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Resumo: O presente trabalho tem como foco, demonstrar a viabilidade econômica da implantação de um hectare 
de reflorestamento com pinus em uma pequena propriedade rural, cujo horizonte de maturação do projeto se 
estende até o vigésimo primeiro ano. O referencial teórico versou sobre a evolução da demanda agrícola, com 
enfoque na questão de custos e elasticidades. Analisaram-se questões relacionadas ao processo de implantação e 
desenvolvimento do projeto, com vistas a quantificar os custos de implantação, ou seja, mão-de-obra, insumos e 
tributação, e de rentabilidade e risco. A mensuração de resultados, estabelecidos através da elaboração de dois 
cenários, apontou a existência de resultados positivos para implantação do reflorestamento na pequena 
propriedade, ressalvando que o perfil traçado aponta para a caracterização como sendo de renda alternativa.  
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1. Introdução 

Em terras brasileiras, diversas espécies de pinus vêm sendo plantadas há mais de um século, 
segundo Shimizu (2005) trazidas inicialmente por emigrantes europeus para fins ornamentais. 
Sendo que por volta de 1936 iniciaram-se os primeiros ensaios para fins silviculturais, não 
tendo inicialmente sucesso em decorrência da má adaptação climática. Somente a partir de 
1950 com a introdução de espécies americanas, com destaque para espécie de pinus elliottii e 
do pinus taeda, devido à adaptação, facilidade nos tratos culturais, rápido crescimento e 
reprodução intensa, principalmente no Sul e no Sudeste do Brasil, é que foram plantadas em 
escala comercial como fonte de matéria-prima para indústria de madeira cerrada, de lâminas, 
de chapas, de resina e de celulose e papel. Além disso, o estabelecimento e manejo de 
florestas plantadas com pinus vêm possibilitando o abastecimento de madeira, que 
anteriormente era suprido com a exploração da araucária, estabelecendo-se assim como uma 
importante aliada dos ecossistemas florestais nativos, e no suprimento da demanda de 
produtos de madeira.  
 
Com isso, diversas espécies de pinus têm sido plantadas e apresentam valorização comercial 
crescente em todo mundo. Entre as principais características, podem ser citadas: madeira de 
cor clara, variando de branca a amarelada; madeira de fibra longa, apropriada para fabricação 
de papel de alta resistência para embalagens, papel de imprensa e outros tipos de papel; 
possibilidade de extração de resina em escala comercial em algumas espécies; rusticidade e 
tolerância, possibilitando o plantio em solos marginais para agricultura, agregando desse 
modo valor a terra com a produção adicional da madeira, formação de cobertura de solo e 
reconstituição de ambiente, com a recomposição espontânea da vegetação nativa em 
ambientes degradados além da valorização como ornamentação para arborização e 
paisagismo. 
 
Dessa maneira o setor florestal no país tem contribuído para o desenvolvimento 
socioeconômico com importância destacada, seja no crescimento da economia, 
proporcionando benefícios sociais através da geração de renda e empregos, ou no equilíbrio 
ambiental, por intermédio da utilização sustentável de recursos naturais. Dados de Dossa 
(2002), mostram que no ano de 2002, o total da área nacional existente, cerca de 64,5% eram 
cobertos por florestas naturais, 0,5% por florestas plantadas e outros 35% utilizados para 
agricultura, pecuária, áreas urbanas e infra-estrutura, dentre outros.  

Administrador
Stamp



 2 

Nesse contexto, o reflorestamento pode auxiliar o pequeno agricultor no fortalecimento 
econômico, ou seja, a existência de uma nova renda, derivada do reflorestamento, diminuindo 
relativamente à dependência total financeira das culturas tradicionais, e no fortalecimento 
social, pois uma nova renda permite a opção pela manutenção do homem no campo, evitando 
os efeitos danosos do êxodo rural.  
 
