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RESUMO 

 

O estudo teve como objetivo quantificar os efeitos da idade de rotação florestal na viabilidade 

técnica e econômica da produção de madeira de eucalipto, utilizando dados de uma empresa 

florestal localizada na região Noroeste do Estado de Minas Gerais. Foram avaliadas três 

estratégias para determinação da idade de rotação das florestas ao longo de um horizonte de 

planejamento de 21 anos: idade de máxima produtividade; idade de corte igual a sete anos e 

idade econômica de corte. Para a análise da viabilidade técnica foi adotado o critério de 

produção volumétrica em madeira (m³/ha) ao longo do horizonte de planejamento, enquanto o 

critério econômico analisado foi o valor presente líquido (VPL). A idade de corte igual a sete 

anos foi o pior dentre os critérios avaliados para todos os cenários estudados. O critério da 

máxima produtividade teve uma maior viabilidade econômica, maior produtividade e maior 

incremento médio mensal ao final do horizonte de planejamento, lucro esse, maior que o 

obtido pelo método da idade econômica do corte. A diferença de lucratividade, ao final do 

horizonte de planejamento (em 21 anos) pode passar dos R$ 24.000,00 por hectare. Pode-se 

concluir que a falta de planejamento da idade de rotação afeta a viabilidade técnica e 

econômica da produção de madeira de eucalipto. 

 

Palavras-chave: Rotação Florestal. Idade Técnica de Corte. Eucalyptus spp. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA 

This project aimed to quantify the effects of forest rotation age in relation to sustainability and 

economical viability of eucalyptus production, in different productivity classes, utilizing 

factual data provided from the forestry sector of the central region of Minas Gerais state 

(Brazil). Three methods were applied in order to determine the rotational age of the forests 

along a planning horizon of 21 years: a) optimal rotation age; b) fixed rotational harvest - 

every seven years - and c) economically optimum rotation. The volume of eucalyptus wood 

produced along the planning horizon (m³/ha) was used as the criterion for evaluating 

sustainability, while the net present value allowed for the economical criterion to be 

evaluated. Fixed rotational harvest at seven years was found to reflect the weakest results 

amongst all evaluation criteria for the scenarios researched. Optimal rotation age had the best 

economical viability, best productivity and  largest mean monthly increment (MMI) at the end 

of the planning horizon. Its profit was found to be bigger than that of economically optimum 

rotation. At the end of the planning horizon, differences in profitability may surpass R$ 

24.000,00 per hectare. Therefore, the lack of adequate forestry rotation analysis has been 

found to have significant effects on sustainability and economical viability of eucalyptus 

wood production. 

 

Keywords: Forest rotation, Optimal Rotation Age. Eucalyptus spp.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A idade de rotação florestal corresponde à idade na qual os povoamentos florestais são 

planejados para serem colhidos. Compreende o período desde a implantação até o corte da 

floresta. A determinação da idade de rotação é um dos fatores mais importantes no processo 

de planejamento florestal, pois toda a estrutura produtiva depende do fluxo de madeira, o qual 

é planejado com base na idade previamente estabelecida para corte (NAUTIYAL, 1988). 

 Smith (1989), afirma que vários parâmetros técnicos podem influenciar a 

determinação da idade de rotação, e esta irá depender dos objetivos do manejo da floresta, da 

variação da taxa de crescimento em função da capacidade produtiva e da espécie plantada. 

Fatores econômicos, como o gradiente de preços para os vários usos da madeira e os custos de 

produção também devem ser considerados (REZENDE et al., 2005). 

 A maior parte das empresas que utilizam espécies do gênero Eucalyptus para produção 

de carvão vegetal não segue um critério técnico e/ou econômico para determinar a idade de 

rotação da floresta, mas fundamentam-se principalmente pela necessidade de suprimento de 

madeira e pelas oportunidades de mercado (SMITH, 1989; RODRIGUEZ et al., 1997).  

A idade de rotação das florestas de eucalipto destinadas à produção de carvão vegetal 

no Brasil situa-se entre cinco e sete anos, sendo comum encontrar povoamentos ainda não 

explorados com idades acima da rotação de máxima produtividade ou de máximo retorno 

financeiro, bem como áreas nas quais os povoamentos foram cortados em idades abaixo dessa 

rotação. 

 Apesar da grande importância dos estudos relacionados à idade de rotação das 

florestas para produção de madeira de eucalipto sob diferentes condições de crescimento, 

poucos trabalhos objetivam quantificar os prejuízos pela falta de planejamento da rotação 

florestal, que implica em redução da produção e lucratividade do investimento florestal. 

 Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo determinar o efeito da rotação 

florestal na viabilidade técnica e econômica da produção de madeira em diferentes classes de 

produtividade, em um cenário de planejamento de 21 anos, utilizando dados e valores de uma 

empresa florestal. Especificamente, pretendeu-se: avaliar três alternativas de condução da 

rotação das florestas: a) idade de máxima produtividade, conhecida como Idade Técnica de 

Corte (ITC); b) idade de corte igual a sete anos, que será denominada de Única Idade de Corte 

(UIC) e c) idade econômica de corte, que será chamada de Idade de Máxima Lucratividade 

por Ciclo (IMLC), e comparar o efeito das alternativas apresentadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SILVICULTURA BRASILEIRA 

 

 Atualmente há hoje 264 milhões de hectares de florestas plantadas no mundo, que 

aumentam em média 5 milhões de hectares por ano (FAO, 2010). No Brasil, são 7 milhões de 

hectares de florestas plantadas que suprem quase 90% do total da oferta de madeira em tora 

industrial, 81,5% do carvão vegetal e 62,3% da lenha (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, 2013). 

O setor florestal é muito importante para a economia do país, pois gera 635 mil 

empregos e corresponde a 3,5% do PIB. Suas exportações equivalem a 3,4% do total de 

exportações brasileiras. Em 2011, apenas o setor de florestas plantadas foi responsável por 

68.481 empregos (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2012). 

 Segundo a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (2014), os 

produtos florestais representam 10% do valor das exportações do agronegócio, perdendo 

apenas para a soja, carne e para o setor sucroalcooleiro. Os principais países importadores dos 

produtos florestais brasileiros são os Estados Unidos (painéis e madeira serrada), Alemanha 

(compensados), China (celulose) e Argentina (papel). 

Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas – ABRAF 

(2013) das áreas de florestas plantadas no Brasil, 75% são com eucalipto. Área esta, bastante 

inferior às áreas de culturas agrícolas como as de cana-de-açucar, milho e soja 

(COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB, 2010). Isso sugere um 

elevado potencial de crescimento das áreas de cultivos florestais. Segundo Noce et al. (2005), 

as empresas florestais estão ampliando as suas capacidades produtivas, com a aquisição de 

insumos e novas áreas para plantio, visando otimizar o processo produtivo e gerar maiores 

lucros. Segundo ABRAF (2013), os investimentos no setor florestal no ano de 2012 foram 

60,9% superiores aos do ano de 2011, chegando a 4,6 bilhões de reais, empregados 

principalmente no plantio, colheira e transporte.  

De acordo com Rodriguez et al. (1997), o Brasil possui excelentes condições para o 

crescimento de eucalipto, como baixo custo e condições edafo-climáticas que permitem um 

menor prazo de produção. Segundo eles esses fatores colocam a indústia florestal brasileira 

em um grupo de ótimas oportunidades de investimento. 
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No Brasil, a ABRAF (2013) destaca que o estado com maior área de eucalipto 

plantado é Minas Gerais, seguido por São Paulo e Paraná. No entanto, os estados que têm 

apresentado maiores crescimentos em área plantada são Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

 Segundo Oliveira et al. (2005) a produção de eucalipto do país é basicamente para 

abastecimento das siderúrgicas com carvão vegetal, produção de celulose e papel. O eucalipto 

também é usada para a produção de chapas de fibras, biomassa, serraria e laminação (SILVA 

et al., 2003) 

A tecnologia utilizada para o sucesso do setor florestal brasileiro chega a ser tamanho 

que esse conhecimento técnico é exportado até para a Austrália, país de origem do eucalipto 

(ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALMG, 2004). Esse 

êxito também se reflete na idade de corte da floresta e no seu Incremento Médio Anual 

(IMA). A idade média de colheita de eucalipto no Brasil é de sete anos, bem mais curta do 

que em outros países que chegam a colher suas florestas com 15 anos em média. O IMA atual 

do país é de 41 m³.ha-1.ano-1 (ABRAF, 2013). 

No Brasil, a partir do final da década de 1960, o governo federal ofereceu vários 

incentivos fiscais às atividades silviculturais, o que fez com que a atividade florestal crescesse 

rapidamente. Até o final da década de 1980, 3,23 milhões de hectares foram plantados apenas 

nas regiões Sul e Sudeste (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CELULOSE E PAPEL - 

BRACELPA, 2007). O término desses incentivos fiscais em 1987 causou uma forte 

diminuição do plantio e consequentemente na oferta de madeira, fazendo com que o 

planejamento e gestão dos recursos silviculturais se tornassem essenciais para o sucesso das 

atividades florestais (VIGOLO, 2008).  

