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Resumo 
 
Este artigo objetiva comparar a partir de indicadores econômico-financeiros a rentabilidade 
obtida em culturas tradicionais, (milho e soja) e, a cultura florestal (eucalipto), tomando como 
base uma pequena propriedade rural na mesorregião centro-sul do Paraná. Objetiva ainda, 
apresentar as principais vantagens e desvantagens advindas da cultura florestal. A partir da 
análise do VPL, identificou-se a cultura florestal como a mais atrativa, pois o retorno com tal 
investimento apresenta-se 52% maior que o plantio de milho e soja. Já a TIR evidencia que as 
duas atividades apresentam rentabilidade positiva diante da TMA adotada. Contudo, a análise 
de sensibilidade evidenciou grande fragilidade na cultura de milho e soja, uma vez que com a 
redução de 25% da produção, a TIR e o VPL de tais culturas ficaram pouco atrativas, 
enquanto que para o plantio de eucalipto, mantiveram-se com boa atratividade. Já a partir da 
identificação das principais vantagens e desvantagens na adoção da atividade, a cultura 
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florestal caracterizou vários benefícios, seja no aspecto ambiental, social ou econômico. Além 
disso, o trabalho também evidenciou diversas justificativas que influenciam no número de 
investidores na cultura florestal, bem como aspectos relacionados à orientação técnica, o 
acesso às linhas de financiamento, entre outros pontos. 
 
Palavras-chave: Análise de investimentos. Cultura de milho e soja. Cultura florestal. Plantio 
de eucalipto. Mesorregião centro-sul do Paraná. 
 

1. Introdução 

 

O estudo sobre a viabilidade de investimento caracteriza-se como um instrumento 

fundamental no momento de se investir em determinada atividade. Para tanto se faz 

necessário verificar as diversas alternativas que são apresentadas ao empreendedor no 

momento da tomada de decisão. Esse cenário caracteriza-se também na atividade 

agropecuária, pois diante de diversas oportunidades de investimentos em alguns casos a 

alternativa escolhida para empreender pode não ser a mais atrativa ao empreendedor. 

No sistema agropecuário, com a utilização de novas técnicas, a expansão da fronteira 

agrícola e melhoramento genético da produção, culturas tradicionais como as de milho e soja 

passaram a ser desenvolvidas na maioria das propriedades, uma vez que tais atividades 

tornaram-se mais atrativas, principalmente em função da maior facilidade de acesso a novas 

tecnologias, tornando-se uma atividade de produção em larga escala. (KAGEYAMA, 1987). 

Contudo, a adoção dessas atividades passou a ser desenvolvida tanto em grandes 

propriedades rurais, quanto em pequenas propriedades rurais, fato que passou a caracterizar 

certa disparidade no desenvolvimento da atividade, já que o pequeno produtor torna-se mais 

vulnerável às intempéries climáticas e aos demais elos da cadeia produtiva. 

De acordo com Marion (2002) a propriedade rural deve ser considerada como uma 

empresa rural, explorando sua capacidade produtiva do solo por meio do cultivo da terra, da 

criação de animais e da transformação de determinados produtos agrícolas. 

Crepaldi (1998) ressalta que a empresa rural é caracterizada como uma unidade de 

produção em que são exercidas atividades que dizem respeito a culturas agrícolas, criação do 

gado ou culturas florestais, com a finalidade de obtenção de renda. 

Por outro lado, Gitman (2001) enfatiza que em qualquer empreendimento, há a 

necessidade de efetuar um estudo de viabilidade econômico-financeira sobre a atividade, de 

forma a verificar se aquele investimento realmente é rentável como se espera, minimizando 

riscos e também norteando a atividade que será desenvolvida. 
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De igual forma, Souza e Clemente (2004) também evidenciam a necessidade de 

analisar o risco de se escolher uma alternativa de investimento em relação à outra, pois nesse 

caso existe o custo de oportunidade que está sendo inserido na alternativa. 

Nesse sentido, se faz necessário conhecer amplamente o empreendimento que será 

realizado, bem como os custos/investimentos específicos que serão necessários para o 

desenvolvimento da atividade, além de estimar a receita que será obtida ao longo de um 

tempo pré-determinado e o risco de se escolher tal alternativa.  

O pequeno produtor rural a partir da necessidade de otimizar sua produção e aumentar 

sua renda têm procurado novas alternativas de investimento, diversificando sua produção. Na 

mesorregião centro-sul do Paraná, uma delas tem sido direcionar parte da propriedade para a 

cultura alternada de milho e soja e parte para a cultura do leite, já que nesta última cadeia 

produtiva as entradas/receitas apresentam-se de forma mensal.  

Outra alternativa de renda, tem se apresentado a partir da cultura florestal, a qual tem 

se intensificado nos últimos anos, devido à redução de matas nativas e, ao aumento da 

demanda interna e externa por produtos florestais, seja para utilização como fonte de energia, 

seja para as indústrias de papel e celulose, produção de madeira, móveis, entre outros.  

Ressalta-se ainda, a carência de trabalhos que evidenciem esse tipo de análise, bem 

como a existência de poucos trabalhos que apresentem indicadores econômicos comparativos 

entre determinados tipos de cultura, os quais são essenciais para melhor compreensão dos 

empreendedores dessa atividade, principalmente os de pequeno porte. 

Diante desse contexto, este artigo tem como objetivo comparar a partir de indicadores 

econômico-financeiros a rentabilidade obtida em culturas tradicionais, (milho e soja) e, a 

cultura florestal, especificamente o plantio de eucalipto, tomando como base uma pequena 

propriedade rural, com cerca de 20 ha, inserida na mesorregião centro-sul do Paraná. 

Para tanto, foram utilizados métodos como o Valor Presente Líquido, VPL, a Taxa 

Interna de Retorno, TIR, além da análise de sensibilidade, os quais segundo Casarotto Filho e 

Kopittke (1998), Ferreira (2005) dentre outros autores, caracterizam-se como os métodos mais 

utilizados na análise de investimentos. 
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2. Agronegócio e a Pequena Propriedade na Economia Paranaense e na Mesorregião 

Centro-Sul do Paraná 

 

As transformações observadas no contexto agrícola da economia brasileira podem ser 

observadas a partir da grande crise internacional que ocorreu em 1929, uma vez que a partir 

desse período o país começa a observar a necessidade de se produzir produtos que até então 

eram em sua maioria importados. 

Kageyama (1987) observa que a partir da década de 1950 inicia-se um processo de 

industrialização da agricultura, a qual passa a demandar insumos e influenciar no aumento da 

produção por indústrias na fase de processamento de alimentos. Em 1960 o autor ressalta que 

passa a ocorrer maior divisão do trabalho entre os setores de produção da agricultura, 

caracterizando a transformação de um processo artesanal para um processo de manufatura. 