2. Metodologia 
 
2.1 Instrumental de análise 
 
Os Indicadores econômicos de lucratividade utilizados foram: 
Valor Presente Líquido (VPL): O método do valor presente líquido estabelece que sempre que 
o valor presente dos retornos for maior que o valor presente do investimento calculado com a 
taxa mínima requerida, o projeto deverá ser aceito. 
Taxa Mínima de Atratividade (TMA): A taxa mínima de atratividade, da o enfoque ao capital 
investido, mais o risco envolvido no investimento. 
Taxa Interna de Retorno (TIR): A taxa interna de retorno significa a taxa de juro que anula o 
valor presente liquido de um fluxo de caixa e deve ser interpretada como uma medida de risco 
da decisão de investir. A diferença entre a TIR e a TMA, pode ser vista como uma medida de 
segurança ou de risco do projeto. 
Índice de Benefício/Custo (IBC): O cálculo do índice de benefício/custo demonstra o valor 
que retornará após o expurgo da TMA ao investidor, de cada unidade monetária investida 
inicialmente no projeto.  
Retorno Sobre Investimento Adicionado (ROIA): É obtido a partir do IBC, e tem a função de 
representar as expectativas quanto à rentabilidade anual do projeto analisado, sendo seu valor 
obtido anualmente. 
Método do Tempo de Recuperação de Capital ou Pay Back: Consiste na determinação do 
número de períodos (meses ou anos) necessários para recuperar o capital investido. 
 
2.2 Custos  
 
Insumos: Compreende a compra de 1.870 mudas de pinus da espécie elliottii para implantação 
e replantio de um hectare de reflorestamento, e 2 Kg. de formicida.  
Mão-de-obra: Esse fator compreende o número de pessoas utilizadas no processo de 
plantação, manutenção e corte do pinus. 
Imposto para corte: Incidirá no momento da venda da matéria-prima, sendo que seu valor 
implicará em 3% do valor da venda.    
 
2.3 Universo da análise  
 
Pequena propriedade rural situada no Município de Cruz Machado, tendo como base o 
reflorestamento com pinus. 
O universo de análise consiste na compilação de dados em um período de 21 anos, para o 
ciclo integral de reflorestamento, que vai desde a implantação até o corte final de todas as 
árvores da área, em uma pequena propriedade. 
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2.4 Delimitação temporal 
 
O tempo de maturação deste projeto de reflorestamento é de 21 anos, com implantação 
prevista para o ano de 2008 e final no ano de 2029, com o corte raso, configurando-se assim o 
período de cálculo. 
 
2.5 Delimitação geográfica 
 
A limitação geográfica para a análise de viabilidade econômica tem como foco o Município 
de Cruz Machado situado no Estado do Paraná, na área de transição entre o segundo e o 
terceiro planalto com clima temperado e solo conhecido como latossolo vermelho. 
  
2.6 Caracterização da pequena propriedade rural  
  
Nas pequenas propriedades rurais, que segundo lei n° 4.504/64 caracterizam-se como sendo 
exploradas mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, 
admitindo a ajuda eventual de terceiros e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, em 
80% (oitenta por cento), da atividade florestal ou do extrativismo e a área não supere 30 ha. 
(trinta hectares), as plantações de pinus podem se constituir como um complemento da 
atividade produtiva sendo que o pequeno agricultor pode auferir uma renda alternativa a 
atividade que desenvolve, investindo na floresta de pinus a partir de recursos próprios ou de 
financiamento de terceiros, dentre outros podem ser citado o Programa Nacional de 
Fortalecimento das Atividades da Agricultura Familiar (PRONAF), que tem dado apoio 
financeiro as atividades agropecuárias e não agropecuárias exploradas mediante emprego 
direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família, e no caso florestal, o programa 
PRONAF FLORESTAS, que com uma taxa de juros de 3% a.a. e carência de 12 anos, vêm a 
ser o mais indicado para os pequenos agricultores. 
 
2.7 Fonte de dados 
 
Para a obtenção de dados primários e secundários, montagem de tabelas e análises foi feita 
pesquisa junto às pessoas terceirizadas de empresas que fazem desbastes, a produtores de 
mudas de pinus, e também, junto a proprietário de pequena propriedade rural reflorestadas 
com pinus. Livros e sites especializados, tais como da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA), da Sociedade Brasileira de Silvicultura (SBS), Revista da 
Madeira (REMADE), Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA). 
 
3 Desenvolvimento 
3.1 Florestas de pinus no Brasil 
 
Na análise do mercado nacional, onde são focalizadas as áreas de reflorestamento com Pinus, 
segundo Dossa (2002, pg.02): “no ano de 2001, existiu a ocorrência de um déficit de madeira 
de Pinus de aproximadamente 06 milhões m³. Valor esse, que segundo estimativas, podem 
chegar a 19 milhões m3 no ano de 2010 e 27 milhões m³ no ano de 2020”.  
Com esses prováveis desequilíbrios entre oferta e demanda que segundo o autor devem 
ocorrer, pressupõe-se a possibilidade de aumento no preço das toras do pinus, fato já 
observado entre os anos de 1995 até 2000, conforme tabela 1. No exemplo, os valores 
indicam as variações de preços de duas empresas. 
 
