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RESUMO 

 

 

LACERDA, Klaus Wesley de Souza, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri. Influência dos custos tributários na produção de madeira de eucalipto em tora em 

diferentes cenários. 

 

O objetivo geral deste trabalho foi determinar o impacto e a influência dos tributos 

incidentes sobre a produção de madeira de eucalipto em tora. Para tanto, considerou-se quatro 

cenários para a análise do projeto: cenário I - madeira colhida e sem tributos, cenário II - 

madeira colhida e com tributos, cenário III - madeira em pé e sem tributos e cenário IV – 

madeira em pé e com tributos, em um horizonte de planejamento de sete anos. A taxa de 

desconto utilizada foi de 8,75% a.a., produção de 228 m³/ha e o preço da madeira de R$ 

85,00/m³ para a madeira colhida e de R$ 60,00/m³ para a madeira em pé. Foram analisadas onze 

espécies tributárias: Taxa florestal (TF), Taxa de cadastro e registro (TCR), Contribuição social 

para financiamento da seguridade social (COFINS), Contribuição social para o programa de 

integração social (PIS), Contribuição social do instituto nacional do seguro social (INSS), 

Contribuição social sobre o lucro líquido (CSSL), Contribuição social do fundo de garantia por 

tempo de serviço (FGTS), Imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), Imposto sobre a 

propriedade territorial rural (ITR), Taxa de controle e fiscalização ambiental (TCFA) Taxa de 

controle e fiscalização ambiental do estado de Minas Gerais (TCFAMG). Realizou-se a 

avaliação econômica mediante os seguinte critérios: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa 

Interna de Retorno (TIR), Valor Anual Equivalente (VAE) e Razão Benefício Custo (B/C). Para 

análise de risco utilizou-se a técnica de simulação de Monte Carlo. Os resultados indicaram 

uma carga tributária de 20,71% para a madeira colhida e 20,46% para a madeira em pé e os 

custos tributários compreenderam 22% e 29% dos custos totais, respectivamente. Os tributos 

que mais influenciaram o VPL foram a TF, INSS e COFINS na comercialização da madeira 

colhida e TF, COFINS e INSS na venda de madeira em pé. A TF foi o tributo que mais impactou 

o projeto, responsável por 5,73% (madeira colhida) e 8,11% (madeira em pé) da carga tributária 

total. O projeto se tornou inviável economicamente quando se consideraram os custos 

tributários, apresentando VPL de R$ -2.025,35/ha para o cenário II e R$ - 389,42/ha para o 

cenário IV. A venda de madeira em tora apresentou alto risco de investimento, no momento em 
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que os tributos foram considerados, para ambas comercializações. O risco de se obter VPL igual 

ou inferior a zero foi de 86,5% (venda de madeira colhida) e 63,1% (venda de madeira em pé).   
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ABSTRACT 

 

 

LACERDA, Klaus Wesley de Souza, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri. Influence of tax costs in eucalyptus wood production of logs in different scenarios. 

 

The aim of this study was to determine the impact and influence of taxes on 

Eucalyptus wood production in logs. Therefore, it was considered four scenarios for analysis 

of the project: Scenario I - harvested timber and without taxes, scenery II - wood harvested and 

taxes, scenario III - standing timber and without taxes and scenario IV - standing timber and 

taxes on a planning horizon of seven years. The discount rate used was 8.75% per year, 

production of 228 m³ / ha and the price of wood R $ 85.00 / m³ for timber harvested and R $ 

60.00 / m³ for standing timber . eleven tax species were analyzed: Forest Fee (TF), registration 

fee and register (TCR), Social Contribution to Social Security Financing (COFINS), social 

contribution to the social integration program (PIS), Social Contribution from the National 

Institute of social security (INSS), social contribution on net income (CSLL), social 

contribution of the guarantee fund for length of service (FGTS), the corporate income tax (CIT), 

tax on rural property (ITR) rate control and environmental monitoring (TCFA) control rate and 

environmental monitoring of the state of Minas Gerais (TCFAMG). There was the economic 

evaluation by the following criteria: Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), 

Equivalent Annual Value (EAV) and Reason Benefit Cost (B / C). For risk analysis used the 

Monte Carlo simulation technique. The results indicated a tax rate of 20.71% for harvested 

wood and 20.46% for stumpage and tax costs comprised 22% and 29% of total costs, 

respectively. The taxes that most influenced the VPL were TF, INSS and COFINS on the sale 

of timber harvested and TF, Cofins and INSS in the sale of standing timber. The TF was the 

tribute that most impacted the project, accounting for 5.73% (harvested wood) and 8.11% 

(stumpage) of the total tax burden. The project became uneconomical when considering tax 

costs, with NPV of R $ -2,025.35 / ha for the stage II and R $ - 389.42 / ha for the stage IV. The 

sale of timber in logs showed high investment risk, at the time the taxes were considered for 

both trades. The risk of obtaining NPV less than or equal to zero was 86.5% (the sale of timber 

harvested) and 63.1% (standing timber sale). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas, o setor florestal tem-se mostrado imprescindível para a economia 

nacional, em decorrência da legislação (Lei n° 5.106, de set. 1966 – Lei de Incentivos Fiscais) 

que possibilitou as empresas obterem até 50% do valor do imposto de renda devido para aplicar 

em projetos florestais, além de incentivar os produtores na implantação de florestas. 

O crescimento da área reflorestada no país no interstício de 1968 a 1973 foi de 

aproximadamente 500 mil hectares. A partir do plano de benefícios fiscais da década de 60 este 

valor aumentou consideravelmente, devido também a outros incentivos, políticas públicas e 

investimentos financeiros no setor, atingindo 6,66 milhões de hectares, de florestas plantadas 

(plantios de Eucalyptus e Pinus), em 2012. (ANTONÂGELO E BACHA, 1998; 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE FLORESTA PLANTADA – ABRAF, 

2013), comprovando o quão importante foi a instituição desta norma jurídica no tocante ao 

reflorestamento.  

Em virtude de o setor florestal envolver inúmeras etapas, estima-se que o setor 

manteve 1,6 milhões de postos de emprego, incluindo empregos diretos (0,2 milhão), empregos 

indiretos (0,4 milhão) e empregos resultantes do efeito renda (1 milhão) (ABRAF, 2013).   

Consoante o Ministério da Fazenda (2015), a carga tributária brasileira, razão entre 

a arrecadação de tributos e o Produto Interno Bruto – PIB a preços de mercado, atingiu 33,47%, 

em 2014, sofrendo uma variação positiva de 0,29 pontos percentuais em relação ao ano anterior. 

De acordo com a ABRAF (2013), o setor florestal foi responsável, em 2012, por uma 

arrecadação tributária de R$ 7,6 bilhões. 

O sistema tributário brasileiro é complexo e burocrático, em que a tributação sobre 

o consumo tem baixos níveis de eficiência. São muitos os tributos incidentes sobre a mesma 

base, principalmente no que concerne aos tributos indiretos, enquanto muitos países possuem 

em sua legislação tributária um ou dois tributo indiretos, o Brasil tem seis, que estão 

constantemente sofrendo alterações (Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de 

serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS, Imposto Sobre 

Serviço de Qualquer Natureza – ISS, Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI, 

Contribuição Social Para O Programa De Integração Social – PIS, Contribuição Social Para 

Financiamento Da Seguridade Social – COFINS, Importação). Outro problema grave são as 

incidências cumulativas, porém mesmo nos casos de tributos não cumulativos (ICMS, 
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PIS/COFINS), parte dos bens formados pelas empresas não geram créditos, onerando os 

investimentos. Desta forma surge uma forte guerra fiscal, onde os estados vêm concebendo 

benefícios fiscais, produzindo uma anarquia tributária (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008; 

SANTOS E COSTA, 2008). Portanto, o sistema tributário brasileiro não reflete progressividade 

dos seus tributos, mas sim regressividade, tornando o sistema fiscal injusto (IMAÑA et al., 

2015). 

Os principais tributos incidentes sobre as empresas florestais que utilizam a madeira 

de reflorestamento como matéria prima para produção de derivados são: a Taxa florestal (TF), 

Taxa de cadastro e registro (TCR), Contribuição social para financiamento da seguridade social 

(COFINS), Contribuição social para o programa de integração social (PIS), Contribuição social 

do instituto nacional do seguro social (INSS), Contribuição social sobre o lucro líquido (CSSL), 

Contribuição social do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), Imposto de renda da 

pessoa jurídica (IRPJ), Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), Taxa de controle e 

fiscalização ambiental (TCFA) Taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de Minas 

Gerais (TFAMG), Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS). 

Percebe-se que o setor florestal, por sem amplamente diversificado, paga uma 

quantidade considerável de tributos. Em razão disso, as taxas, contribuições e impostos têm 

grande influência sobre a produção e por conseguinte, no custo de produção (REZENDE et al., 

2005). 

Nesse contexto, nota-se a relevância da questão tributária para as empresas do setor 

florestal. Desconsiderar esta variável econômica significa o comprometimento com as 

implicações do ônus tributário, como a redução da margem de lucro ou o repasse desse 

acréscimo ao consumidor por meio da majoração indesejada, que nas condições de intensa 

competitividade de mercado, poderia acarretar consequências danosas à continuidade das 

operações da empresa (CASTRO et al., 2011).  

Para Rezende (2005) os custos são fatores essenciais na tomada de decisão. Por esta 

razão incorporar o custo com tributos na análise econômica de empreendimentos florestais faz-

se crucial para tomada de decisão em vários níveis da cadeia produtiva. 

Este trabalho justifica-se pela pouca quantidade de estudos técnico-científicos que 

envolvam a carga tributária e sua influência específica nos custos de produção, incidente sobre 

as empresas do setor florestal.  
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1.Objetivo geral 

 

 

Determinar e avaliar o impacto e a influência dos tributos incidentes sobre a produção de 

madeira de eucalipto em tora. 

 

2.2.Objetivos específicos  

 

 

I. Detalhar os custos incidentes na produção de madeira de eucalipto; 

II. Identificar e especificar os tributos incidentes sobre a propriedade, folha de salários, 

faturamento, bens e serviços e outros provenientes de cargas fixas embutidas no 

decorrer de um ciclo produtivo;  

III. Quantificar o montante de cada um dos tributos analisados, discriminando-os. 

IV. Realizar a análise financeira e análise de risco de investimento para propositura de 

cenários. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1.SETOR FLORESTAL BRASILEIRO  

 

 

O setor florestal destacou-se no Brasil no início da década de 60 em que houve a 

criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), o surgimento das escolas 

de Engenharia Florestal no Brasil e aprovação da legislação de incentivos fiscais ao 

reflorestamento. Estes incentivos foram normatizados pela Lei n° 5.106 de 1966 (SOUZA et 

al., 2010). 

Art 1º As importâncias empregadas em florestamento e reflorestamento 

poderão ser abatidas ou descontadas nas declarações de rendimento das pessoas físicas 
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e jurídicas, residentes ou domiciliados no Brasil, atendidas as condições estabelecidas 

na presente lei. 

[...] 

§ 3º As pessoas jurídicas poderão descontar do impôsto de renda que 

devam pagar, até 50% (cinqüenta por cento) do valor do impôsto, as importâncias 

comprovadamente aplicadas em florestamento ou reflorestamento, que poderá ser 

feito com essências florestais, árvores frutíferas, árvores de grande porte e relativas 

ao ano-base do exercício financeiro em que o impôsto fôr devido. 

 

Esta norma jurídica facilitou o ingresso de pessoas físicas e jurídicas, porque estas 

poderiam abater de sua renda tributável, ou do imposto de renda a pagar, parcelas destinadas 

aos projetos de reflorestamento e florestamento, respetivamente (LACOMBE, 1969). Oportuno 

salientar que os descontos atingiam produtos e serviços de terceiros com a finalidade de 

englobar o máximo de atividades relacionadas com os projetos florestais, bem como de estes 

descontos poderem pertencer à terceiros que se relacionavam com o contribuinte, bem como 

pelo próprio contribuinte. 

O crescimento da área reflorestada no país no interstício de 1968 a 1973 era de 

aproximadamente 250 mil hectares anuais. A partir plano de benefícios fiscais e outros 

programas públicos federais e estaduais (Reflorestamento Em Pequenos E Médios Imóveis 

Rurais (REPEMIR1) e o Projeto Algaroba2), a área plantada (plantios de Eucalyptus e Pinus) 

elevou-se para 450 mil hectares anuais entre 1974 a 1982. Neste período o Brasil era um dos 

quatro países que mais incentivavam a produção florestal, atrás da China, União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) e Estados Unidos da América (EUA). (ANTONÂGELO E 

BACHA, 1998). Ressalta-se ainda, que os projetos vinculados à política de incentivos fiscais 

totalizaram, aproximadamente, 6,2 milhões de hectares entre 1967 e 1986 (LEÃO, 2000).  

. Em 1988 estes incentivos foram extintos devido à fraudes e plantios ineficientes, 

bem como pelos custos sociais se apresentarem bem maiores que os benefícios sociais gerados. 

Bacha (1995) revela que para cada US$ 1 de benefício social, os gastos de recursos públicos 

foram de US$ 376,20. Ademais, o programa de incentivos ficais ao 

reflorestamento/florestamento assistia preponderantemente projetos de pessoas jurídicas de 

grande porte. 

Atualmente a cadeia produtiva com base no setor florestal compreende diversos 

produtos que apresentam bastantes etapas para obtenção do produto final, exibindo variáveis 

                                                           
1 De acordo com Bacha (1995), o REPEMIR atuou em diferentes estados brasileiros de acordo com as concessões 

de créditos subsidiados, em São Paulo na doação de mudas e insumos e assistência técnica em Minas Gerais e no 

Paraná. 

 
2 O Projeto Algaroba ocorreu no período de 1985 a 1988 na região semiárida do Nordeste. Foi um projeto de 

doação de mudas, insumos e de concessão de assistência técnica aos produtores rurais. 
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que tornam o referido setor, complexo e diversificado (Figura 1). Sampaio e Mazzochin (2010) 

consideram que esta complexidade obtida pelo setor florestal brasileiro é resultado de suas 

florestas nativas, da importância mundial da indústria de papel e celulose bem como das 

relações entre os produtores de equipamentos, insumos e as empresas de produtos florestais.  

Conforme o Sistema Nacional de Informações Florestais - SNIF (2015), cadeia 

produtiva traduz-se em etapas consecutivas com o escopo de transformar a matéria prima pré-

processada até o consumo final, que constituem uma atividade econômica complexa e 

diversificada. No Brasil, os produtores florestais atuantes no setor florestal são divididos em 

três grandes grupos: empresas verticalizadas, Timber Investment Management Organizations 

(TIMOs) e produtores independentes. As duas primeiras são consideradas empresas de grande 

porte, enquanto que os produtores independentes são classificados como pequeno e médio porte 

(ABRAF, 2013). 

Empresas verticalizadas são as consumidoras de matéria prima. Na maior parte das 

vezes possuem uma equipe própria para as operações florestais, com o objetivo de assegurar a 

qualidade do produto final a partir da matéria prima obtida. Os excedentes de produção florestal 

geralmente são comercializados no mercado. 

Os produtores independentes são pequenos e médios proprietários de terras que 

investem em florestas plantadas como fonte de renda. Podem estabelecer contratos de 

suprimento, sistemas de parceria operacional, como o fomento, atuando peremptoriamente na 

comercialização da madeira. 

