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Resumo 

 

Este trabalho foi realizado para se abordar a viabilidade econômica da produção de briquetes 

a partir da madeira com casca de florestas adensadas de eucalipto. Em uma área de Latossolo, 

pertencente a uma fabricante de briquetes, as mudas de clones de Eucalyptus grandis x E. 

urophylla foram plantadas em 2008, contemplando os fatores espaçamento e adubação. A 

dose 1 equivale a 70 g/planta de NPK 6-30-6 e o total na cobertura de 110 g/planta de NPK 

20-0-20 com B e Zn, as doses 2 e 3 constituíram o dobro e quatro vezes a dose 1. Os 

espaçamentos foram de 2,8x0,5 m, 2,8x1,0 m, 2,8x1,5 m, 2,8x2,0 m e 2,8x2,5 m. Aos 18 

meses, árvores-amostra foram colhidas para se determinar a produção de briquetes por área de 

plantio. Uma avaliação econômica de cada tratamento foi efetuada pelos métodos do valor 

presente líquido (VPL), índice da relação benefício/custo (IBC) e custo médio de produção 

(CMP). Os resultados evidenciaram que os melhores tratamentos foram os plantios no 

espaçamento de 2,8x1,5 m com dosagem 1 de adubação e 2,8x1,5 m com dosagem 2 de 

adubação que tiveram os VPL de R$ 1668/ha e R$ 1732/ha, respectivamente. 

 

Palavras-chave: silvicultura, curta rotação, plantios adensados, dendroenergia, análise 

econômica 

 

Abstract 

 

ECONOMIC VIABILITY OF A EUCALIPTUS FOREST FOR THE PRODUCTION OF 

BRIQUETTES 

 

This study was conducted to address the economic viability of production of briquettes from 

wood-bark eucalyptus forests thickened. In an area of dystrophic belonging to a manufacturer 

of briquettes, the seedlings of clones of Eucalyptus grandis x E. urophylla were planted in 



2008, considering factors spacing and fertilization. The first dose is equivalent to 70 g/plant of 

NPK 6-30-6 and total coverage of 110 g/plant of NPK 20-0-20 with B and Zn, the doses were 

the two three double and four times the dose 1. The spacings were 2.8x0.5 m, 2.8x1.0 m, 

2.8x1.5 m, 2.8x2.0 m and 2.8x2.5 m. At 18 months, sample trees were harvested to determine 

the production of briquettes per planting area. An economic evaluation of each treatment was 

performed by the methods of net present value (NPV), an index of the benefit/cost (IBC) and 

the average cost of production (ACP). The results showed that the best treatments were 

planted at a spacing of 2.8x1.5 m with a dose of fertilizer and 2.8x1.5 m 2 with dose of 

fertilizer that had the NPV of R$ 1,668/ha and R$ 1,732/ha, respectively. 

 

Key-words: forestry, short rotation, high density plantations, dendroenergy, economic 

analysis 

 

INTRODUÇÃO 

 

O uso de material lignocelulósico, especialmente a madeira, é comum para a produção 

de energia, sendo aproveitada na forma de calor em setores industrial e agroindustrial. A 

produção de biomassa para bioenergia e sua qualidade podem ser influenciadas pelo manejo 

da adubação e do espaçamento, bem como pelo ciclo de corte do povoamento. As florestas 

energéticas primam pela maior produção de biomassa por área em rotações mais curtas. 

Nogueira e Lora (2003) reforçam que uma característica essencial da biomassa utilizada como 

fonte de energia é o poder calorífico, este parâmetro define a quantidade de energia térmica 

que se libera durante a combustão completa de uma unidade de massa ou de volume de 

combustível.  

Os sistemas dendroenergéticos tradicionais, com essência no uso da lenha, existem 

desde tempos imemoriais e tem como objetivo, em geral, o fornecimento de energia para as 

necessidades domésticas e as pequenas indústrias (NOGUEIRA e LORA, 2003). A secagem e 

densificação de materiais lignocelulósicos é o que define a briquetagem e visa melhorar as 

condições de transporte, armazenamento e uso energético. 

No entanto, a decisão pela melhor forma de implantação de uma floresta deve 

considerar não somente os aspectos tecnológicos, mas abordar a viabilidade econômica do 

projeto. Segundo Silva et al. (2005), há vários métodos de avaliação, cada um se baseia em 

determinadas premissas e não há consenso de qual método é o mais indicado; dos grupos de 

métodos de análise há aquele em que se considera a variação do capital no tempo, neste grupo 

estão o valor presente líquido, o índice de relação beneficio/custo e o custo médio de 

produção. 

