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ECONOMIC FEASIBILITY OF PLANTED FORESTS WITH PINUS ELLIOTTII IN THE 

CENTER-WEST REGION OF SÃO PAULO 

ABSTRACT OU RESUMO: A madeira proveniente das florestas plantadas de Pinus 

elliottii são utilizadas como matéria-prima para as indústrias de base florestal fabricantes da 

celulose de fibra longa. O cultivo destas florestas demanda importante aporte financeiro, 

justificando-se frequentes análises econômicas. Portanto, o objetivo foi analisar se projetos 

de investimento em florestas plantadas com Pinus elliottii no Centro-Oeste do estado de São 

Paulo são viáveis economicamente. A floresta plantada possuía incremento médio anual de 

28,61 m3 ha-1 ano-1 e taxa de sobrevivência de 90% e volume médio individual de 0,36 m³. O 

horizonte temporal do fluxo de caixa foi de 14 anos. A taxa do custo de oportunidade ao 

capital aplicado, foi estimada pelo custo médio ponderado de capital. Os métodos 

quantitativos de tomada de decisão adotado, ponderaram o valor do dinheiro ao longo do 

tempo, assim, foram estimados o valor presente líquido e o payback econômico. Nas 

condições analisadas, resultou-se em um valor presente líquido negativo de USD 2.138 e um 

payback econômico não compreendido no horizonte de planejamento do gestor florestal. 

Portanto, o projeto de investimento em florestas plantadas com Pinus elliottii no Centro-

Oeste do estado de São Paulo não é viável economicamente. 
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INTRODUÇÃO 

 Devido aos avanços com melhoramento genético, a espécie Pinus elliottii apresenta-se 

como potencial para indústrias de base florestal (NUNES et al., 2016). Esta espécie florestal 

caracteriza-se por se adaptar a regiões frias e úmidas. Logo, no Brasil, comumente as áreas de 

cultivo são observadas nas regiões sul e sudeste (DURIGAN; ABREU, 2011). 

 Nesta perspectiva, as florestas plantadas com Pinus demandam de aporte financeiro 

importante. Portanto, faz-se necessária a investigação de suas possíveis implicações, além 

disto, fornecer subsídios às tomadas de decisões (WOILER; MATHIAS, 1996). 

 Ademais, de acordo com Jovanović (1999), Mohamed e McCowan (2001) e Sviech e 

Mantovan (2013), a análise econômica de um projeto estima o impacto que a sua 

implementação exercerá sobre a situação do projeto e, eventualmente, encontrar soluções 

adequadas e apropriadas.  



 

 Deste modo, por meio da análise econômica, é possível compreender as vantagens e 

desvantagens da decisão de investimentos (MELNICK, 1981) em ativos biológicos utilizados 

como matéria-prima das indústrias do setor florestal.  

 Diante deste contexto, foi analisado se projetos de investimento em florestas plantadas 

com Pinus elliottii no estado de São Paulo são viáveis economicamente. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Os dados foram provenientes de coeficientes técnicos-econômicos oriundos de florestas 

plantadas de Pinus elliottii na região Centro-Oeste do estado de São Paulo, com volume médio 

individual (VMI) de 0,36 m³, incremento médio anual de 28,61 m3 ha-1 ano-1 e taxa de 

sobrevivência de 90%. 

 Destarte, no 8° ano, a área sofreu um desbaste seletivo, seguido do corte sistemático no 

14° ano, com produção de madeira de 49,80 m3 ha-1 e 350,70 m3 ha-1, respectivamente. À vista 

disso, o fluxo de caixa foi projetado para um horizonte temporal de 14 anos, ademais, este 

fluxo foi considerado como não convencional por possuir alternância entre entradas e saídas 

durante a vida do projeto. 

 Salienta-se que os valores monetários foram expressos em Dólar americano (USD), 

sendo a taxa de câmbio utilizada de 5,4759 BRL, emitida pelo Banco Central do Brasil em 29 

de janeiro, 2021. A análise de viabilidade econômica foi pautada na determinação da taxa do 

custo de oportunidade (Equação 1), estimada por meio do custo médio ponderado de capital 

(CMPC) conforme Mehrling (2007) e Cunha et al. (2013): 

𝐶𝑀𝑃𝐶 = [((
𝑃𝐿

𝑃𝐿 + 𝐷
) ×  𝐾𝑒) + (

𝐷

𝑃𝐿 + 𝐷
× 𝐾𝑑 × (1 − 𝐼𝑅))]                                                (1)   

Em que:  

𝑃𝐿 é o patrimônio líquido avaliado pelo mercado; 

𝐷 é a dívida avaliada no mercado; 

𝐾𝑒 é o custo do capital próprio; 

 𝐾𝑑 é o custo da dívida; 

𝐼𝑅 é a taxa de imposto de renda. 

