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Pergunta nº: 1036/Question nº: 1036 

 
Título: /Title: Plantando eucaliptos para rendas futuras 

                   Por: / By: Luiz Cláudio Dalla Bernardina Segundo 

 

E-mail: drluizclaudio@gmail.com 
 

Questão: /Question: 

 

Boa noite e desculpe a pergunta que pelo que percebi é bastante 
recorrente. Mas gostaria de saber o preço médio de uma arvore de 

eucalipto de 20 a 25 anos. 

  

Tenho um projeto pessoal em plantar 50 mil árvores e deixar até minha 

aposentadoria 
Você  teria uma ideia melhor de arvore? 

Grato 

  

Luiz Claudio Dalla Bernardina II 
Mestre em odontologia e implante 

 _________________________________________________ 

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


 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Luiz, boa tarde. 
Sempre é muito difícil se estabelecer um valor comercial para uma 

árvore sem termos a chance de ver sua qualidade e suas dimensões, 

nem tampouco saber sobre seu manejo.  

Entretanto, para efeito de sua projeção de suas receitas, se você fizer 
um manejo de alto fuste para obter entre os 18 a 20 anos umas 300 

árvores por hectare, teremos algo como 1,8 a 2 metros cúbicos de pura 

madeira por árvore. Podemos estimar que pelo menos 1 metro cúbico 

dessa árvore atinja um preço mínimo de 80 reais em pé, sem você ter 
que pagar para colher a mesma. Os outros 0,8 a 1 metro cúbico 

podemos valorar por uns 40 a 50 reais o metro cúbico de madeira (seria 

a parte mais alta da árvore e de menor diâmetro). 

Dessa forma, cada uma dessas 300 árvores lhe renderá algo como 110 
a 130 reais. 

Falta evidentemente se valorar os desbastes que você poderá  fazer no 

povoamento aos 5, 10 e 14 anos (caso prefira deixar as árvores até 18 - 

20 anos). Para isso, você pode começar seu povoamento com 1.100 a 

1.666 árvores e ter no final do manejo as 300 mencionadas. Cada 
intervenção lhe renderá uma receita. Maiores os volumes, melhores os 

resultados. 

Se você plantar as suas 50.000 árvores, ao manejar para volume de 

árvores superiores ao final da rotação, ficará com cerca de 10.000 a 
12.000 nessas condições mencionadas acima. 

Faça uma navegada nas literaturas que coloquei numa das perguntas 

respondidas na seção Euca Expert: 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20656.doc 
Leia também a seleção de palestras de um importante evento sobre o 

manejo do eucalipto organizado pelo TUME/ESALQ em 2006: 

http://www.tume.esalq.usp.br/simp/ 

Um abraço e sucessos 

Celso 
 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Luiz Cláudio Dalla Bernardina Segundo 

 

E-mail: drluizclaudio@gmail.com 
 

Obrigado pela informação. 

http://www.eucalyptus.com.br/eucaexpert/Pergunta%20656.doc
http://www.tume.esalq.usp.br/simp/


Na verdade me frustrei um pouco. Ouvi falar em árvore de 20 a 25 anos 

para madeira de construção e móvel estaria em torno de 300 reais. 

Assim eu queria fazer um fundo de investimento com uns amigos para 

plantar em 80 alqueires. Mas a 80 reais em árvore velha não se vale 
tanto a longo prazo. Talvez plantar em ciclo de 7 anos. Mais muito 

obrigado pela informação. 

E vamos manter contato. 

 
_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Luiz, depende de como estamos nos referindo em termos de preço, se 

em pé na floresta ou na porta da serraria. Também depende da região e 
do mercado próximo ou distante. 

Se você tiver condições de cortar e transportar a árvore/madeira deve 

ter preços melhores, mas maiores gastos também. 