Mesmo fazendo uso das melhores técnicas de produção de mudas e prevenção de fogo, 

correta escolha da espécie, manejo de doenças e pragas, as empresas florestais podem não 

alcançar sua potencialidade econômica se o corte da floresta não for realizado em uma idade 

de corte ideal (BENTLEY e TEENGUARDEN, 1965). 

Rodriguez et al. (1997) alertam que muitas vezes se adota a idade de sete anos como 

única idade de corte para o eucalipto. A generalização dessa recomendação não considera 

vários fatores importantes, como o tipo de crescimento da espécie, a qualidade e o preço da 

madeira, o que é indesejável. 

Para que a indústria silvicultora do país continue atraindo investidores e sendo cada vez 

mais competitiva no mercado nacional e internacional é fundamental que seja contínua a 

revisão dos critérios utilizados nas decisões gerenciais da indústria florestal (RODRIGUEZ et 

al., 1997). 
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2.2 ROTAÇÃO FLORESTAL 

 
 Davis (1966) defini rotação florestal como o período entre o estabelecimento de uma 

floresta até o momento em que os povoamentos florestais são planejados para serem colhidos. 

A determinação da rotação é de fundamental importância para o sucesso do empreendimento 

florestal. O corte fora desta idade ideal acarreta em um menor retorno financeiro para a 

empresa (HOFFMAN e BERGER, 1973; REZENDE et al., 1987). É por isso que vários 

estudos abordam esse tema e discutem os fatores que devem ser avaliados na escolha da 

melhor idade de corte possível, dependendo do objetivo e destino final da madeira. Souza et 

al. (2001) defendem que a correta definição da idade de corte é importante para o sucesso do 

empreendimento florestal. O planejamento prévio da idade de corte de um povoamento 

florestal possibilita a previsão do fluxo de madeira que é fundamental no planejamento das 

atividades industriais. 

Couto et al. (1989) acreditam que a escolha de uma determinada idade de corte pode 

maximizar a produção de um povoamento florestal. Muitos produtores não seguem nenhum 

critério determinado para definição da rotação e apenas se orientam, pela necessidade de 

mercado momentânea ou ainda seguem um contestável costume de corte aos sete anos de 

idade, sem levar nenhum parâmetro técnico ou econômico em consideração. 

 A rotação, ou idade de corte, pode ser definida a partir de diferentes critérios e deve 

levar em consideração o destino final da madeira produzida. Vários fatores como a espécie, o 

espaçamento, a produtividade, a taxa de crescimento, o horizonte de planejamento, os custos 

de produção envolvidos, o preço de venda da madeira e a taxa de juros devem ser 

considerados na escolha da melhor idade a ser definida para cada empreendimento. É por isso 

que a rotação precisa ser determinada o mais corretamente possível (LIMA JÚNIOR et al., 

1999).  

Outra definição importante é o horizonte de planejamento, que é o período de tempo 

estimado no qual o empreendimento deve fazer planos para o futuro (FARO, 1979). Chaul e 

Tibiriçá (2006) explicam que as atividades florestais têm rotações maiores que outras 

atividades agropecuárias, e por isso o seu horizonte de planejamento deve ser mais longo, 

entre 20 e 25 anos. 

Dentre os critérios utilizados para a definição da idade de rotação das florestas, 

podem-se destacar: a) Rotação ecológica - é a rotação que coincide com o ciclo de vida de 

uma espécie num dado sítio. Tem especial importância em estudos em parques, florestas de 

proteção e para fins paisagísticos (OSMASTON, 1968); b) Rotação técnica – a floresta é 
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cortada na unidade de tempo na qual se atingem as características desejáveis, como por 

exemplo: diâmetro, densidade, propriedades físico-mecânicas, etc. Neste caso, a madeira deve 

atender a certas restrições técnicas da indústria (NEWMAN, 1988); c) Rotação de máxima 

produtividade volumétrica - este modelo de rotação possibilita a produção de maior volume 

de madeira por unidade de tempo. Essa rotação tem sido popularmente utilizada pela sua 

simplicidade de determinação (NAUTIYAL, 1988; RESENDE et al., 2004; CAMPOS e 

LEITE, 2009); d) Rotação econômica - é aquela que maximiza os retornos dos investimentos 

na atividade florestal (SILVA et al., 2005). Com as novas técnicas computacionais, esse tipo 

de rotação tem sido amplamente utilizado pela facilidade de se incluírem fórmulas financeiras 

aos programas de manejo florestal (LOPES, 1990). 

