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Pergunta nº: 1192/Question nº: 1192 

 
Título: /Title: Quanto pesa uma árvore de eucalipto e quanto se 

usa de madeira para fabricar papel? 

 

    Por: / By:  Valdir Premero 

 
E-mail: valdir.premero@samab.com.br  

 

 
Questão: /Question: 

 

 

Celso, boa tarde. 
 

Antes de qualquer coisa, espero que esteja bem. 

Estávamos em um grupo discutindo algumas coisas sobre fabricação do 

papel e surgiram perguntas das quais não arrisquei palpite, veja se pode 
me ajudar, nada exato, apenas ordem de grandeza. 

 

Quanto pesa uma arvore adulta? 
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Eucalipto 7 anos (Brasil): 

Pinheiro x anos(Norte Europa): 

 

Quanta madeira para fazer 1 ton de papel? 
Eucalipto 7 anos (Brasil): 

Pinheiro x anos (Norte Europa): 

 

Abraços, 
Valdir 

 

_________________________________________________ 

 
 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

 

Bom dia Valdir – desejo sucessos ao amigo nos novos desafios 

profissionais. 

 

Uma árvore de eucalipto manejada para a fabricação de celulose kraft 
no Brasil tem um volume comercial de madeira útil variando entre 0,25 

a 0,35 metros cúbicos. Em geral, a densidade da madeira está próxima 

a 0,5 toneladas de madeira seca por metro cúbico. Logo, essas árvores 

possuem entre 0,125 a 0,175 toneladas de madeira seca. Para se 
fabricar uma tonelada de celulose kraft branqueada seca ao ar se 

utilizam cerca de 1,85 toneladas de madeira seca de eucalipto (ou cerca 

de 3,7 metros cúbicos). Conforme a necessidade de polpa celulósica 

para cada tipo de papel basta se calcular por regra de três quanto de 
madeira se consome e quantas árvores serão requeridas para isso. 

 

Em relação aos pinheiros do hemisfério norte, adotam-se em geral 

manejos bem diferenciados, onde a parte principal do tronco é destinada 
à produção de madeira serrada e apenas os cavacos de resíduos da 

serraria e as toras de menor diâmetro se enviam às fábricas de celulose 

kraft. São árvores de maiores dimensões – cerca de 1 a 2 metros 

cúbicos, mas grande parte desse volume se destina à produção de 

tábuas (saw-timber). 
Para a produção de uma tonelada de celulose branqueada produzida das 

toras finas e cavacos de serrarias desses pinheiros, necessita-se de 

aproximadamente 2,2 a 2,4 toneladas de madeira seca ou 

aproximadamente 5 a 5,5 metros cúbicos de madeira. 
 

Um abraço e tudo de bom. 

Celso 



__________________________________________________ 
 

Outros comentários / Other comments: 

 

Por: / By:  Valdir Premero 

 
E-mail: valdir.premero@samab.com.br 
 

Celso 
Muito obrigado, você sempre muito prestativo. 

Abraços 

Valdir 
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