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RESUMO: Este trabalho se refere a gestão e produção do eucalipto como recurso 
de extração de energia considerada limpa, ou menos poluente, além de ser um 
produto em expansão comercial que pode ser produzido em propriedade de 
pequeno a grande porte. Neste contexto o objetivo desse trabalho é esclarecer 
que a produção de eucaliptos para o comércio é uma importante fonte de renda 
para os produtores e um sistema de refl orestamento e de produção de energia 
sustentável usado Brasil gerando grandes ganhos para o meio ambiente e para 
o produtor. O problema apresentado é a respeito do  refl orestamento e buscando 
assim uma alternativa de energia sustentável se esta é uma das práticas 
adotadas pelo sistema de produção do eucalipto. Mas, como as propriedades 
se encaixam na produção de eucalipto? Para responder a essa questão este 
trabalho a metodologia utilizada foi de revisão de literatura ou bibliográfi ca e 
pesquisa de campo com um questionário aplicado para 30 produtores rurais, 
questionando a perspectiva de produção e rentabilidade desse setor produtivo, 
o resultado apresentado é  que o eucalipto se adaptou no solo brasileiro sendo 
economicamente viável gerando lucros para o produtor. 

Palavras chave: Eucalipto, gestão, energia, refl orestamento, economia.

ABSTRACT: This work refers to the management and production of eucalyptus 
as feature extraction of energy considered clean, or cleaner, as well as being 
a product expanding commercial property can be produced in small to large. 
In this context, the objective of this work is to clarify that the production of 
eucalyptus for trade is an important source of income to producers and a system 
of reforestation and sustainable energy production used Brazil generating big 
gains for the environment and for the producer. The problem presented is about 
reforestation and thus seeking an alternative sustainable energy if this is one 
of the practices adopted by the system of production of eucalyptus. But as the 
properties fi t for the production of eucalyptus? To answer this question this paper 
the methodology used was a review of literature or literature and fi eld research 
with a questionnaire administered to 30 farmers, questioning the perspective of 
production and profi tability of the productive sector, the displayed result is that 
Eucalyptus has adapted on Brazilian soil being economically viable generating 
profi ts for the producer.
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1 INTRODUÇÃO

 Com as transformações econômicas no mundo, surge a preocupação com 
o crescimento econômico sustentável e o eucalipto é integrante dentro do setor 
econômico que envolve o agronegócio, pois produz celulose, madeira, carvão e 
é possível investir em refl orestamento.
 Para efetivação dessa pesquisa foi aplicado um questionário para 30 
produtores rurais com perguntas sobre a produção de eucaliptos, fatores 
econômicos e os impactos ambientais provocados pelo plantio do eucalipto.
 A competitividade do setor fl orestal brasileiro é crescente, fruto das 
condições climáticas e da tecnologia desenvolvida pelas empresas e instituições 
de pesquisa do país, e dentro deste cenário se destaca a produção de eucalipto.
O eucalipto se adaptou ao solo brasileiro, podendo ser produzido em propriedades 
de todos os tamanhos, o fator a ser considerado é o conhecimento do produtor 
para o plantio dessa árvore. Nesse contexto, é importante conhecer o mercado 
ao qual o produto está destinado.
 Observando esses fatos o trabalho faz uma refl exão sobre a gestão e o 
plantio do eucalipto nas propriedades, abordando a importância de conhecer 
o mercado que o eucalipto está destinado. Alerta ainda que seja necessário 
esperar o tempo certo do corte do eucalipto para que a produção alcance a 
lucratividade esperada pelo produtor. 
 O objetivo deste trabalho é esclarecer que a produção de eucaliptos para 
o comércio é uma importante fonte de renda e um recurso renovável, aliando 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade.
 Enfi m, são apresentadas também as vantagens e desvantagens 
da produção do eucalipto, para a produção de energia e sua utilização no 
refl orestamento, aliando crescimento econômico e sustentabilidade.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1  Do plantio e gestão da produção do eucalipto

