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Pergunta nº: 1276/Question nº: 1276 
 

Título: /Title: Vale a pena o negócio de plantar eucalipto? 
 

    Por: / By:  Rodrigo Yasnici 
 

E-mail: yasnici@gmail.com  
 

Questão: /Question: 
 

Olá Celso. 
 

Já faz algum tempo que estou interessado no cultivo do eucalipto e hoje 
apareceu uma oportunidade, se assim posso dizer. 

 

Meu conhecimento é de revista, não tenho nenhum conhecido no ramo e 
preciso da ajuda de experientes. 

 
Estou adquirindo 20.000 m2 com 5.000 eucaliptos plantados com idade 

5 anos, circunferência de aproximadamente 25 a 30 cm a 1,30 de 
altura. Isso é um bom negócio ou ruim? Por quanto conseguirei vender 
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ou aguardar mais? Quanto dá isso em m3? É difícil comercializar com 

estas empresas grandes? 
 

Obrigado. 

_________________________________________________ 
 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 
Boa tarde caro Rodrigo, sua chácara parece ser bastante atrativa e 

bonita, pelo link que você enviou em separado.  
 

Seus 20.000 metros quadrados de eucaliptos nesse momento não têm 
produtos para comercialização lucrativa. As árvores ainda precisam 

crescer mais. 
 

Se o antigo proprietário fez um bom trabalho na plantação há alguns 
anos atrás, ele deve ter gasto algo como 6 a 8 mil reais para plantar 

toda a área. Essa plantação só vai estar pronta para colheita entre 7 a 8 

anos de idade - pode render algo como 35 a 40 metros cúbicos por 
hectare.ano de toras em pé – sendo cada metro cúbico podendo ser 

vendido a 45 a 50 reais, valores atuais – logo, a venda de todas as 
árvores aos 7 anos poderia render líquidos entre 18.000 a 25.000 reais 

– por corte raso de todas as árvores. 
 

Dificilmente você vai encontrar uma grande empresa interessada em ir 
comprar direto e colhendo sua área – é muito pequena para interessar 

aos planos de colheita dessas empresas grandes. Por isso, você terá três 
opções: 

 
1. Desbastar (vendendo as árvores piores) e deixar árvores superiores 

para colheita futura com cerca de 15 a 20 anos – material mais valioso 
para serrarias.  

 

2. Vender como biomassa energética (lenha) – paga menos e existem 
muitos atravessadores.  

 
3. Colher você mesmo e entregar diretamente a uma grande empresa 

da sua região – o valor de venda é maior, mas você terá que buscar 
equipes interessadas em colher nas dimensões de toras que interessem 

essas grandes empresas. E é claro – gastar de seu dinheiro na colheita. 
Desejo sucessos e muito bom uso de sua chácara. 

 



Em tempo – florestas plantadas oferecem bom retorno como atividade 

agrícola, mas não se ganham fortunas com isso.  
 

Um abraço, 

Celso Foelkel 

 

 