TIMOs são empresas de gestão de investimentos florestais, vinculadas ou não aos 

fundos de pensão estrangeiros (principalmente nos EUA e Canadá) que adquirem ativos 

florestais para atuar como reflorestadoras independentes do mercado. Fazem a intermediação 

entre os investidores e os consumidores de florestas plantadas. 
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O Brasil possui, no ano de 2014, uma área total de florestas plantadas para fins 

industriais, de 7,74 milhões de hectares, com uma variação positiva de 1,8% quando comparada 

ao ano de 2013. Deste total, 5,56 milhões de hectares equivalem a plantios de eucalipto, 71,9% 

do total, e localizam-se principalmente no estados de Minas Gerais (25,2%), São Paulo (17,6%) 

e Mato Grosso do Sul (14,5%). Em contrapartida, os plantios de pinus ocupam 1,59 milhão de 

hectares concentrando-se no Paraná (42,4%) e em Santa Catarina (34,1%) (Figura 2A). A 

Figura 2B ilustra satisfatoriamente a ocupação do uso do solo. Pode-se perceber que a área com 

árvores plantadas corresponde a 0,9% do território brasileiro (Indústria Brasileira de Árvores – 

IBA, 2015). 

 

 

Fonte: ABIMCI (2009) 

 

Figura 1 Estrutura da cadeia produtiva florestal 
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Conforme IBA (2015), o Brasil foi o líder no ranking global de produtividade 

florestal, em 2014, de modo que a produtividade média dos plantios de eucalipto e pinus 

atingiram 39 m³/ha.ano e 31 m³/ha.ano, respectivamente (Figura 4). Estes números estão 

relacionados à priorização de pesquisas pelas empresas, que levam a melhoria genética e 

técnicas sustentáveis para o manejo florestal. O efeito disto foi o desenvolvimento da 

produtividade de plantios de eucalipto, 5,7% ao ano no período de 1970 a 2008, resultado muito 

satisfatório quando comparado aos 2,6% e 0,9% da América Latina e do países desenvolvidos, 

respectivamente. 

A floresta plantada fornece inúmeros benefícios, principalmente quando manejados 

de forma sustentável, buscando mitigar os impactos ambientais e, promovendo, a evolução 

econômica e social das comunidades associadas aos projetos. Entre os inúmeros benefícios 

pode-se citar: contribuição para a recuperação de áreas degradadas, armazenamento 

considerável de carbono na atmosfera e o aproveitamento de áreas que já não teriam nenhum 

estímulo econômico. 

 

  

Fonte: IBA e POYRY(2014)  

 

Figura 2 Uso do solo no Brasil Figura 3 Distribuição das árvores 

plantadas por estado 
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3.1.1.  Importância econômica do setor 

 

A indústria florestal brasileira tem importância econômica e social reconhecida 

mundialmente, sendo considerada a mais expressiva na geração de divisas da América Latina 

(Associação Brasileira Da Indústria De Madeira Processada Mecanicamente – ABIMCI, 2001). 

Contribui expressivamente para a composição das exportações e o consumo interno, geração 

de empregos e arrecadação de tributos. Comparado a outros países o Brasil é competitivo por 

apresentar excelentes condições edafoclimáticas, desenvolvimento tecnológico (principalmente 

em programas de melhoramento genético) e abertura de mercado para outras economias 

(SOARES, 2006). Para Juvenal e Mattos (2002) as florestas plantadas são atrativo econômico 

onde os investidores podem auferir ganhos relevantes, por se tratar de um setor que possui altos 

investimentos e transações comerciais de elevado valor econômico. 

O indicador ideal para quantificar a atividade econômica e ratificar a literatura 

supracitada é o PIB, no setor brasileiro de árvores plantadas ele cresceu 1,7% em 2014, embora 

modesto, quando comparado ao crescimento histórico do setor (3,8% a.a.), o valor é 

excepcional comparado a outros setores da economia: agropecuária (0,4%) indústria (-1,2%) e 

setor de serviços (0,7%). Vale salientar que o crescimento foi 17 vezes maior do que o PIB 

brasileiro (0,1%), comprovando a importância do setor para a economia nacional (IBA, 2014). 

Segundo Soares (2014), algumas medidas podem ser tomadas para que este 

resultado se expanda, com objetivo de incentivar produtores em plantios florestais.  

 Políticas governamentais de longo prazo; 

 

Fonte: IBA e POYRY(2014) 

Figura 2 Evolução da produtividade de eucalipto no Brasil, 1970 – 2014 
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 Aperfeiçoamento das linha de financiamento para aquisição de 

máquinas e serviços; 

 Aumento dos beneficiário de fomento florestal; 

 Redução da taxas de juros para projetos florestais; 

 Melhoria em logística e infraestrutura; 

 Eliminação das incidências de tributos que se propagam ao longo 

da cadeia produtiva; 

 Política cambial favorável às exportações de produtos florestais; 

 Política de preços para os produtos florestais não madeireiros.  

Com vistas nos dados socioeconômicos pode-se abstrair importantes indicadores 

para a interpretação do atual cenário florestal no Brasil, a saber: Arrecadação de tributos, valor 

das exportações, saldo da balança comercial, empregos gerados e mantidos no setor em geral e 

valor bruto da produção (Tabela 1). 

 

Tabela 1 Principais indicadores econômicos do setor brasileiro de florestas plantadas 

 

 

Em vista disto o setor florestal exerce papel relevante sobre a produção, arrecadação 

de tributos e geração de emprego e renda. Souza et al. (2010) constatam isto em seu trabalho 

em que o aumento de uma unidade monetária na demanda final do setor florestal geraria 

acréscimo de mais de duas unidades monetárias na arrecadação de tributos, sendo mais 

impactante as alterações na demanda final do setor sobre a renda e o emprego. Assim pode-se 

destacar que o setor florestal contribui de forma positiva para a economia do país no 

Indicador Valor Observação 

Arrecadação de Tributos (BRL 

Bilhões) 
10,23 

Correspondendo a 0,8% da 

arrecadação nacional 

Exportações (USD Bilhões) 8,49 2,5% superior ao recorde de 2013 

Saldo da Balança Comercial 

(USD Bilhões) 
6,65 Aumento de 4,4% comparado a 2013 

Empregos Gerados (Unidade) 4.230.000 
 

Valor Bruto da Produção 

Florestal (BRL Bilhões) 
56,3 

Multiplicação do preço dos produtos 

florestais pela respectiva quantidade 

produzida 

Fonte: IBA e POYRY(2014) e ABRAF 2013. – elaboração própria 
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fornecimento de matéria prima para o consumo interno ou para exportação além da geração de 

empregos contribuindo para a balança comercial brasileira. 

Apesar dos notáveis resultados logrados pelo setor florestal são vários os entraves 

enfrentados, como a excessiva tributação, taxas de juros incompatíveis, falta de recursos para 

investimentos, lacunas legislativas, entre outras. Este cenário impende a otimização das 

vantagens que podem ser alcançadas implicando na limitação da competitividade 

mercadológica (CARVALHO, 2005). 

 

3.2.ANÁLISE ECONÔMICA NA PRODUÇÃO DE EUCALIPTO 

 

 

Conforme Dossa et al. (2002), o manejo de eucalipto, aos 7 anos, proporciona um 

Valor Presente Líquido (VPL) de R$ 436,21/ha até R$546,81/ha com a Taxa Interna de Retorno 

(TIR) de 11,26% a 12,08%. Por outro lado Alves et al. (2015) obtiveram VPL de R$ 

1.252,50/ha em que foi considerado uma produtividade de 210 m³/ha e preço de venda da 

madeira empilhada na borda do talhão de R$ 70,00/m³ a uma taxa de juros de 8,75% ao ano. 

Vitale e Miranda (2010) estudando a viabilidade econômica de Eucalyptus dunnii 

na região centro-sul do Paraná, utilizando uma taxa de juros de 6,75% ao ano obtiveram um 

VPL de R$ 38.074,71/ha para um horizonte de planejamento de 17 anos. Foram feitos 2 

desbastes aos 5 e 11 anos com o corte raso aos 17 anos, estes dois desbastes promoveram R$ 

7.213,74/ha e R$ 19.499,04/ha, respectivamente. 

Rezende et al. (2006) consideraram três possibilidades de venda da produção 

florestal, quais sejam, venda da madeira em pé, venda de lenha no pátio da empresa 

consumidora (considerou-se a distância de 200km) e a produção e venda de carvão para 

siderurgia (fator de conversão de 2:1). Consideraram duas rotações com produtividade de 250 

mst/ha no primeiro corte e de 225 mst/ha no segundo corte, com uma taxa de desconto de 8,75% 

ao ano. Obtiveram VPL de R$ 2.016,15/ha para madeira em pé, R$ 1.724,24/ha para lenha no 

pátio e R$ 1.823,49/ha para carvão. Ainda foram feitas simulações de cenários, oscilando a 

produtividade, o preço e distância do transporte. A venda da madeira em pé constituiu-se 

rentável para qualquer variação de preço e produtividade atribuídas e simuladas e a venda de 

lenha no pátio apresentou o pior resultado. Isto ocorreu devido aos custos de transporte e 

colheita da madeira majorarem os custos de produção. 

Os trabalhos supracitados mostram a flexibilidade dos resultados concernentes a 

produção de eucalipto, existindo fatores edafoclimáticos, práticas de implantação, horizonte de 
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planejamento, taxa de juros, mercado e outros fatores intrínsecos à produção que determinam a 

rentabilidade das florestas. 

O conhecimento dos componentes dos custos é essencial para a elaboração de 

projetos florestais e compreensão da competitividade, porquanto relaciona-se com os custos de 

produção e todos os outros custos envolvidos no processo (ROSADO, 1997). 

Leone (1981) afirma que são diversos tipos de custos tanto quantas forem as 

necessidades gerenciais. Então, a classificação dos custos depende dos diferentes fins da 

empresa bem como da finalidade da administração em tratar destes. 

As informações relacionadas ao custo de produção das empresas são essenciais para 

que esta possa monitorar e aprimorar suas ações gerenciais, bem como para os governos, na 

definição e administração de suas políticas públicas de desenvolvimento (HILDEBRAND, 

1995). 

Os custos da atividade florestal podem ser definidos como o valor monetário 

mobilizado e investido para que a empresa possa auferir suas metas, dentro de um horizonte 

estipulado (POKORNY et al., 2011). Segundo estes autores para facilitar a análise dos custos, 

é imprescindível agrupá-los de acordo com as características da empresa. Desta forma, uma 

opção seria classifica-los da seguinte forma: (1) salários; (2) encargos; (3) depreciação; (4) 

material; (5) serviços; (6) juros; (7) risco; (8) tributos. Com intento de especificar estes custos, 

categorizando-os, foi construído um fluxograma discriminando cada um dos custos citados (de 

1 a 8) em espécies, quando existir (Figura 5). 

O custo de salários é aquele pago aos trabalhadores pela mão de obra empregada e 

diferencia-se em salários por tempo (pagamentos diários); salário por produção (valor pago ao 

trabalho por um determinado período de tempo para se produzir uma unidade); e pagamento de 

prêmios (pagamento efetuado pelo alcance de certas metas de produção). No mais das vezes, a 

mão de obra que recebe um salário por tempo normalmente realiza trabalhos com maior 

qualidade quando comparado ao trabalho pago por produção, todavia a produtividade é limitada 

devido à vagarosidade do processo. Nas empresas florestais é muito comum as duas primeiras 

formas de remuneração. 

Encargo social é todo o custo onde incorre o empregador ou a empresa por usar 

serviços dos empregados, com o escopo de constituir fundos destinados ao financiamento de 

atividades sociais estatais e paraestatais (ROCHA, 1992). Os encargos obrigatórios são 

pagamentos determinados pela legislação trabalhista, como o FGTS, férias, 13° salário, outros. 

Em contrapartida os encargos não obrigatórios são benefícios oriundos do empregador, como 

vale transporte, contribuição para aluguel, formação e educação e outros. 
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Consoante Freitas et al. (2009), a depreciação é a minoração do valor dado a um 

bem ao longo do tempo, decorrente do desgaste pelo uso, por ação da natureza, ou por 

obsolescência normal, exercendo influência direta na viabilidade do negócio. Existem vários 

métodos para o cálculo da depreciação, de acordo com a atividade desenvolvida, o tipo e suas 

maneira de uso, bem como da prática efetiva de sua manutenção. Os bens de investimento, cuja 

duração é superior a um ano, são classificados de acordo com sua vida útil em: bens 

permanentes, que têm duração ilimitada; bens de longa duração (40-100 anos), bens de duração 

média (10-40 anos); e bens de duração curta (2-10 anos). Desta forma, a principal função do 

cálculo de depreciação é abater a perda real do valor do bem. 

Os custos de material são aqueles obtidos pelo produto da quantidade do material 

consumido pelo seu preço, estes custos variam conforme o volume da produção e, portanto, são 

altamente variáveis. Seguindo a mesma linha, os custos de serviços são os prestados por outras 

empresas ou prestadoras de serviços. 

O pagamento do fator capital é geralmente expresso por uma taxa percentual a certo 

período de tempo, denominada taxa de juros (REZENDE; OLIVEIRA, 2013). Os custos de 

juros podem ser efetivos e imputados, aqueles são os pagamentos feitos pela empresa por 

dinheiro emprestado de terceiros e estes são os juros imputados pelo uso do capital próprio. 

Os imprevistos no empreendimento florestal que comprometam a atividade 

empresarial são chamados de riscos, quando afetam os processos de produção devem ser 

considerados no cálculo de custos. Nos empreendimentos florestais é comum a ocorrência de 

sinistros que envolvam fenômenos naturais, como incêndios, ocorrência de pragas e doenças, 

excesso ou escassez de chuva, queda de árvores, desmoronamentos que comprometem estradas 

e vias de acesso, acidentes operacionais envolvendo máquinas e trabalhadores. Além dos 

fenômenos naturais podem ocorrer outros riscos envolvidos, com devedores, flutuações 

mercadológicas, divergências legislativas, políticas de câmbio, entre outros. Para evitar 

divergências na análise financeira é feito um estudo pormenorizado dos riscos inerentes no 

empreendimento florestal e formas de mitigar seu impacto. 

Os custos com tributos muitas vezes não são considerados em análises econômicas 

de empreendimentos florestais, certo é que a empresa os deve pagar pela fixação em lei, estes 

pagamentos geram custos, determinando um tipo próprio de custo. 

Como grande parte das empresas florestais tem como única ou principal atividade 

rural o plantio florestal. Em suas análises financeiras são considerados os custos totais de 

produção (incluindo o custo de bens de produção ociosos se houver). Isto é, todos os custos; 

operacionais (efetivos, depreciações, juros bancários, salários, despesas com insumos e 
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materiais), variáveis (despesas diretas e indiretas), fixos (diretos e indiretos), remuneração ao 

fatores (juros, terra, empresário, etc.) (GRAÇA et al., 2000).  