 Até a pouco tempo, a produção de madeira era suprida quase que 
exclusivamente por meio as fl orestas nativas, cuja destruição tem provocado, 
muitas vezes, danos irreversíveis a alguns ecossistemas. A situação é 
preocupante e os proprietários da Fazenda Rio do Peixe possuem o olhar 
voltado para a problemática da preservação ambiental e ao mesmo tempo não 
perdendo a noção que para a sobrevivência econômica da fazenda é preciso 
fazer investimentos, e o caminho encontrado foi a de plantação de eucalipto.
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 O gênero Eucalyptus segundo pesquisa realizado por Higa et al (2000) 
envolve mais de 600 espécies que estão adaptadas a diferentes climas e solos no 
Brasil, observa-se que esse tipo de vegetação pode ser utilizada para diferentes 
fi nalidades, tais como: árvores ornamentais, as folhas podem ser usadas em 
arranjos fl orais, extração de óleo e as fl ores são usadas para a produção de 
mel. O uso mais comum é o aproveitamento da madeira como lenha, postes, 
moirões de cerca, construções rurais, produção de madeira cerrada, fabricação 
de painéis e fabricação de papel e celulose.
 Nenhum gênero foi plantado em grande quantidade no mundo todos 
como o eucalipto. Estima-se segundo Higa et al (2005) cerca de seis milhões 
de hectares de eucaliptos plantados em todo o mundo, dos quais a metade 
está plantada no Brasil, o que representa mais da metade de toda a área de 
refl orestada no Brasil.
 De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 
Mecanicamente ABIMCI, (2005) o eucalipto foi introduzido no Brasil em 1904, o 
seu objetivo era o de suprir as necessidades de lenha, postes e dormentes das 
estadas de ferro, especialmente na região Sudeste. Na década de 50, passou a 
ser matéria prima no abastecimento das fábricas de papel e celulose: apresenta-
se como uma espécie de vegetal de rápido crescimento e adaptado para o clima 
do Brasil. Sua plantação vem crescendo nas últimas 3 décadas.
 Hoje o setor fl orestal do Brasil conta com cerca de  530 milhões de hectares 
de Florestas Nativas, 43,5 milhões de hectares em Unidades de Conservação 
Federal e 4,8 milhões de hectares de fl orestas plantadas com pinus, eucaliptos 
e acácia-negra.
 Segundo Medrado & (Embrapa) Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (2011) apresenta que com a exploração de áreas de Florestas 
Nativas mais a exploração das fl orestas plantadas gera mais de 2 milhões de 
empregos, esse setor contribui com mais de US$ 20 bilhões para o PIB (Produto 
Interno Bruto), exporá mais de US$ 4 bilhões, que hoje signifi ca contribuir com 
cerca de 8% do agronegócio e mais, colabora com cerca de 3 bilhões de dólares 
de impostos, ao ano, com cerca 60.000 empresas que vive nesse setor.
 O grande desafi o do produtor é a escolha da espécie que será plantada, 
é necessário que o agricultor tenha em mente o resultado que espera e a qual 
mercado que o eucalipto está voltado, portanto é necessário fazer uma pesquisa  
de mercado e analisar todos os fatores favoráveis e contrários a plantação.
 Essa escolha de espécie também deve ser voltada a política fl orestal 
do Estado e do Município a qual pertence a propriedade rural. Isso garantirá a 
existência de um mercado regional na ocasião da colheita do produto fl orestal.
  “Numa época de alta competitividade não basta ter um bom produto. É 
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importante ter o produto certo e que chegue ao mercado a um preço competitivo” 
(HIGA, et al, 2000. p.4). 
 É necessário observar a infl uência do mercado, este deve ser positivo, 
isto é, o custo do transporte muitas vezes é um componente de muito peso no 
custo da madeira, fator que interfere diretamente no valor do eucalipto para o 
produtor.
 O potencial econômico e fi nanceiro e a versatilidade do uso do eucalipto 
fazem com que ele se torne um atrativo para os investidores tanto interno quanto 
externo,  segundo  Mota  et  all  (2011) observa que desde 1995 a 2000 ocorreu 
uma variação entre 16,67% até 37,78% no crescimento dos preços de produtos 
de origem fl orestal, principal explicação para o crescimento de plantação do 
eucalipto.
 A discussão desta pesquisa está voltada para a possibilidade de lucros 
para o produtor do eucalipto e a possibilidade de realizar a produção em pequena 
ou média propriedade rural e alerta para o desenvolvimento econômico aliado 
a sustentabilidade. Este trabalho apresenta como resultado a satisfação dos 
produtores em relação ao eucalipto, sua importância econômico e a importância 
da proteção ambiental.