Segundo Oliveira et al. (2005), os custos do cultivo comercial de eucalipto são 

divididos em custo de produção e custos de comercialização. Os custos de comercialização 

são principalmente custos de corte e de transporte. Esses custos comerciais não foram 

contabilizados neste estudo já que não influenciariam na idade econômica de corte, e o 

cenário estudado trata-se da venda da madeira em pé. É importante tomar nota que esses 

custos de produção são variáveis com o espaçamento de plantio, tipo do solo, topografia, ou 

seja, diferente para cada situação (OLIVEIRA et al., 2005). 

 De acordo com Rezende et al. (2005) os custos de implantação e manutenção são os 

que mais influenciam na decisão da idade de corte. Scolforo e Hosokawa (1992) acreditam 

que a decisão de adotar a rotação econômica é a mais acertada dentre os tipos disponíveis, já 

que ela pode considerar fatores como taxa de juros e custos de produção.  

 Segundo Nautiyal (1988) muitos trabalhos utilizam o Valor Presente Líquido (VPL) 

como indicador de viabilidade econômica. Esse critério considera a variação do capital ao 

longo do tempo. Segundo Silva et al. (2005), VPL é a diferença entre o valor presente das 

receitas e o valor presente dos custos, encontrada pela expressão:  

 

    j
n

0j
j

j
n

0j
j i1Ci1RVPL 







   

 
Onde:  Rj = receita no período j;  

 Cj = custo no período j; 

 i = taxa de juros; 

 j = período de ocorrência da receita ou do custo (0...n); 

n = número máximo de períodos de duração do projeto. 
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Este método é um dos melhores métodos econômicos, pois compara as opções 

monetárias em cada momento. Considera-se que apresenta poucas falhas e quase sempre 

conduz ao resultado correto, entretanto é muito sensível a taxa de juros, principalmente em 

longos horizontes de planejamento. O projeto que apresenta VPL positivo é considerado 

viável economicamente (REZENDE e OLIVEIRA, 2001). O critério determina para um 

determinado ciclo, em qual período em que a população florestal deve ser cortada para ter a 

maior lucratividade possível. 

 O critério volumétrico mais utilizado para determinação da rotação florestal é 

chamado de Idade Técnica de Corte (ITC). Ele fornece a idade em que a população florestal 

deve ser cortada para que seja alcançado a maior produção possível ao final do horizonte de 

planejamento (CAMPOS, 1996). A determinação de ITC é feita a partir da obtenção do 

Incremento Médio Mensal (IMM) e Incremento Corrente Mensal (ICM), que são calculados a 

de acordo com as expressões (CAMPOS e LEITE, 2009): 

 

                                                   

         
Onde: Y = volume de madeira até aquele mês; 

 I = idade da floresta, em meses; 

 Y2 = volume de madeira do mês atual; 

 Y1 = volume de madeira no mês anterior; 

 I2 = idade da floresta no mês atual; 

 I1 = idade da floresta no período anterior.  

 

Ou seja, o IMM é a média de produção até aquele mês (m³.ha-1.mês-1) e o ICM é 

aumento da produção em volume de madeira no último mês em m³.ha-1.mês-1. Chega-se a 

Idade Técnica de Corte (ITC) pelo mês com o maior valor de IMM, que também é o mês que 

o valor do ICM é coincidente ao valor de IMM (RODRIGUEZ et al., 1997). Segundo Leite 

(2001), talhões mais produtivos tem ITC menores, já que nesses locais a população atinge a 

estagnação do crescimento mais rapidamente. 

 A adoção de qualquer critério não exclui a consideração de outros fatores. Mesmo os 

gestores que têm como objetivo principal os fatores econômicos, precisam considerar as 

limitações operacionais de reforma das áreas, a importância da troca de material genético dos 
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povoamentos, condições de colheita, entre outros. Planos de manejo que não observam esses 

elementos são ineficientes e ineficazes (NOBRE e RODRIGUES, 2001). 
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3 METODOLOGIA 

 

 Os dados utilizados neste estudo são de uma empresa florestal localizada no noroeste 

do estado de Minas Gerais (17° 36’ de latitude Sul e 46° 42’ de longitude Oeste e altitude 

aproximada 550 m).  

Os dados foram obtidos de povoamentos de clones e híbridos de Eucalyptus spp. não 

desbastados que tem como principal destino a produção de carvão vegetal sob regime de alto 

fuste. A área total do estudo é de 1.321ha, divididos em 40 talhões (média de 33ha por 

talhão). Os plantios foram conduzidos com espaçamento médio de 3,0 x 2,0 m (MACEDO et 

al., 2005). 