Conforme Souza et al. (2002), o setor florestal orienta-se essencialmente para 

redução dos custos, já que a produtividade dos plantios já atingiu elevados índices, com pouca 

margem de incremento possível, principalmente para o estado de Minas Gerais, em que os 

plantios se localizam em áreas muito produtivas. Por conseguinte, entender o comportamento 

dos custos é uma das variáveis mais importantes para tomada de decisões em um 

empreendimento florestal. Almeida e Brunstein (1999) consideram que o crescimento de 

produtos diferenciados necessários ao mercado aumentam a complexidade de execução do 

trabalho, criando o acréscimo generalizado dos custos de produção, agravado pela intensa 

mecanização e automação, impulsionando os custos diretos em relação aos indiretos. 
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Tipos de 
Custos

Cutos de 
Salários

Salários por 
tempo

Salários por 
produção

Pagamento de 
prêmios

Envargos 
Sociais

Obrigatórios

Não 
obrigatórios

Custos de 
depreciação

Bens 
permanentes

Bens de longa 
duração

Bens de duração 
média

Bens de duração 
curta

Custos de 
Material

Custos de 
Serviços

Custos de Juros

Juros efetivos

Juros imputados

Custos de risco
Custos de 
Tributos

Fonte: POKORNY et al., (2011) –  adaptado 

 

 Figura 3 Estrutura da distribuição dos custos 
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A análise econômica de um investimento florestal permite a tomada de decisão com 

relação a implementação ou não do projeto. Para tanto, faz-se o uso de técnicas e critérios que 

se valem dos custos e receitas para uma análise acurada (REZENDE E OLIVEIRA, 2011). 

Lopes (1990) afirma que a aplicação dos critérios econômicos é primordial a fim 

de tornar a decisão mais segura, embasando em métodos criteriosos com vistas a determinar 

variáveis fundamentais para o investimento florestal, tais como: idade econômica de corte, 

espaçamento, intensidade de tratamentos silviculturais, dentre outras.  

Rezende e Oliveira (2011) e Silva et al. (1999) recomendam os critérios abaixo para 

avaliação econômica, porque consideram a variação do capital ao longo do tempo, cada um 

demonstrando uma característica específica do projeto: 

I. Valor Presente Líquido – VPL  

II. Taxa Interna de Retorno – TIR  

III. Custo (ou Benefício) Periódico Equivalente (C(B)PE ou CPE) 

IV. Custo Médio de Produção (CMP) 

V. Razão Benefício Custo (B/C) 

Outro critério bastante utilizado é o Valor Esperado da Terra (VET), conhecido 

também como critério de Faustmann. Este critério consiste no valor presente líquido de uma 

área de terra nua, a ser utilizada para produção florestal, calculado com base numa série infinita 

de rotações. É amplamente difundido no meio florestal, justamente por considerar o horizonte 

infinito e, por este motivo, permite comparar projetos com diferentes durações (SILVA et al., 

2008; SILVA E FONTES, 2005; REZENDE E OLIVEIRA, 2013).  

A taxa de juros está intimamente relacionada aos métodos citados, haja vista ser 

uma variável independente cuja magnitude é extremamente importante na avaliação de projetos 

florestais. Conforme Galves (1991) e Samuelson (1975), o juro é a remuneração em dinheiro 

do uso do capital, e se fosse desconsiderada da análise deixaria de existir o rendimento caso o 

investidor optasse por outro investimento. 

Consoante Lima Júnior et al. (1997), as taxas de desconto comumente utilizadas no 

setor florestal variam em torno de 6 a 12% ao ano. Todavia, existe bastante dificuldade na 

determinação da taxa de juros ideal, sendo que esta depende de características peculiares do 

projeto, como: horizonte de planejamento, risco de incerteza, inflação, preferência por liquidez, 

produtividade do capital e a posição particular do investidor. 
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Apesar de existirem programas exclusivos para o investimento na atividade 

florestal, com taxas de juros específicas para projetos de longo prazo, o custo de financiamento 

é elevado para o setor, prejudicando a produção florestal no Brasil (SOARES et al., 2015). 

Em vista disso, vários trabalhos florestais apontam sensibilidade a variações na taxa 

de desconto, Berger et al.(1983); Carvalho et al. (2015); Cordeiro (2010); Rezende et al. (1993); 

Soares (2006); Tsukamoto et al. (2003). Portanto, sua escolha incorreta pode comprometer toda 

a análise econômica ocasionando discrepâncias. 

Guio (2015) realizou a análise financeira de plantios de eucalipto, no extremo sul 

do Espirito Santo, submetido a regime de desbaste seletivo aos seis anos de idade com a retirada 

de cerca de 89,92% dos indivíduos, o equivalente a 199,26 m³/ha. Verificou-se que os custos 

se concentraram na colheita (50,72%), seguindo pela implantação (37,66%) e com menor 

parcela os custos com manutenção (11,62%). O VPL foi calculado por duas taxas de juros (4,5 

% e 5,5%) apresentando viabilidade econômica para ambos cenários. Este apresentou valor 

positivo até a taxa de 11,5%, evidenciando a rentabilidade do investimento. Soares et al. (2003), 

evidenciaram que a rentabilidade econômica quando se faz o desbaste propicia maior 

lucratividade.  

Oliveira et al. (2002) verificaram a viabilidade econômica em manejar a vegetação 

nativa do cerrado (sofrendo alterações no valor da terra, produtividade, custo de produção e 

preço da madeira) e comparar com duas opções para uso da terra: produção de madeira (lenha) 

para energia, e retirada da vegetação para plantio de eucalipto. A pesquisa foi realizada em 

Coração de Jesus – MG, em experimento com área total de 30 ha, submetida a seis tratamentos 

(retirada de 50, 70, 80, 90 e 100% da área basal e testemunha), com cinco repetições. Para a 

análise econômica usaram como critério o VPL e o VET, de modo que foram considerados os 

custos com impostos e taxas para um horizonte de planejamento infinito. O único manejo 

inviável foi a retirada de 50% da área basal. Identificou-se também que investir no plantio de 

eucalipto na região de cerrado stricto sensu, visando produzir madeira para energia, somente é 

viável se a produtividade do eucalipto for superior a 45st/ha.ano.  

Rezende et al. (2006) com objetivo de verificar a viabilidade econômica na 

produção de madeira do programa de fomento Asiflor-IEF, realizou uma análise de 

sensibilidade variando: produtividade, custo de transporte e preço do produto. Como critérios 

de avaliação econômica foram usados o VPL e a TIR. A venda da madeira em pé foi 

economicamente viável em todas as simulações, por outro lado a lenha colocada no pátio foi 

altamente influenciada pelo custo de transporte.  
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Nos dias atuais nota-se a crescente demanda por produtos madeireiros bem como a 

exigência do mercado em produtos com alta qualidade. Para atender as exigências 

mercadológicas não basta apenas assegurar práticas adequadas de manejo e silvicultura, mas 

também, conhecer os custos atrelados à atividade florestal. Dentre estes há o custo da terra que 

se desconsiderado onera o empreendimento florestal (ALVES, 2015). 

Consoante Barbosa e Atkinson (1967), a localização das terras, facilidade de aceso 

às propriedades, infraestrutura da propriedade, valor dos produtos obtidos e avanço tecnológico 

são fatores que influenciam o preço das terras. Herdt e Cochrame (1966) constataram que o 

preço da terra não estaria atrelado com a oferta, todavia não se pode desconsiderar totalmente 

a relação entre elas (não se pode admitir que a oferta é completamente inelástica). Desta forma, 

a interação entre oferta e demanda seriam os percursores determinísticos no preço das terras. 

Assim como a demanda, a oferta relaciona-se com o preço do fator que por sua vez se associa 

aos preços dos produtos obtidos a partir da terra. Em vista disso um acréscimo no preço do 

produto aumentaria a expectativa de renda da terra, o que aumentaria a demanda pelo fator. 

Logo o cerne da questão seria a redução do custo de produção. Alves (2015) e Borges (1989) 

ratificam o exposto pelos autores supracitados, onde o conhecimento sobre os custos de 

produção é crucial para o planejamento e a administração de projetos florestais. 

De acordo com Informa Economics (2016), o cenário político e econômico 

provocou retração na demanda de terras, porém os preços se mantiveram estáveis pelo baixo 

interesse de venda, assim os produtores estão pouco dispostos a vender suas terras por um preço 

que consideram baixo. 

Há vários debates a respeito da inclusão do custo da terra nos custos de produção 

da madeira (REZENDE et al., 1996). Alguns autores afirmam pela não inclusão do preço da 

terra na determinação da rotação florestal, partindo do princípio de que a terra é de uso exclusivo 

para a produção florestal. Desta forma, como os empreendimentos já têm terras, não haveria 

necessidade de se calcular os custos, pois não existiria custo de oportunidade, caso contrário, 

seria inexpressivo pela pequena extensão territorial e reduzido impacto nas análises, qual os 

outros fatores de produção. Os que consideram o custo de oportunidade da terra, sustentam que 

a influência deste custo nas análises é de grande relevância e não pode ser desprezado 

(BOULDING, 1955; DUER, 1972 e MCKILLOP, 1971). 
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3.3. O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL 

 

 

A Lei n° 5.172, de 25 de Outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) em seu 

artigo 3° define tributo como “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo 

valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada”3. No atual ordenamento 

jurídico a tipificação de matéria tributária está insculpida na Constituição Federal, no CTN e 

na legislação esparsa.  

A Constituição Federal (CF 88) em seu artigo 145 adotou três espécies de tributos 

instituídos pela Administração Direta, quais sejam: impostos, taxas e contribuições. 

 

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

os seguintes tributos: 

I - impostos; 

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou 

postos a sua disposição; 

III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

 

A finalidade de criação dos tributos foi de conceder ao Estado a possibilidade de 

arrecadar capital para atender suas finalidades, desta forma todo tributo, pelo menos em regra, 

tem caráter fiscal. Entretanto, alguns tributos além desta finalidade possuem a capacidade de 

regular o poder econômico, aplicando a extrafiscalidade. 

No bojo do Código Tributário Nacional – CTN, há três espécies tributárias, divisão 

tripartite, a priori, porque estabeleceu-se por intermédio do Decreto-lei n° 27/1966, o 

empréstimo compulsório e as contribuições sociais. 

Conforme o artigo 16 do CTN, imposto “é o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, relativa ao 

contribuinte”. Este tributo somente pode ser instituído por lei e incide independentemente da 

                                                           
3 Consoante Carvalho (2007), as principais características dos tributos são: 

i. Compulsória: independe da vontade do devedor, trata-se de obrigação ex lege. 
ii. Pecuniária: o tributo deve ser expresso em moeda, não havendo a possibilidade de tributo in natura 

ou in labore. 
iii. Não constitua sanção de ato ilícito: a principal diferença entre tributo e multa. 
iv. Prestação instituída em lei: aplicação dos princípios da legalidade e tipicidade. 
v. Cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada: não cabe discricionariedade na 

cobrança. 
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vontade do contribuinte não requerendo uma contraprestação por parte do Estado, sendo vedado 

sua vinculação (princípio da não vinculação)4. 

 

Art. 167. São vedados: 

[...] 

IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 

159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para 

manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 

administração tributária [...] 

 

A competência de cada ente federativo tributar impostos está tipificado na própria 

Constituição Federal nos artigos 153 a 156, salvo a União que possui competência residual, 

nenhuma outra pessoa política pode instituir tributo diverso deste rol, numerus clausus. Não há 

previsão legal, também, para que um ente cobre imposto de competência de outro, conquanto 

esta competência não esteja sendo exercida.  

De acordo com o artigo 77 do CTN, taxa é um tributo “que tem como fato gerador 

o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público 

específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.” Com vistas no 

parágrafo único do mesmo artigo, as taxas não podem ter base de cálculo ou fato gerador 

idênticos aos que correspondam a impostos.  

As taxas possuem como fato gerador uma contraprestação direta do ente que a 

instituir (União, Estado, Distrito Federal e Municípios), cujo fato gerador é vinculado a uma 

atuação do Estado ante ao contribuinte. Caso o Estado se comprometa a prestar determinado 

serviço, colocando-o a disposição do contribuinte, este tem obrigação legal em pagar a taxa 

mesmo que não se utilize dos serviços prestados. 

A contribuição de melhoria é assim definida no artigo 81 do CTN, “instituída para 

fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite 

total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar 

para cada imóvel beneficiado”. 

Este tributo incide sobre a valorização de um imóvel decorrente da realização de 

obra pública e nos termos do artigo 82, parágrafo primeiro do CTN a “contribuição relativa a 

cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea 

                                                           
4 Tributos não vinculados independem de uma atividade do Estado para sua cobrança. Incluem-se nesta 
classificação os impostos, empréstimos compulsórios contribuições de melhoria (natureza híbrida – COFINS). A 
contrario sensu, os tributos vinculados são aqueles em que o Estado deve ofertar uma contraprestação direta a 
favor do contribuinte. São exemplos as taxas e contribuições de melhoria (natureza híbrida - PIS).  



31 
 

c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores 

individuais de valorização”. 

O artigo 15 do CTN prevê os empréstimos compulsórios, onde somente a União, 

em casos excepcionais5, pode instituir empréstimos compulsórios. Esta forma tributária não 

possui fato gerador ou base de cálculo especifica nos termos da CF/88. Os valore arrecadados 

não ingressam permanentemente o erário, por ser receita temporária. Deste modo, a União está 

obrigada a restituir os valores após determinado lapso temporal. 

As contribuições são um tributo cobrado para o financiamento da previdência 

social, assistência social, educação e cultura, nos ditames do artigo 149 da CF/88. 

 

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de 

intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou 

econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas [...] 

 

A principal finalidade deste tributo é a arrecadação de valores para determinada 

atividade prestada por entidade estatal ou paraestatal, característica da parafiscalidade. 

 

3.4.TRIBUTAÇÃO NA PRODUÇÃO DE MADEIRA DE EUCALIPTO 

 

 

O setor florestal brasileiro foi responsável pela geração de R$ 10,23 bilhões em 

tributos, no ano de 2014, correspondendo a 0,8% da arrecadação nacional. Comparativamente 

a 2013, os tributos pagos aumentaram 9,2%. Deste total arrecadado, R$ 8,42 bilhões referem-

se à tributação de receita e lucro; R$ 1,52 bilhão foi pago indiretamente na aquisição de insumos 

e equipamentos e R$ 0,29 bilhão sob salários pagos. A carga tributária brasileira referente ao 

setor florestal é, em média, 30% mais alta que outros importantes players do setor florestal na 

América do Sul (Argentina, Chile e Uruguai), devido a diversidade de tributos e sua incidência 

indireta (IBA, 2015). 

Pode-se perceber que o setor florestal paga uma quantidade considerável de 

tributos, por ser um setor diversificado. Em razão disso as taxas, contribuições e impostos têm 

                                                           
5CTN, art. 15 [...]: 

I - guerra externa, ou sua iminência; 

II - calamidade pública que exija auxílio federal impossível de atender com os 

recursos orçamentários disponíveis; 

III - conjuntura que exija a absorção temporária de poder aquisitivo. 
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grande influência sobre a produção, por conseguinte no seu custo (DELEPINASSE e BONSE, 

2002; REZENDE et al., 2005). 

Atualmente não existe uma tributação específica para o setor, desta forma a 

tributação incidente sobre este é a mesma para os demais setores da economia (Imaña, 2015). 

O sistema tributário brasileiro é complexo e burocrático, em que a tributação sobre 

o consumo tem baixos níveis de eficiência. São muitos os tributos incidentes sobre a mesma 

base, principalmente no que concerne aos tributos indiretos, enquanto muitos países possuem 

em sua legislação tributária um ou dois tributo indiretos, O Brasil tem seis, que estão 

constantemente sofrendo alterações. Outro problema grave são as incidências cumulativas, 

porém mesmo nos casos de tributos não cumulativos (ICMS, PIS/COFINS), parte dos bens 

formados pelas empresas não geram créditos, onerando os investimentos. Desta forma surge 

uma forte guerra fiscal, onde os estados vêm concebendo benefícios fiscais, produzindo uma 

anarquia tributária (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2008; SANTOS E COSTA, 2008). 