2.2 Vantagens e desvantagens do plantio do eucalipto 

 O grande ponto a favor é que o plantio deve ser realizado em áreas 
degradadas, principalmente por pastagens degradadas, “pois são ociosas e 
correspondem a cerca de 30% do uso do solo” (GUIMARÃES, 2011, p. 29). 
Haja vista que, muitos estados hoje possuem esse tipo de área que pode ser 
aproveitada. Existem espécies rudimentares de eucaliptos que se adaptam 
a esses solos e que com sua maturidade podem ser comercializado e o seu 
crescimento é rápido.
 Para compreender os impactos do plantio sobre o solo Guimarães (2011) 
apresenta que é preciso considerar que no três a quatro primeiros anos a planta 
absorve  muito  nutriente  do solo, mais  após esse  período a planta devolve 
a maior parte desses nutrientes via queda de liteira (litter) com a formação de 
espessa serrapilheira – camada formada pela deposição e acúmulo de matéria 
orgânica morta que reveste superfi cialmente o solo ou o sedimento aquático. 
 Além dos benefícios para o solo, o eucalipto contribui para o combate 
ao aquecimento global, pois créditos de carbono são certifi cados que garantem 
que o eucalipto reduz a emissão de gases que provocam o efeito estufa ou o 
aquecimento global. Estudos mostram que um hectare de fl oresta de eucalipto 
absorve 12 toneladas de gás carbônico, por ano. Nesse contexto, quem compra 
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o eucalipto está diretamente ligado ao combate do efeito estufa. 
 As fl orestas de eucalipto funcionam como uma forma de minimizar o 
aquecimento global. Existem pesquisas realizadas pela Coordenação Geral de 
Mudanças Globais do Ministério da Ciência e Tecnologia (2002), mostrando que 
houve uma redução de emissão da gás carbônico nas fl ores de eucalipto no 
Brasil. Segundo Balbinot (2004), existem estimativas que apontam o estoque 
de carbono está colocado em 148 milhões Mg (estoque de biomassa e carbono 
orgânico em eucaliptos, fato vantajoso para a preservação ambiental).
 As fl orestas de eucaliptos também colaboram com a conservação da 
água, pois ele produz  mais  madeira e consome menos que as demais culturas. 
Segundo Lima (2007, p. 25) “essa árvore ajuda na conservação do lençol 
freático, pois a raiz não alcança o lençol, sobrevivendo apenas com a água 
superfi cial”. Além do mais, o refl orestamento de eucalipto produz uma proteção 
e benefi ciando as margens de rios, evitando o assoreamento fator que diminui 
os leitos dos rios e ainda diminui o escoamento superfi cial da água no solo.
 Quando faz a plantação das árvores de eucalipto são deixados os 
corredores biológicos, que infl uenciam na quebra do vento, na presença 
de pássaros e também diminui o efeito estufa, pois segundo Almeida (2007) 
diminuindo o vento em plantações que têm pouca tolerância a ventos fortes 
aumentam a sua produtividade, diminui os problemas de desenvolvimento 
fi siológicos da plantas, das fl ores e frutos.
 Guimarães (2011) destaca que a plantação de eucalipto é menos 
complexa que os povoamentos naturais tende apresentar menor riqueza de 
espécies. Com o manejo adequado, que atende as necessidades de aumento 
de heterogeneidade estrutural como por exemplo, a questão de reserva legal e 
APPs (Áreas de Preservação Permanente), faixas de vegetação nativa, entre os 
povoamentos, subbosques,  plantios  de  enriquecimento  com  espécies   frutíferas   
–   é   possível aumentar sobremaneira a biodiversidade e consequentemente a 
estabilidade do ecossistema.