 



 4 

 
Tabela 1. Preço da madeira de pinus de 7anos, em pé em R$ (1995 – 2000) 

 
Especificações  1995 1996 1997 1998 1999 2000 Variação 

acumulada 
Processo de Papel e celulose        
Empresa 01 5,48 6,06 6,50 6,99 11,11 11,12 102,92% 
Empresa 02 4,00 4,20 4,50 4,80 5,00 5,50 37,50% 
Serraria        
Empresa 01 14,61 16,16 17,33 18,65 29,64 29,64 102,97% 
Empresa 02 13,00 15,00 16,00 17,00 22,00 28,00 115,38% 
Laminados / Outros        
Empresa 01 22,82 25,25 27,08 29,15 46,28 46,31 102,94% 
Empresa 02 21,00 22,00 25,00 28,00 34,00 55,00 161,90% 

Fonte: EMBRAPA, comunicado técnico, dezembro, 2002. 
 
Com dados da tabela 1, verifica-se que houve um aumento do valor da tora do Pinus 
considerável, comparado com a inflação que foi de 8,6 % em média ao ano no período de 
1995 a 2000, fato que incentivou produtores a investir em áreas de reflorestamento com pinus.  
Com base nos dados do Censo Agropecuário de 1995/96, os plantios de pinus, nos principais 
estados produtores concentram-se em áreas superiores a mil hectares. Como destaques, podem 
ser listados, o Estado de Minas Gerais com 83% das áreas de reflorestamento superiores a mil 
hectares de reflorestamento, o Estado do Paraná que apresenta 71% das áreas superiores a mil 
hectares, o Estado de Santa Catarina que apresenta 54% da área superior a mil hectares, e o 
Estado de São Paulo com 69% área de florestas também superior a mil hectares. Sendo todas 
estas áreas de reflorestamento com pinus. A mesma fonte, também indicou que, 
aproximadamente 70% das áreas com plantios florestais pertencem a empreendimentos 
verticalizados, predominantemente de propriedade das indústrias de papel e celulose. 
  
 

Tabela 2. Área plantada com espécies do gênero pinus no Brasil e principais Estados produtores (1999) 
 

Estado Hectares Participação % 
1. Paraná 605.130 32,9 
2. Santa Catarina 318.120 17,3 
3. Bahia 238.390 13,0 
4. São Paulo 202.010 11,0 
5. Minas Gerais 143.410 7,8 
6. Rio Grande do Sul 136.800 7.4 
7. Amapá 80.360 4,4 
8. Mato Grosso do Sul 63.700 3,5 
9. Pará 14.300 0,8 
10. Outros 37.830 2,0 
Total 1.840.050 100,00 

Fonte: EMBRAPA, comunicado técnico 82, dezembro, 2002. 
 
 
A área plantada com pinus, existente em 1999, no Brasil de acordo com a tabela anterior foi 
de 1.840.050 milhões de hectares, tendo como destaque os seguintes Estados nos quais se 
encontram as maiores áreas: Paraná com 32,9%, Santa Catarina com 17,3%, Bahia com 
13,0% e São Paulo com 11,0%. 
 
Como demonstrado na tabela 2 existe perto de dois milhões de hectares de plantio de pinus, 
que por sua vez apresenta uma relação estreita com o segmento industrial de processamento 
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mecânico. Embora o segmento de papel e celulose, que tem significativa participação 
mecânica, tem o pinus como um dos principais fornecedor de matéria-prima.  
 

Tabela 3. Produtos florestais oriundos de plantações de pinus (2000) 
 

Quantidade em toneladas Produtos 
Quantidade   Participação % 

1. Madeira serrada 3.753.750 51,73 
2. Celulose de fibra longa 2.019.753 27,83 
3. Compensado 768.075 10,58 
4. Pasta de alto rendimento 173.057 2,38 
5. MDF 134.750 1,85 
6. Aglomerado 42.282 0,58 
Outros 363.610 5,01 
Total 7.255.277 100 
Fonte: EMBRAPA, comunicado técnico 82. Dezembro 2002 
 
 
Com respectivos dados da tabela 3 tem-se que o maior demandante do pinus é a indústria de 
madeira serrada, vindo na seqüência à utilização para a produção de celulose de fibra longa, 
compensados, pasta de alto rendimento, MDF, aglomerados entre outros. 
 
3.2 Caracterização da produção de pinus 
 
Na região Sul do Brasil pela presença de chuvas bem distribuídas durante o ano e clima 
variando em média entre zero grau no inverno a 35 graus no verão, apresenta um bom 
desenvolvimento para o cultivo do Pinus. Segundo Dossa (2002, p. 04) “No sul do Brasil 
estima-se uma produção da área de 1,8 milhões de hectares”. E o ciclo para produção 
dominante do Pinus preconiza 21 anos, sendo em um hectare plantadas inicialmente 1.666 
mudas de Pinus, utilizando um espaçamento de três metros por dois metros. 
 