 O clima da região é o tropical úmido de savana, com inverno seco e verão chuvoso. A 

temperatura média anual é de 22,6ºC, tendo uma média mensal de 18ºC na estação mais fria e 

29,1ºC na mais quente. A precipitação média anual é de 1.450 mm. A vegetação remanescente 

é constituída por cerrados, desde campos a cerradões, e florestas ciliares subperenifólias.  

 Os dados cedidos pela empresa são os resultados de avaliações volumétricas de cada 

um dos 40 talhões abordados nesse estudo. Foram realizadas entre 4 e 6 avaliações para cada 

talhão e os volumes mensurados foram relacionados as idades das populações florestais na 

época de cada avaliação.  Na Tabela 1 é apresentado um resumo das informações dos dados 

de idade e volume dos quais o trabalho foi baseado. 

 

Tabela 1 – Informações obtidas a partir de  avaliações volumétricas de 40 talhões, cultivados com populações de 
Eucalyptus spp. na região Noroeste de Minas Gerais 

Idade de Medição (meses) Volume de Medição (m3) 

Mínima 
 

Máxima Mínimo Médio Máximo 

                 21,3 
 

   87,0 17,2 332,9 752,3 

 

 

 São vários os métodos que podem ser usados na estimativa volumétrica de florestas 

plantadas. As mensurações que deram origem aos dados utilizados nesse estudo foram feitas 

de acordo com a metodologia da empresa, por amostragem. Foi lançada uma parcela 

permanente de 400m2 para cada 10 hectares. Como os talhões estudados têm em média 33 ha, 

foram lançadas em média 3 unidades amostrais para cada talhão, que foram utilizadas nas 

estimativas volumétricas. Em seguida foi feita a medição do Diâmetro à Altura do Peito –

DAP (1,30m) do tronco de todas as árvores da unidade amostral com Suta para que fosse 

possível a determinação da área seccional à altura do peito (1,30m, bem como estimada as 
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alturas de todas as árvores, para a computação dos volumes por meio de equações 

volumétricas próprias de cada talhão. O volume de cada unidade amostral foi extrapolado 

para uma área de 1 hectare e em seguida, calculada a média de produção das parcelas de cada 

talhão (m3.ha-1). 

Para a determinação de ITC, os dados dessas mensurações volumétricas foram 

plotados na plataforma Curve Expert, para que a curva de crescimento referente a cada talhão 

fosse obtida. Foi utilizado o modelo sigmoidal Logístico, o mais utilizado nos modelos de 

crescimento florestal, permitindo a determinação do Incremento Médio Mensal e Incremento 

Corrente Mensal em todos os meses onde não foram realizadas medições nas florestas.  

Com a ITC definida para cada talhão, foi possível a definição de quantos ciclos seriam 

possíveis no horizonte de planejamento utilizado, que foi de 21 anos (252 meses). Como em 

quase todos os casos o último ciclo não chegava a ser completado, foi avaliado separadamente 

para cada talhão qual opção geraria o maior volume de madeira, o volume gerado nesse 

último ciclo, ou o acréscimo de volume que o ciclo anterior teria se não fosse colhido na ITC. 

Para a determinação do critério econômico, Idade de Máximo Lucro por Ciclo 

(IMLC), foi utilizado o cálculo do Valor Presente Líquido (VPL), que obtém a idade de corte 

de maior lucratividade para cada ciclo. Os custos médios de produção desse empreendimento 

florestal são apresentados na Tabela 2. 

Os custos foram distribuídos conforme o mês de cada gasto. Os custos com subscrito 

`a` foram contabilizados no mês 0 (zero), pois ocorrem até o plantio; os com subscrito ´b´, 

foram contabilizados no mês 1, já que ocorrem logo após o plantio; o custo com subscrito ´c´ 

foi distribuído ao longo dos 11 últimos meses do primeiro ano; os custos com subscrito `d`, 

foram contabilizados no mês 3; Os sustos com subscrito ´e´, foram contabilizados no mês 6. 

Os custos fixos de cada ano foram contabilizados no primeiro mês de cada ano 

correspondente. Os custos ´terra´ e `administração` foram distribuídos por todos os meses, 

custos esses, que existem independentemente se a área está sendo usada para plantio ou não. 

As licenças e taxas foram contabilizadas tanto no mês 0 (zero) quanto no mês de colheita (n). 

E a `roçada pré-corte` apenas no mês de colheita.  
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Tabela 2 – Custos de produção de povoamentos de Eucalyptus spp. na região Noroeste de Minas Gerais, por 
hectare. 