É possível amenizar os impactos ambientais da monocultura do 
eucalipto por meio de manejo adequado, desde a escolha correta 
da espécie, passando por uma rigorosa seleção de mudas, plantios 
e mosaicos, entremeados por vegetações naturais, com técnicas de 
proteção fl orestas e métodos silviculturais adequados (GUIMARÃES, 
2011, p.15)

 Além dos benefícios ambientais podem ser ponderado os benefícios 
econômicos, tais como a produção de: óleos, papel, celulose e o carvão, aliando 
desenvolvimento econômico e sustentabilidade.
 Enfi m, diante de tudo o que foi dito poder ser concluído que vale apenas 
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investir no eucalipto, mais o indivíduo que vai produzir precisa contratar uma 
pessoa que entende do assunto para poder auxiliar o processo de gestão dos 
negócios e como de quem conhece o eucalipto para ser se é ou não produtivo.  

3 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 A metodologia da pesquisa foi realizada com embasamento teórico em 
livros, revistas, saits e com o estudo de caso apresentando um questionário com 
30 perguntas, feitas aos produtores de eucalipito da Região de Rio Verde.

4 RESULTADOS DISCUSSÃO

 Em uma pesquisa apresentada pela Associação Brasileira da Indústria 
de Madeira Processada Mecanicamente (2005), dentre os principais produtores 
estão os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Espírito Santo e em uma 
outra pesquisa apresentada pelo BNDS (2011), os plantios de eucalipto, nos 
principais estados produtores, estão presentes em áreas superiores a 1,0 mil 
hectares. Em Santa Catarina e Rio Grande do Sul predominam os plantios em 
ares inferiores a 50 hectares.
 Para compreender o crescimento da produção de eucalipto em um 
questionário aplicado com 30 produtores de eucalipto sobre o crescimento da 
produção desse produto, 85% percebe um médio crescimento dessa produção, 
10% um pequeno crescimento e 5% um grande crescimento. Sobre esse 
resultado veja o gráfi co 1.

Gráfi co 1: Aumento da produção de eucalipto na região de Rio Verde-GO.
Fonte: adaptada pelo aluno
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 Segundo Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 
Mecanicamente (ABIMCI) (2005), 70% das áreas com plantio fl orestais 
pertencem a eucalipto e pinus que pertencem a empreendimentos verticalizados 
para atender as necessidades de empresas que trabalham com a produção de 
celulose e papel. Somente agora o Estado de Goiás vem despontando nessa 
produção.
 Outro fator importante abordado por esta pesquisa está na questão de 
mercado e para que a produção de eucaliptos gere lucros para os proprietários, 
é necessário observar a questão do plantio.
  A implantação da fl oresta depende, dentre outros fatores, da utilização 
de mudas saudáveis, com bom diâmetro de colo, raízes bem formadas, relação 
parte área / sistema redicular adequada, e nutridas adequadamente. Esses 
procedimentos podem garantir a sobrevivência do plantio, maior resistência do 
eucalipto com processos ambientais e maior crescimento fator que infl uencia 
diretamente na qualidade fi nal da fl oresta.
 Segundo Ferrari (2003) as técnicas a serem adotada para a produção 
das mudas devem atender às necessidades de cada produtor, em termos 
de disponibilidade e localização da área, grau de tecnologia e dos recursos 
fi nanceiros. 
 Ferrari (2003) vem discorrendo ainda que é preciso tomar uma série 
de cuidados no momento do plantio, tais como: qualidade das sementes, dos 
substratos, da semeadura, da irrigação e da adubação.
 Existem outros cuidados Higa, et al (2000), que são essenciais para 
o crescimento saudável do eucalipto. Mesmo com todos esses cuidados o 
eucalipto pode ainda ser atacado por predadores que geram grandes prejuízos 
para as propriedades. Os principais predadores são: formigas, cupins, lagartas 
(classifi cadas em: desfolhadores e bloqueadoras), besouros (desfolhadores, 
caleobrocas e besouros de raízes), sugadores (psilideos, cigarrinhas, trips e 
pulgões, sugam a seiva dos eucaliptos).
 Para controle dessas principais pragas, Ferrari (2003) deve-se, sempre, 
“considerar possibilidade de manejo integrado, de controle biológico, inclusive 
utilizando-se insetos parasitóides e predadores de pragas”. Todos esses 
procedimentos possuem o objetivo de aumentar a produção de eucalipto dentro 
das propriedades.
 Para o crescimento da produtividade é preciso que além da preocupação 
com o  sistema  de plantação, o produtor do eucalipto deve estar voltado para 
o processo de gestão de seu negócio, observando: análise geral do processo, 
planejamento, organização, controle, implementação, análise de indicadores e 
educação continuada. 
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Enfi m, observa-se no agronegócio que existe uma enorme rede de prestação de 
serviços e troca de mercadorias, vendas, dinheiro e informação entre as diversas 
cadeias produtivas, dentre elas encontram-se a produção de eucalipto, e a 
EMBRAPA é uma das organizações responsáveis pela informação e distribuição 
de sugestão de plantação e produção dessa espécie. 