O sistema de produção caracterizado envolve o preparo do terreno, que são as atividades de 
roçado e a queimada controlada do mato para limpeza do terreno, em seguida o plantio o qual 
é feito em leras (retas na ordem de 03m x 02m). Ainda no decorrer do primeiro ano é feito o 
replantio das mudas que acontece por volta de 5% a 10% das mudas, fato esse por decorrência 
da ação das formigas, deficiência das próprias mudas ou condições químicas (fertilidade) do 
solo. 
 
Ainda no primeiro ano, além do replantio faz-se, o roçado de toda a área de reflorestamento e 
o coroamento (capina somente em volta do pé de pinus), com o objetivo do pinus não ser 
abafado pelo mato, sendo que pinus encontra certa dificuldade no seu desenvolvimento se não 
houver esses cuidados, no primeiro ano. 
 
Em seguida até o oitavo ano obtêm-se somente cuidados de manutenção como roçada, um a 
cada ano, combate às formigas e a poda dos ramos verde (galhos) que acontecem no quarto e 
sétimo ano, sendo que a primeira operação deve ser realizada no final do inverno, até uma 
altura entre 2,7 metros a 3,0 metros, do pé de pinus, já a segunda deve ser feita há uma altura 
entre 6,0 metros a 7,0 metros, sendo o propósito da poda a produção de toras com cerca de 6,0 
metros a 7,0 metros de comprimento, com um cilindro central nodoso de aproximadamente 10 
centímetros de diâmetro. 
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Como se trata de um manejo que visa à diversificação de produtos com toras finas nos 
desbastes e toras de grandes dimensões e de alto valor comercial no final do ciclo para 
processamento mecânico, este requererá desbastes que aconteceram com 08 e 12 anos 
respectivamente. Para o primeiro desbaste com 08 anos será feita uma redução na ordem de 
40% (666 árvores), e no segundo desbaste com 12 anos este será na ordem 30% (500 árvores) 
respectivamente. O qual tem como objetivo a redução da população para um número limitado 
de árvores, porém essas de alta qualidade, para o corte final que ocorrerá aos 21 anos, que 
serão na ordem de 500 unidades, respectivamente 30% do plantio inicial.  

  
Tabela 4. Porcentagem de composição de diferentes usos de madeira de Pinus  

(1666 árvores num espaçamento 3x2 m) 
 
Tipos de usos Corte 08 anos Corte 12 anos Corte 21 anos 
Energia 13% 09% 01% 
Celulose 65% 53% 07% 
Serraria 22% 34% 12% 
Laminação 00% 4% 80% 
Total 100% 100% 100% 

Fonte: EMBRAPA, comunicado técnico 82, Dezembro 2002.  
  
Além de diferentes usos do pinus como demonstrado na tabela 4 também existem variações 
em metragem cúbica nos desbastes, no qual Dossa (2002) afirma haver no oitavo ano em 
média 50m³ até 70m³, e para o décimo segundo ano em torno de 70m³ até 120m³. Sendo que 
para o corte final a produção deve ultrapassar a 450m³, resultando em uma produção superior 
a 28m³ por hectare ao ano, ressaltando que pode haver variações devido ao tipo de solo, tratos 
culturais entre outros. 
 
Para a comercialização segundo Rodigheri (2006) no primeiro desbaste com 08 anos, obtém-
se a entrada de recursos na ordem de R$ 750,00 até R$ 1.050,00 devido à venda da matéria-
prima, considerando esse valor com base no preço médio do metro cúbico, avaliado em R$ 
15,00 para essa idade do pinus.  
 
No segundo desbaste com 12 anos ocorre uma entrada de recursos na ordem de R$ 4.200,00 
até R$ 7.200,00, valor esse que tem como base o preço de R$ 60,00 o metro cúbico, para o 
segundo desbaste com 12 anos. Para o último corte que acontece no 21° ano o metro cúbico 
tem seu valor estimado em R$ 80,00 e produz uma renda em média de R$ 36.000,00 
Portanto, a receita total oriunda dos desbastes e venda final no período de 21 anos, para um 
hectare de Pinus é estimada em média de R$ 40.950,00, até R$ 44.250,00. Observando que 
tanto a produção como a receita podem ser maiores ou menores, dependendo de um lado, de 
condições de manejo, e de outro lado, da capacidade de comercialização. 
 
