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RESUMO: Neste estudo, objetivou-se analisar a viabilidade financeira, através dos métodos: Valor 

Presente Líquido (VPL), Benefício Periódico Equivalente (BPE) e Custo Médio de Produção (CMP) 

com dados obtidos através de um inventário onde o modelo volumétrico possui uma única variável 

independente a idade em meses. Os custos de formação da floresta foram baseados em dados de 

produtores rurais, onde foram verificados a idade ótima de corte com base na taxa, no preço e no 

valor de implantação. A partir dos dados obtidos pelo inventário foram determinados a idade de 

corte e a rotação econômica para cada espaçamento, através dos critérios do BPE. A taxa de juros 

aplicada foi de 6% a.a. e o preço do metro cúbico em pé R$ 50,00, o ensaio foi composto por cinco 

espaçamentos, de plantio: 3,0 m por 0,5 m; 3,0 m por 1,0 m; 3,0 m por 1,5 m; 3,0 m por 2,0 m e 3,0 

m por 3,0 m.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O gênero Eucalyptus é originário da Austrália e da Indonésia, tem mais de mais 

600 espécies que se adaptam às diferenças climáticas e geográficas. O principal 

uso da madeira é construção civil, lenha, postes, moirões de cerca, construções 

rurais, produção de madeira serrada, fabricação de painéis e a fabricação de 

celulose de fibra curta. Além disso, oferece outros usos de sua matéria-prima para 

ornamentação em jardins ou parques, extrativos, flores utilizadas para mel.  

Em território brasileiro, o eucalipto encontrou ótimas condições de clima e 

solo para se desenvolver, com crescimento mais rápido que nos demais países e 

alto índice de produtividade, tendo a possibilidade do primeiro corte da floresta 

para uso comercial aos 5 anos. O rápido crescimento pode ser conseguido por meio 

de vários critérios, dentre eles a determinação da espécie, adubação e o 

espaçamento sendo esse último o fator primordial da volumetria” (TOUMEY e 

KORSTIAN, Siembra y Plantaion em la practica forestal .Buenos Aires, Suelo 

Argentino 1954, p 480). 

 

O artigo busca analisar um projeto da implantação e os cortes da cultura por meio 

comparação de espaçamentos diversificados a seguinte avaliação de viabilidade 

econômica: 

 

2.MATERIAIS MÉTODOS 

Na análise econômica dos cenários foi realizada utilizando critérios econômicos e 

o estudo disponibilizou os dados de povoamentos de Eucalyptus grandis 

plantados nos espaçamento 3 m x1,5 m, com idades variando de 9 a 108 meses, 

entre as análises efetuadas no investimento dispõem de métodos os quais são: 

que consideram a variação do capital ao longo do tempo, entre eles: Valor 

Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Produção volumétrica 

modelo Gompetz, Benefício Periódico Equivalente (BPE), Custo Médio de 

Produção (CMPr) e analise de sensibilidade através do método Monte Carlos.  

 

Métodos  



Rotação Short Rotation- custos, os produtos da silvicultura de curta rotação e os 

resíduos, aplicados em cinco espaçamentos (3,0 por 0,5 m, 3,0 por 1,0 m, 3,0 por 

1,5 m, 3,0 por 2,0 m e 3,0 x3,0).  

 Aplicar a função Gompertz para determinar os volumes às várias idades;  

 Estudar a lucratividade da atividade, utilizando os critérios Valor Presente Líquido 

(VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Benefício Periódico Equivalente (BPE), 

Custo Médio de Produção (CMPr);  

 Aplicar análise de sensibilidade aos principais fatores que afetam a economia 

financeira da atividade. 

Método Monte Carlo este método e utilizado como forma de obter aproximações 

numéricas de funções complexas em que não é viável, ou é mesmo impossível, 

obter uma solução analítica ou, pelo menos, determinística 

a. Produção Volumétrica  

Para determinar o volume de madeira nas várias idades foi utilizado o modelo 

Gompertz como utilizada por Souza (1999), que é o seguinte: 
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Sendo:  

K, a e b = parâmetros a serem estimados por meio de Regressão não-linear; 

m = idade do povoamento em meses;  

e = base dos logaritmos neperianos;  

Y = produção do volume de madeira em st/ha.  

 

a. Viabilidade Econômica 

A viabilidade econômica da implantação da cultura do eucalipto foi analisada 

utilizando-se os critérios citados em Rezende e Oliveira (2001): 

 

b. Valor Presente Líquido (VPL) 

O VPL foi calculado seguindo-se a seguinte expressão algébrica: 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Solu%C3%A7%C3%A3o_anal%C3%ADtica&action=edit&redlink=1
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em que: 

 Cj = custos do final do período de tempo considerado; 

 Rj = receita líquida no final do período de tempo considerado; 

 i = taxa de desconto do projeto; 

 n = duração do projeto em números de períodos de tempo.    

 

c.Taxa Interna de Retorno (TIR). 

 A TIR foi calculada da seguinte forma: 

 
 

 
n

j

n

j

jj iCjiRj
0 0

** 0)1()1(
 

em que: 

 Aj = receita líquida no final do ano j, sendo Aj = Rj + Cj; 

 Rj = receita no final do ano j; 

 Cj = custo no final do ano j; 

 n = duração do projeto em anos; 

 i* = taxa interna de retorno. 

 

d. Benefício Periódico Equivalente (BP(C)E) 

O BP(C)E que mostra o lucro anual foi calculado de acordo com a seguinte 

relação: 
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em que:  

BP(C)E = benefício (custo) periódico equivalente; 

 VPL = valor presente líquido; 

 i = taxa de desconto; 

 n = duração do projeto em anos, meses etc,... 



 t = número de períodos de capitalização. 

 

3. Discussão 

Além dos critérios realizados para obtenção da análise econômica o VPL, TIR, 

BPE e CMPr, foi também, realizada uma análise de sensibilidade para se verificar 

a influência de alguns fatores financeiros da atividade, buscando mostrar o 

comportamento econômico do projeto, variando-se a taxa de juros, preço da 

madeira, produtividade do povoamento e o custo de implantação da floresta. Para 

cada um dos itens testados foram considerados cinco valores diferentes. 

 

4.CONCLUSÃO 

As análises realizadas permitiram as seguintes conclusões: 

Na primeira rotação (primeiro corte) não se obtém nenhum lucro sob o ponto de 

vista econômico, deixando a partir do segundo e terceiro ano o corte rentável para 

uso de biomassa; 

Os diferentes espaçamentos induziram a uma variação na rentabilidade do 

projeto, sendo determinado o espaçamento 3 a 1,5cm mais atrativo pelo seu maior 

BPE e VPL, para a venda da madeira em pé. 

A análise financeira aponta que o maior bpe é R$ 919,00, porém a análise de 

Monte Carlo aponta que a maior probabilidade de ocorrência de um BPE é no 

valor de 862,74% em percentagem que é quando a distribuição normal é 

interceptada pela curva de frequência acumulada. 

É mais lucrativo adiantar um ano, o segundo corte da floresta que o ano corrente 

do primeiro corte. Entre os espaçamentos observados o mais rentável e o 

espaçamento (3x1,5), 



 

Viabilidade 1 
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