Portanto, o sistema tributário brasileiro não reflete progressividade dos seus tributos, mas sim 

regressividade, tornando o sistema fiscal injusto (IMAÑA et al., 2015). 

Os principais tributos incidentes sobre as empresas florestais que utilizam a madeira 

de reflorestamento como matéria prima para produção de derivados são: a Taxa florestal (TF), 

Taxa de cadastro e registro (TCR), Contribuição social para financiamento da seguridade social 

(COFINS), Contribuição social para o programa de integração social (PIS), Contribuição social 

do instituto nacional do seguro social (INSS), Contribuição social sobre o lucro líquido (CSSL), 

Contribuição social do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), Imposto de renda da 

pessoa jurídica (IRPJ), Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR), Taxa de controle e 

fiscalização ambiental (TCFA) Taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de Minas 

Gerais (TFAMG), Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS). 

 

 

3.4.1. Taxa florestal 

 

 

A taxa florestal surgiu no ordenamento jurídico do estado de Minas Gerais por 

intermédio da Lei n° 4.747, de 09 de Maio de 1968, modificada pela Lei 7.163, de 19 de 

Dezembro de 1977 e regulamentada pelo Decreto 36.110 de 04 de Outubro de 1994. 
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Art. 58 - A Taxa Florestal é contribuição parafiscal, destinada à 

manutenção dos serviços de fiscalização e polícia florestal, a cargo do Instituto 

Estadual de Florestas [...] 

 

A taxa florestal é um tributo incidente sobre produtos e subprodutos florestais, 

tendo como base de cálculo o custo estimado da atividade, calculada sobre o rendimento dos 

produtos e subprodutos florestais. A sua base de cálculo considera a alíquota de 1,87 Unidade 

Fiscal de Referência – UFIR para cada m³ de tora e eucalipto oriundo de florestas plantadas6. 

Conforme o artigo primeiro do Decreto 36.110/1994 pode-se abstrair a seguinte 

redação quanto a incidência da taxa florestal, “A Taxa Florestal tem como fato gerador as 

atividades fiscalizadoras, administrativas, policiais e de estímulo à questão florestal no âmbito 

da legislação concorrente estatuída pela Constituição Federal de 1988, quanto à execução, no 

Estado e por intermédio do Instituto Estadual de Florestas (IEF)”. 

São contribuintes “os proprietários rurais, os possuidores a qualquer título de 

terras ou florestas e as empresas cuja finalidade principal ou subsidiária seja a produção ou 

a extração de produto ou subproduto de origem florestal, sujeitos a controle e fiscalização das 

referidas atividades”. Caso o contribuinte se interesse, o pagamento da taxa florestal poderá 

ser efetuado pelo destinatário da mercadoria, a título de substituição tributária, desde que 

cumpra determinados quesitos7. Nesta dissertação este caso particular não será trabalhado, 

considerando-se então que o ônus tributário fica a cargo do proprietário rural. 

A taxa florestal tem como base de cálculo o custo destinado à atividade de polícia 

administrativa, através do Instituto Estadual de Florestas – IEF, tomando como referência o 

valor da UFEMG, esta unidade fiscal é uma espécie de indicador financeiro para cálculo de 

tributos. O valor da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais – UFEMG será atualizado 

anualmente pela variação do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI). 

 

 

 

                                                           
6 Lei 12.425, de 27 de Dezembro de 1996 

Código Classe Especificação UNID. UFIR 

2.00 Madeiras em Toras     

2.15 Eucalipto m³ 1,87 

 
7 1) esteja cumprindo com regularidade suas obrigações fiscais e de recolhimento da Taxa Florestal; 

2) possua bons antecedentes junto à Fazenda Pública estadual; 

3) apresente comprovante de idoneidade econômico-financeira; 
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Tabela 2 Valores de UFEMG considerados por ano de exercício 

Resolução Exercício Valor 

4.723/2014 2015 2,7229 

4.618/2013 2014 2,6382 

4.499/2012 2013 2,5016 

4.375/2011 2012 2,3291 

4.270/2010 2011 2,1813 

4.169/2009 2010 1,9991 

4.045/2008 

2009 2,0349 

3.934/2007 

2008 1,8122 

 

 

O valor da taxa a ser pago é resultante da aplicação das alíquotas, sobre a base de 

cálculo mencionada anteriormente com a produção total de madeira em m³.  

 

3.4.2.  Taxa de cadastro e registro 

 

 

As pessoas físicas e jurídicas que utilizam, de alguma forma, produtos e subprodutos 

florestais ficam obrigadas a cumprir o que dispõe a Lei 18.365, de 01 de setembro de 2009. 

 
Art. 45. Ficam obrigadas ao registro e à renovação anual do cadastro no 

órgão ambiental competente: 

            I - a pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme, 

industrialize, comercialize ou consuma, no Estado, sob qualquer forma, produto ou 

subproduto da flora nativa ou plantada; 

 [...] 

  

A pessoa enquadrada no artigo supracitado deve realizar um pré-cadastro para 

efetivação do registro, juntamente com a documentação estipulada no art. 7° da Resolução 

Conjunta SEMAD/IEF n° 1.661, de 27 de Julho de 2012. 

Qualquer alteração para fins de registro devem ser comunicadas ao órgão 

ambiental, até o prazo máximo de trinta dias após sua ocorrência8. Deste modo, com vistas no 

art. 10, inciso VI da resolução citada anteriormente a taxa é válida anualmente, devendo ser 

                                                           
8 Resolução conjunta SEMAD/IEF n° 1661, de 27 de julho de 2012 

Art. 10 - Consideram-se alterações para fins de registro, junto ao órgão ambiental: 

I - alteração na razão ou denominação social; 

II - alteração na constituição societária; 

III - alteração no objeto social; 

IV - alteração de endereço; 

V - alteração nos casos de fusão, incorporação, cisão ou alienação da empresa; 

VI - alteração de volume anual. 

 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/resolucoes/2008/rr4045_2008.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/resolucoes/2007/rr3934_2007.htm
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renovada a cada exercício financeiro. Havendo atraso no pagamento dos emolumentos, os 

mesmos deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juro de mora de um por cento 

ao mês. 

 

3.4.3. Contribuição social para financiamento da seguridade social 

 

 

Como o próprio nome sugere, a COFINS tem como principal objetivo de financiar 

a Seguridade Social, composta pela Previdência Social, Assistência Social e Saúde Pública, nos 

termos do art. 195 da Carta Magna. 

A COFINS surgiu no ordenamento jurídico por meio da Lei Complementar n° 70, 

de 30 de Dezembro de 1991, sofrendo algumas alterações importantes em seu texto e 

ordenamento pela Lei n° 9.718, de 27 de Novembro de 1998 e Lei n° 10.833, de 29 de 

Dezembro de 2003. 

Os contribuintes deste tributo federal são pessoas jurídicas de direito privado, 

incluindo pessoas equiparadas nos termos da lei do Imposto de Renda, Todavia há os que são 

isentos da contribuição como as pequenas empresas e microempresas que optam pelo regime 

do Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006).  

Nos moldes do art. 2° da LC 70/1991, a contribuição incidirá, “sobre o faturamento 

mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e 

serviços e de serviço de qualquer natureza”. 

A base de cálculo da contribuição é o somatório das receitas auferidas pela pessoa 

jurídica, sendo irrelevante a classificação contábil ou tipo de atividade exercida. Esta é a 

interpretação que se tira da Lei 9.718/1998. 

 
Art. 2° As [...], serão calculadas com base no seu faturamento, 

observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.  

Art. 3° O faturamento a que se refere o art. 2° compreende a receita 

bruta [...]  

 

Existem dois regimes de tributação da COFINS, o regime cumulativo e o regime 

não cumulativo9. Quando a taxa não é cobrada todos os meses, tem-se a forma cumulativa. 

                                                           
9 Exemplo básico do cálculo da COFINS cumulativo e não cumulativo. 

Cumulativo 

A tributação é sobre o faturamento mensal da empresa. Então, um negócio que tenha auferido R$ 50.000,00. 

RT – Receita Total (R$ 50.000,00) 

AL – Alíquota (3%) 

COFINS = RT X AL = R$ 50.000,00 X 3% = R$ 1.500,00 

Não cumulativo 
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Porém, a pessoa jurídica que adota o sistema de Lucro presumido, a COFINS está no regime 

cumulativo. Por outro lado, adotantes do sistema de lucro real devem descontar a contribuição 

de sua receita bruta. 

A alíquota geral da COFINS é de 3% na modalidade cumulativa. Em determinadas 

operações a alíquota é específica, por força do art. 4° da Lei 9.718/1998. Com foco neste mesmo 

dispositivo, pode-se extrair o afirmado neste parágrafo. 

 
Art. 4° As contribuições [...] para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS 

[...] serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 

[...] 

IV –três por cento incidentes sobre a receita bruta decorrente das demais atividades. 

 

3.4.4. Contribuição social para o programa de integração social 

 

 

O PIS foi instituído pela Lei Complementar n° 7, de 7 de Setembro de 1970, com o 

objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego, abono e participação na receita de 

empresas, assim como descrito na LC n° 7/1970.  

 
Art. 1.º - É instituído, na forma prevista nesta Lei, o Programa de 

Integração Social, destinado a promover a integração do empregado na vida e no 

desenvolvimento das empresas. 

 

O PIS tem muita semelhança com a COFINS, tanto na legislação a qual estão 

tipificadas quanto nos regimes adotados: cumulativo e não cumulativo. A Lei 10.637, de 30 de 

Dezembro de 2002, instituiu a nova sistemática de tributação do PIS, a não cumulatividade na 

cobrança deste. 

Assim como na COFINS, são contribuintes as pessoas jurídicas de direito privado10 

em geral, excetuando-se as microempresas e as empresas de pequeno porte submetidas ao 

regime do Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006). 

                                                           
As empresas tributadas no regime lucro real ganham crédito sobre alguns tipos de compras e despesas. Esse crédito 

será descontado no valor total da contribuição sobre o faturamento, diminuindo o valor final da tributação.  

RT – Receita Total (R$ 100.000,00) 

AL – Alíquota (7,6%) 

COFINS PARCIAL = RT X AL = R$ 100.000,00 X 7,6% = R$ 7.600,00 

CC – Compras Creditadas (R$ 30.000,00)  

CRÉDITO TOTAL = CC X AL = R$ 30.000,00 X 7,6% = R$ 2.280,00 

COFINS = COFINS PARCIAL – CRÉDITO TOTAL = R$ 7.600,00 – R$ 2.280,00 = R$ 5.320,00 

 
 
10 Lei Complementar n° 7/1970 

Art. 1°[...] 
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Com a edição da Lei 9.718/1998, a base de cálculo será calculada com base nas 

receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes a atividade exercida por ela e sua 

classificação contábil, nos termos dos art. 2° e art. 3°. 

 
Art. 2° As contribuições para o PIS [...], serão calculadas com base no 

seu faturamento, observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta 

Lei.  

Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita 

bruta. 

 

A alíquota do PIS diferencia-se de acordo com o regime adotado, de 0,65% na 

modalidade não cumulativa – Lei n°10.637/200211, e para determinadas operações, a alíquota 

é diferente. 

 
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração [...] – PIS [...] 

serão calculadas, respectivamente, com base nas seguintes alíquotas: 

IV – sessenta e cinco centésimos por cento incidentes sobre a receita 

bruta decorrente das demais atividades. 

 

3.4.5. Contribuição social do instituto nacional do seguro social 

 

 

A seguridade Social descrita na Lei n° 8.212, de 24 de Julho de 1991, compreende 

um conjunto integrado de ações com o escopo de assegurar os direitos fundamentais relativos 

à saúde, à previdência e à assistência social12. 

                                                           
§ 1º [...] entende-se por empresa a pessoa jurídica, nos termos da legislação do 

Imposto de Renda, e por empregado todo aquele assim definido pela Legislação 

Trabalhista. 

 
11 Art. 1o A Contribuição para o PIS, com a incidência não cumulativa, incide sobre 

o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil. (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014). 

 
12 Lei 8212/1991  

Art. 2º A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Art. 3º A Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios 

indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo 

de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente. 

Art. 4º A Assistência Social é a política social que provê o atendimento das 

necessidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de 

contribuição à Seguridade Social. 
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Com vistas na regulamentação supracitada, o financiamento da seguridade social 

será feita por toda a sociedade direta e indiretamente, nos termos do art. 149 e art. 195 da 

Constituição Federal. 

 
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições 

sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 

profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas 

[...] 

 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais: 

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 

da lei, incidentes sobre:  

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 

pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste 

serviço, mesmo sem vínculo empregatício. 

 

O fato gerador para o empregador, será a folha de salários e os rendimentos pagos 

ou creditados à pessoa física que preste serviço, e para o empregado a remuneração percebida. 

Logo, esta contribuição previdenciária é paga pelos empregadores e empregados, sendo para 

estes retido na fonte para posterior repasse ao fisco. 

A base de cálculo será o total das remunerações pagas durante o mês, sendo a 

alíquota incidente de 20% sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, aos segurados 

empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviço. 

 
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade 

Social, além do disposto no art. 23, é de: 

I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 

creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores 

avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja 

a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os 

adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente 

prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos 

termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho 

ou sentença normativa.13 

 

3.4.6. Contribuição social sobre o lucro líquido 

 

 

Criada pela Lei n° 7.689, de 15 de Dezembro de 1988, a CSSL é uma contribuição 

em que todas as pessoas jurídicas e as equiparadas pela legislação do Imposto de Renda possam 

apoiar financeiramente a Seguridade Social. 

 

                                                           
13 Lei n° 9.876, de 26 de Novembro de 1999. 
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Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de 

forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 

orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 

seguintes contribuições sociais:  

[...] 

c) o lucro. 

 

A Lei n° 8.981, de 20 de Janeiro de 1995, em seu art. 57: ”Aplicam-se à 

Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e 

de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas [...]” (Grifo meu). 

Logo, emprega-se à CSSL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para 

o imposto de renda, mantendo-se as alíquotas e base de cálculo. 

Vale salientar que não é possível a pessoa jurídica optante pelo Lucro Real ou 

Presumido, que apura sobre IRPJ, adotar outro enquadramento senão do IRPJ para a CSSL. O 

mesmo raciocínio deve ser considerado quanto a apuração pelo regime de caixa ou 

competência14. 

Com fulcro no Decreto n ° 3.000, de 26 de Março de 1999 é possível abstrair que a 

base de cálculo será determinada mediante aplicação de 8% sobre a receita bruta auferida 

mensalmente. A base de cálculo da CSSL, devida pelas pessoas jurídicas optantes pelo lucro 

presumido corresponde a 12% da receita bruta. 

A alíquota da CSSL15 é de 9% e para as entidades financeiras e equiparadas este 

valor é majorado, sendo 15%. 

 

3.4.7. Contribuição social do fundo de garantia por tempo de serviço 

 

 

O FGTS foi instituído pela Lei n° 5.107, de 13 de Setembro de 1966, com a 

finalidade de proteger o trabalhador16 de eventuais arbitrariedades. 

