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Questão: /Question: 
 

Boa noite, caros companheiros. Em 2008 plantei 4000 mudas de 
eucaliptos e em  2009 plantei mais 3000, e o crescimento está muito 

desigual. Dia 24/06/2011 uma vizinha de sitio rastelou umas folhas e 

pôs fogo próximo a divisa e o fogo pulou para minha propriedade e 

queimou um hectare, sendo que neste local o fogo atingiu 1192 arvores, 

as menos desenvolvidas cerca de 5 metros, a caloria secou todas as 
folhas inclusive o broto. Provavelmente perdi cerca de 800 arvores, o 

proprietário me propôs a pagar pelo dano na amizade, só que não sei 

como avalia a perda e os danos, sabendo que daqui uns 3 a 4 anos 

poderia dar o primeiro corte e depois ainda tem mais 2 cortes. Poderiam 
me ajudar, pois, não quero explorar do vizinho, mas, nem imagino o 
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valor. Favor se poderem me responda aproximadamente o valor de meu 

prejuízo. Obrigado. 

  

Antonio Marcos de Araxá/MG. 
 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Caro Antonio Marcos, bom dia. 

Sugiro você compor uma planilha de custos onde estejam incluídos: 

1. o valor gasto até agora para plantar e manter esse hectare 
perdido a valores correntes, já que terá que gastar de novo;  

2. o valor que você obteria se essa terra tivesse sido arrendada pelos 

3 anos em que o eucalipto esteve crescendo (seria uma espécie de 
aluguel da terra);  

3. o valor da produção perdida que nessas condições talvez seja 

pequena pelo porte mencionado para as árvores, uns 40 – 50 m³, 
dando-se um valor de 35 - 40 reais por metro cúbico sólido em pé 

(valor como lenha). Caso você venda o material queimado, esse 

valor da venda deve ser descontado. 

Talvez mais custos devessem incorrer, como eventual necessidade de 
reformar toda a área afetada, inclusive as árvores maiores que vão 

perder produtividade. Entretanto, fica difícil estimar e calcular sem estar 

perto da floresta. 

De qualquer forma, já tens algo para calcular e estimar o total do 
prejuízo. 

Um abraço 

Celso 
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