Na economia paranaense Padis (2006) destaca que sua evolução esteve baseada em 

grandes ciclos econômicos, como o da erva-mate, o da madeira e o do café, os quais 

mantiveram-se significativos à economia até meados de 1960. Magalhães Filho (1993) 

ressalta  que a partir desse período diversas mudanças ocorreram, principalmente visando um 

contexto de integração, diversificação e, a promoção do crescimento econômico. 

A partir de 1970, o autor ressalta que tais transformações, influenciadas pelo 

crescimento da economia brasileira, passam a apresentar características distintas, como 

exemplo o aumento da população urbana e o aumento da área cultivada no estado.  

Nesse período a economia paranaense, é direcionada a diversas transformações, as 

quais ocorrem em função de fatores específicos como o esgotamento da fronteira agrícola 

paranaense, mudanças tecnológicas na agricultura, criação de uma infraestrutura de 

transportes e comunicações, bem como pelo processo de desconcentração industrial brasileiro, 

que estimularia as agroindústrias paranaenses, sobretudo aquelas direcionadas à 

industrialização de commodities (café, soja, milho, trigo, carnes, entre outros). (LOURENÇO, 

2002); (FERRERA DE LIMA et al, 2007).  

Fatores como a capitalização agrícola, e a ampliação do mercado interno e externo, 

também são ressaltados por Leão (1991) como justificativas para as transformações 

evidenciadas na agricultura, caracterizadas a partir década de 1980.  

Já em 1990 o destaque é redirecionado a todo o sistema agropecuário, principalmente 

por conta da abertura econômica, implantação do Mercado Comum do Cone Sul - 

MERCOSUL, além do início da estabilização da economia. 
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Outro aspecto a ser ressaltado ocorre a partir da inserção de novas tecnologias no 

sistema agropecuário, o que passa a influenciar direta e indiretamente ao produtor rural, uma 

vez que este passa a torna-se cada vez mais dependente de outros setores da cadeia produtiva. 

 Araújo (2007), caracteriza que nas últimas décadas, a evolução tecnológica tem sido 

cada vez mais intensa, provocando mudanças estruturais e fazendo com que os empresários 

rurais se tornem cada vez mais dependentes dessas mudanças e adaptações. 

Mendes e Padilha Júnior (2007) também ressaltam que a industrialização da 

agricultura tem gerado uma forte dependência da mesma em relação ao setor industrial, 

principalmente devido a transformações tecnológicas aplicadas no setor rural. 

Desse modo, pode-se observar que um dos pontos mais vulneráveis na agropecuária, 

ocorre no desenvolvimento da atividade exercida pelo pequeno produtor rural, já que este 

possui menor poder de barganha perante os demais elos da cadeia em que atua, seja em 

relação ao acesso à tecnologia de produção, ou, à formação de preços junto ao mercado. 

Assim, torna-se fundamental a busca de informações e pesquisas que propiciem o 

desenvolvimento de atividades que otimizem os melhores resultados em sua atividade. 

Destaca-se no Paraná, a grande representatividade exercida pelo pequeno produtor 

rural, pois de acordo com o IBGE (2012), em 2006 cerca de 66,68% dos estabelecimentos 

agropecuários eram formados por propriedades abaixo de 20 ha, as quais se consideradas em 

termos de espaço territorial representavam somente 12,48% de área do Estado, o que também 

evidencia a concentração territorial existente no Paraná, conforme observa-se na tabela 1. 

 

Tabela 1: Distribuição dos Estabelecimentos Agropecuários e área, segundo estratos de 
área - distribuição (%) mesorregião centro-sul e Paraná – 2006 

 Mesorregião Centro-Sul Paraná 

ÁREA Estabelecimento Área Estabelecimento Área 

Mais de 0 a menos de 10 ha 35,29 3,20 44,61 4,75 

De 10 a menos de 20 ha 27,05 8,44 22,07 7,73 

De 20 a menos de 50 ha 18,52 12,05 17,84 13,35 

De 50 a menos de 100 ha 6,16 9,36 6,01 10,27 

De 100 a menos de 200 ha 3,84 11,50 3,34 11,34 

De 200 a menos de 500 ha 2,90 19,05 2,78 22,46 

Mais de 500 há 1,42 36,40 0,97 30,10 

Produtor sem área 4,82 0 2,38 0 

Total de estabelecimentos 41.368 1.927.700 371.051 15.286.534 
FONTE: IBGE (2012) - Censo Agropecuário (2006) 

 

Na mesorregião centro-sul do Paraná o cenário é semelhante, pois no ano de 2006 
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62,25% das propriedades rurais eram de até 20 ha, sendo que tal proporção representava cerca 

de 11,64% do espaço territorial. 

Além disso, verifica-se que nessa mesorregião ocorre maior concentração de grandes 

latifúndios, 1,42% do número de estabelecimentos, proporção esta, maior do que a média 

paranaense, 0,97%, além desta mesorregião também apresentar maior concentração em 

proporção territorial do que a média paranaense (acima de 500 ha). 

Diante desse contexto, faz necessário verificar a rentabilidade das culturas efetuadas 

na pequena propriedade rural, já que atividades com baixa rentabilidade, rentabilidade nula ou 

negativa podem influenciar no aumento da fragilidade do pequeno produtor rural, e, por 

consequência estimular a concentração territorial. 

 

2.1. Culturas tradicionais e a cultura florestal na economia paranaense 

 

 Em relação à produção de grãos, destaca-se a representatividade da economia 

paranaense, a qual apresenta-se como um dos estados brasileiros que possui maior proporção 

em termos de produção agropecuária.  

De acordo com dados do IBGE (2012), em 2007, o Paraná foi o estado que mais 

produziu milho, com cerca de 27,36% da produção nacional. Em relação à soja, o estado 

apresenta-se como o segundo maior produtor, com cerca de 20,73% da produção nacional 

ficando atrás somente do estado do Mato Grosso, conforme tabela 2. 

 

Tabela 2: Produção de milho e soja  - distribuição (%) mesorregião centro-sul e Paraná  
(2006) 

 Mesorregião centro-sul (% Paraná) Paraná (% Brasil) 

 Milho soja Milho soja 

Produção 9,78 10,45 27,36 20,73 
Fonte: IPEA (2012); IPARDES (2012). 

 

Já em relação à mesorregião centro-sul, sua representatividade em relação ao milho 

era de 9,78% da produção estadual, obtendo o 4° lugar em relação a produção por 

mesorregião. Situação esta, que também é apresentada pela cultura da soja, com cerca de  

10,45% da produção do estado. 

Por outro lado, observando a evolução da produção da silvicultura (eucalipto) no 

Brasil e na economia paranaense, verifica-se a grande representatividade que o Paraná vem 

obtendo ao longo dos anos, uma vez que em 2000, a produção de eucalipto não chegava a 1% 
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da produção nacional, em 2005, sua produção era cerca de 6% da produção brasileira, já em 

2010, representava 43,89% da produção nacional, o que caracteriza um crescimento de 

5.934% em relação ao ano de 2000. 