 

Art. 9º - Ocorrendo despedida sem justa causa, ainda que indireta, com 

culpa recíproca por força maior ou extinção normal do contrato de trabalho a termo, 

                                                           
14 A determinação entre regime de caixa e regime de competência, no IRPJ, vincula a forma de apuração da CSLL. 

 
15 Lei 7.689/1988 

Art. 3o A alíquota da contribuição é de: 

[...] 

III - 9% (nove por cento), no caso das demais pessoas jurídicas. 

 
16  Decreto n° 99.684, de 8 de Novembro de 1990. 

Art. 2° Para os efeitos deste regulamento considera-se: 

II - trabalhador, a pessoa natural que prestar serviços a empregador, excluídos os 

eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime 

jurídico próprio. 
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inclusive a do trabalhador temporário, deverá o empregador depositar, na conta 

vinculada do trabalhador no FGTS, os valores relativos aos depósitos referentes ao 

mês da rescisão e, ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, 

sem prejuízo das cominações legais cabíveis. 

 

 O FGTS é constituído por contas vinculadas em que o empregador realiza 

depósitos mensais, equivalente a alíquota de 8% do salário pago ao empregado, caso haja a 

demissão sem justa causa, catástrofes naturais e por motivo de doença grave, nos termos do 

Decreto n° 99.684/1990, art. 35 incisos I a XIV.  

 

 
Art. 27. 0 empregador, ainda que entidade filantrópica, é obrigado a 

depositar, até o dia 7 de cada mês, em conta bancária vinculada, a importância 

correspondente a oito por cento de remuneração paga ou devida no mês anterior, a 

cada trabalhador, incluídas as parcelas de que tratam os arts. 457 e 458 da CLT e a 

gratificação de Natal a que se refere a Lei n° 4.090, de 13 de julho de 1962, com as 

modificações da Lei n° 4.749, de 12 de agosto de 1965.  

 

Vale ressaltar que o FGTS não é descontado do salário do empregado e sim uma 

obrigação do empregador, possuído natureza social e caráter compulsório tendo como base de 

cálculo os valores dos depósitos relativos aos meses de rescisão.  

 

3.4.8. Imposto de renda da pessoa jurídica 

 

 

O IRPJ instituído pelo Decreto 3.000, de 26 de Março de 1999, incide sobre as 

pessoas jurídicas e empresas individuais, mesmo que não registradas. Apenas empresas 

filantrópicas e com fins culturais, recreativos e científicos são isentas17.  

 
Art. 146.  São contribuintes do imposto e terão seus lucros apurados de 

acordo com este Decreto: 

I - as pessoas jurídicas. 

[...] 

Art. 147.  Consideram-se pessoas jurídicas, para efeito do disposto no 

inciso I do artigo anterior: 

 I - as pessoas jurídicas de direito privado domiciliadas no País, sejam 

quais forem seus fins, nacionalidade ou participantes no capital; 

 II - as filiais, sucursais, agências ou representações no País das 

pessoas jurídicas com sede no exterior; 

 III - os comitentes domiciliados no exterior, quanto aos resultados das 

operações realizadas por seus mandatários ou comissários no País. 

 

O período de apuração do IRPJ, com base no art. 220 do Decreto supracitado, será,” 

determinado com base no lucro real, presumido ou arbitrado, por períodos de apuração 

trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro 

                                                           
17 Decreto 3.000/1999, Arts. 168; 169 e 170. 
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de cada ano-calendário”. A partir do art. 220 é possível extrair que as pessoas jurídicas, por 

opção ou determinação legal, serão tributadas por diferentes formas, lucro presumido ou lucro 

real18. 

A base de cálculo será determinada mediante a aplicação de 8% sobre a receita bruta 

auferida mensalmente e sobre esta base será aplicada a alíquota de 15%. Caso a parcela da base 

de cálculo ultrapassar o valor de R$ 20 mil multiplicado pela quantidade de meses da 

apuração19, haverá sujeição à alíquota adicional de 10%. 

 
Art. 228.  O imposto a ser pago mensalmente na forma desta Seção será 

determinado mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por 

cento. 

Parágrafo único.  A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, 

que exceder a vinte mil reais ficará sujeita à incidência de adicional do imposto à 

alíquota de dez por cento. 
  

3.4.9. Imposto sobre a propriedade territorial rural 

 

 

O ITR está instituído na Lei n° 9.393, de 19 de Dezembro de 1996 e no Decreto n° 

4.382, de 19 de Setembro de 2002, porém também possui previsão legal na Carta Magna em 

seu art. 153, impondo como imposto competente à União. 

Este imposto é apurado anualmente, tendo como fato gerador a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, 

no início de cada exercício financeiro. 

Consoante a Lei n° 9.393/1996 o contribuinte do ITR é o “proprietário de imóvel 

rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título”. O ITR não incide 

sobre pequenas glebas rurais, se a exploração é feita pela família e o proprietário não tem outro 

imóvel, considerando pequena gleba rural os imóveis com área igual ou inferior a 30 ha, 

levando-se em consideração a localização da área do presente estudo. 

A área tributável do imóvel rural é a área total do imóvel, excluindo-se as áreas: 

I. de preservação permanente; 

II. de reserva legal; 

III. de reserva particular do patrimônio Natural; 

IV. de servidão florestal; 

                                                           
18 De acordo com o art. 46 da Lei n° 10.637/2002, a pessoa jurídica cuja receita bruta, auferida anualmente, tiver 

sido igual ou inferior a R$ 48.000.000,00 ou a proporção de R$ 4.000.000,00 multiplicado pelo número de meses 

de atividade, poderá optar pelo regime do lucro presumido. As pessoas jurídicas que estão obrigadas a apurar pelo 

lucro real estão descritas no art. 14 da Lei n° 9.718/98. 

 
19Visto que a apuração do IRPJ é trimestral, resultará em R$ 60.000,00. 
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V. de interesse ecológico para proteção dos ecossistemas; 

VI. comprovadamente imprestáveis para atividade rural. 

 

Nos termos do art. 18 do Decreto n° 4.382/2002, a área utilizada pela atividade 

rural é “a porção da área aproveitável do imóvel rural que, no ano anterior ao de 

ocorrência do fato gerador do ITR, tenha: [...] II – servido de pastagem, nativa ou plantada 

[...]”. 

O imposto será calculado com base no valor da terra nua que será apurado no 

início do exercício a preço de mercado. 

 
Art. 32. O Valor da Terra Nua – VTN é o valor de mercado do imóvel, 

excluídos os valores de mercado relativos a: 

[...] 

IV – florestas plantadas 

 

Art. 33. O Valor da Terra Nua Tributável – VTNT é obtido mediante a 

multiplicação do VTN pelo quociente entre a área tributável, definida no art. 9, e a 

área total do imóvel. 

[...] 

Art. 35. O valor do imposto a ser pago é obtido mediante a 

multiplicação do VTNT pela alíquota correspondente, obtida nos termos do art. 34, 

considerados a área total e o grau de utilização do imóvel rural. 

 

A alíquota20 utilizada para o cálculo do ITR leva em consideração a área total do 

imóvel e o grau de utilização conforme exposto acima, o capital arrecadado é distribuído pelo 

Governo Federal, entrando no orçamento da União, e enviado para as prefeituras dos 

munícipios onde o imóvel se localiza. 

 

3.4.10. Taxa de controle e fiscalização ambiental  

 

 

A TCFA foi instituída pela Lei n° 10.165, de 27 de Dezembro de 2000, que alterou 

a Lei n° 6.938, de 31 de Agosto de 1981 (dispões sobre a Política Nacional do Meio Ambiente), 

                                                           
20 Alíquotas a serem aplicadas para o cálculo do ITR. 

ÁREA TOTAL DO IMÓVEL 

(em hectares) 

GRAU DE UTILIZAÇÃO (em %) 

Maior que 

80 

Maior 

que 65 

até 80 

Maior 

que 50 

até 65 

Maior 

que 30 

até 50 

Até 30 

Até 50 0,03 0,2 0,4 0,7 1 

Maior que 50 até 200 0,07 0,4 0,8 1,4 2 

Maior que 200 até 500 0,1 0,6 1,3 2,3 3,3 

Maior que 500 até 1.000 0,15 0,85 1,9 3,3 4,7 

Maior que 1.000 até 5.000 0,3 1,6 3,4 6 8,6 

Acima de 5.000 0,45 3 6,4 12 20 
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com o objetivo de prover o IBAMA dos recursos financeiros necessários às ações de controle 

e fiscalização. 

 
Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 

- TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama 

para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de 

recursos naturais. 

 

É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades do anexo VIII da 

Lei n° 10.165/200021, devendo entregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das 

atividades exercidas no ano anterior, o descumprimento deste medida importará multa ao 

infrator equivalente a vinte por cento da TCFA devida. 

São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas da Administração Direta, 

as filantrópicas e os que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. As 

demais pessoas jurídicas devem restituir o IBAMA com base nas alíquotas descritas na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3 Valores em reais devidos a títulos de TCFA por estabelecimento por trimestre 

Potencial de 

Poluição, Grau de 

Utilização de 

Recursos naturais 

Pessoa 

Física 
Microempresa 

Empresa de 

Pequeno Porte 

Empresa de 

Médio Porte 

Empresa de 

Grande Porte 

Pequeno - - 112,5 225 450 

Médio - - 180 360 900 

Alto - 50 225 450 2250 

 

A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, com base na 

tabela acima e o recolhimento será efetuado em conta bancária vinculada ao IBAMA, até o 

quinto dia útil do mês subsequente. 

A definição legal das pessoas jurídicas intituladas nesta lei está descrita no art. 17-

D, parágrafo primeiro e seus respectivos incisos, que concernem:  

I - microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que 

se enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do caput do art. 2º da 

Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999; 

                                                           
21 Atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais 

Código Categoria Descrição Pp/gu 

20 
Uso de Recursos 

Naturais 

Silvicultura; 

exploração 

econômica da 

madeira ou lenha 

e subprodutos 

florestais; [...] 

Médio 
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II - empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta 

anual superior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual ou inferior 

a R$12.000.000,00 (doze milhões de reais); 

III - empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta 

anual superior a R$12.000.000,00 (doze milhões de reais). 
 

3.4.11. Taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de Minas Gerais 

 

 

A Lei n° 14.940, de 29 de Dezembro de 2003, instituiu a TFAMG, cujo fato gerador 

é o exercício regular do poder de polícia conferido à Fundação Estadual do Meio Ambiente –

FEAM e ao IEF para o controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e 

utilizadoras de recursos naturais. 

A fiscalização das atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos 

naturais será realizada pela FEAM, para os contribuintes que exerçam atividades constantes no 

Anexo I e pelo IEF para as que exerçam as atividades constantes no Anexo II da Lei n° 

14.940/2003. Da mesma forma os contribuintes da TFAMG são os que exercem as atividades 

tipificadas nestes anexos. 

Consoante o estabelecido no artigo 8°, a taxa é devida por estabelecimento e tem 

por base de cálculo22 o Anexo III da mesma lei, expressos em UFEMG, vigentes na data do 

efetivo pagamento, observando o prazo legal. 

Importa salientar que a TFAMG muito se assemelha a TCFA, tendo a mesma 

finalidade e os mesmos aspectos na contribuição junto ao fisco, desta forma não haveria a 

tributação sobre a mesma base pois o valor recolhido a título da TFAMG está limitado a 60% 

do valor devido ao IBAMA pela TCFA, relativa ao mesmo período. Devido a este impedimento, 

os valores foram estabelecidos na Resolução n° 3.706, de 19 de Outubro de 2005, conforme 

prevê seu artigo 2°. 

 
Anexo I23 (valores em R$) 

(a que se refere o art. 2º da Resolução nº 3706/2005) 

Potencial de 

Poluição Grau 

de Utilização de 

Microempresa 

Empresa 

de 

Pequeno 

Porte 

Empresa 

de Médio 

Porte 

Empresa 

de 

Grande 

Porte 

                                                           
22 Valores, em UFEMG, devidos a título de TFAMG por estabelecimento e por trimestre 

Potencial de Poluição 

Grau de Utilização de 

Recursos Ambientais 

Pessoa 

Física 
Microempresa 

Empresa 

de Pequeno 

Porte 

Empresa de 

Médio Porte 

Empresa 

de Grande 

Porte 

Pequeno - - 54 108 216 

Médio - - 86 173 432 

Alto - 24 108 216 1080 

 
23 A classificação da pessoa jurídica segue o mesmo paradigma da TCFA (Lei 10.165/2000, art. 17-D). 
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Recursos 

Ambientais 

Pequeno - 67,50 135,00 270,00 

Médio - 108,00 216,00 540,00 

Alto 30,00 135,00 270,00 1350,00 

 

3.4.12. Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de 

transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação 

 

 

O ICMS não será tributado no presente trabalho, haja vista que o setor florestal se 

beneficia do diferimento fiscal referente a cobrança deste tributo, ficando o ônus fiscal a cargo 

do adquirente industrial. Nesta perspectiva, o produtor florestal não arca com esta despesa, visto 

que este não manufatura a matéria prima. 

Com fulcro no Decreto n° 43.080, de 13 de Dezembro de 2002, que expõe em seu 

art. 8°, que o ICMS será diferido nas hipóteses relacionadas no Anexo II24, ratifica-se o exposto 

acima. 

Vale salientar, nos termos legais, caso o adquirente ou o destinatário descumprirem, 

total ou parcialmente, com sua obrigação. O alienante irá ser responsabilizado, de modo que o 

diferimento não o isenta da obrigação. 

 

3.5.ANÁLISE DE RISCO DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO 

 

 

O setor de florestas plantadas apresenta características de investimentos peculiares 

devido à produção estar relacionada com variáveis, que estão comumente se alterando. Essa 

alteração associa-se a riscos e incertezas relativos aos fatores de produção (terra, capital e 

trabalho); fenômenos naturais; valores monetários (financeiros); tecnológicos; administrativos 

e legais (BERNSTEIN, 1997; SECURATO, 1996; CORDEIRO, 2010). 

São vários os conceitos de risco encontrados na literatura, não havendo, portanto, 

um consenso a respeito da definição mais exata. De modo generalista o risco é representado 

                                                           
24 Anexo II 

58- Saída, de estabelecimento de produtor rural com destino a estabelecimento 

industrial, dos seguintes produtos: 

[...] 

b) lenha ou madeira em toras. 

[...] 
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pela possibilidade de um evento ocorrer (variabilidade de retornos em relação à ativos), 

ocasionando algo inesperado (DAMODARAN, 2004; GITMAN, 2004).  

Na avaliação econômica de empreendimentos florestais são empregados métodos 

determinísticos para a tomada de decisões, todavia a produção florestal define-se por 

investimentos de médio a longo prazo envolvendo um alto ativo imobilizado. Desta forma, seria 

inconsistente uma análise determinística desconsiderando possíveis sinistros ou distúrbios 

(externalidades) atinentes a este grande lapso temporal (DIXIT e PINDICK, 1994; COELHO 

JUNIOR et al., 2008; REZENDE e OLIVEIRA, 2013). Por conseguinte, na análise de 

investimentos florestais busca-se a implantação de métodos probabilísticos, porquanto envolve 

um grau de risco ou incerteza nas variáveis que a compõem (BENTES-GAMA, 2005).   

Assim, a caracterização dos riscos e incertezas é fundamental para um planejamento 

adequado do projeto, permitindo avaliar diversos por meio de técnicas de simulação (WOILER 

e MATHIAS, 1988). 