Com vistas para a rentabilidade econômica de florestas adensadas de eucalipto para a 

produção de briquetes, o presente trabalho objetiva fazer uma avaliação econômica com o 

propósito de auxiliar na tomada de decisão acerca do espaçamento e da dosagem de adubação 

para produção de biomassa florestal, em curta rotação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento 

 

O experimento foi constituído da avaliação econômica da produção de briquetes da 

madeira com casca de árvores do clone C219, Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden x 

Eucalyptus urophylla S. T. Blake, plantadas em dezembro de 2008, em região de Latossolo 



Vermelho-Amarelo, textura média, no município de Botucatu-SP. A área experimental situa-

se na empresa Santo Amaro Reflorestamento, produtora de briquetes. Os espaçamentos 

adotados foram 2,8x0,5 m, 2,8x1,0 m, 2,8x1,5 m, 2,8x2,0 m e 2,8x2,5 m. Cada um destes 

espaçamentos receberam três doses de adubação sendo a dose 1 constituída de 70 g/planta de 

NPK 6-30-6 no plantio e total na adubação de cobertura de 110 g/planta de NPK 20-0-20 com 

B e Zn, a dose 2 foi o dobro da dose 1 e a dose 3, quatro vezes a dose 1. O total em cobertura 

foi parcelado ao longo do ano de 2009. 

Ao completar 1,5 anos após o plantio, foi realizado o inventário e a colheita de quatro 

árvores-amostra, com base no diâmetro quadrático da população, de cada tratamento para se 

realizar a cubagem rigorosa. Com os dados de volume/ha, foi possível estimar a produção de 

briquetes, em t/ha, pela relação 6:1, ou seja, cada 6 m³ de madeira produziria 1 tonelada de 

briquete, segundo MRURAL (s.d.). 

 

Avaliação econômica 

 

Os métodos de avaliação econômica utilizados no presente trabalho estão no grupo de 

métodos nos quais se considera a variação do capital no tempo (SILVA et al., 2005), foram 

eles: valor presente líquido (VPL), índice de relação benefício custo (IBC) e custo médio de 

produção (CMP).  

O VPL é a diferença do valor presente das receitas menos o valor presente dos custos. 

Os tratamentos que apresentam o VPL maior do que zero são economicamente viáveis, sendo 

considerado o mais viável aquele que apresenta maior VPL. Foi considerada uma taxa de 

desconto (i) de 6 % ao ano. 

 

VPL = ΣR(1 + i)
-j
 - ΣC(1 + i)

-j   

 

Em que: 

R = valor atual das receitas 

C = valor atual dos custos 

i = taxa de juros 

j = período em que a receita ou o custo ocorrem 

 

O índice de relação benefício custo foi obtido a partir da razão entre o valor atual das 

receitas e o valor atual dos custos. O tratamento é economicamente viável se o IBC for maior 

que 1. 

 

IBC = ΣR(1 + i)
-j 

/ ΣC(1 + i)
-j  

 

 

O custo médio de produção consistiu em dividir o valor atual do custo pela produção 

total equivalente. Para que o tratamento ou projeto seja viável, o CMP deve ser abaixo do 

preço do briquete no mercado (R$ 380/tonelada). 

 

 

CMP =  ΣCT(1 + i)
-j  

/ ΣPT(1 + i)
-j  

 

 

Em que: 

CT = custo total atualizado em cada período 



PT = produção total equivalente em cada período que, no presente artigo, foi a 

produção de briquetes de madeira, 1,5 anos após o plantio. Sendo que a PT é a quantidade 

produzida descontada pela taxa de juros. 

 

O fluxo de caixa utilizado nos cálculos está apresentado na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Custos com as práticas silviculturais e receita da venda de briquetes, 1,5 anos após o 

plantio, em R$/ha 

Tratamentos Custos (R$ ha
-1

) Receita(R$ ha
-1

) 

Espaçamento 

(m) 

Dose de 

adubação 
0 0,2 0,4 1 1,5 1,5 

2,8x0,5 

1 2907 155 218 311 2074 6062 

2 3392 311 435 621 2569 7510 

3 4362 621 870 1243 3296 9636 

2,8x1,0 

1 1486 78 109 155 1903 5564 

2 1728 155 217 311 2213 6468 

3 2213 311 435 621 2221 6491 

2,8x1,5 

1 1012 52 73 104 1646 4810 

2 1174 104 145 207 1898 5549 

3 1497 207 290 414 1909 5579 

2,8x2,0 

1 776 39 54 78 1346 3934 

2 897 78 109 155 1532 4477 

3 1139 155 217 311 1570 4590 

2,8x2,5 

1 633 31 43 62 999 2921 

2 730 62 87 124 1290 3771 

3 924 124 174 248 1414 4133 

 

 

Uma única receita foi analisada, que foi a possibilidade de produção de briquetes com 

madeira colhida 1,5 anos após o plantio. Os custos contabilizados na idade 0 foram: mudas, 

adubo, herbicida, inseticida, trator. Os custos contabilizados nas idades 0,2, 0,4 e 1 ano foram 

referentes à adubação de cobertura, já o custo na idade 1,5 foi referente à produção do 

briquete, informado pela gerência da empresa. 

