
 

 

 

 
Resumo

  Objetivou-se neste estudo, analisar a viabilidade econômica de plantios de Eucalyptus grandis para a produção de celulose,

considerando diversas condições de sítio e dois espaçamentos; analisar as implicações econômicas relacionadas à lucratividade

da atividade florestal decorrente da realização de plantios situados a diferentes distâncias da indústria consumidora e de

mudanças nos parâmetros; taxa de desconto, preço da madeira, custo de transporte, diâmetro mínimo aproveitável do fuste e

comprimento das toras em que o fuste é seccionado. Desenvolveu-se um modelo biométrico para prognosticar o volume de

madeira utilizando-se dados provenientes de parcelas instaladas em plantios de Eucalyptus grandis para a produção de celulose,

com as idades de medição variando de 19 a 103 meses. A prognose do volume foi realizada a partir da idade zero, considerando

o seccionamento do fuste em toras com 2,5 e 2,8 m de comprimento para diâmetros mínimos aproveitáveis de 4 a 10 cm, em

intervalos de 2 cm. Para a análise econômica utilizou-se o critério do Valor Presente Líquido (VPL), calculado para um horizonte

de planejamento considerado infinito. As principais conclusões foram: reduzir o diâmetro mínimo aproveitável do fuste e o

comprimento das toras em que o mesmo é seccionado é uma boa estratégia para aumentar o aproveitamento de madeira e o

lucro; os plantios situados em terras pouco produtivas são inviáveis economicamente; o custo de transporte tem efeito significativo

na lucratividade da atividade florestal, devendo ser analisado com cuidado no momento de definir regiões com potencial para

novos plantios; pequenas mudanças no preço de venda da madeira provocam grandes alterações na lucratividade da atividade

florestal, sugerindo que a melhoria da qualidade da madeira, juntamente com outras medidas que visem aumentar o preço desse

produto, são alternativas que podem viabilizar o plantio em áreas pouco produtivas e aumentar o lucro dos plantios das áreas

mais produtivas   
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