Para se ter uma ideia de preços mais elaborada visite: 

http://www.ciflorestas.com.br/cotacoes.php (Observe bem o efeito da 
localização) 

http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal/files/2011/05mai.pdf 

http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal/files/2011/04abr.pdf 

http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal/files/2011/03mar.pdf 
Não desanime, se sua madeira tiver qualidade e se o mercado for 

atrativo na sua região os preços serão melhores (eu lhe mencionei preço 

mínimo de 80 reais/m³), podendo até mesmo atingir 300 reais por 

árvore nessa idade, o que daria uns 140-200/m³.  
Mas no mínimo, deve ficar entre os valores que lhe disse. Isso hoje, mas 

daqui a vinte anos a situação pode ser bem mais favorável. 

Em negócios sempre há riscos, porém uma coisa é certa - madeira é um 

bom negócio, mas não rende uma fortuna. Se o preço subir demais 

surgirão produtos alternativos a ela. 
Um abraço 

Celso 

_________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Celso Foelkel 

 
Caro Luiz, gostaria de acrescentar mais um comentário: não há 

necessidade de se prolongar a colheita das árvores remanescentes para 

http://www.ciflorestas.com.br/cotacoes.php
http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal/files/2011/05mai.pdf
http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal/files/2011/04abr.pdf
http://www.cepea.esalq.usp.br/florestal/files/2011/03mar.pdf


idades como 25 anos. A partir dos 16 e até os 20 anos já temos árvores 

de excelentes dimensões para serem colhidas em corte final de seu 

povoamento. Isso se ele for instalado com boa e adequada tecnologia. A 

partir dos 20 anos o crescimento anual pode diminuir e com isso diminui 
a taxa de retorno do investimento. 

Há um bom trabalho da Klabin apresentado em um evento da 

ESALQ/USP pelo eng. R. Sella que sugiro você observar: 

http://www.tume.esalq.usp.br/simp/arquivos/sella.pdf 
Nele há exemplos de manejos para 16 a 20 anos em corte final, com 

árvores remanescentes com volumes acima de 2 m³. Observe ainda a 

geração de madeira para celulose ou outros fins menos valiosos em 

idades de 6 e 10 anos e mesmo aos 16/20 anos. Ou seja, o total de 
madeira em 20 anos chega a atingir valores acima de 900 m³, sendo 

que nas remanescentes 250 temos volumes por árvore entre 2 a 2,5 

m³. 

Tudo então é questão de disponibilidade de tecnologia, adequado 
manejo e mercado. 

Sugiro uma boa avaliação local para melhor entendimento dessas 

condicionantes e fatores de sucesso. 

Um abraço e sucessos 

Celso 
 

_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Luiz Cláudio Dalla Bernardina Segundo 

 

E-mail: drluizclaudio@gmail.com 
 

Caro Celso, 

O motivo da minha frustração é que estava interessado de fazer das 

árvores minha aposentadoria. Plantar uma boa quantidade e esquecer. 

Sou dentista e o que faço é trabalhar. Quando minha mão não 
responder como hoje, estou aposentado e você sabe que isso é salutar. 

Então veio a ideia das árvores. Tenho 33 anos e se deixo até meus 60 

poderia descansar. Me frustrei porque você me abriu os olhos que não 

dá para ganhar na mega sena com árvores. 
  

Devo começar a comprar bilhetes na lotérica? 

 

_________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

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


 

Por:/ By: Celso Foelkel 

 

Luiz, mega sena não mesmo, mas antes de se aventurar com as árvores 
tenho duas recomendações: 

 estude mais o assunto e veja as reais possibilidades. Segue mais 

uma fonte: http://www.iea.sp.gov.br/out/floresta/mercados.php  

 não há como plantar árvores e esquecer por anos – há riscos de 

incêndios, invasões, pragas e doenças, etc., etc. Ou seja, durante 

o crescimento das árvores elas vão demandar atenção e cuidados, 
ainda que seja de um doutor de dentes e não de árvores. 

Boa sorte 

Celso 

 

http://www.iea.sp.gov.br/out/floresta/mercados.php