Ano 0 (zero) 
1º Combate Formigas a R$ 65,00 
2º Combate Formigas b R$ 30,00 
3° Combate Formigas c R$ 15,00 
Roçada mecânica área total a R$ 50,00 
Aplicação de calcário em área total a R$ 35,00 
Aplicação de herbicida em área total a R$ 35,00 
Gradagem na linha para subsolagem a R$ 45,00 
Subsolagem com Fosfatagem a R$ 150,00 
Plantio a R$ 90,00 
Replantio b R$ 30,00 
Adubação Manual(NPK) e R$ 80,00 
Capina Química na linha b R$ 100,00 
Transporte de mudas p/ campo a R$ 15,00 
Desbrota na linha com enxada b R$ 90,00 
Roçada mecânica na entre linha b R$ 45,00 
Aplicação herbicida entre linha b R$ 45,00 
Aplicação herbicida na linha (costal) b R$ 100,00 
Cuidados com depósito de mudas a R$ 10,00 
Adubação de cobertura (90 dias manual) d R$ 80,00 
Irrigação (1x) a R$ 120,00 
Adubo NPK 06-30-06 + Micros a R$ 150,00 
Fosfato reativo-Gafsa ou Arad a R$ 301,00 
Cupinicida a R$ 35,00 
Isca Formicida a R$ 65,00 
Formicida em pó a R$ 3,00 
Herbicida Glifosato a R$ 72,00 
Herbicida pré-emergente a R$ 50,00 
Condicionador de solo (gel) a R$ 30,00 
Adubo NPK 20-00-20 + micros e R$ 216,00 
Mudas clonais a 

Sub-total Ano 0 (zero) 
R$ 437,50 
R$ 2589,5 

Ano 1 
Herbicida + adubo +formicida +mão-de-obra + conservação de aceiros                R$ 550,00 

Ano 2 
Herbicida + adubo +formicida +mão-de-obra + conservação de aceiros                R$ 350,00 

Ano 3 a n 
Formicida + mão de obra + conservação de aceiros                R$ 100,00 

Ano 1 a n 
Terra              R$ 224,00* 
Administração                R$ 80,00* 

Ano zero e n 
Licenças, taxas                R$ 100,00 

Ano n 
Roçada pré-corte                          R$ 90,00 

n idade de corte   
* dados em (R$/ha/mês)   

Subscritos: a, custos até o plantio; b, custos logo após o plantio; c, custo dos últimos 11 meses do primeiro ano; d, custo do 
mês 3; e, custos do mês 6. 
Fonte: Empresa Florestal 

 

Para o cálculo de VLP foi utilizado o preço de venda da madeira em pé, de 

R$50,00/m³, e a taxa de juros de capitalização de 10% a.a, ou seja, 0,79 % a.m..  

Após a determinação da IMLC para os 40 talhões, foi possível ver quantos ciclos 

completos seriam possíveis dentro do horizonte de planejamento (21 anos) para cada talhão. 

Assim como no critério de ITC, raramente o final do horizonte de planejamento (252 meses) 

coincidia com o final do ciclo calculado, e por isso foi definido para cada caso se esse último 
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ciclo seria plantado (fazendo com que o último ciclo seja menor que o calculado) ou não 

(deixando a área sem plantar). Se esses meses restantes, do último ciclo incompleto, 

resultassem em lucro, seria essa a opção escolhida; se esses últimos meses fossem causar 

prejuízos, eles não seriam replantados. Apesar dos custos de `terra` e `administração` 

existirem de qualquer maneira com a área sendo usada para cultivo ou não, em alguns casos, 

os prejuízos seriam menores deixando a área sem plantio. Como a IMLC é o mês de maior 

lucro possível naquele ciclo, não seria economicamente interessante nenhuma opção de corte 

após a IMLC.  

As produtividades e lucros por ciclo e ao final do horizonte de planejamento obtidos a 

partir dos critérios ITC e IMLC foram comparados com os da Única Idade de Corte (UIC), 

fixada em sete anos (84 meses). Neste caso, seriam para todos os talhões 3 ciclos de 84 meses 

para o horizonte de planejamento (252 meses). Foram determinados para os três critérios, 

ITC, IMLC e UIC, a produtividade média dos talhões por ciclo em m³.ha-1, a produtividade 

média dos talhões ao final do horizonte de planejamento (m³.ha-1), e a produtividade média 

por talhão no final do horizonte de planejamento (m³.ha-1/21 anos). Para a avaliação de 

lucratividade, também para os três critérios, foram definidas as médias de lucratividade dos 

talhões por ciclo e a média de lucratividade dos talhões ao final dos 21 anos. 
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 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os três cenários estudados: Idade Técnica de Corte (ITC), Idade de Máxima 

Lucratividade por Ciclo (IMLC) e Única Idade de Corte (UIC) do Talhão 1 são apresentados 

na Figura 1.  