 
Tabela 3: Produção de eucalipto do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do 
Sul e Brasil nos anos de 2000, 2005 e 2010  

 Produção por ano em toneladas e percentual em relação ao Brasil 

 2000 % 2005 % 2010 % 

Paraná 705 0,63 3.800 6,29 42.540 43,89 

Minas Gerais 100.989 90,74 13.511 22,40 39.521 40,78 

São Paulo 9.297 8,36 13.093 21,70 13.370 13,80 

Mato Grosso do Sul 288 0,25 80 0,13 1.476 1,53 

Outros estados 17 0,02 29.835 49,46 0 0,00 

Brasil 111.296 100,00 60.319 100,00 96.907 100,00 

Fonte: IPARDES (2012), IBGE (2012) 

 

De outra forma, comparando a produção de Silvicultura (eucalipto) com os demais 

estados brasileiros, também observa-se que este foi o estado que mais cresceu em termos de 

produção, ultrapassando a produção do estado de Minas Gerais, o qual era o maior produtor 

no ano de 2000. 

Já em relação à produção nacional, observa-se que houve um decréscimo em cerca de 

45,8% em relação ao período de 2000 a 2005, e, cerca de 12,9%, se considerado ao longo dos 

10 anos apresentados no estudo. 

Diante desse contexto, mesmo havendo redução na produção nacional de silvicultura 

(eucalipto), verifica-se que a economia paranaense tem caracterizado uma posição de 

destaque em relação à produção de silvicultura ao longo dos anos apresentados na pesquisa. 

Assim, faz-se necessário verificar seu nível de atratividade, pois tal cultura pode 

apresentar-se como uma possível alternativa de investimento ao pequeno produtor rural, 

minimizando o nível de fragilidade que este está exposto no desenvolvimento de outras 

culturas como milho e soja. 

 

3. Material e Método 

3.1. Metodologia  

 

Inicialmente a metodologia envolverá uma pesquisa bibliográfica, que contextualizam 

o agronegócio e a pequena propriedade rural na economia paranaense, bem como as culturas 
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tradicionais, a cultura florestal e sua representatividade para a mesorregião centro-sul e à 

economia paranaense. 

Quanto à forma de estudo escolhida, Severino (2007) menciona que o caso escolhido 

para a pesquisa, quando se trata de um estudo de caso específico deve ser significativo e bem 

representativo. Assim, diante do objetivo proposto, optou-se pela utilização do método 

“estudo de caso” a partir de uma pequena propriedade rural, com cerca de 20 hectares. 

A análise da pesquisa será de caráter descritiva/comparativa, e, segundo Oliveira 

(1998), esse método possibilita o desenvolvimento de um nível de estudo que identifica as 

diferentes formas dos fenômenos, ordenações e classificação. Este tipo de estudo permite a 

compreensão do comportamento dos diversos fatores e elementos que influenciam 

determinado caso ou segmento. 

Para Fachin (1993) tal método pode ser utilizado para o estudo e compreensão das 

relações dos fatores de cada caso, sem contar o número de casos envolvidos, podendo 

abranger grupos, subgrupos, indivíduos, empresas, instituições ou comunidades.  

Um dos instrumentos utilizados para a coleta de dados foi a entrevista estruturada, a 

partir da aplicação de questionário juntos aos produtores rurais. Para Lakatos (2001), esse 

mecanismo propicia a partir do diálogo entre duas pessoas a compreensão de determinados 

assuntos, bem como o levantamento de informações sobre certa área. Nesse caso, por meio de 

entrevista estruturada, as perguntas feitas aos entrevistados são específicas sobre certa 

atividade, permitindo a comparação e análise das informações coletadas. Desse modo, a 

amostra compreendeu dez produtores rurais de pequeno porte da região centro-sul do Paraná, 

além de entrevistas junto a profissionais ligados à cultura florestal. 

 

3.2. Localização e descrição do cenário em estudo 

 

De acordo com as subdivisões regionais convencionadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2012), o Paraná é composto por 399 municípios, os quais estão 

inseridos em 39 microrregiões e 10 mesorregiões, conforme verifica-se no mapa 1. 
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Mapa 1: Localização das microrregiões e mesorregiões do Estado do Paraná 

Fonte: Adaptado de IPARDES (2012); IBGE (2012). 

 

Dentre as mesorregiões, destaca-se a mesorregião centro-sul, a qual é formada por três 

microrregiões (microrregião geográfica de Pitanga, Guarapuava e Palmas) as quais abrangem 

cerca de 29 municípios e possuem um espaço territorial de 13,25% do estado, 21.093,588 

Km2, sendo a quinta maior mesorregião do estado, contando com cerca de 4,34% do 

contingente populacional no ano de 2010. (IPARDES, 2012). 

Assim, levando em conta que de acordo com os dados do IBGE (2012), a faixa que 

compreende o maior número de propriedades estabelecidas na mesorregião centro-sul do 

Paraná está composta por propriedades que possuem até 20 ha, perfil este que caracteriza uma 

pequena propriedade rural, essa foi a proporção de área escolhida para o objeto de estudo. 

Para a análise comparativa, foram descontadas áreas específicas, como a área 

destinada à reserva legal, o espaço utilizado para moradia e benfeitorias e, o espaço destinado 

à cultura do leite, ou seja 50% da área efetiva para uso produtivo, conforme quadro 1. 

Quadro 1: Definição do espaço físico destinado à propriedade e às culturas em estudo 

Propriedade Modelo % Área / ha 

Reserva Legal 20 4 

Área de Preservação Permanente 2 0,4 

Benfeitorias / moradia 6 1,2 

Cultura do leite 36 7,2 

Culturas tradicionais 36 7,2 

TOTAL 100 20 ha 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A espécie florestal escolhida para o estudo foi o Eucalyptus Bemthamii devido ao seu 

rápido desempenho e possibilidade de utilização para diversas finalidades como 

compensados, aglomerados, carvão vegetal, madeira cerrada, celulose, entre outros. (LIMA, 

1996; PAIVA et al, 2001; VALE, 2004). 

Ressalte-se que a cultura florestal, na segunda safra conduzida a partir da rebrota para 

o eucalipto ocorre certa perda do volume de produção, a qual Berger (1979) e Silveira et al 

(2001) estimam a partir de estudos específicos que em regime de talhadia simples, há uma 

queda na produção em cerca de 25% em relação ao primeiro corte. 

Na sequência também foi aplicado questionário a cerca de dez agricultores que 

desenvolvem atividades em propriedades rurais com espaço territorial semelhante ao adotado 

no estudo, de forma a identificar os principais fatores que justificam a escolha por empreender 

em culturas tradicionais, como as de milho em soja em detrimento a outros tipos de cultura, 

tomando como exemplo a cultura florestal.  