4.1 Mercado e comercialização do eucalipto  

 Segundo o BNDES (2011) a participação brasileira com produtos fl orestais 
no mercado mundial é de apenas 2% considerando-se os dados agregados 
de diferentes áreas, incluindo os eucaliptos. Nesse contexto o BNDES (2011) 
continua refl etindo que o eucalipto é uma fonte de matéria-prima para a produção 
do papel, o Brasil ocupa o 11º produtor mundial, com 2,2% da produção. Já o 
comércio da celulose, são 4,2% onde o Brasil é o 7º colocado como produtor 
mundial. No caso da madeira serrada a posição brasileira é de 5º produtor 
mundial, com uma participação relativa de 4,3%. 
 Observando o mercado da produção de eucalipto na região de Rio 
Verde, 88% dos produtores acreditam que o mercado que envolve a produção 
do eucalipto é lucrativo, 5% acreditam que é inviável e 7% acreditam que é 
impossível pela questão do mercado. Sobre este resultado veja o gráfi co 2:

Gráfi co 2: O crescimento do mercado da produção de eucalipto na região de Rio Verde.
Fonte: adaptada pelo aluno

 Valverde, et al (2004) apresentaram que na década de 1990, o consumo 
de toras provenientes das plantações de eucalipto para a produção de serrados, 
lâminas e compensados e carvão vegetal aumentou, respectivamente, 108, 
392, 133 e 45%.  Já  provenientes  de  fl orestas  nativas  para a produção 
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de madeira serrada apresentaram crescimento de 24% nessa década. Nesse 
contexto apresenta-se o crescimento do mercado consumidor para a produção 
do eucalipto
 É possível notar que o país pode crescer economicamente visando à 
produção do eucalipto, já que é fonte de refl orestamento, portanto passa a não 
destruir o meio ambiente e é base de várias matérias-primas que interessa a 
grandes organizações que estão em busca de novas fontes de energia. Com 
esse propósito a demanda de eucalipto vem crescendo muito nos últimos anos, 
portanto necessidade de uma ampliação no sistema de produção.
 Essa ampliação no sistema de produção do eucalipto pode ser infl uenciando 
pelo crescimento em áreas de uso do eucalipto, seja nas propriedades rurais 
para a manutenção e construção, seja no uso como madeira de queima, carvão 
e até mesma para a produção de celulose. A perspectiva de comercialização 
para o aumento de produção de celulose em três milhões de toneladas.
 Para compreender essa expansão de produção do eucalipto é fundamental 
verifi car que o mercado é volátil e que avaliar os mercados futuros agropecuários, 
principalmente o que visa compreender as necessidades do mercado, as políticas 
governamentais, taxas de juros, taxa de câmbio, blocos econômicos, barreiras 
ao livre-comércio e preços mais diferentes commodities (agrícolas, energia, ouro, 
dólar, papéis de curto e longo prazo).