Estudos de risco de investimento envolvendo tributos na análise econômica para 

produção de madeira são escassos. Trabalhos recentes, realizados por Imaña et al. (2015) e 

Bargas (2012), consideraram os tributos nas análises de produção de carvão vegetal e na 

produção de madeira de Pinus. Entretanto, os trabalhos supracitados não consideraram o risco 

inerente aos tributos no horizonte de planejamento dos projetos referidos. Outros trabalhos 

expõem a análise de risco de investimento, mas sem a inserção dos custos com tributos como: 

Junior et al. (2008); Castro et al. (2007); Alves et al. (2015) e Fernandes (2013). 

 

3.5.1. Simulação de Monte Carlo 

 

 

 Os modelos de simulação são vistos sob duas perspectivas, modelos 

determinísticos e probabilísticos, que se discriminam pela natureza probabilística. Nos modelos 

determinísticos não há probabilidade dos valores intrínsecos às variáveis sofrerem alterações 

futuras, por outro lado modelos probabilísticos incorporam o comportamento estocástico das 

variáveis. Os modelos de simulação probabilística tiveram sua origem no método de Monte 

Carlo e têm como foco simulações de fenômenos aleatórios, que incorporam diversas variáveis 

as quais apresentam elementos de incerteza, em que a cada iteração é gerado um novo valor 

para as variáveis (NASCIMENTO e ZUCCHI, 1997; FERNANDES, 2005). 

O termo simulação designa qualquer método analítico destinado a imitar um 

sistema real, quando outros métodos de análise são muito complexos, desta forma a simulação 
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de Monte Carlo gera randomicamente valores para estas variáveis inconstantes, com escopo de 

simular um modelo (CARDOSO e AMARAL, 2000).    

Durante uma simulação de Monte Carlo, os valores são escolhidos ao acaso a partir 

das distribuições de probabilidade das variáveis de entrada. Cada conjunto de amostras é 

processado e o resultado desta amostra é registrado. O resultado é uma distribuição de 

probabilidade de resultados possíveis. Sendo assim, a simulação de Monte Carlo fornece uma 

visão com maior grau de abrangência do que pode acontecer, ou seja, não só o que poderia 

acontecer, mas a probabilidade de acontecer (PALISADE CORPORATION, 2004). 

Na execução do Método de Monte Carlo, há algumas premissas que devem ser 

seguidas: definição das variáveis envolvidas com base em dados passados ou em estimativas 

subjetivas; identificação das distribuições de probabilidades das variáveis aleatórias; construção 

das distribuições de probabilidade acumuladas para cada uma das variáveis definidas, definição 

dos intervalos dos números aleatórios para cada variável; geração dos números aleatórios; e 

simulação do experimento (LUSTOSA, et al. 2004). 

A geração de números aleatórios é a essência no processamento de amostras para 

simulação de Monte Carlo. De posse desta amostra aleatória são produzidas as distribuições 

das variáveis de interesse, tomando por base as premissas e as distribuições das variáveis de 

entrada e a inter-relação entre as mesmas. Um número aleatório, conforme já exposto, é 

definido como sendo um número uniformemente distribuído entre 0 e 1 (CORDEIRO, 2010). 

Em vista disso, escolher um algoritmo que forneça uma série de números aleatórios 

é fundamental. De acordo com Law e Kelton (2000) citado por Nuvvo (2010), um algoritmo 

aritmético gerador de números aleatórios deve satisfazer as seguintes condições: 

- os números produzidos devem parecer uniformemente distribuídos entre 0 e 1 e 

não possuírem autocorrelação. As variáveis aleatórias devem ser independentes para que seja 

possível contabilizar o resultado da simulação (Fernandes, 2005). Assim, um evento simulado 

não pode influenciar no resultado do outro. 

- deve ser rápido na geração e consumir pouca memória; 

-deve propiciar a reprodutibilidade da sequência gerada. 

O método consiste em gerar aleatoriamente N sucessivas amostras em termos de 

custo ou tempo (variáveis aleatórias) que serão então “testadas” contra um modelo estatístico, 

que vem a ser na verdade uma distribuição de probabilidade para m determinado risco no 

projeto. Assim, o método de Monte Carlo fornece uma estimativa do valor d um tempo ou custo 

esperados assim como um erro para esta estimativa, que é inversamente proporcional ao número 

de iterações (FERNANDES, 2005). O erro total é dado por: 
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ε =
3σ

√N
 

 

Onde: 𝜎 = desvio padrão da variável aleatória; N = o número de iterações. Ou seja, 

quanto maior o número de iterações menor será o erro. 

Em outras palavras, a essência da simulação de Monte Carlo é: 

1- Estabelecer uma distribuição de probabilidade (modelo), a qual responde 

a uma variável aleatória (tempo ou custo) para o risco analisado. 

2- Amostrar esta variável aleatória um número suficientemente grande de 

vezes (realizar iterações). 

3- Elaborar a distribuição de probabilidade dos resultados gerados. 

 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1.BASE DE DADOS 

 

 

Obtiveram-se os dados por intermédio de uma empresa do setor florestal, com 

florestas localizadas na região do município de Virginópolis - Minas Gerais. 

Segundo a classificação de Köppen a região supracitada apresenta clima do tipo 

Cwa, quente e temperado com chuvas no verão. Possui uma precipitação média anual de 1422 

mm, com temperatura média anual de aproximadamente 20,2 °C. 

Os dados dos custos equivalem-se ao ano de 2014 e foram discriminados em custos 

de implantação e manutenção (silvicultura), custo da terra, colheita e custo com tributos. Estes 

custos referem-se às operações mecanizadas realizadas ao longo do ciclo produtivo, 

considerando-se um espaçamento de 3x3 m² e uma produção média de 228 m³/ha. O regime 

adotado foi o de alto fuste e a área de floresta plantada é de 500 ha. 

Foram estabelecidos quatro cenários (cenário I, cenário II, cenário III e cenário IV), 

visando a produção de madeira em tora.  

O cenário I e o cenário II consideraram a colheita da madeira posta na beira do 

talhão. A empresa forneceu o preço médio da madeira, de R$ 85,00/m³. A diferença entre estes 
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cenários se deu pelo fato de aquele não considerar o custo com os tributos e este levá-los em 

consideração. 

Para os cenários III e IV não se consideraram os custos da colheita. Desta forma a 

madeira será vendida em pé, para isso usou-se o preço médio da madeira fornecido pelo Centro 

de Estudos Avançados em Pesquisa Avançada – CEPEA de R$ 60,00/m³. A diferença entre 

estes cenários, assim como nos cenários I e II, deu-se pelo fato de o cenário III não contabilizar 

os tributos e o IV contabilizá-los. 

A finalidade deste procedimento foi de determinar o impacto que os tributos 

ocasionaram no VPL para os dois regimes de comercialização (madeira colhida e madeira em 

pé). 

O horizonte de planejamento adotado foi de um ciclo produtivo (7 anos), com 

implantação em 2008, e término no ano de 2015. Onde os tributos foram quantificados para 

todo exercício. Como a base de dados refere-se ao ano de 2014, realizou-se a correção monetária 

pelo IGP-DI de modo a manter os dados na mesma base comum. Esta correção embasou-se nos 

índices mensais para todo o ano, sendo que no final deste fez-se a média aritmética com o 

objetivo de ponderar as variações monetárias sofridas no mercado durante o ano. Todos os 

custos (silvicultura, colheita e terra), foram corrigidos de acordo com o ano de ocorrência do 

custo.  

O custo anual da terra foi obtido pelo produto entre o valor da terra pela taxa de juros 

adotada. O VTN adotado foi de R$ 3.500,00, com base na Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER – Virginópolis) para o ano de 2015, e a 

taxa de 8,75% ao ano. Esta taxa de juros é empregada, normalmente, pelo Programa de Plantio 

Comercial de Florestas (PROPFLORA) para produtores (pessoas físicas e jurídicas), com 

escopo de implantação e manutenção das florestas para uso comercial, energético e 

processamento industrial. 

A Tabela 4, apresenta a base de dados utilizada para realização desta dissertação. 
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Tabela 4 Custos da produção de madeira em tora 

Ano Item de custo 
Serviço 

(R$/ha) 
Insumos 

Custo da Operação 

(R$/ha) Total 

R$/Unid. Qtd./ha Unid. Serviços Insumos 

0 Combate formiga sistemático                 42,50           5,64        4,44  KG           21,25          12,52            33,77  

0 Combate formiga mecânico sistemático                 46,92           5,64        4,44  KG           23,46          12,52            35,98  

0 Capina química manual total pré-plantio               114,43         12,63        1,62  L           57,22          10,23            67,45  

0 Capina quím mec total pré-plantio                 99,93         12,63        2,16  L           49,97          13,64            63,61  

0 Roçada manual pré-plantio - II               184,43             -                184,43               -            184,43  

0 Adubação mecânica Calcário               130,89       112,17          -    TO             0,62               -                0,62  

0 Adubação mecânica Calcário               130,89       112,17        0,83  TO             2,59            1,83              4,43  

0 Adubação mecânica Calcário               130,89       112,17        0,83  TO             0,01            0,00              0,01  

0 Adubação mecânica Calcário               130,89       112,17        1,38  TO           41,12          48,45            89,57  

0 Adubação mecânica Calcário               130,89       112,17        1,38  TO           21,11          24,87            45,98  

0 Adubação mecânica Cinza               183,15             -            -    TO           91,58               -              91,58  

0 Alinhar/marcar (encosta)               126,33                  63,17               -              63,17  

0 Limpeza mecânica em faixa (rastelo)               117,13                  58,57               -              58,57  

0 Subsolagem               203,93                101,97               -            101,97  

0 Coveamento motorizado (solo seco)               187,68                  54,74               -              54,74  

0 Coveamento motorizado (solo úmido)               183,16                  38,16               -              38,16  

0 Alinhar/marcar (plano)                 94,47                  47,24               -              47,24  

0 Plantio (período seco)               147,58       302,84        1,23  MIL           86,09        216,40          302,49  

0 Plantio (período chuvoso)               225,37       302,84        1,23  MIL           93,90        154,57          248,48  

0 Combate formiga convencional - I                 57,73           5,64        1,00  KG           57,73            5,64            63,37  

0 Irrigação Caminhão Pipa               168,17                113,85               -            113,85  

0 Irrigação Caminhão Pipa               168,17                  70,13               -              70,13  

0 Reposição de Mudas                 47,19             -          1,23              47,19               -              47,19  

0 Adubação manual Plantio (plano)               102,27    1.326,07        0,12  TO           51,14          81,55          132,69  
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Tabela 4 - Continuação 

0 Adubação manual Plantio (encosta)               131,69    1.326,07        0,12  TO           65,85          81,55          147,40  

0 Adubação manual Cobertura - 1ª Dose - II               125,47    1.246,60        0,40  TO             0,59            2,35              2,94  

0 Adubação manual Cobertura - 1ª Dose - II               125,47    1.237,08        0,30  TO             2,49            7,35              9,84  

0 Adubação manual Cobertura - 1ª Dose - II               125,47    1.237,08        0,25  TO             0,01            0,02              0,02  

0 Adubação manual Cobertura - 1ª Dose - III               176,39    1.237,08        0,50  TO           55,41        194,32          249,73  

0 Adubação manual Cobertura - 1ª Dose - III               176,39    1.237,08        0,50  TO           28,45          99,75          128,20  

0 Coroamento pós-plantio (folha larga)               210,20                210,20               -            210,20  

0 Capina quím man total pós-plantio - III               183,45         12,63        1,62  L         183,45          20,46          203,91  

0 Roçada manual pós-plantio - I               114,55                  34,37               -              34,37  

0 Adubação manual Calcário - I               233,98       112,17        0,65  TO             1,10            0,34              1,45  

0 Adubação manual Calcário - II               401,37       112,17        1,13  TO             7,95            2,50            10,45  

0 Adubação manual Calcário - II               401,37       112,17        1,13  TO             0,02            0,01              0,03  

0 Adubação manual Calcário - III               396,33       112,17        1,58  TO         124,51          55,50          180,01  

0 Adubação manual Calcário - III               396,33       112,17        1,58  TO           63,91          28,49            92,40  

0 Combate formiga convencional - II                 85,40           5,64        1,00  KG           85,40            5,64            91,04  

0 Capina quím man total pós-plantio - II               144,14         12,63        1,62  L           72,07          10,23            82,30  

0                 

0                       -         127,66        0,06  KG               -              2,11              2,11  

0 Monitoramento de Formiga                  0,62             -                    0,62               -                0,62  

0 Rateio               288,86             -                288,86               -            288,86  

Subtotal - ano 0     2.602,45    1.092,87      3.695,32  

1 Adubação manual Cobertura - 2ª Dose - II               137,80    1.237,08        0,25  TO             2,73            6,13              8,86  

1 Adubação manual Cobertura - 2ª Dose - II               137,80    1.237,08        0,20  TO             0,01            0,01              0,02  

1 Adubação manual Cobertura - 2ª Dose - II               137,80    1.237,08        0,35  TO           43,29        136,02          179,31  

1 Adubação manual Cobertura - 2ª Dose - III               168,24    1.237,08        0,45  TO           27,13          89,77          116,91  

1 Adubação mecânica Cobertura - 2ª Dose               172,57    1.237,08        0,52  TO             3,42          12,62            16,04  

1 Adubação mecânica Cobertura - 2ª Dose               172,57    1.237,08        0,52  TO             0,01            0,03              0,04  

1 Adubação mecânica Cobertura - 2ª Dose               172,57    1.237,08        0,69  TO           54,21        266,21          320,42  
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Tabela 4 - Continuação 

1 Adubação mecânica Cobertura - 2ª Dose               172,57    1.237,08        0,78  TO           27,83        154,61          182,44  

1 Capina quím man total pós-plantio - II               144,14         12,63        1,62  L         144,14          20,46          164,60  

1 Roçada manual pós-plantio - II               183,28             -                  54,98               -              54,98  

1 Combate formiga convencional - II                 85,40           5,64        1,00  KG           85,40            5,64            91,04  

1 Monitoramento de Formiga                  0,62             -                    0,62               -                0,62  

1 Rateio               288,86             -                288,86               -            288,86  

Subtotal - ano 1        732,64       691,52      1.424,15  

2 Capina quím man total pós-plantio - II               144,14         12,63        1,62  L           72,07          10,23            82,30  

2 Roçada manual pós-plantio - II               183,28             -                  36,66               -              36,66  

2 Combate formiga convencional - I                 57,73           5,64        1,00  KG           40,41            3,95            44,36  

2 Monitoramento de Formiga                  0,62             -                    0,62               -                0,62  

2 Rateio               288,86             -                288,86               -            288,86  

Subtotal - ano 2        438,62         14,18         452,80  

3 Capina quím man total pós-plantio - II               144,14         12,63        1,62  L           28,83            4,09            32,92  

3 Capina quím mec total pós-plantio               123,94         12,63        2,16  L             6,20            1,36              7,56  

3 Roçada manual pós-plantio - II               183,28             -                  36,66               -              36,66  

3 Combate formiga convencional - I                 57,73           5,64        1,00  KG           20,21            1,97            22,18  

3 Monitoramento de Formiga                  0,62             -                    0,62               -                0,62  

3 Rateio               288,86             -                288,86               -            288,86  

Subtotal - ano 3        381,37           7,43         388,80  

4 Capina quím man total pós-plantio - II               144,14         12,63        1,62  L             7,21            1,02              8,23  

4 Capina quím mec total pós-plantio               123,94         12,63        2,16  L             6,20            1,36              7,56  

4 Roçada manual pós-plantio - II               183,28             -                  18,33               -              18,33  

4 Combate formiga convencional - I                 57,73           5,64        1,00  KG           14,43            1,41            15,84  

4 Monitoramento de Formiga                  0,62             -                    0,62               -                0,62  

4 Rateio               288,86             -                288,86               -            288,86  

Subtotal - ano 4        335,64           3,80         339,44  

5 Capina quím man total pós-plantio - II               144,14         12,63        1,62  L             7,21            1,02              8,23  
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Tabela 4 - Continuação 

5 Capina quím mec total pós-plantio               123,94         12,63        2,16  L             6,20            1,36              7,56  

5 Combate formiga convencional - I                 57,73           5,64        1,00  KG           14,43            1,41            15,84  

5 Monitoramento de Formiga                  0,62             -                    0,62               -                0,62  

5 Rateio               288,86             -                288,86               -            288,86  

Subtotal - ano 5        317,32           3,80         321,11  

6 Capina quím man total pós-plantio - II               144,14         12,63        1,62  L             7,21            1,02              8,23  

6 Capina quím mec total pós-plantio               123,94         12,63        2,16  L             6,20            1,36              7,56  

6 Combate formiga convencional - I                 57,73           5,64        1,00  KG           14,43            1,41            15,84  

6 Monitoramento de Formiga                  0,62             -                    0,62               -                0,62  

6 Rateio               288,86             -                288,86               -            288,86  

Subtotal - ano 6        317,32           3,80         321,11  

Total      5.125,35    1.817,38      6.942,73  

  Colheita               

7 Roçada 258,50       258,50     

7 Corte e Baldeio* (R$/m³)                 27,95             6.378,11      

Subtotal - ano 7 6636,61   6636,61 

Total    11.761,95    1.817,38    13.579,34  

* Para o cálculo do corte e baldeio considerou-se uma produtividade média de 228,2 m³/ha.  

