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Pergunta nº: 974/Question nº: 974 

 
Título: /Title: Projeção de volume futuro de madeira em bosque 
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                   Por: / By: Juliana Machado 

 
E-mail: leleta_unesp@hotmail.com 

 

Questão: /Question: 

 
Celso, Boa Tarde! 

Meu nome é Juliana, sou Engenheira Agrônoma, e trabalho numa 

empresa de Auditoria e Projetos. 

Sou nova na empresa, e cada dia aparece uma coisa nova aqui, sou a 

única agrônoma da equipe e quando tenho uma dúvida não tenho a 
quem recorrer aqui dentro, preciso sempre ser precisa e rápida. 

Preciso de sua ajuda, creio que a minha dúvida é corriqueira para você. 

É o seguinte, pegamos um Inventário Florestal pra fazer de um Fundo 

de Investimento em Madeira, juntamente com uma avaliação econômica 
financeira. Eles plantam Eucalipto e Teca no Mato Grosso e Tocantins. 

http://www.eucalyptus.com.br/
http://www.celso-foelkel.com.br/


Eu nunca trabalhei com Eucalipto e a minha parte é vistoriar e 

supervisionar o time que irá executar o inventario florestal (1200 

árvores de eucalipto e 65 ha de Teca), estimar um volume de madeira 

total dessas áreas e precificar. 
Li muitos materiais pela net e sei que precisa ser feito por amostragem,  

mais qual? Qual a mais adequada pra esta situação? 

Para o volume de madeira, a informaçao que eu tenho antes de fazer a 

vistoria é que ainda não foi feito nenhum corte, então a idade das 
plantaçoes é menor que 6 anos. Como faço essa estimativa de volume? 

DAP X ALTURA? Creio que por ser uma floresta artificial as árvores tem 

altura homogênea. Pensei em fazer:  

DAP X ALTURA X NUMERO DE ARVORES = VOLUME DE MADEIRA, 
seria isso? 

Ainda preciso estimar futuramente, nunca fiz isso! 

Você pode me ajudar? Tem algum material? Qualquer coisa... 

 
No aguardo, 

Juliana 

 

 _________________________________________________ 

 
Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 

 

Bom dia Juliana, você está com uma necessidade muito usual para 

quem possui algum tipo de plantio florestal: quanto de volume 
deverá obter no futuro, quando da colheita da floresta. Entretanto, você 

menciona apenas 1200 árvores de eucaliptos, que parece mais um 

bosque do que uma floresta. Isso seria algo como um hectare de 

plantio. Se for uma floresta de média qualidade (não espero mais que 
isso para plantios nessa situação) podemos estimar um crescimento de 

cerca de 30 a 35 m³/ha.ano, o que daria cerca de 210 a 245 m³ de 

toras com casca aos 7 anos de idade. Se admitirmos 15% de casca em 

volume, a produção de madeira pode estar entre 180 a 210 m³. 

Entretanto, isso pode ser um pouco maior (se a floresta for boa e bem 
manejada) ou bem menor (se faltarem nutrientes pela não adubação 

inicial, se a floresta tiver problemas fitossanitários, etc -  e as árvores 

pararem de crescer). 

Quanto ao plantio de teca, sugiro buscar na literatura o valor mais usual 
de incremento anual por hectare.ano na sua região e projetar para a 

idade de corte, da mesma forma que fizemos para o um hectare de 

eucalipto (se é que temos um hectare nesse seu estudo - tudo será 

função do espaçamento inicial). 
Há muitas apostilas de silvicultura e de inventário florestal na web.  

Veja algumas navegando em: 



http://www.google.com.br/#hl=pt-

BR&source=hp&q=%22apostila+de+silvicultura%22&aq=f&aqi=&aql=&

oq=&gs_rfai=&fp=2d434c820606986c 

e 
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-

BR&q=%22apostila+de+invent%C3%A1rio+florestal%22&aq=f&aqi=&a

ql=&oq=&gs_rfai=&fp=2d434c820606986c 

Um abraço e sucessos 
Celso Foelkel 

   _________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por:/ By: Juliana Machado 

 

E-mail: leleta_unesp@hotmail.com 
 

Boa Tarde Celso, tudo bem? 

 

Muito Obrigada pela ajuda. Vou ler os materiais que você indicou. 

Eu estou desconfiada que ocorreu em engano na quantidade de árvores, 
porque é uma plantação, e não seria apenas essa quantidade. 

Ai muda muita coisa? 

 

Grata, 
Juliana Machado 

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&q=%22apostila+de+silvicultura%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=2d434c820606986c
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&q=%22apostila+de+silvicultura%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=2d434c820606986c
http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&q=%22apostila+de+silvicultura%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=2d434c820606986c
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-BR&q=%22apostila+de+invent%C3%A1rio+florestal%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=2d434c820606986c
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-BR&q=%22apostila+de+invent%C3%A1rio+florestal%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=2d434c820606986c
http://www.google.com.br/#num=100&hl=pt-BR&q=%22apostila+de+invent%C3%A1rio+florestal%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=2d434c820606986c