Os mercados futuros têm se expandido além das tradicionais 
commodities agropecuárias e de metais para os mercados de carnes, 
subprodutos de madeira, petróleo, moedas, os instrumentos fi nanceiros, 
ações, índices de preços e instrumentos de políticas ambientais 
(como o mercado de carbono). Periodicamente, novos contratos são 
laçados, outros encerrados, num ritmo impensável alguns anos atrás 
(MARQUES; MELLO; MARTINES, 2008, p.3)

 O mercado agropecuário representa uma pequena mais importante 
parcela da produção econômica mundial, nesse sentido  o produtor rural deve 
estar atento as mudanças do comércio. Observando ainda a questão dos preços 
e da demanda do  produto.  É  necessário   que  a  produção  de  um  sistema  
seja voltado para um determinado mercado, se não for assim os prejuízos podem 
ser constante gerando a falência da organização.
 O mercado agropecuário ainda deve estar atento as necessidades do 
mercado consumidor, representado simplesmente pela pessoa consumidora bem 
como para as indústrias que o comprarão, pois muitas vezes são as indústrias 
que transformam a matéria-prima em matérias industrializadas para atender a 
outras necessidades do mercado.
 No sistema de livre mercado o produtor rural deve estar atento e tentando 
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prever a direção e as mudanças do sistema de consumo de seus produtos dentro 
do mercado, deve ainda levar em consideração a alteração e distribuição de 
renda existente que envolve o seu produto.
 Outra vantagem da produção de eucalipto é que esta cultura pode ser 
adotada por que produtor de qualquer nível tecnológico seja em povoamentos 
puros, pequenas, médias ou grande propriedades. Para isso o produtor deve estar 
atento a meta de sua produção por hectare. Interrogados sobre essa questão os 
produtores rurais apresentaram que 87%  acreditam em uma alta lucratividade, 
7% uma média produtividade e 6% uma baixa produtividade. Essa perspectiva 
apresenta um crescimento no interesse dos proprietários rurais na produção 
do eucalipto. O gráfi co 3 apresenta os dados coletados sobre a perspectiva da 
produção por hectare.

Gráfi co 3: A meta de produção de eucaliptos por hectare.
Fonte: adaptado pelo aluno

  Guimarães (2011) apresenta que a produção de eucalipto está voltada 
para o mercado  externo  e  há uma previsão  alta de crescimento, tanto é que 
especialistas afi rmam que hoje no País chega a 4,7 milhões de hectares e a 
expectativa é que o setor de fl orestas plantadas cresça no mínimo 7% ao ano a 
partir de 2011. Mesmo assim o desafi o encontrado é a destinação deste produto, 
já que muitas vezes a distância e o transporte onera o proprietário, afetando 
diretamente a lucratividade do produto.
 Comercialmente o eucalipto é interessante  a Fazenda Rio dos Peixes 
devido o interesse direto de uma grande organização no produto, assim sendo, 
o produto que ali é plantado já tem destino comercial, o que diminui o risco de 
percas econômicos para o proprietário.



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

185

 A previsão de crescimento desse setor Valverde, et al (2004) apresenta 
o ponto de vista otimista e em função das possibilidades existentes tanto no 
mercado externo quanto no mercado interno. A demanda por móveis importados 
pelo consumidor americano chama a atenção dos brasileiros, que é o principal 
fornecedor dessa matéria, esse crescimento está levando em consideração 
a origem da madeira para a sua fabricação, design mais moderno e preços 
competitivos. Fatores como estes desenham a vocação madeireira e exportadora 
do Brasil.
 Enfi m, o eucalipto é fonte de exportação do Brasil gerando lucros, a 
indústria da madeira é fundamental para o desenvolvimento regional. É crucial 
a formulação de estratégias e instrumentos que dêem apoio a esta atividade, 
principalmente no que se refere ao sustento das fl orestas tropicais e ao 
refl orestamento, e que, vise o crescimento econômico do Brasil, para que ele 
continue competitivo em um mercado cada vez mais liberal.