 Apesar de se saber que a produção de madeira no plantio é nula, vemos na figura 1 um 

volume de 60m³/ha no tempo zero para o talhão 1. Esses erros de superestimação do volume 

no período inicial das curvas de crescimento ocorreram já que o modelo ajustado apresenta 

precisão para estimativas no intervalo mensurado entre 21 e 87 meses, no qual foram feitas as 

mensurações volumétricas (Tabela 1). 
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Figura 1 – Diferenciação dos critérios de determinação de idade de corte que poderiam ter sido adotados para 
o Talhão 1, com 45 hectares plantados com Eucalyptus em regime de alto fuste: Idade Técnica de Corte 
(ITC), Idade de Máxima Lucratividade por Ciclo (IMLC) e Única Idade de Corte (UIC). 

 

 

Para o Talhão 1 a ITC encontrada foi de 56 meses, ou seja, no horizonte de 

planejamento de 21 anos (252 meses) seriam possíveis duas opções: 4 ciclos de 56 meses 

mais um ciclo de 28 meses, ou 3 ciclos de 56 meses e um de 84 meses. Como a primeira 

opção acarretaria em uma maior produção, essa foi a opção escolhida. 

A IMLC, para o Talhão 1, foi de 95 meses, sendo possível então ao longo do horizonte 

de planejamento (252 meses) duas opções: 2 ciclos de 95 meses mais um ciclo de 62 meses; 

ou apenas 2 ciclos de 95 meses, deixando a terra sem ser cultivada nos últimos 62 meses. Para 

esse talhão, a opção mais rentável foi a primeira, ou seja, plantar também o último ciclo. 

Para todos os talhões, os ciclos definidos a partir da ITC foram menores que os ciclos 

definidos para alcançar a IMLC, com uma diferença média entre eles de 23 meses. A média 

de duração dos ciclos determinados a partir da ITC foi de 61,3 meses, bastante inferior aos 84 
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meses fixados na UIC. Demonstrando que a adoção da UIC ou IMLC acarretariam em 

menores volumes de madeira ao final do horizonte de planejamento, visto que o maior volume 

possível é alcançado com a adoção da ITC. 

Na Figura 2 podemos observar a produção média dos 40 talhões para cada critério de 

determinação de idade de corte, para apenas 1 ciclo. A produção aumenta à medida que a 

duração do ciclo aumenta, conforme o comportamento esperado das curvas de crescimento 

florestal.  
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Figura 2 - Produção média dos talhões, por ciclo, para cada critério de determinação de idade 
de rotação em florestas de Eucalyptus spp. localizadas no Noroeste do estado de Minas 
Gerais. ITC – Idade Técnica de Corte; UIC – Única Idade de Corte (7 anos); IMLC – Idade 
de Máxima Lucratividade por Ciclo. 

 

Observa-se na Figura 3, que ao final do horizonte de planejamento, o critério ITC 

apresenta maior produtividade, como era esperado. A IMLC e a UIC tiveram respectivamente  

uma redução de 8,0% e 8,9% na produtividade em relação à ITC. 
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Figura 3 – Produção média dos talhoes ao final do horizonte de planejamento de 21 anos, 
para cada critério de determinação de idade de rotação em florestas de Eucalyptus spp. 
localizadas no Noroeste de Minas Gerais. ITC – Idade Técnica de Corte; UIC – Única Idade 
de Corte (7 anos); IMLC – Idade de Máxima Lucratividade por Ciclo. 

 

As médias de lucros dos talhões por ciclo e por critérios de determinação de idade de 

corte (figura 4) seguem o comportamento apresentado na Figura 2 pelas produções médias por 

talhões por ciclo para cada critério. 
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Figura 4 - Médias de lucro obtidos dos 40 talhões, para cada critério de determinação de 
idade de corte estudado, ao final de um ciclo de rotação por hectare em floresta de 
Eucalyptus spp. localizada no Noroeste de Minas Gerais. ITC – Idade Técnica de Corte; UIC 
– Única Idade de Corte (7 anos); IMLC – Idade de Máxima Lucratividade por Ciclo. 
 