 

3.3. Análise de investimentos 

 

De acordo com Rebellato (2004) a análise de investimentos pode ser considerada 

como uma ferramenta rápida, prática e segura que possui a finalidade de auxiliar profissionais 

de diversas áreas na tomada de decisões financeiras.  

Diante disso, a autora justifica que a análise sobre alternativas de investimentos 

baseia-se nos fluxos de caixa, (entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo), bem como 

os retornos do investimento, evidenciando sua viabilidade econômica. Dessa forma, o estudo 

deve apresentar o tempo que decorrerá para a recuperação do investimento e também a taxa 

de retorno desse investimento. 

Além disso, a autora ressalta que na análise de investimentos surgem diversos fatores 

que influenciam no investimento e na remuneração do capital investido como: o risco que está 

atrelado à incerteza em relação ao futuro, a demanda pelo capital para efetuar investimentos, 

a taxa de juros, ou seja, a remuneração do capital e, a inflação, que é a perda de poder 

aquisitivo do capital.  

Dessa forma, Brigham e Houston (1999) as decisões sobre negócios não são tomadas 

aleatoriamente, mas sim, a partir de objetivos específicos que o empreendedor determina de 

acordo com o ambiente em que está inserido. Para tanto, o investidor deve utilizar métodos 

como o fluxo de caixa esperado para o investimento, de forma que com isso se propicie o 



Análise de investimentos em projetos de agronegócios: um estudo comparativo entre culturas 
 tradicionais e a cultura florestal de eucalipto na mesorregião centro-sul do Paraná 

Viana, G.; Hoeflich, V.A.; Morozini, J.F.; Schwans, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

251

conhecimento do valor do dinheiro ao longo do tempo, resultando em informações mais 

precisas ao empreendedor no momento da tomada de decisão.  

Diante disso, Gitman (2001) caracteriza a importância de se elaborar uma análise de 

viabilidade econômico-financeira do empreendimento, pois todo tipo de atividade demanda 

investimentos que em alguns casos podem levar grandes períodos para recuperar tais recursos. 

Assim, o autor ressalta a necessidade de ferramentas que permitam maior compreensão da 

amplitude do investimento que será realizado. 

Assim, Brigham e Houston (1999) mencionam que a análise de viabilidade do 

investimento obtida a partir do fluxo de caixa precisa ser rigorosa, pois tal atividade está 

relacionada à previsões de preços e quantidades específicas sobre os produtos, envolvendo a 

quantidade de venda, a necessidade de matéria-prima, os investimentos iniciais do 

empreendimento, entre outros aspectos fundamentais para a realização da atividade. 

Na análise de investimentos a escolha de uma atividade em detrimento à outra gera o 

custo de oportunidade, ou seja, a proporção que se perde pela escolha de um investimento em 

relação à outro. Com isso, surge a taxa mínima de atratividade (TMA) utilizada para o 

desconto dos fluxos de caixa futuros, a qual representa o valor mínimo que se obteria com 

aquele recurso direcionando em outra atividade.  (SOUZA e CLEMENTE, 2004). 

De acordo com Casarotto Filho e Kopittke (1998), uma das principais ferramentas 

utilizadas para se determinar a viabilidade econômico-financeira se dá a partir do Valor 

Presente Líquido, VPL, o qual representa o valor atual de entradas de caixa ao longo do 

projeto (retornos de capital esperados), incluindo o valor residual menos o valor das saídas de 

caixa. Para descontar o fluxo de caixa, utiliza-se nesse processo a TMA. Assim, escolhe-se a 

alternativa que apresentar melhor valor presente líquido.  Gitman (2001) ressalta que a técnica 

do VPL leva em conta especificamente o valor do dinheiro no tempo, pois desconta o fluxo de 

caixa à determinada TMA.  

Para se obter o resultado a partir da utilização do VPL, subtrai-se o investimento 

inicial de um empreendimento do somatório do valor presente de seus fluxos de caixa (FCt), 

os quais são descontados a uma taxa mínima de atratividade, TMA, conforme as fórmulas 

abaixo:  

Onde:  
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n = vida útil do projeto; 

FCt = Fluxo de caixa no período t. 

i = Taxa mínima de atratividade (TMA) 

 

Assim, o VPL pode ser considerado como a representação dos fluxos de caixa futuros 

no presente, os quais irão caracterizar os ganhos ao empreendimento. Nesse caso para se 

aceitar ou rejeitar o investimento em tal atividade considera-se que: Se o VPL > 0, o 

investimento pode ser aceito, pois há aumento de riqueza no empreendimento, já se VPL < 0,  

o empreendimento deve ser rejeitado, pois haverá um resultado negativo, com redução de 

riqueza ao investidor. 

Outro método de análise destacado por Casarotto Filho e Kopittke (1998) é o método 

da Taxa Interna de Retorno (TIR), o qual requer o cálculo da taxa que zera o valor presente 

dos fluxos de caixa das alternativas, sendo que o investimento com maior TIR que a TMA são 

considerados rentáveis e, portanto passíveis de análise. A fórmula utilizada para a análise da 

TIR pode ser obtida igualando a equação do VPL a zero, conforme abaixo: 

 

 

 

Para Ferreira (2005) a TIR é a taxa de desconto que possibilita igualar o valor presente 

dos fluxos de caixa futuros ao investimento inicial do projeto, sendo que a escolha por aceitar 

ou rejeitar o investimento ocorre a partir da comparação do resultado com o custo de 

oportunidade ou a TMA. Gitman (2001) comenta que a TIR talvez seja a técnica mais 

utilizada para a avaliação sobre alternativas de investimento.  

Noronha (1987) destaca a importância de se minimizar riscos na implantação de 

qualquer investimento. Dessa forma, Horngren et al (2004) mencionam a necessidade de 

utilizar a análise de sensibilidade no desenvolvimento de um projeto de investimento, pois seu 

resultado permite verificar como o empreendimento se destaca em relação à possíveis 

alterações no cenário inicialmente proposto.  

Buarque (1991) também enfatiza a importância de utilizar a análise de sensibilidade na 

análise de investimentos, pois a partir de tais resultados o empreendedor pode verificar a 

representatividade de cada variável em relação ao desempenho do investimento. 

Assim, a análise de sensibilidade apresenta-se como uma importante ferramenta para o 
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estudo de viabilidade do investimento pois variáveis como o preço do produto entre outros 

fatores econômicos são instáveis, podendo acarretar distorções no cenário projetado. 

Diante desse contexto, para a análise comparativa foram utilizados indicadores 

específicos elencados na literatura sobre análise de investimentos, como VPL e TIR, além de 

também ter sido feita a análise de sensibilidade em relação à produção e ao preço do produto. 

