que se recalcular. 

Um abraço e sucessos 

Celso 

 