4. Análise  
 
Para a implantação da área de reflorestamento de um hectare cujas medidas são 10.000 m², 
em primeiro momento prepara-se o solo, que corresponde ao roçado e a queimada controlada 
da mata, onde será feito o plantio, o qual se estima o gasto em mão-de-obra de R$ 240,00. 
Após preparar o terreno, escolhe-se a espécie de pinus que será plantada, sendo que para essa 
região as mais recomendadas são as espécies elliottii e a taeda, por ambas serem mais 
resistentes ao frio, sendo que a primeira tem valor comercial maior, porém seu 
desenvolvimento é menor, e a segunda tem valor comercial menor e desenvolvimento mais 
rápido. 
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Para esse estudo, optou-se pela espécie elliottii, sendo adquirido 1670 mudas, com o preço de 
R$ 0,25 centavos cada, a qual corresponde a um gasto de R$ 417,50 para aquisição das mudas 
entregue na propriedade. Ainda na questão de insumos há necessidade da compra de 2 kg. de 
formicida, com preço de R$ 14,00 o Kg. gerando o custo de R$ 28,00. 
 
Comprado todos os insumos, o gasto agora passa a ser com a mão-de-obra para fazer o 
enleiramento (3m x2m), combate às formigas e a plantação das mudas, com seu gasto 
avaliado em R$ 200,00 para essa tarefa. 
 
Considera-se nesse estudo a existência do custo de oportunidade em que o produtor pode 
escolher entre investir no reflorestamento ou em aplicações financeiras, caderneta de 
poupança, que tem apresentando um rendimento médio de 8% ao ano.  

 
Tabela 5. Custo de implantação 

 
Variáveis Valor em (R$) Custo oportunidade (R$) 
   
Insumos 445,50  
Mão-de-obra 440,00  
   
Total 845,50 845,50 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 
 
Dados da tabela 5 mostram todos os valores de insumos e mão-de-obra para implantação da 
área de reflorestamento na propriedade agrícola, junto na tabela observa-se o custo de 
oportunidade caso o proprietário decida investir na caderneta de poupança.  
 
 
4.1 Síntese financeira para o ciclo de reflorestamento 
  
Observa-se que nos anos de desbaste houve uma estimativa mínima e outra máxima com 
metros cúbicos e valores de mão-de-obra, com isso foram feitas duas tabelas síntese uma para 
valores mínimos e outra para valores máximos.    
 
4.1.1 Síntese para valores mínimos. 
 
No momento dos desbastes, existem variações em metragem cúbica, onde se verificam 
modificações nos valores de mão-de-obra, renda entre outros. Na tabela 6 faz-se uma síntese 
estimando os valores mínimos dos desbastes, sendo 50m³ com 8 anos, 70m³ com 12 anos e 
450m³ no corte final da área reflorestada. 
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Tabela – 6 Síntese do movimento financeiro, para um plantio de 21 anos para os valores mínimos e custo 
oportunidade a taxa de 8% a.a. 

 
Variável 
período 

Insumos 
em R$ 

Mão-de-obra 
em R$ 

Imposto Total 
despesa 

Receita Custo 
oportunidade 

Total com 
juros 8% 

 (A) (B) (C) (A+B+C)    
Ano 00 445,50 400,00 00 885,50 00 885,50 956,34 
Ano 01 42,50 250,00 00 292,50 00 1.248,85 1.348,75 
Ano 02 00 150,00 00 150,00 00 1.498,75 1.618,65 
Ano 03 00 150,00 00 150,00 00 1.768,65 1.910,15 
Ano 04 00 250,00 00 250,00 00 2.160,14 2.332,95 
Ano 05 00 150,00 00 150,00 00 2.482,95 2.681,60 
Ano 06 00 150,00 00 150,00 00 2.831,59 3.058,10 
Ano 07 00 250,00 00 250,00 00 3.308,10 3.572,75 
Ano 08 00 500,00 22,50 522,50 750,00 4.095,25 4.422,87 
Ano 09 00 00 00 00 00 4.422,87 4.776,69 
Ano 10 00 00 00 00 00 4.776,69 5.158,83 
Ano 11 00 00 00 00 00 5.158,83 5.571,54 
Ano 12 00 560,00 126,00 686,00 4.200,00 6.257,54 6.758,14 
Ano 13 00 00 00 00 00 6.758,14 7.298,79 
Ano 14 00 00 00 00 00 7.298,79 7.882,70 
Ano 15 00 00 00 00 00 7.882,70 8.513,31 
Ano 16 00 00 00 00 00 8.513,31 9.194,37 
Ano 17 00 00 00 00 00 9.194,37 9.929,93 
Ano 18 00 00 00 00 00 9.929,93 10.724,32 
Ano 19 00 00 00 00 00 10.724,32 11.582,27 
Ano 20 00 00 00 00 00 11.582,27 12.508,45 
Ano 21 00 2.500,00 1.080,00 3.580,00 36.000,00 16.088,85 17.375,95 