Assim, efetuou-se a comparação entre o desenvolvimento de culturas tradicionais, soja 

e milho a partir de uma rotatividade anual, e, a cultura florestal, com período de estudo 

envolvendo 14 anos, pois, de acordo com STAPE (1997),  RODRIGUES (1999) e SOARES 

(2004) para o eucalipto, o corte considerado para a industrialização ocorre aos sétimo ano de 

idade, e, com o sistema de talhadia simples, ou seja a rebrota, se torna possível reconduzir a 

atividade até o décimo quarto ano.  

 

4. Análise Comparativa de Investimento entre Culturas Tradicionais e a Cultura 

Florestal: estudo do caso 

 

Para a análise dos dados e caracterização da taxa mínima de atratividade (TMA), 

levou-se em conta a remuneração média da poupança para o ano de 2012, obtidas no Portal 

Brasil (2012) a qual ficou em 6,10% a. a., tendo um horizonte temporal de 14 anos, haja vista 

o período mínimo de sete anos para primeiro corte do plantio de Eucalipto, com uma 

recondução a partir da rebrota para mais sete anos. Ressalte-se que devido ao local a ser 

implantado o empreendimento não ser arrendado, mas sim, propriedade dos pequenos 

produtores rurais, nessa pesquisa não foi considerado o custo da terra. 

Destaca-se que para o desenvolvimento da atividade referente ao cultivo de lavouras 

tradicionais (milho e soja) foi adotada a metodologia já desenvolvida na maioria das 

propriedades a partir do rodízio entre as culturas de milho e soja, as quais ocorrem no período 

de verão. No período de inverno grande parte dos agricultores efetuam o plantio de aveia, o 

qual é realizado somente com o intuito de fertilidade do solo, sendo que os resultados 

financeiros com a atividade são praticamente nulos entre receitas e despesas.  

Levando em conta que a propriedade caracteriza-se como de pequeno porte, não há 

investimentos em equipamentos, como trator plantadeira, entre outros, pois os produtores 

desse porte localizados na região em estudo, normalmente terceirizam essa atividade. Por 

outro lado, o produtor também não terá prejuízos com depreciação de tais equipamentos. 

Os custos de produção e a produtividade para a cultura de milho e soja foram baseados 
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nos dados da Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado do Paraná, SEAB, para o 

período de novembro de 2011, sendo plantio direto, conforme tabela abaixo: 

Quadro 3: Custos de produção/produtividade para milho e soja - safra (anual)  

ESTIMATIVA DO CUSTO DE PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE  

Especificação 

Produtividade: 120 sc/60kg Produtividade: 50 sc/60kg 

Custo: MILHO R$/ha Custo: SOJA R$/ha 
 

1     Operação de máquinas e implementos 296,84 230,26 
2     Despesas de manutenção de benfeitorias 27,22 17,66 
3     Mão-de-obra temporária 32,9 27,26 
4     Sementes/Manivas 316,26 150,45 
5     Fertilizantes 609,3 195,30 
6     Agrotóxicos 55,09 210,38 
7     Despesas gerais 27,65 17,36 
8     Transporte externo 112 56,00 
9     Assistência técnica 28,2 17,70 
10     PROAGRO/SEGURO 42,13 25,86 

 TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS (A) 1.547,59 948,23 
11 Sistematização e correção do solo 46,90 46,90 

 CUSTO TOTAL / ha 1.594,40 995,12 

 CUSTO TOTAL para 7,2ha 11.480,33 7.164,97 
Fonte: Baseado nos dados da SEAB/DERAL (2012). 

 

Para os custos com o plantio e manutenção da floresta de eucalipto foram utilizadas 

informações baseadas em dados do Instituto de Economia Agrícola, IEA, bem como 

informações apresentadas por dois engenheiros florestais, os quais exercem atividade de 

consultoria na área. Os custos foram caracterizados da seguinte forma: 

 

Quadro 2: Custos de produção para plantio e condução da rebrota de Eucalipto 

Benthamii baseado nos dados do  IEA, e em dados da pesquisa 

Custos – Mão-de-obra (diária no valor de R$ 35,00)  

Idade  0 1 2 3 4 5 6 7 Total 

ATIVIDADES Diária R$/ha          

Combate à formiga sistemático 0,3 10,50 - - - - - - - 10,50 

Implantação (3X2)  6 210,00 - - - - - - - 210,00 

Adubação fosfato  3 105,00 - - - - - - - 105,00 

Adubação manual - NPK 3 105,00 - - - - - - - 105,00 

Combate à formiga localizado 0,5 17,50 - - - - - - - 17,50 

Herbicida 3 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 - - - 525,00 

Irrigação (3X2) 3 105,00 - - - - - - - 105,00 

Replantio (3X2)  0,3 10,50 53,16 - - - - - - 63,66 

Roçada manual 3 105,00 - - - - - - - 105,00 

TOTAL  773,50 158,16 105,00 105,00 105,00 - - - 1.246,66 

Idade / Custos – Insumos (B)  0 1 2 3 4 5 6 7  

Insumos - kg Qtde  R$/ha          

Isca formicida  2,5  25,00  - - - - - - -  25,00  
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Implantação (3X2)  1.834  550,11  - - - - - - - 550,11 

Adubação manual  – fosfato   250  150,00  - - - - - - -  150,00  

Adubação manual - NPK  250  150,00  - - - - - - - 150,00 

Herbicida  2  108,00   108,00   108,00   108,00   108,00  - - -  540,00  

TOTAL  983,11  108,00   108,00   108,00   108,00   -     -     -    1.415,11 

Custos Totais - Mão-de-obra + Insumos / hectare e Total (A + B) 

Idade  0 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Investimento R$/ha   1.756,61 266,16 213,00 213,00 213,00  -     -     -    2.661,77 

Investimento R$/7,2ha   12.647,59 1.916,35 1.533,60 1.533,60 1.533,60  -     -     -    19.164,74 

REBROTA - Custos – Mão-de-obra (diária no valor de R$ 35,00)  

Idade  7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

ATIVIDADES Diária R$/ha          

Combate à formiga sistemático 0,3 10,50 - - - - - - - 10,50 

Adubação manual - NPK 1 105,00 - - - - - - - 105,00 

Combate à formiga localizado 0,5 17,50 - - - - - - - 17,50 

Herbicida 3 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 - - - 525,00 

Roçada manual 3  105,00  105,00 - - - - - - 210,00 

TOTAL  343,00 210,00 105,00 105,00 105,00    868,00 

Idade / Insumos (B)  7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Insumos - kg Qtde  R$/ha          

Isca formicida  2,5  25,00  - - - - - - -  25,00  

Adubação manual - NPK  250  150,00  - - - - - - - 150,00 

Herbicida 2  108,00   108,00   108,00   108,00   108,00     540,00 

TOTAL  283,00 108,00 108,00 108,00 108,00 - - - 715,00 

Idade / Custos / Total (A+B)  7 8 9 10 11 12 13 14 Total 

Investimento R$/ha   626,00 318,00 213,00 213,00 213,00 - - - 1.583,00 

Investimento R$/7,2ha   4.507,20 2.289,60 1.533,60 1.533,60 1.533,60 - - - 11.397,60 

Fonte: IEA (2012), Dados da pesquisa; 

 

Ressalta-se que na condução da rebrota do eucalipto custos como o da implantação, 

irrigação, replantio entre outros não foram considerados, haja vista o produto já estar formado 

para a recondução da atividade, minimizando os custos para a recondução da atividade. 