 Devido a maior acurácia foi ponderado como método quantitativo para análise de 

investimento o valor presente líquido (VPL), postulado por Silva e Fontes (2005), sendo 

representado pela Equação 2, em conformidade a Ponciano et al. (2004): 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝐶𝑀𝑃𝐶)𝑡

𝑛

𝑡=1

−  𝐼0                                                                                                         (2) 

 



 

Em que:  

𝒕 é o período de tempo em anos do horizonte de planejamento; 

𝒏 é a duração total do projeto;  

𝑪𝑴𝑷𝑪 é a taxa do custo de oportunidade; 

𝐅𝐂𝐭 é o fluxo de caixa líquido em cada momento t; 

𝑰𝟎 é o investimento inicial. 

 Ademais, para determinar o tempo demandado para a recuperação do capital aplicado, 

adotou-se o payback econômico (Equação 3) em consonância a Rasoto et al. (2012) e Arco-

Verde e Amaro (2014): 

PR = T, quando ∑ Rj − Cj = I                                                                                                   (3)

T

j=0

 

Em que: 

𝑅𝑗 é as receitas no período j; 

𝐶𝑗 é os custos no período j; 

𝑗 é o período de ocorrência de 𝑅𝑗𝑒 𝐶𝑗; 

𝑇 é o tempo para o fluxo de caixa igualar os investimentos; 

𝐼 é o investimento inicial. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A atualização dos fluxos de caixa anuais para a data focal do projeto de investimento, 

deu-se por meio da resultante da taxa do custo de oportunidade, isto é, o CMPC de 7,32%. 

Conseguinte, o valor presente (VP) do projeto foi de USD 700. Além disto, a implantação da 

floresta plantada com Pinus elliottii demandou o capital expenditure (CAPEX) de USD 

2.838,96, o qual ao ser subtraído do VP, retornou o VPL negativo de USD 2.138. 

 Dentre as métricas determinísticas de análise de viabilidade econômica, destaca-se o 

VPL, uma vez que ele permite associar um valor de caixa com uma oportunidade, ao invés de 

um período de tempo ou uma taxa relativa; além de permitir a consideração de projetos com 

diferentes perfis de riscos (GAILLY, 2011). 

 Ademais, a inviabilidade econômica do projeto de investimento foi corroborada pelo 

período demandado para a recuperação do capital investido, uma vez que este não foi 

compreendido no intervalo de tempo do horizonte de planejamento do gestor florestal. 

 Quando aliado ao VPL, a métrica do payback econômico respalda a tomada de decisão 

dos gestores florestais, pois atuam como indicadores econômicos para analisar a viabilidade 

econômica e estruturar o fluxo de caixa (JANOSELLI et al., 2016). Portanto, são considerados 



 

métricas que ponderam o valor do dinheiro ao longo do tempo, informando se o projeto de 

investimento aumentará o valor para o acionista (BRUNI, et al., 1998). 

 Destarte, outros estudos como Scolforo et al. (2001) e Folmann et al. (2014), utilizando 

métricas de avalições tradicionais, também contemplaram efeitos próximos à que se chegou 

nessa análise, apontando a inviabilidade econômica com Pinus, considerando outros tipos de 

manejo em diferentes localidades. 

CONCLUSÕES 

 Afere-se que, para as condições do estudo, projetos de investimento em florestas 

plantadas com Pinus elliottii na região Centro-Oeste do estado de São Paulo não são viáveis 

economicamente. Ambas as métricas de avaliações de viabilidade econômica utilizadas, isto 

é, o valor presente líquido e o payback econômico, reforçam a inviabilidade econômica do 

projeto de investimento. Assim, por serem métricas que avaliam o valor do dinheiro ao longo 

do tempo, o valor presente líquido e o payback econômico se complementam na diretiva de 

demonstrar ao gestor florestal a melhor tomada de decisão. 
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