 

Comparando a possibilidade de lucro dos critérios no fim do horizonte de 

planejamento (Figura 5), verifica-se que ela comportou de maneira semelhante à 
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produtividade média ao final dos 21 anos (Figura 3). Apesar de o critério IMLC buscar 

vantagens econômicas ela teve um lucro 19,6% inferior ao critério da ITC ao final do 

horizonte de planejamento. Isso pode ter acontecido devido à grande diferença no número de 

ciclos dentre os critérios, o que acarreta diferenças ainda maiores em produtividade e nos 

custos de produção. Destaca-se também que o produto madeireiro não foi valorizado com o 

aumento da idade da floresta. Normalmente, florestas com maiores ciclos de rotação 

produzem árvores de porte mais elevado, que em algumas situações, acarreta em um maior 

preço da matéria prima madeira.  Nesse estudo, como a madeira é destinada para produção de 

carvão vegetal, essa valorização não foi comtemplada, visto que o mercado não reage dessa 

forma. Caso isso fosse contemplado, certamente mudaria o cenário encontrado neste trabalho. 
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Figura 5 – Médias de lucro obtidas dos 40 talhões para cada critério de determinação de idade 
de corte estudado, ao final do horizonte de planejamento, por hectare, em floresta de 
Eucalyptus spp. localizada no Noroeste de Minas Gerais. ITC – Idade Técnica de Corte; UIC 
– Única Idade de Corte (7 anos); IMLC – Idade de Máxima Lucratividade por Ciclo. 
 

 

Observa-se que o lucro por hectare pode chegar a R$ 124.075,75 com a adoção da 

ITC; à R$ 99.069,10 com a adoção da UIC; e à R$ 99.753,95 com a IMLC, em 21 anos de 

produção (Figura 5). Considerando que UIC na verdade não é um critério e sim a ausência 

dele, já que não é baseada em nenhum critério técnico, vemos que sua escolha não se justifica 

nem em produtividade e nem em lucro.  

Comparando os valores observados na Figura 5 para critérios ITC e IMLC, 

verificamos que entre um critério e outro existe uma diferença de R$ 24.321,80 por hectare. 

Como a área de estudo é de 1.321 ha, a diferença de lucro entre a adoção de um critério ou 
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outro poderia chegar à ordem de R$ 32.129.097,80, em 21 anos de produção. Ferreira et al. 

(2004) defende que diferenças em lucro causadas pela não adoção do melhor critério devem 

ser tomadas como prejuízo, já que é um valor que se deixa de ganhar. Os prejuízos em cortar 

antes tendem a ser superiores ao corte feito depois da idade ótima. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O planejamento florestal é uma atividade complexa, geralmente feita para grandes 

áreas, em um longo horizonte de planejamento, consequentemente envolvem grandes riscos. 

É por isso que os estudos sobre os critérios para a determinação de uma ótima idade de corte 

devem servir para apoiar as decisões e não serem seguidas como única alternativa. O manejo 

florestal varia com o a destinação final da madeira, se para serraria, celulose, papel, carvão 

vegetal, lenha ou outros. O preço da madeira é bastante variável para cada fim e também deve 

ser pesado na decisão. A madeira para serraria por exemplo, pode ter um aumento 

significativo em seu valor com um pequeno aumento do diâmetro do tronco. Por essas razões, 

todas as variáveis precisam ser ponderados e muitas vezes fazem necessário o adiamento ou 

adiantamento da rotação previamente determinada. 

Neste estudo, a Idade Técnica de Corte obteve o melhor resultado em volume e 

lucratividade ao final do horizonte de planejamento, dentre os critérios avaliados, mas nem 

por isso deve ser adotado de maneia rígida. A demanda de madeira pode ser maior do que à 

prevista e ser necessária a antecipação da colheita em relação à ITC para que as unidades 

consumidoras sejam atendidas. Isso acontece porque a compra de madeira de outros 

fornecedores pode elevar muito os custos de produção. 

A diferença de lucratividade na adoção de diferentes rotações é enorme, e por isso 

estudos que ajudem na tomada dessa decisão são fundamentais para um sucesso crescente da 

atividade. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 Para o povoamento florestal a que se refere este estudo, o critério de determinação de 

rotação florestal `Idade Técnica de Corte´ (ITC) obteve os melhores resultados em 

produtividade e lucratividade ao final do horizonte de planejamento quando comparados aos 

critérios `Idade de Máxima Lucratividade por Ciclo´ (IMLC) e `Única Idade de Corte – 7 

anos` (UIC).  

Apesar da importância do planejamento da rotação florestal observada pela diferença 

de lucratividade entre os critérios, cada empreendimento florestal deve considerar suas 

particularidades, principalmente o destino de sua produção para que seja possível alcançar seu 

máximo potencial. 

 Visto que o corte das florestas na idade determinada pelo critério Idade Técnica de 

Corte resulta em maior volume de madeira ao final do horizonte de planejamento e que muitas 

vezes o pequeno produtor não tem disponibilidade de realizar estudos mais aprofundados, este 

pode ser uma boa alternativa para determinação da idade de corte de pequenas áreas florestais. 
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