Quanto às receitas foram previstas entradas anuais, de forma alternada para milho e 

soja, e, duas entradas para a receita advinda com o eucalipto, a qual ocorreria no sétimo e no 

décimo quarto ano. 

Também são apresentados os percentuais cobrados para a colheita de milho e soja, 

bem como o frete para a entrega do produto e demais descontos devido à umidade, impureza, 

armazenagem e taxas em relação ao valor do produto no momento da entrega à cooperativa.  

Para o preço da saca de milho e soja foi considerado o preço médio para o ano de 

2011, obtido a partir dos dados da SEAB/PR, sendo R$ 22,41 para a saca de milho, e, R$ 
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42,08 para a saca de soja. 

Quadro 3: Receita anual para plantio de milho por hectare  

Milho R$/sc Soja R$/sc Eucalipto R$/ha/a.a. 

Entrada 22,41 Entrada 42,08 Entrada  (energia)  231,52 

Colheita (9%) -2,02 Colheita (9%) -3,79 Entrada  (processo) 1.526,17 

Frete (3%) -0,67 Frete (3%) -1,26   

Descontos (5%) -1,12 Descontos (3%) -2,1   

Receita por saca 18,6 Receita por saca 34,93   

Receita por hectare 2.232,00 Receita por hectare 1.746,50 Receita por hectare 1.757,69 

Receita total (7,2 ha) 16.070,40 Receita total (7,2 ha) 12.574,80 Receita total (7,2 ha) 12.655,17 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As receitas advindas da produção de eucalipto foram baseadas na produtividade média 

de 45 m3/ha.a, de acordo com os profissionais entrevistados. Segundo tais profissionais esse 

nível de produtividade pode chegar a  60 m3/ha.a. em solos de boa qualidade, perfil que se 

enquadra o local da produção, uma vez que o solo seria direcionado à culturas tradicionais.  

Quanto ao preço do produto, foi considerado o preço médio de mercado no Paraná 

apresentado pelo boletim do site Silviconsult exercido no mês de junho de 2011, sendo R$ 

34,3/m3 em pé para a destinação de energia e R$ 39,9/m3 em pé para a destinação em 

processo, o qual normalmente é utilizado para a produção de celulose. 

Para a caracterização do destino da produção de eucalipto foi considerado 15% da 

produção para energia, devido a impossibilidade das pontas das árvores serem utilizadas para 

outras finalidades e 85% da produção para processo.  

A partir dessas informações montou-se o fluxo de caixa para a análise de viabilidade 

do investimento, bem como o estudo comparativo entre tais atividades, o qual está 

caracterizado para a cultura de milho e soja a partir da figura 1. 
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Figura 1: Fluxo de caixa do projeto para milho e soja (14 anos). 

 

Para o período inicial foi considerado o custo para a implantação da atividade de 

milho, na sequência os valores referem-se à receita já descontados os custos apresentados no 

quadro 2 para milho e soja. 

Para o fluxo de caixa da produção de eucalipto, foi considerado o custo para a 

implantação do projeto, bem como os demais custos que decorrem até o quarto ano. No 

quinto, sexto, décimo segundo e décimo terceiro ano da atividade não houveram custos. Já as 

receitas são apresentadas no sétimo e décimo quarto ano, sendo que neste último, devido a 

condução da rebrota é considerado uma produtividade 25% menor que a inicial. 

 

 

Figura 2: Fluxo de caixa do projeto para eucalipto (14 anos) 

A partir da análise dos fluxos de caixa, foi efetuado o cálculo do VPL, da TIR para a 

produção projetada. Também foi considerado um possível aumento de 25% e uma possível 

redução de 25% na produtividade, de forma a considerar a sensibilidade do projeto.  

 

 

 



Análise de investimentos em projetos de agronegócios: um estudo comparativo entre culturas 
 tradicionais e a cultura florestal de eucalipto na mesorregião centro-sul do Paraná 

Viana, G.; Hoeflich, V.A.; Morozini, J.F.; Schwans, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

258

 

Quadro 4: Análise de sensibilidade para preço e produção de milho e soja 

 
Ano 

Milho e Soja – Cenário - Produção Eucalipto – Cenário Produção 

Pessimista  
(-25%) 

Provável 
Otimista 
(+25%) 

Pessimista  
(-25%) 

Provável 
Otimista 
(+25%) 

VPL 7.590,24 40.786,67 73.983,10 40.385,43 62.267,83 84.150,22 

TIR 14,00% 50,00% 86,00% 23,00% 28,00% 32,00% 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Diante dos dados observados, verificou-se que levando em conta os valores 

apresentados pelo VPL, a atividade mais atrativa seria a produção de eucalipto, pois o VPL 

para esta atividade é cerca de 52,6% maior do que a produção de milho e soja.  Nesse caso, 

Ressalte-se que a TIR para a produção de eucalipto, 28%, caracterizou-se inferior à TIR 

direcionada ao projeto para a cultura de milho e soja, 50%. Isso ocorreu em função do fluxo 

de caixa para a produção de eucalipto apresentar entradas positivas somente no sétimo e 

décimo quarto ano, com as demais entradas sendo negativas, enquanto que para a produção de 

milho e soja as entradas são positivas e anuais. 

Por outro lado, com um cenário mais pessimista, pode-se observar a real 

vulnerabilidade na produção de milho e soja, uma vez que com uma redução de 25% na 

produção o VPL apresenta pouca atratividade, enquanto que a produção de eucalipto ainda 

apresenta um retorno significativo ao investidor. Além disso, com essa alteração, a TIR para a 

produção de milho e soja apresentou valor bem inferior em relação à produção de eucalipto. 