O cálculo da receita foi efetuado da seguinte forma: com os dados de inventário, 

estimou-se o volume de madeira com casca, em m³/ha, que multiplicado por 6, resultou na 

produção de briquetes, em t/ha, que multiplicado pelo preço de mercado de R$ 380/tonelada, 

resultou na receita, 18 meses após o plantio (1,5 anos). 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De maneira geral, a maior contribuição dos custos fica com as despesas de mudas, 

adubação e produção de briquetes. Nos espaçamentos com até 1 m entre as árvores, a maior 

contribuição para os custos totais fica com a produção de briquetes e mudas, porém os 

tratamentos 2,8x0,5 m e 2,8x1,0 m, ambos na dosagem 3 de adubo, o custo de adubação pesa 



mais nos custos totais. Nos espaçamentos mais amplos, a participação do custo de produção 

de briquete é maior que a contribuição dos outros custos. 

 

Tabela 2: Participação dos custos das atividades florestais, em %, para a produção de 

briquetes a partir da madeira, com casca, de E. grandis x E. urophylla, colhida 1,5 anos após o 

plantio 

Tratamentos M  AD  T  H  I  CPB  

A1 41,61 20,63 0,54 0,37 0,24 36,61 

A2 32,17 31,89 0,41 0,29 0,18 35,06 

A3 22,68 44,97 0,29 0,20 0,13 31,72 

B1 31,59 15,66 0,81 0,56 0,36 51,02 

B2 25,48 25,27 0,66 0,45 0,29 47,85 

B3 20,31 40,29 0,52 0,36 0,23 38,28 

C1 27,23 13,49 1,05 0,73 0,47 57,03 

C2 22,27 22,07 0,86 0,60 0,38 53,81 

C3 18,20 36,08 0,70 0,49 0,31 44,22 

D1 25,72 12,74 1,33 0,92 0,59 58,71 

D2 21,28 21,09 1,10 0,76 0,49 55,29 

D3 17,38 34,43 0,90 0,62 0,40 46,28 

E1 26,65 13,20 1,72 1,19 0,76 56,48 

E2 20,56 20,37 1,33 0,92 0,59 56,24 

E3 16,35 32,39 1,05 0,73 0,47 49,01 
M: custo de mudas; AD: custo de adubação; T: custo de combustível do trator; H: custo de herbicida; I: custo de inseticida; 

B: custo de produção de briquete; Doses de adubação 1, 2 e 3; A: espaçamento 2,8x0,5 m; B: espaçamento 2,8x1,0 m; C: 

espaçamento 2,8x1,5 m; D: espaçamento 2,8x2,0 m e E: espaçamento 2,8x2,5 m. 

 

Em análise econômica de uma única rotação em floresta de Eucalyptus grandis x E. 

urophylla, em espaçamento 3x2 m, 24 meses após o plantio, Silva et al. (1999) encontraram 

um IBC de 1,1 e, se colhessem aos 12 meses, um IBC de 1,0. Nesta mesma referência, foi 

encontrada um IBC de 1,28, se fosse feita a colheita com 3 anos de idade. No presente 

trabalho é possível perceber que o briquete confere valor agregado à madeira, visto que foi 

encontrado IBC maiores que 1 para os tratamentos, exceto 2,8 x 0,5 m com maior aplicação 

de adubo (Tabela 3). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3: Valor presente líquido, R$/ha (VPL), índice de relação benefício/custo (IBC) e 

custo médio de produção, R$/tonelada (CMP) 

Espaçamento 

(m) 

Nível de 

Adubação 

1,5 anos  

VPL IBC CMP 

2,8 x 0,5 

1 88 1 374 

2 -183 1 390 

3 -1190 0,9 431 

2,8 x 1,0 

1 1539 1,4 265 

2 1512 1,3 283 

3 382 1,1 356 

2,8 x 1,5 

1 1668 1,6 236 

2 1732 1,5 251 

3 988 1,2 307 

2,8 x 2,0 

1 1431 1,7 229 

2 1472 1,6 244 

3 969 1,3 292 

2,8 x 2,5  

1 996 1,6 239 

2 1280 1,6 239 

3 1040 1,4 276 

 

Ainda para a produção de briquetes da madeira, com a idade de 1,5 anos, segundo o 

critério do custo médio de produção, dos tratamentos que consistiam em plantar no 

espaçamento 2,8x0,5 m apenas o de menor nível de adubação foi considerável viável por ter 

CMP menor que R$ 380/tonelada. 

Dentre os espaçamentos mais adensados, que é o foco do presente trabalho, os 

tratamentos que resultaram em melhores indicadores econômicos, pelos critérios avaliados, 

foram o 2,8x1,5 m nas doses 1 e 2; uma justificativa para esta decisão é que os maiores 

valores de VPL foram encontrados nestas parcelas e este método de avaliação econômica é 

bastante utilizado na área florestal (SILVA et al, 1999; SILVA et al., 2005). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os tratamentos que dão maior segurança econômica para produção de briquetes são: 2,8x1,5 

m com dose 1 de adubação e 2,8x1,5 m com dose 2 de adubação por possuírem maior VPL, 

valores baixos de CMP e valores de IBC maiores que um. 
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