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RESUMO 

O objetivo desse trabalho foi comparar o desenvolvimento econômico da eucaliptocultura como 

alternativa de investimento, em complemento as principais culturas agrícolas na região de Itapeva, 

para que se possa então complementar a renda e otimizar a propriedade agrícola como 

empreendimento. 

A cultura de maior retorno econômico analisada nesse trabalho foi a soja, seguida por millho, 

eucalipto e gado de corte. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to compare the economic development of eucalyptus plantations as an 

alternative investment, in addition to the main crops in the region of Itapeva, so you can then 

supplement the income and optimize the farm as an enterprise. 

The culture of greater economic returns analyzed in this work was soybeans, followed by millho, 

eucalyptus and beef cattle. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De origem Australiana, o eucalipto foi introduzido no Brasil na segunda 

metade do século XIX com o objetivo de ajudar na produção de dormentes para as 

linhas férreas que se instalavam no país. O eucalipto produzido no Brasil destina-se 

basicamente à produção de celulose, de papel e ao carvão que abastece as 

siderúrgicas. O eucalipto também é destinado à indústria moveleira, à construção 

civil, serraria e à extração de óleos essenciais (MCT, 2005). 

Hoje o eucalipto brasileiro tem uma produtividade cerca de 10 vezes maior 

que alguns dos países líderes de mercado (painel florestal), por isso cada vez mais 

se tem interesse sobre essa cultura, na qual a região de Itapeva é considerada uma 

região ótima para seu cultivo, uma vez que seu clima é propicio ao desenvolvimento 

rápido, e alta adaptabilidade desse gênero.  

O Eucalipto aqui analisado foi produzido pela empresa LARA FLORESTAL 

no período de cinco anos, destinados 30% da produção a serraria, toras acima de 14 

cm, e 70% para energia (lenha), toras abaixo de 14 cm.  

O preço médio de venda, da madeira em pé, obtida no mercado madeireiro 

da região foi de R$ 45,50 para tora com DAP acima de 14 cm e R$ 28,00 para 

lenha. 

Esse estudo busca comparar o retorno econômico do eucalipto, com o das 

demais culturas mais utilizadas na região. 

Analisar os lucros obtidos com o eucalipto, numa rotação de 05 anos, e 

comparar com as diferentes culturas agrícolas de maior interesse econômico na 

região de Itapeva, no caso, o milho, a soja, o eucalipto e o gado de corte, e ter por 

resultado uma complementação de renda. 

Incentivar o produtor rural a investir mais em florestas, no caso o eucalipto, 

uma vez que é uma ótima opção para ser cultivado em áreas de difícil acesso a 

agricultura. Além da possibilidade da opção dos sistemas agrosilvipastoris ou agro 

florestais (SAF), uma vez que abrange grande numero de relações interespecíficas, 

nos campos ecológico, econômico e social, tornando-se uma nova tendência para a 

ampliação de áreas produtoras de eucalipto, em substituição a monocultura desse 

gênero de arvores (Laércio Couto et.al., 1998). 



 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

Na análise da viabilidade econômica da implantação das culturas em 

questão, foram utilizados como critérios de avaliação o valor presente liquido (VPL), 

a uma Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de 4,5% ao ano, que foi obtida pelos juros 

mensais da poupança em 2012. 

A implantação dessa TMA terá como objetivo o comparativo entre a 

implantação destas culturas e a poupança.  

Vale ressaltar que para o milho, a soja, e o gado de corte, foram utilizados 

custos de produção médio entre os meses de janeiro de 2012 a agosto de 2012, já 

para o eucalipto, foi utilizado um único valor obtido pela empresa LARA FLORESTAL 

no mês de março de 2012. O que mostra que pode haver uma variação para o valor 

de venda do eucalipto nos meses seguintes.  

Foram analisadas as seguintes culturas; 

 

2.1 Agricultura – soja 

Uma colheita de soja no ano; produtividade média de 950kg/ha (57sc/ha) 

Preço médio da soja: R$ 55.33/sc 

Renda bruta: R$ 3.154,00/ha.ano 

Despesas: R$ 2.000,00/ha.ano 

Renda liquida: R$ 1.154,00/ha.ano 

 

2.2 Agricultura – milho 

 

Uma safra com produtividade media de 3.333kg/ha (200sc/ha) 

Preço médio do milho 25,07/ saca 

Renda bruta: R$ 5.014,00/ ha.ano 

Despesas: R$ 3.700,00/ ha.ano 

Renda liquida: R$ 1.314,00/ ha.ano 

 

  



2.3 Pecuária de corte 

 

O ganho médio na região de Itapeva- SP é de 100 kg/ha.ano de peso vivo  

Cotação do preço médio do quilograma do boi gordo: R$ 6,31 

Renda bruta: 631,00/ha.ano 

Despesas: R$ 200,00/ha.ano 

Renda liquida: R$ 431,00/ha.ano 

                         

2.4 Reflorestamento de Eucalipto 

Tabela 1: Considera- se ciclo do eucalipto em uma rotação de 05 anos 

Ano Arrendamento Operacional Impostos        Adm TOTAL 

0 344,17 1.895,93 224,67 269,42 2.734,19 

1 344,17 255,85 30,32 220,22 850,56 

2 344,17 45,18 5,35 213,9 608,6 

3 344,17 45,18 5,35 213,9 608,6 

4 344,17 45,18 5,35 213,9 608,6 

5 344,17 45,18 5,35 213,9 608,6 

TOTAL (R$ha)         6.019,15 

 

Tabela 2: Receita de corte após o ano 05 

Especificação 
Produção Preço de venda Receita 

m³ ha  R$/m³ R$/ha  

Toras DAP >  14 cm 105,48 47,50 5.010,30 

Lenha DAP < 14 cm 246,12 29,00 7.137,48 

TOTAL GERAL     12.147,78 
 

Renda bruta total: 

Toras de DAP >14 cm: 47,50 x 105,48 = 5.010,30 

Toras de DAP < 14 cm: 29,00 x 246,12 = 7.137,48 

TOTAL: 12.147,78, ou  2.429.56/ha.ano 

 

Renda liquida total: R$ 6.128,64, ou 1.225.73/ha.ano 

 

 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Comparativo de receita líquida 

 

Cultura RL PM VPL 

Soja 1.154,00 0,4 1.133,80 

Milho 1.314,00 0,4 1.291,00 

Pecuaria 431 1 412,42 

Eucalipto 1.225,73 1 983,65 

 

Onde; 

RL = Receita Liquida 

PM = Prazo médio de recebimento, trazendo para o inicio do período 

VPL = Valor presente liquido, considerando a taxa mínima de juros  

 

4 CONCLUSÕES 

Concluímos de acordo com o estudo, que a eucaliptocultura é uma alternativa viável 

ao produtor rural, como complementação de renda na propriedade agrícola, uma vez 

que ficou em terceiro lugar como mais lucrativa com renda liquida de R$ 938/ha.ano. 

A cultura mais lucrativa para a região de Itapeva é a soja com VPL R$ 

1.133,80/ha.ano. 

Em segundo lugar a que apresenta maior lucro é a cultura do milho com VPL de R$ 

1.291,00/ha.ano 

Em ultimo lugar a a pecuária de corte, com VPL de R$ 412,42/ha.ano. 
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