Já em relação a um possível aumento na produtividade de 25%, o cenário mais 

atrativo, de acordo com o VPL ainda mantem-se na produção de eucalipto. Contudo, esse 

distanciamento entre o cenário das culturas apresenta-se menor, pois o VPL é cerca de 13,7% 

inferior ao VPL da produção de eucalipto. De igual forma, a TIR para a produção de milho e 

soja, 86%, também passa a distanciar-se do resultado da produção de eucalipto, 32%. No 

entanto, considerando que o investimento inicial caracteriza-se somente pelos custos de 

produção para a implantação do projeto, levando em conta a TMA adotada, a TIR apresentou-

se atrativa em todas as simulações.  
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5. Fatores que Influenciam o Investimento em Projetos relacionados à Cultura Florestal 

 

Posteriormente à análise dos resultados, foi aplicado um questionário a um técnico 

agrícola, um engenheiro agrônomo e dois engenheiros florestais que desenvolvem atividades 

na área de silvicultura, questionando quais as possíveis vantagens e desvantagens advindas da 

silvicultura, as quais foram caracterizadas conforme o quadro abaixo: 

Quadro 6: Vantagens e desvantagens da produção de Eucalipto puro em pequenas 
propriedades rurais 

Vantagens Desvantagens 

1. Baixo risco de investimento, além de estar menos suscetível às 
intempéries climáticas se comparado com as demais culturas; 

1. Longo-prazo para recuperação do investimento, não 
propiciando entradas mensais e anuais ao produtor; 

2. Após cerca de dois anos, o produtor pode utilizar o espaço 
plantado para desenvolvimento de outra atividades; (sistema 
agroflorestal).  

2. Maior custo para preparar o solo para outro tipo de 
cultura caso ocorra a necessidade de troca de cultura; 

3. Melhor aproveitamento das áreas em declive da propriedade; 3. Dificuldade ao acesso na linha de financiamento 
florestal; 

4. Necessidade de menor acompanhamento após o 2º ano do 
plantio; 

4. Imobilização da terra; 

5. Menor proporção no uso de agrotóxicos que nas demais 
culturas como milho e soja; 

 

6. Redução na possibilidade de erosão devido à cobertura vegetal 
do solo; 

 

7. Possibilidade de procriação de espécies naturais, como 
pássaros, animais e inimigos naturais de pragas nas plantações; 

 

8. Disponibilidade de matéria-prima replantada, minimizando 
impactos ambientais advindos de cortes de matas nativas; 

 

9. Possibilidade de expansão da atividade em mais de um ciclo 
sem grandes investimentos, advindo a partir da rebrota. 

 

10. Em pequenas propriedades se apresenta maior conforto 
térmico aos animais, causando melhoramento na qualidade do 
pasto, produção do leite, entre outros aspectos. 

 

11. Geração de emprego e renda.  

12. Fixação de famílias rurais e suas propriedades.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na sequência, tais informações foram apresentadas a dez pequenos produtores rurais 

da região, os quais possuem uma área de plantio aproximada à área de estudo. Inicialmente a 

maioria dos produtores ficou surpresa com o número de vantagens que a cultura apresenta, 

bem como o retorno que esse tipo de atividade possibilita, caracterizando a atividade como 

um investimento em potencial. 
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Posteriormente, foi efetuado o questionamento a tais produtores sobre as principais 

justificativas por não desenvolverem esse tipo de atividade em suas propriedades, as quais 

foram apresentadas conforme o gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Principais justificativas do pequeno empreendedor rural não desenvolver a 
silvicultura em pequenas propriedades rurais 

 

Fonte: Dados da pesquisa; 

Dentre as principais justificativas a que apresenta maior representatividade se dá em 

função do tempo que se leva para o retorno do investimento, pois a maioria desses produtores 

precisam que tal retorno seja rápido devido aos seu custos fixos, como energia elétrica e sua 

própria remuneração da atividade para alimentação, entre outros aspectos. 

Outras justificativas foram a falta de financiamentos, orientações técnicas e 

informações específicas sobre a atividade, pois muitos produtores sabem sobre a possibilidade 

de se desenvolver a atividade, mas conhecem pouco sobre esse tipo de cultura, o que gera 

certo tipo de barreira ao seu desenvolvimento.  

 

6. Considerações Finais 

 

Este artigo teve por objetivo comparar a partir de indicadores econômico-financeiros a 

rentabilidade obtida em culturas tradicionais, (milho e soja) e, a cultura florestal (plantio de 

eucalipto), tomando como base uma pequena propriedade rural inserida na mesorregião 

centro-sul do Paraná. Além disso, buscou também apresentar possíveis vantagens e 

desvantagens advindas da troca de cultura bem como identificar as principais justificativas de 

tais empreendedores para não desenvolverem tal atividade em suas propriedades. 

Na análise comparativa, os dados apresentados a partir do VPL caracterizam a 

produção de eucalipto com sendo a mais atrativa ao produtor rural, pois mesmo com uma 

possível redução em sua produtividade seu VPL manteve-se significativo, evidenciando maior 

66%

12%
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8%
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investimento
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segurança no retorno desse investimento. Já a TIR caracterizou que há rentabilidade positiva 

nas duas atividades propostas considerando a TMA proposta.  

De igual forma, a análise de sensibilidade também apresentou-se eficiente ao estudo, 

pois a partir da redução de 25% na produtividade na produção de milho e soja, o resultado 

caracterizou a grande vulnerabilidade que o produtor se expõe no desenvolvimento de tais 

culturas, uma vez que tal atividade está diretamente atrelada a conjunção de diversos fatores, 

principalmente de caráter climático, os quais podem comprometer os resultados esperados. 

Por outro lado, na cultura florestal, além de caracterizar-se a partir do VPL como a 

atividade mais lucrativa, a análise de sensibilidade evidenciou seu nível de segurança, pois 

mesmo com a redução na produtividade em 25%, tal atividade apresentou VPL atrativo para 

seu desempenho. 

Já em relação às vantagens e desvantagens levantadas, pode-se perceber que com a 

adoção desse tipo de empreendimento existem inúmeros benefícios, pois o plantio de 

eucalipto apresenta impactos favoráveis, seja no aspecto ambiental, social ou econômico. 

Contudo, ainda existe pouco acesso de tais informações aos empreendedores rurais, conforme 

verificado junto aos produtores pesquisados. 

Por fim, a partir das justificativas apresentadas pela não adoção da atividade, pode-se 

observar que não é somente o longo prazo para se recuperar o investimento a variável que 

influencia na decisão em investir no empreendimento; mas sim, o somatório de diversas 

variáveis, como falta de esclarecimentos sobre a atividade, melhor orientação técnica e maior 

facilidade no acesso às linhas de financiamento direcionadas ao investimento agroflorestal.  

Nesse caso, a adoção de medidas que visem estimular a atividade, seja por parte de 

entidades públicas, ou por profissionais da área, seriam uma alternativa para minimizar o 

efeito de tais variáveis. Assim, sugere-se para continuidade do estudo, pesquisas sobre a  

alternativas que visem reduzir o efeito de tais variáveis na atividade, uma vez que esse tipo de 

empreendimento demonstrou maior segurança e retorno ao investidor rural, principalmente o 

de pequeno porte, já que este caracteriza-se como um dos elos mais frágeis desta cadeia 

produtiva.  

 



Análise de investimentos em projetos de agronegócios: um estudo comparativo entre culturas 
 tradicionais e a cultura florestal de eucalipto na mesorregião centro-sul do Paraná 

Viana, G.; Hoeflich, V.A.; Morozini, J.F.; Schwans, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

262

7. Referências Bibliográficas 

 

ARAÚJO, M. J. Fundamentos de Agronegócios. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 

BERGER, R. The brazilian fiscal incentive act's influence on reflorestation activity in São 

Paulo State. Tese (PhD) - Michigan State University, Michigan, 1979. 