5 CONCLUSÃO

 A produção de eucaliptos é primordial para produtores que desejam 
diversifi car o seu sistema produtivo, mais que não necessita de lucro rápido, 
pois é necessário esperar de 5 a 6 anos para iniciar o corte. O eucalipto é fonte  
importante de energia sustentável, de madeira, produção de carvão e celulose, 
abastece o mercado interno e é exportado para outros países. Nesse contexto o 
investimento na produção do eucalipto se torna vantajoso para o produtor.
 Os benefícios da plantação de eucaliptos em uma propriedade rural 
são muitos, sendo um dos mais importantes a redução da necessidade de 
desmatamento das fl orestas naturais, colaborando em grande escala para 
minimizar o aquecimento global, refl orestar matas ciliares, promovendo uma 
melhora no meio ambiente e até mesmo valorizando a propriedade.
 Devido a estes benefícios gerados pelo cultivo do eucalipto vem 
aumentando satisfatoriamente no município de Rio Verde, infl uenciado pelo 
crescimento do mercado consumidor desse produto.
 A madeira de fl orestas plantadas pelo homem é considerada pelo mercado 
internacional como recurso econômico primordial para a comercialização da 
madeira, da celulose e do carvão, daí a mercadoria ter saída e normalmente 
adquire o selo de qualidade, hoje sendo esta uma exigência do mercado 
internacional para a exportação da madeira.
 Enfi m o atual produtor preocupa-se além de aumentar os seus lucros, 
mais com a diminuição dos impactos ambientais ofertados com o crescimento 
econômico, ou seja, preocupa-se com o crescimento sustentável, para isso a 
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diminuição do desmatamento ao mesmo tempo preserva os recursos naturais 
como premiam aqueles produtores com a valorização de sua propriedade bem 
como isenções de impostos.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Dário. Vital, impacto ambiental das fl ores de eucalipto. Rio de 
Janeiro: Revista do BNDS. V.4 nº28, dezembro de 2007.

Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente 
(ABIMCI). Estudo Setorial 2004 – Indústria de Madeira Processada 
Mecanicamente. Curitiba: ABIMCI, 2005.

BALBINOT, R. Implantação de fl orestas geradoras de créditos de carbono: 
Estudo de viabilidade no sul do Estado do Paraná, Brasil. Dissertação de 
mestrado em Ciências Florestais. Paraná, 2004.

BNDES, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Dados: 
indústria da celulose. Disponível em http://www.bndes.gov.br. Acessado em: 
03/10/11

COORDENAÇÃO GERAL DE MUDANÇAS GLOBAIS DO MINISTÉRIO 
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Cicloforestas. Disponível em: http://www.
ciclofl orestas.com.br/arquivos/doc_impacto_eucalipto_12148.pdf. Acessado em: 
30/09/2011.

FERRARI, Márcio Pinheiro. Cultivo do Eucalipto. Embrapa Florestas: 
Sistemas de Produção, 4. ISSN 1678-8281 Versão Emetrônica. Ago. 2003. 
Disponível em: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/
Eucalipto/CultivodoEucalipto/03_producao_de_mudas.htm. Acessado em: 
30/09/11

GUIMARÃES, Carla. Lavoura de árvores. Safra: revista do agronegócio. Ano 
XII-nº 136 – Agosto, 2011.

HIGA, Rosana Clara Vctoria; MORA Admir Lopes; HIGA, Antonio Rioyei. Plantio 
de eucalipto na pequena propriedade Rural. Curitiba; EMBRAPA, 2000.

LIMA, Paula. Impacto ambiental das fl orestas de eucalipto. Rio de Janeiro: 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 5, nº 5, jan. 2017.ISSN: 2317-7284

187

Revista do BNDS. V. 14, Nº 28, dezembro de 2007.

MARQUES, Pedro Valentim; MELLO, Pedro Carvalho de; MARTINES, João 
Gomes Filho. Mercados futuros agropecuários. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

MEDRADO, Moacir José Sales. Cultivo do Eucalipto: importância 
socioeconômica e ambiental. EMBRAPA. Disponível em <http://
s i s temasdeproducao .cnp t ia .embrapa .b r /Fon tesHTML/Euca l ip to /
CultivodoEucalipto/01_Importancia_economica.htm> Acessado em: 28/09/11

MOTTA, Denílson; SILVA, Wanderson Fernandes; DINIZ, Edílson Nascimento. 
Rentabilidade na plantação do eucalipto. VII Simpósio de Excelência em 
Gestão e Tecnologia. Disponível em: <http://www.aedb.br/seget/artigos10/371_
rentabilidade%20na%20plantacao%20de%20eucalipto.pdf> Acessado em: 
28/09/11

VALVERDE, Sebastião Renato. O comportamento do mercado da madeira de 
eucalipto no Brasil. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2004.


