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Pergunta nº: 1053/Question nº: 1053 

 
Título: /Title: Preço de árvore de eucalipto 

                   Por: / By: Carlos  André 

 

E-mail: carlos.a.miranda@caixa.gov.br  
 

Questão: /Question: 

 

Caro Celso, 
 

1 - Peço, por gentileza, informar como avaliar o preço de mercado de 

uma árvore de eucalipto com diâmetro de 2,90 m (na altura do peito) e 

aproximadamente uns 30 metros de altura. 

 
2 - Como é o aproveitamento da árvore? Dá pra se tirar uma tora que 

seria o tronco com medida que vai desde o pé até que altura? Os galhos 

possuem algum valor, como por exemplo, lenha? 

 
3 - No terreno existem mais árvores com várias medidas... andei 

medindo algumas: a maior possui a medida que mencionei 
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anteriormente, 2,90m de diâmetro por 30 metros de altura... outras 

variam entre 2,00 m, 1,5m e 0,60 m de diâmetro com alturas entre 30 

e 10 metros...Poderiamos tirar uma média? 

 
4 - Qual o valor do metro cúbico de tora e de lenha em nossa região do 

Sul de Minas? 

 

Atenciosamente, 
 

Abraços ! 

Carlos  André 

 _________________________________________________ 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Caro Carlos André, bom dia. 
Surpreende-me esse valor mencionado para diâmetro, é exagerado para 

eucaliptos, talvez você esteja se referindo ao perímetro da 

circunferência do tronco. Isso porque se for realmente um diâmetro de 

quase 3 metros, podemos deixar essa árvore monumental e tentar 

colocá-la no livro do Guiness pela sua imponência. Mesmo que haja um 
engano nessa medição ela deve ser excepcional. Você poderia enviar 

uma foto digital dela? E das vizinhas também? Gostaria de dar uma 

olhada nesse bosque, até porque acho que ele vale muito mais como 

Natureza do que como madeira. Árvores antigas e sem adequado 
manejo não rendem boas toras e o valor de extrair a madeira acaba 

sendo até superior ao que renderia pela venda. Em geral, apresentam 

baixa proporção de madeira comercial e rendem muito material de 

segunda ou até refugável, sendo grande proporção adequada apenas 
como lenha. De qualquer forma, gostaria de ver as fotos. Seria possível? 

Um abraço 

Celso 

 _________________________________________________ 

 
Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por:/ By: Carlos  André 

 
E-mail: carlos.a.miranda@caixa.gov.br 

 

Desculpe, Celso, me enganei mesmo. A medida não é o diâmetro e sim 

a circunferência. Tem como estimar o preço pela média? 
  

Carlos André 
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_________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 
Por:/ By: Celso Foelkel  

 

 

Terias alguma foto da área para eu ter uma ideia melhor do tipo de 
árvore? E muito difícil fazer um prognóstico de valor sem ter uma 

visualização da qualidade madeireira do produto. 

Fico no aguardo. 

Celso 
 

 