Valores referente ao ano de 2014. 

Fonte: dados da empresa. 
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4.2.CONTABILIZAÇÃO DOS TRIBUTOS 

 

 

Formulou-se um banco de dados para o cálculo dos tributos e contribuições sociais, 

discriminados de acordo com sua incidência. Como a maioria dos tributos utiliza o faturamento 

mensal como parâmetro no cálculo dos valores a serem repassados ao fisco e nesta dissertação 

o faturamento é obtido ao final dos 7 anos, fez-se necessário dividi-lo por 84 meses. 

 

𝐹𝑟𝐶 = PrC 𝑥 𝑃𝑑 

𝐹𝑟𝑃 = PrP 𝑥 𝑃𝑑 

 

Onde, 

𝐹𝑟𝐶: 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑎  

𝐹𝑟𝑃: 𝐹𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑝é  

𝑃𝑟𝐶: 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑙ℎ𝑖𝑑𝑎 

𝑃𝑟𝑃: 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑒𝑚 𝑝é 

𝑃𝑑: 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑖𝑟𝑎 

 

Vale ressaltar que o IRPJ e a CSLL, os quais consideram o lucro líquido como base 

de cálculo, apurou-se nos moldes do lucro presumido, como descrito no item 3.4.8 do 

referencial teórico desta dissertação. O IRPJ e a CSLL apurados pelo lucro presumido têm 

apuração trimestral. Assim, foi considerado para cada mês o valor de 1/3 do valor apurado 

trimestralmente. 

Calculou-se cada tributo em conformidade com a legislação tributária vigente nos 

termos dos itens 3.4.1 a 3.4.12 do referencial teórico. 

 

4.2.1. Taxa florestal (TF) 

 

 

A taxa florestal tem como base de cálculo o custo destinado à atividade de polícia 

administrativa, tomando como referência o produto entre o valor da UFEMG do ano corrente 

(Tabela 2), o fator de 1,87e a produção de madeira.  

 

𝑇𝐹 = 𝑃𝑑 𝑥 𝑈𝐹𝐸𝑀𝐺 𝑥 1,87 
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4.2.2. Taxa de cadastro e registro (TCR) 

 

 

A taxa de cadastro e registro é um valor pago anualmente ao fisco, 

independentemente do porte da empresa e do volume por ela produzido.  

 

4.2.3. Contribuição social para financiamento da seguridade social (COFINS) 

 

 

Nos termos do item 3.4.3 do referencial teórico, adotou-se o regime cumulativo, 

onde a tributação é sobre o faturamento mensal. 

 

𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 = 𝐹𝑟𝐶 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (3%) 

𝐶𝑂𝐹𝐼𝑁𝑆 = 𝐹𝑟𝑃 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (3%) 

 

4.2.4. Contribuição social para o programa de integração social (PIS) 

 

 

 Assim como a COFINS, o cálculo do PIS diferencia-se de acordo com o regime 

adotado. Desta forma seu cálculo está relacionado ao faturamento. 

 

𝑃𝐼𝑆 = 𝐹𝑟𝐶 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (0,65%) 

𝑃𝐼𝑆 = 𝐹𝑟𝑃 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (0,65%) 

 

4.2.5. Contribuição social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) 

 

 

A contribuição social para financiamento da seguridade social foi calculada de 

acordo com o número de funcionários integrantes à atividade florestal, estes, ainda, foram 

separados de acordo com a atividade que realizam (silvicultura ou colheita), com vistas a 

discernir a contribuição da mão de obra em cada etapa. O INSS da colheita foi calculado apenas 

para o cenário I e II no ano 725, visto que os trabalhadores auferem salários apenas nesta etapa. 

                                                           
25 Devido ao rendimento operacional das máquinas, esse cálculo foi feito apenas para 3 meses, tempo que o 
maquinário leva para colher toda a madeira da floresta. 
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Na silvicultura o INSS foi calculado para todos os cenários em todo horizonte de planejamento, 

haja vista a participação dos trabalhadores florestais na implantação, reforma e condução 

 

𝐼𝑁𝑆𝑆 = 𝑛° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎(20%) 𝑥 (
1

3
𝑑𝑒 𝑓é𝑟𝑖𝑎𝑠 + 13° 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 + 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜)  

 

4.2.6. Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) 

 

 

 Calculou-se a CSLL com base no faturamento de acordo com a alíquota elencada 

na legislação. 

 

𝐶𝑆𝐿𝐿 = 𝐹𝑟𝐶 𝑥 12% 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (9%) 

𝐶𝑆𝐿𝐿 = 𝐹𝑟𝑃 𝑥 12% 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (9%) 

 

4.2.7. Contribuição social do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS) 

 

 

A contribuição social do fundo de garantia por tempo de serviço foi calculada de 

acordo com o valor do salário mínimo vigente e o número de funcionários integrantes à 

atividade florestal, estes, ainda, foram separados de acordo com a atividade que realizam 

(silvicultura ou colheita), com vistas a discernir a contribuição da mão de obra em cada etapa. 

Assim como o INSS, o FGTS seguiu a mesma metodologia para os cálculos da colheita e 

silvicultura nos cenários considerados. 

 

𝐹𝐺𝑇𝑆 = 𝑛° 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎(8%) 𝑥 (
1

3
𝑑𝑒 𝑓é𝑟𝑖𝑎𝑠 + 13° 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜 + 𝑠𝑎𝑙á𝑟𝑖𝑜)  

 

4.2.8. Imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ) 

 

 

 O imposto de renda da pessoa jurídica é calculado com base no faturamento de 

acordo com a alíquota tipificada na legislação para madeira em tora. 

 

𝐼𝑅𝑃𝐽 = 𝐹𝑟𝐶 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (15%) 𝑥 8% + 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝐼𝑅𝑃𝐽 = 𝐹𝑟𝑃 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (15%) 𝑥 8% + 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 
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𝐹𝑟 > 𝑅$ 60 𝑚𝑖𝑙, 𝑒𝑛𝑡ã𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙: 10% 𝑥 8% 𝑥 𝐹𝑟, 𝑠𝑒 𝑛ã𝑜 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙: 0  

 

4.2.9. Imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR) 

 

 

O imposto sobre a propriedade territorial rural é calculado e repassado ao fisco 

anualmente. Este imposto tem como base o VTN – usou-se R$ 3.500,00 resultado do ano 2015, 

visto que a EMATER de Virginopólis não continha o VTN para todos os exercícios. Desta 

forma com vistas a um resultado mais acurado, realizou-se a correção monetária por intermédio 

do IGP-DI. Para o cálculo do VTNT considerou-se a área total (floresta plantada, reservas legal, 

área de preservação permanente, estradas, aceiros e outros) de 1000 ha.  

 

𝐼𝑇𝑅 = 𝑉𝑇𝑁𝑇 𝑥 𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 (2,3%) 

𝑉𝑇𝑁𝑇 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑛𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡á𝑣𝑒𝑙 

 

4.2.10. Taxa de controle e fiscalização ambiental (TCFA) 

 

 

A taxa de controle e fiscalização ambiental é calculada e repassada ao fisco 

anualmente. Para o cálculo da TCFA considerou-se a empresa de médio porte, assim 

classificada na legislação conforme sua receita bruta anual. Vale ressaltar que a TCFA foi 

calculada apenas para os cenários que consideraram a madeira colhida, haja vista que na 

comercialização de madeira em pé não houve cobrança deste tributo, devido a sua classificação 

como microempresa. 

 

Tabela 5 Valores anuais e mensais para TCFA (R$) 

Exercício 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TCFA anual 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 

TCFA mensal 120 120 120 120 120 120 120 

 

4.2.11. Taxa de controle e fiscalização ambiental do estado de Minas Gerais 

(TCFAMG) 
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A taxa de controle e fiscalização ambiental de Minas Gerais é calculado e repassado 

ao fisco anualmente. Para o cálculo da TCFAMG considerou-se a empresa de médio porte, 

assim classificada na legislação conforme sua receita bruta anual. Assim como a TCFA esta 

taxa não foi cobrada na comercialização de madeira em pé, por ter sido intitulada como 

microempresa. 

 

Tabela 6 Valores anuais e mensais para TCFAMG (R$) 

Exercício 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TCFAMG anual 864 864 864 864 864 864 864 

TCFAMG mensal 72 72 72 72 72 72 72 

 

4.3.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

 

Simulou-se quatro cenários com o intuito de captar a influência do custo com 

tributos ao longo do horizonte de planejamento. Os cenários foram os seguintes: 

i. Cenário I: Madeira colhida e sem tributos; 

ii. Cenário II: Madeira colhida e com tributos; 

iii. Cenário III: Madeira em pé e sem tributos; 

iv. Cenário IV: Madeira em pé e com tributos. 

Para tanto utilizaram-se os seguintes indicadores econômicos: VPL, VAE, TIR e 

B/C. 

 

Valor Presente Líquido – VPL 

 

O VPL é a diferença entre o valor presente das receitas e o valor presente dos custos 

para uma determinada taxa de desconto. O projeto que apresenta o VPL maior que zero é 

economicamente viável, sendo considerado o melhor projeto aquele que apresentar maior VPL 

(SILVA et al., 2005). 

 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑖)𝑗
− 

𝑛

𝑗=1

∑
𝐶𝑗

(1 + 𝑖)𝑗

𝑛

𝑗=1
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Em que: Rj = receitas no período j; Cj = custos no período j; i = taxa de desconto; j 

= período de ocorrência de Rj e Cj; e n = duração do projeto, em anos, ou em número de 

períodos de tempo. 

 

 Valor Anual Equivalente – VAE 

 

O Valor Anual Equivalente (VAE) é a parcela periódica e constante necessária ao 

pagamento de uma quantia igual ao VPL da opção de investimento em análise ao longo de sua 

vida útil. O projeto que apresenta o VAE maior que zero é economicamente viável, sendo 

considerado o melhor projeto aquele que apresentar maior VAE (SILVA et al., 2005). 

𝑉𝐴𝐸 =  
𝑉𝑃𝐿 ∗ 𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

 

Em que: VPL= valor presente líquido; n= duração do ciclo ou rotação, em anos.  

 

Taxa Interna de Retorno – TIR 

 

A TIR torna o valor presente dos lucros futuros equivalentes aos gastos realizados 

com o projeto, sendo a taxa de remuneração do capital investido (REZENDE et al., 2013). 

Dessa maneira, a TIR é uma medida relativa que reflete o aumento do valor investido ao longo 

do tempo, se baseando nos recursos demandados para produzir o fluxo de receitas. 

 

∑
𝑅𝑗

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑗
− 

𝑛

𝑗=1

∑
𝐶𝑗

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑗

𝑛

𝑗=1

= 0 

 

Em que: TIR = taxa interna de retorno; as demais variáveis já foram definidas. 

 

Razão Benefício/Custo - B/C 

 

Este método consiste em determinar a relação entre o valor presente dos benefícios 

e o valor presente dos custos, para uma determinada taxa de desconto. Um projeto é considerado 

viável economicamente se B/C > 1, sendo tanto mais viável quanto maior for esse valor 

(REZENDE et al., 2013). Quando B/C = 1, resulta em VPL = 0, dessa forma, a TIR associada 

a um projeto pode também ser determinada como sendo a taxa que faz com que B/C= 1. 
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𝐵 𝐶⁄ =  
∑ 𝑅𝑗 (1 + 𝑖)−𝑗𝑛

𝑗=0

∑ 𝐶𝑗 (1 + 𝑖)−𝑗𝑛
𝑗=0

  

 

Em que: Rj = receita no final do ano j; Ci = custo no final do ano j; e n= duração 

do projeto, em anos. 

 

4.4.ANÁLISE DE RISCO 

 

 

A partir dos dados de custos e de receitas desenvolveu-se a análise de risco, 

relacionado a variações mercadológicas, flexibilização nas curvas de oferta e demanda, 

alterações na legislação, entre outros fatores. 

Utilizou-se o método de Monte Carlo com auxílio do software @ RISK, um 

programa de computador desenvolvido para realizar simulações e que trabalha de maneira 

integrada ao Excel (PALISADE CORPORATION, 2004). Conforme Junior et al. (2008), 

devido à grande instabilidade de algumas variáveis no projeto ao longo do tempo, faz-se 

necessário o uso de uma metodologia que capte a interação entre elas, dentre as alternativas 

existentes, o método de Monte Carlo se torna imprescindível. Porquanto, os riscos pressupõem 

a possibilidade de algo não dar certo, dentro de uma distribuição de probabilidades. 

Foram definidas 100.000 iterações, considerando como variáveis de entrada 

(inputs): produção (m³/ha), preço da madeira (R$/m³), taxa anual de juros, custo da colheita 

(R$/m³) e as alíquotas de cada um dos tributos, a fim de se conhecer a influência de cada tributo. 

Consideraram-se, ainda, variações entre -30% e + 30% nessas variáveis com base na 

distribuição triangular, conforme Cordeiro (2012), Bentes-Gama (2005) e Palisade Corporation 

(2004). Tal distribuição permite a flexibilidade quanto ao grau de simetria, de forma que a 

amplitude é definida pelo usuário, sendo definida por três parâmetros; valores de custos 

prováveis e os valores mínimos e máximos que as variáveis possam assumir. 