 

BRIGHAM, E. F.; HOUSTON, J. F. Fundamentos da Moderna Administração Financeira. 

Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

 

BUARQUE, C. Avaliação Econômica de Projetos: uma apresentação didática. Rio de Janeiro 

: Campus. 1991. 

 

CASAROTO FILHO, N.; KOPITTKE, B. H. Análise de Investimento. Matemática 

Financeira. Engenharia Econômica. Tomada de Decisão. Estratégia Empresarial. São Paulo: 

Editora Atlas, 1998. 

 

CREPALDI, Silvio A. Contabilidade rural: uma abordagem decisorial. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 1998. 

 

FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. São Paulo: Atlas, 1993. 

 

FERRERA DE LIMA, J.; RIPPEL, R.; STAMM, C. Notas sobre a formação industrial do 

Paraná - 1920 a 2000. Publicatio UEPG, Ponta Grossa: UEPG, ano 15, n.1, p.53-62, jul. 

2007. 

 

FERREIRA, J. A. S. Finanças Corporativas: conceitos e aplicações. São Paulo: 

Pearson/Prentice Hall, 2005. 

 

GITMAN, L. J. Princípios de Administração Financeira. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<http:www.ibge.gov.br> Acesso em: 05 jan.  2012. 



Análise de investimentos em projetos de agronegócios: um estudo comparativo entre culturas 
 tradicionais e a cultura florestal de eucalipto na mesorregião centro-sul do Paraná 

Viana, G.; Hoeflich, V.A.; Morozini, J.F.; Schwans, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

263

 

IEA – Instituto de Economia Agrícola. Disponível em: 

<http://www.iea.sp.gov.br/out/floresta/mercados.php> Acesso em: 05 jan.  2012. 

 

IPARDES – Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Disponível em: 

<http:www.ipardes.gov.br> Acesso em: 05 jan.  2012. 

 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Disponível em: 

<http:www.ipeadata.gov.br> Acesso em: 05 jan. 2012. 

 

HORNGREN, C. T.; FOSTER, G.; DATAR, S. M. Contabilidade de Custos. 11 ed. Vols 1 e 

2. São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 2004. 

 

LEÃO, I. Z. C. C. Os anos 80 e o Paraná. Análise Conjuntural, v.13, n. 8, p.17-20, jul./ago, 

1991. 

 

LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

 

LIMA, W. P. Impacto ambiental do eucalipto. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de 

São Paulo, 1996. 

 

LOURENÇO, G. M. Cenários de compreensão da dinâmica econômica paranaense. In: 

CARIO, S. A. F.; PEREIRA, L. B.; BROLLO, M. X. (Org.). Economia paranaense: estudo de 

setores selecionados. Florianópolis: UFSC/Programa de Pós-Graduação em Economia, 2002. 

 

KAGEYAMA, A. (Coord.). O novo padrão agrícola brasileiro: do complexo rural aos 

complexos agroindustriais. Campinas: Unicamp, 1987. 121 p. Mimeografado. 

 

MAGALHÃES, F. B. B. O Novo Perfil Econômico do Paraná. Indicadores Econômicos FEE, 

v. 21, n.3, p.31-52, 1993. 

 

MARION, José C. Contabilidade rural. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 



Análise de investimentos em projetos de agronegócios: um estudo comparativo entre culturas 
 tradicionais e a cultura florestal de eucalipto na mesorregião centro-sul do Paraná 

Viana, G.; Hoeflich, V.A.; Morozini, J.F.; Schwans, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

264

MENDES, J. T. G.; PADILHA JUNIOR, J. B. P. Agronegócio: uma abordagem econômica. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 

 

NORONHA, J. F. Projetos agropecuários: administração financeira, orçamentária e 

viabilidade econômica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1987. 

 

OLIVEIRA, S. L. de. Tratado de metodologia científica: projeto de pesquisas, TGI, TCC, 

monografias, dissertação e teses. São Paulo: Pioneira, 1998. 

 

PADIS, P. C. Formação de uma economia periférica: o caso do Paraná. 2.ed. Curitiba: 

IPARDES, 2006. 

 

PAIVA, H. N.; JACOVINE, L. A. G.; RIBEIRO, G. T.; TRINDADE, C. Cultivo de eucalipto 

em propriedades rurais. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2001. 

 

PORTAL BRASIL. Disponível em 

<http://www.portalbrasil.net/2011/economia/indices_poupanca_diaria.htm> acesso em: 05 

jan. 2012. 

 

REBELATTO, Daisy. Projeto de Investimento. Barueri/SP: Manole, 2004. 

 

RODRIGUEZ, L. C. E. Técnicas quantitativas para a gestão de florestas plantadas. Tese 

(Livre-Docência) – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Piracicaba, SP, 1999. 

 

SEAB – Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná. Disponível em: 

<http://www.agricultura.pr.gov.br> Acesso em: 17 jan.  2012. 

 

SEVERINO, J. S. Metodologia do Trabalho Científico. 23ª ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

SILVEIRA, R.L.A.; HIGASHI, E.N. Seja o doutor de seu eucalipto: Nutrição e adubação. 

Informações Agronômicas, n.93. p. 1-23, 2001. Disponível em: 

<http://www.potafos.org/ppiweb/brazil.nsf/87cb8a98bf72572b8525693e0053ea70/d5fbc829a

2f54298832569f8004695c5/$FILE/Enc1-23-93.pdf> Acesso em: 15/01/2011. 



Análise de investimentos em projetos de agronegócios: um estudo comparativo entre culturas 
 tradicionais e a cultura florestal de eucalipto na mesorregião centro-sul do Paraná 

Viana, G.; Hoeflich, V.A.; Morozini, J.F.; Schwans, A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

265

 

SILVICONSULT. Disponível em: <http://www.silviconsult.com.br> Acesso em: 15 fev. 

2012. 

 

SOARES, T. H.; CARVALHO, R. M. M. A. Multiprodutos em Povoamentos de Eucalipto. 

Revista da Madeira, Curitiba, v. 14, n. 80, abr. 2004. 

 

SOUZA, A.; CLEMENTE, A. Decisões Financeiras e Análise de Investimentos: 

fundamentos, técnicas e aplicações. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

STAPE, J. L. Planejamento global e normalização de procedimentos operacionais da talhadia 

simples em Eucalyptus. Série Técnica IPEF, Piracicaba, v. 11, n. 30, 1997. 

 

VALE, R. S. Agrossilvicultura com eucalipto como alternativa para o desenvolvimento 

sustentável da Zona da Mata de Minas Gerais. Viçosa, MG: UFV, 2004. 

 


