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Pergunta nº: 1251/Question nº: 1251 

 
Título: /Title: Venda de árvores de eucaliptos 

 

    Por: / By:  Marli de Jesus Meleck 

 
E-mail: marli.meleck@gmail.com  

 

Questão: /Question: 

 
Caro Celso, estou para efetuar a compra de 80 pés de eucaliptos com 07 

anos, como não tenho esperiencia no assunto, gostaria se possível que 

me ajudasse, pois não tenho idéia de quanto isso me renderia no caso 

de corte. Sei que é difícil avaliar assim. Mas só mais ou menos para eu 
saber se não vou perder dinheiro. 

  

Agradeço desde já.  

Abraço 
_________________________________________________ 
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Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Boa noite Marli, é sempre difícil opinar sobre esse tema, sem conhecer o 

mercado local de madeira e as condições das árvores. 
 

O que posso lhe dizer de uma forma geral, para árvores plantadas em 

pequena escala, com essa idade e provavelmente sem muita tecnologia 

de implantação e manejo florestal, é que essas árvores não deverão 
render muita madeira, quando muito algo como 0,1 a 0,2 m³/árvore. 

 

Vamos supor um valor intermediário– essas 80 árvores renderiam cerca 

de 12 m³ de toras sólidas com casca. Em valores comerciais de madeira 
em pé para usos não muito nobres (em função da idade e 

provavelmente das condições volumétricas e de forma das árvores) – 

sem incluir para você os gastos com corte, traçamento, descascamento 

e empilhamento - esses 12 metros cúbicos poderiam lhe render para 
venda algo entre 350 a 600 reais, em uma estimativa grosseira. Isso 

não implicaria em gastos para você com a colheita da floresta - seria 

seu rendimento líquido (venda da floresta em pé), antes de impostos. A 

variação se deve às condições do mercado local de madeira e à sua 

destinação (lenha, construção civil, etc.) 
 

Pode lhe parecer decepcionante, mas florestas plantadas rendem mais 

quando plantadas em áreas maiores, com altas produtividades e com 

manejo e qualidade de madeira destinados a produtos nobres. 
Veja algumas cotações em Minas Gerais em: 

 http://www.ciflorestas.com.br/cotacoes.php   (1 m³ sólido equivale a 

aproximadamente 1,5 st). 

 
Um abraço e sucessos. 

Celso Foelkel 

__________________________________________________ 
 
 

Outros comentários / Other comments: 
 

Por: / By:  Marli de Jesus Meleck 

 
E-mail:  marli.meleck@gmail.com 
 

Olá Celso  

Boa noite,  obrigada pela ajuda foi muito valiosa, pois como te falei 

tenho pouca experiência e agora já sei o que devo fazer. 

 

http://www.ciflorestas.com.br/cotacoes.php
mailto:marli.meleck@gmail.com


Agradeço de coração,  

Deus te pague. 

Abraço. 

 

 

 