        
Total 488,00 5.310,00 1.228,50 7.066,50 40.950,00  17.375,95 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 
, 
 
Dados da tabela síntese para valores mínimos indicam gastos com insumos no valor de R$ 
488,50. Para a mão-de-obra o gasto de R$ 5.310,50 e impostos no valor de R$ 1.288,50. 
Gerando um total com gastos de R$ 7.066,50, obtendo renda total no final do ciclo de R$ 
40.950,00 e um custo de oportunidade de R$ 17.375,95 caso o montante gasto com o 
reflorestamento fosse aplicado em caderneta de poupança com juros de 8 % a.a. 
 
4.1.2 Síntese para valores máximos 
 
Quanto à tabela a seguir, faz-se uma estimativa utilizando os dados em que o reflorestamento 
obtenha os valores máximos esperados nos desbastes e corte final da área reflorestada, sendo 
70m³ com 8 anos, 120m³ com 12 anos e 450m³ no corte final. 
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Tabela – 7 Síntese do movimento financeiro, para um plantio de 21 anos para os valores máximos e custo 
oportunidade a taxa de 8% a.a. 

 
Variável 
período 

Insumos 
em R$ 

Mão-de-obra 
em R$ 

Imposto Total 
despesa 

Receita Custo 
oportunidade 

Total com 
juros 8% 

 A B C A+B+C    
Ano 00 445,50 400,00 00 885,50 00 885,50 956,34 
Ano 01 42,50 250,00 00 292,50 00 1.248,85 1.348,75 
Ano 02 00 150,00 00 150,00 00 1.498,75 1.618,65 
Ano 03 00 150,00 00 150,00 00 1.768,65 1.910,15 
Ano 04 00 250,00 00 250,00 00 2.160,14 2.332,95 
Ano 05 00 150,00 00 150,00 00 2.482,95 2.681,60 
Ano 06 00 150,00 00 150,00 00 2.831,59 3.058,10 
Ano 07 00 250,00 00 250,00 00 3.308,10 3.572,75 
Ano 08 00 700,00 31,50 731,00 1.050,00 4.304,25 4.648,59 
Ano 09 00 00 00 00 00 4.648,59 5.020,47 
Ano 10 00 00 00 00 00 5.020,47 5.422,11 
Ano 11 00 00 00 00 00 5.422,11 5.855,88 
Ano 12 00 960,00 216,00 1.176,00 7.200,00 7.031,88 7.594,43 
Ano 13 00 00 00 00 00 7.594,43 8.201,98 
Ano 14 00 00 00 00 00 8.201,98 8.858,14 
Ano 15 00 00 00 00 00 8.858,14 9.566,79 
Ano 16 00 00 00 00 00 9.566,79 10.332,13 
Ano 17 00 00 00 00 00 10.332,13 11.158,70 
Ano 18 00 00 00 00 00 11.158,70 12.051,40 
Ano 19 00 00 00 00 00 12.051,40 13.015,51 
Ano 20 00 00 00 00 00 13.015,51 14.056,76 
Ano 21 00 2.500,00 1.080,00 3.580,00 36.000,00 17.636,00 19.046,88 
        
Total 488,00 5.910,00 1.327,50 7.765,50 44.250,00  19.086,88 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 
 
 
Na tabela 7 se estimam valores máximos, com gastos em mão-de-obra no valor de R$ 
5.910,00 e imposto de R$ 1.327,50. Com a geração de uma receita no valor de R$ 44.250,00 
no final do ciclo, e um custo de oportunidade de R$19.086,88. 
 
4.1.3 Indicadores para os valores mínimos e máximos 
 
A tabela 8 demonstrará a diferença das estimativas mínima e máxima oriundas das diferenças 
na produtividade do reflorestamento as quais irão gerar diferentes valores nos custos, receitas, 
lucros e custo de oportunidade. 
 
 
Tabela 8 – Diferença entre o valor mínimo e o máximo 
Variáveis Valor mínimo em (R$)   Valor Máximo em (R$) 
Mão-de-obra 5.310,00 5.910,00 
Receita Total 40.950,00 44.250,00 
Despesa Total 7.066,50 7.765,50 
Lucro 33.883,50 36.484,50 
Custo Oportunidade (8%a.a.) 17.375,95 19.046,88 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 
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Dados da tabela 8 informam que as diferenças entre valores mínimos e máximos foram de R$ 
600,00 para mão-de-obra, R$ 3.300,00 nas receitas totais, R$ 699,00 nas despesas totais, R$ 
2.931,00 no lucro e R$ 1.670,93 no custo de oportunidade.  
 
Quanto à síntese dos indicadores financeiros, demonstrados na tabela 9, possibilita a análise 
com os respectivos valores mínimos e máximos. Nos dois casos o valor presente dos fluxos de 
benefícios esperados supera o investimento inicial. A taxa interna de retorno contempla a 
rentabilidade do empreendimento frente à taxa mínima de atratividade e para cada unidade 
investida, nas duas situações existe retorno positivo, sendo que rentabilidade do projeto 
também é positiva. No caso da análise com valores mínimos, a única ressalva recai sobre o 
tempo de recuperação do capital, que se iguala ao tempo de maturação do investimento do 
projeto, fato esse que pode suscitar dúvidas quanto à efetivação das receitas no tempo 
relacionado.    
 

Tabela 9 – Síntese dos indicadores financeiros 
 

Indicadores Mínimos Máximos 
VPL Valor Presente Líquido 6.028,54 7.074,46 
TIR Taxa Interna de Retorno 17,5% 19,0% 
TMA Taxa Mínima de Atratividade 8% a.a 8% a.a 
TMA “ajustada” Taxa de Atratividade Ajustada 11,3% a.a 13,8% a.a 
IBC Índice Benefício/Custo 1,9 3,0 
ROIA Retorno sobre Investimento Adicionado 1,03 1,47 
PAY BACK Tempo de Recuperação do Capital  21 anos 12 anos 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2007. 
 
 
Tendo como referência os indicadores da tabela 9, constata-se a existência de viabilidade 
econômica para o projeto de implantação de um hectare de floresta com pinus em uma 
pequena propriedade agrícola.  
 
A margem de segurança do projeto, no qual é contemplada a diferença entre a TMA, que tem 
valor calculado de 11,3%, com a TIR, que tem valor calculado de 17,5 %. A margem de 
segurança no projeto para estimativa com valores mínimos, atingiu 6,3%. 
 
A visualiza-se a margem de segurança a qual foi mencionado anteriormente como sendo a 
diferença entre a TMA (13,83%) e a TIR (19,12%), gerando a taxa da margem de segurança 
de 5,3% do projeto com estimativa de valores máximos.  

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nos dados calculados na elaboração deste estudo, observou-se a importância do 
setor florestal para a economia brasileira, no que tange a participação relativa do PIB, a 
geração de empregos, a arrecadação de tributos, as exportações ou a promoção de 
investimento em áreas rurais, onde as oportunidades de negócios se acentuam. No caso 
especial do pequeno agricultor, na utilização de uma gleba de terra considerada marginal para 
agricultura e a perspectiva de aumento na demanda por madeira nos próximos anos, 
constituem-se em oportunidade para a geração de renda, em situação de volume de comércio e 
de preços atrativos.  
 
Com base nos indicadores de viabilidade, observou-se que o Valor Presente Líquido (VPL) 
apresentou resultado positivo, sendo que ao ser estimado para valores mínimos, atingiu o 
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montante de R$ 6.028,54, e para valores máximos atingiu R$ 7.074,46. Com relação à Taxa 
Interna de Retorno (TIR), a mesma apresentou o valor relativo de 17,47% para estimativa de 
valores mínimos e 19,12% para o máximo, sendo que a Taxa Mínima Ajustada ao projeto 
(TMA) foi calculada em 11,03% para valores mínimos e 13,83% para valores máximos. Os 
resultados apontaram para margens de segurança o percentual de 6,4%, para o projeto de 
valores mínimos, e de 5,3%, para o de valores máximos. Quanto ao Índice Benefício/Custo 
(IBC), apresentou o índice de 1,88 para valores mínimos e 3,01 para máximos, indicando que 
para cada unidade de real investida no projeto retornará ao final entre R$ 1,88 e R$ 3,01. 
Sobre o Retorno sobre Investimento Adicionado (ROIA), as magnitudes indicaram 1,03% a.a. 
para o projeto com valores mínimos e 1,47% a.a. para o de valores máximos. Quanto ao 
Tempo de Recuperação de Capital (PAY-BACK), na estimativa do projeto com valores 
mínimos, a recuperação se dará no 21° ano, o que representará elevado risco em relação ao 
tempo de recuperação de capital para valores mínimos, pois qualquer projeção de receita 
equivocada revelará a inviabilidade do projeto. Entretanto, para estimativa do projeto com 
valores máximos a recuperação se dará no 12° ano. 
 
No que se refere ao Custo de Oportunidade, caso não fosse investido o capital no 
reflorestamento, e sim aplicado na caderneta de poupança com juros de 8% a.a., como 
resultado após o 21° ano, no projeto para valores mínimos haverá um montante de R$ 
17.375,95, sendo que no caso do reflorestamento, descontando todos os custos, o montante 
será de R$ 33.883,50, o qual significará um acréscimo de 95,5% a mais do que o investido na 
caderneta de poupança. Quanto à estimativa para valores máximos, ao final do projeto o valor 
será de R$ 19.086,88 no Custo de Oportunidade e R$ 36.484,00 na área reflorestada já 
descontado todos os custos, o que indicou um montante de 91,54% maior para o investimento 
no reflorestamento do que na caderneta de poupança. 
 
Com base nos dados calculados, pode inferir que mesmo com um grande período de 
maturação, no caso do projeto 21 anos, a proposta de reflorestamento constitui-se em uma 
alternativa viável para o pequeno agricultor como perfil de renda alternativa, pois o fluxo 
financeiro é irregular, ou seja, o primeiro ingresso acontece somente no oitavo ano, o segundo 
ingresso no décimo segundo e o terceiro ingresso no vigésimo primeiro ano, ao final do ciclo.   
 
 
   
6 REFERÊNCIAS 
 
CRESTANA, Silvio. Soluções para o Agronegócio, Revista Comércio Exterior, Ano 15, 
edição 67, janeiro de 2007. 
 
DOSSA, Derli, Produção e Rentabilidade de Pinus, em empresas florestais, 2002, 
disponível em: <http://www.cnpf.embrapa.br> Acesso em: julho 2007. 
 
DOSSA, Derli, Um estudo de caso: Produção e Mercado do Pinus, 2001, disponível em: 
<http:/www.cnpf.embrapa.br> Acesso em: maio 2007. 
 
 EMATER, Manual Técnico: Reflorestamento. Porto Alegre: Rio Grande do Sul, 1993.  
 
HOSOKAWA, R. T.; MOURA, J. B. de; CUNHA, U. S. da. Introdução ao manejo e 
economia de florestas. Curitiba: Editora da UFPR, 1998. 
 



 12 

LAPPONI, Juan Carlos. Projetos de Investimento: Construção e Avaliação do Fluxo de 
Caixa. São Paulo: Lapponi Treinamento e Editora, 2000. 
 
LOPES, Evaristo M., Relatório Estatístico Florestal 2005, disponível em: 
<http://www.bracelpa.org.br> Acesso em: maio 2007. 
 
MENDES, Judas Tadeu Grassi. Economia Agrícola: Princípios Básicos e Aplicações. 
Curitiba: Scientia et. Labor, ZNT, 1998. 
 
MUNHOZ, Dércio Garcia. Economia Aplicada: Técnicas de pesquisa e análise econômica. 
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1989. 
 
OLIVEIRA, Edílson Batista de; OLIVEIRA, Yeda Maria M. de, Sistema para manejo e 
análise econômica de florestas de pinus, disponível em: <http://www.remade.com.br> 
Acesso em: julho 2007. 
 
OLIVEIRA, Jair Figueiredo. Economia para Administradores. São Paulo: editora Saraiva 
2006. 
 
PINDYCK, Robert S., RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. 5.  ed. São Paulo: 
Editora Prentice Hall, 2002. 
 
RODIGHERI Honórino Roque, Indicadores de custo, produtividade, valor da produção 
do pinus em propriedades familiares, 2006, disponível em <http:/www.cnpf.embrapa.br> 
Acesso em: julho 2007. 
 
ROSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 20. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003. 
 
Secretaria da Indústria e do Comércio do Estado do Paraná, Distrito Florestal, 1975, 
elaborado por Paulo Roberto Godoy e equipe. 
SHIMIZU, Jarbas Yukio, Cultivo de Pinus, 2005, disponível em 
<http:/www.cnpf.embrapa.br> Acesso em: maio 2007. 
 
VARIAN, Hal R. Microeconomia: Princípios básicos. Tradução da quarta Edição 
Americana: Editora Campus. 
 
WESSELS, Walter J. Microeconomia: Teoria e Aplicações. São Paulo: Editora Saraiva, 
2002. 
 
<http://www.abimci.com.br> Acesso em: julho 2007. 
 
<http://www.sbs.org.br> Acesso em: julho 2007. 
 

 