O indicador econômico VPL foi tomado como variável de saída (output). Foram gerados 

valores mínimos, máximos, médios, desvio-padrão, moda e percentis. Com base nas 

elasticidades geradas pelos coeficientes de regressão linear múltiplo, identificou-se e 
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classificou-se como as variáveis de entrada influenciaram o critério financeiro pela sua ordem 

de importância. 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

5.1. Contabilização dos tributos 
 

 

Apurou-se onze tributos, conforme descrito na Tabela 7, com o escopo de sumarizar 

as suas alíquotas e bases de cálculos. Cinco correspondem a contribuições (COFINS, PIS, 

INSS, CSLL, FGTS), dois correspondem a impostos (IRPJ, ITR), e quatro correspondem a 

taxas (TF, TCR, TCFA, TCFAMG). Quanto à fonte de arrecadação a maioria dos tributos são 

de competência da esfera federal, salvo a TF, TCR e a TCFAMG as quais são de competência 

estadual. 

Ainda, de acordo com a tabela supracitada, as taxas públicas não apresentam 

alíquotas. A TF apresenta um fator, não sendo uma alíquota em sentido stricto sensu, além de 

sua base de cálculo considerar o volume produzido de madeira anualmente. Diferentemente, a 

TCR, TCFA e a TCFAMG possuem um valor fixo alterado a cada exercício financeiro, nos 

moldes de suas respectivas legislações, por conseguinte não dependem da quantidade produzida 

de madeira. 

O faturamento foi uma variável importante para o cálculo dos tributos, porquanto a 

maioria destes o toma como base de cálculo, desta forma o ônus tributário é devido de acordo 

com a capacidade contributiva, assim tem-se parcialidade no cálculo dos tributos. Já o ITR 

considera o patrimônio como base de cálculo, vale dizer, baseia-se de acordo com a venda da 

propriedade rural nua. 

 

Tabela 7 Alíquotas e base de cálculo dos tributos integrantes na composição dos custos 

Tributos Alíquota Base de cálculo 

TF 1,87 UFIR Produção de madeira 

TCR Sem alíquota Lei Estadual 18.365/2009 

COFINS 3% Faturamento 

PIS 0,65% Faturamento 
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INSS 20% Salários 

CSSL 9%* Faturamento 

FGTS 8% Salários 

IRPJ 15%** Faturamento 

ITR 3,30% Valor da terra nua tributável 

TCFA Sem alíquota Lei Federal 10.165/2000 

TCFAMG Sem alíquota Lei Estadual 14.940/2003 

* A alíquota da CSLL incide sobre 12% do faturamento, correspondendo a uma base total de 1,08%. 
** A alíquota do IRPJ incide sobre 8% do faturamento, correspondendo a uma base total de 1,2%. 
FONTE: Legislação. 

A tabela 8 apresenta os valores (em R$/ha) de cada tributos ao longo de sete anos, 

seus percentuais e a carga tributária para madeira colhida e madeira em pé. 

 

Tabela 8 Valores dos tributos envolvidos no custo de produção ao longo do horizonte de 

planejamento (7 anos) para madeira colhida e em pé 

  Madeira colhida (Cenário II) Madeira em pé (Cenário IV) 

Tributos  (R$/ha) % 
Carga Tributária 

(%) 
(R$/ha) % 

Carga 

Tributária (%) 

TF 1110,68 27,65 5,73 1110,68 39,65 8,11 

TCR 9,45 0,24 0,05 9,45 0,34 0,07 

COFINS 665,04 16,56 3,43 469,44 16,76 3,43 

PIS 144,09 3,59 0,74 101,71 3,63 0,74 

INSS 791,34 19,70 4,08 262,67 9,38 1,92 

CSLL 239,41 5,96 1,23 169,00 6,03 1,23 

FGTS 316,53 7,88 1,63 105,07 3,75 0,77 

IRPJ 443,36 11,04 2,29 312,96 11,17 2,29 

ITR 260,04 6,47 1,34 260,04 9,28 1,90 

TCFA 23,04 0,57 0,12 0,00 0,00 0,00 

TCFAMG 13,82 0,34 0,07 0,00 0,00 0,00 

Total 4016,82   20,71 2801,02   20,46 

Faturamento 19397,00 13692,00 

 

Evidencia-se que a TF possui a maior proporção dentre os custos tributários, 

equivalendo-se a R$ 1.110,68/ha, independentemente de a madeira ser colhida ou não. O valor 

da taxa foi o mesmo para os dois regimes pois este tributo toma como base de cálculo a 

produtividade da floresta, que foi considerada a mesma para ambos. A TF apresentou 27,65% 

e 39,65% dos custos com tributos para madeira colhida e madeira em pé, respectivamente. Esta 

disparidade, comparada aos outros tributos, dá-se pela alta taxação imposta pelo Estado, devido 

ao alto fator (de 1,87 para madeira em tora) que onera muito o investimento ocasionando um 

desincentivo fiscal. Importante salientar que o produtor de toretes, contrariamente, possui um 

incentivo fiscal pelo fator de cálculo ser de 0,28, 85% inferior à comercialização de toras de 
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eucalipto. Conforme a Portaria n° 17, de 26 de Fevereiro de 2009 do IEF, a diferença entre tora 

e torete dá-se principalmente pela finalidade26 e dimensões da seção da árvore (comprimento 

igual ou superior a 220 cm e o torete com comprimento inferior a 220 cm). 

No regime de madeira colhida o INSS apresentou-se em segundo lugar na 

representatividade nos custos tributários. Não ocorrendo o mesmo para a madeira em pé, em 

que a COFINS apresentou-se como o segundo tributo que mais afetou o empreendimento. O 

INSS não ocupou a segunda posição, para a madeira em pé, em razão de não se realizar a 

colheita da madeira, assim o número de trabalhadores é reduzido. Desta forma, a mão de obra 

influenciou significativamente nos custos tributários. Bargas (2012), com o objetivo de 

determinar o impacto da carga tributária na produção de Pinnus spp., ratifica a relevância dos 

custos de salários, onde a grande parte dos tributos incidiram sobre a folha de pagamento. 

A respeito dos tributos incidentes sobre o faturamento (COFINS, PIS, CSSL, IRPJ) 

a COFINS foi a de maior representatividade nas duas comercializações adotadas, responsável 

por aproximadamente 16% dos custos tributários. 

A TCR, TCFA e a TCFAMG não possuem representatividade para os dois regimes, 

sendo que para a madeira em pé a TCFA e a TCFAMG não foram calculadas, haja vista o tipo 

societário adotado. Estas taxas contribuíram muito pouco para o montante do custo tributário, 

com valores quase nulos, porquanto seus valores são fixos a cada exercício, desta forma os 

valores auferidos por elas são quase imperceptíveis, diante do alto volume de madeira 

produzido. 

A carga tributária total para a madeira colhida foi de 20,71% e para a madeira em 

pé de 20,46%. Imaña et. al (2015), formulou a hipótese de a carga tributária do ferro gusa e do 

carvão vegetal encontrar-se próxima à carga tributária brasileira. Os autores obtiveram valor 

semelhante para o ferro gusa, contrariamente, para o carvão vegetal a carga tributária auferida 

foi de 9,76%, não logrando êxito a hipótese formulada. Nesta dissertação não houve esta 

aproximação da carga tributária nacional, por não haver tributação do ICMS no estado de Minas 

Gerais para a comercialização de madeira em tora, tratando-se de um incentivo fiscal ofertado 

pelo Estado. 

 

 

                                                           
26 Defina-se tora como a parte de uma árvore, normalmente seções do tronco ou sua principal parte, de grande 
porte, em formato roliço e longo, normalmente não manuseável e destinada ao processamento industrial. O 
torete seria a seção da tora normalmente utilizada no processamento de torneamento.  
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Figura 4 Carga tributária incidente na produção de madeira colhida e em pé 

 

De posse da carga tributária elaborou-se o gráfico da Figura 6. A TF foi o tributo 

que mais contribui para a carga tributária, nas duas comercializações adotadas (8,11% para 

madeira em pé e 5,73% para madeira colhida). Esta diferença ocasionou-se pelo faturamento 

inferior auferido pela venda de madeira em pé. A TCR, TCFA e a TCFAMG apresentaram um 

vínculo tênue com a carga tributária, em virtude do volume de madeira produzido.  

A COFINS, PIS, CSLL e IRPJ apresentaram os mesmos montantes para 

comercialização de madeira colhida e em pé, pelo motivo de os tributos incidirem sobre o 

faturamento. Como o ITR não incide sobre o faturamento, e sim no VTNT os valores variaram. 

O INSS e o FGTS foram maiores quando se realizou a colheita da madeira, em razão do maior 

custo na folha de pessoal.  

Os tributos foram agrupados de acordo com sua classificação no Brasil, com o 

escopo de expor a funcionalidade do sistema fiscal, conforme a Figura 7. 

a. Tributos diretos: IRPJ e CSLL; 

b. Tributos indiretos: PIS e COFINS; 

c. Encargos sociais: FGTS e INSS; 

d. Taxas públicas: TCR, TCFA, TCFAMG; 

e. Tributo sobre propriedade: ITR. 
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Figura 5 Custos com os tributos de acordo com sua classificação 

 

Os custos com tributos concentraram-se nas taxas públicas (29% e 40%), seguido 

dos encargos sociais para madeira colhida (28%) e tributos indiretos para madeira em pé (20%). 

Os tributos indiretos foram superiores aos diretos (17%), mostrando-se o quão regressivo é o 

sistema fiscal brasileiro. Desta forma os contribuintes com menor poder econômico acabam 

suportando o ônus tributário. Nesta dissertação este valor não foi superior às taxas públicas, 

pelo fato de esta possuir um alto fator na comercialização de madeira em tora. 

Faz-se oportuno salientar que a venda de madeira colhida gera um custo com 

encargos sociais 81% superior à venda de madeira em pé, deste modo estes tributos oneram 

bastante o empreendimento florestal. Caso haja um desbalanço comercial, como a baixa de 

preços ou o decréscimo da demanda, os encargos sociais seriam perniciosos à continuidade da 

atividade, em razão de a folha de pessoal ser um custo fixo e não depender do volume de 

madeira produzido.  

Da parcela total de custos, 22% e 29% correspondem ao custo com tributos, para a 

madeira colhida e em pé, respectivamente. A contribuição de cada custo no projeto pode ser 

visualizada na Figura 8. A silvicultura apresentou para a madeira colhida e em pé, 

respectivamente, um custo de 28 % e 51%. Em termos monetários, foram equivalentes, visto 

que se aplicaram os mesmos tratamentos silviculturais. Então, a disparidade em termos 

percentuais ocorreu em consequência do efeito dos outros custos. 
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Figura 6 Parcela de cada custo na formação dos custos totais 

 

5.2.Análise econômica 

 

 

A partir dos dados fornecidos elaborou-se os fluxos de caixa, com valores correntes 

corrigidos e descontados para os quatro cenários (Tabela 9). 

i. Cenário I: Madeira colhida e sem tributos; 

ii. Cenário II: Madeira colhida e com tributos; 

iii. Cenário III: Madeira em pé e sem tributos; 

iv. Cenário IV: Madeira em pé e com tributos. 

A análise dos cenários supracitados indicou que o projeto obteve valores 

descontados para os custos de R$ 9.783,58; R$ 12.808,11; R$ 5.889,57 e R$ 8.000,77, 

respectivamente. As receitas descontadas foram de R$ 10.782,75 para os cenários I e II, e R$ 

7,611,36 para os cenários III e IV (Tabela 10). A diferença das receitas e custos descontados 

resulta no lucro líquido ou VPL (Tabela 9), esse valor indica a viabilidade econômica do 

projeto, equivalendo-se à receita líquida. Utilizou-se uma taxa anual de desconto de 8,75% a.a., 

para o período considerado.  

Os cenário I e III, em que não houve os custos com tributos, foram economicamente 

viáveis, sendo que a venda de madeira em pé foi mais lucrativa (cenário III) pela razão de não 

considerar os custos com a colheita, que elevaram em 52% os custos totais, sem a inclusão dos 

tributos, e com a inclusão destes o acréscimo foi de 40%. Desta forma, o planejador florestal 

deve estar atento à inclusão destes custos no empreendimento, devido à magnitude de seu 

impacto quando considerados. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Custo Silvicultura Custo Colheita Custo Terra Custo Tributos

Madeira Colhida Madeira em pé



67 
 

 

Tabela 9 Valor Presente Líquido para os cenários considerados 

Cenário VPL (R$/ha) 

I        999,17 

II - 2.025,35 

III     1.711,79 

IV - 389,42 
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Tabela 10 Fluxo de caixa em R$/ha 

Ano 

Madeira colhida 

Sem tributos (cenário I) Com tributos (cenário II) 

Receita Custo 
Receita 

descontada 

Custo 

descontado 
Saldo Receita Custo 

Receita 

descontada 

Custo 

descontado 
Saldo 

0 0,00 2.388,46 0,00 2.388,46 -2.388,46 0,00 2.855,45 0,00 2.855,45 -2.855,45 

1 0,00 1.388,95 0,00 1.277,20 -1.388,95 0,00 1.869,99 0,00 1.719,53 -1.869,99 

2 0,00 616,17 0,00 521,01 -616,17 0,00 1.104,05 0,00 933,53 -1.104,05 

3 0,00 551,56 0,00 428,85 -551,56 0,00 1.045,48 0,00 812,88 -1.045,48 

4 0,00 542,59 0,00 387,93 -542,59 0,00 1.047,33 0,00 748,80 -1.047,33 

5 0,00 558,52 0,00 367,19 -558,52 0,00 1.075,91 0,00 707,34 -1.075,91 

6 0,00 593,32 0,00 358,68 -593,32 0,00 1.120,96 0,00 677,66 -1.120,96 

7 19.397,00 7.293,17 10.782,75 4.054,26 12.103,83 19.397,00 7.830,41 10.782,75 4.352,91 11.566,59 

Ano 

Madeira em pé 

Sem tributos (cenário III) Com tributos (Cenário IV) 

Receita Custo 
Receita 

descontada 

Custo 

descontado 
Saldo Receita Custo 

Receita 

descontada 

Custo 

descontado 
Saldo 

0 0,00 2.388,46 0,00 2.388,46 -2.388,46 0,00 2.703,48 0,00 2.703,48 -2.703,48 

1 0,00 1.388,95 0,00 1.277,20 -1.388,95 0,00 1.718,01 0,00 1.579,78 -1.718,01 

2 0,00 616,17 0,00 521,01 -616,17 0,00 952,07 0,00 805,03 -952,07 

3 0,00 551,56 0,00 428,85 -551,56 0,00 893,50 0,00 694,72 -893,50 

4 0,00 542,59 0,00 387,93 -542,59 0,00 895,35 0,00 640,14 -895,35 

5 0,00 558,52 0,00 367,19 -558,52 0,00 923,94 0,00 607,43 -923,94 

6 0,00 593,32 0,00 358,68 -593,32 0,00 968,98 0,00 585,79 -968,98 

7 13.692,00 306,25 7.611,36 170,24 13.385,75 13.692,00 691,51 7.611,36 384,41 13.000,49 
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A Tabela 11 reúne os indicadores de viabilidade econômica utilizados: B/C, TIR e 

VAE. A Razão Benefício/Custo (B/C) apresentou valor positivo apenas para os cenários I e III, 

indicando que as receitas foram superiores aos custos. O cenário I apresentou B/C de R$ 1,10 

e o cenário III de 1,29, indicando que as receitas descontadas do projeto produzem R$ 1,10 e 

R$ 1,29 para cada R$ 1,00 de unidade de investimento. Assim com vistas na B/C o projeto é 

viável economicamente para estes cenários. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) para os cenário I e III foi maior do que a taxa de 

desconto (8,75% a.a.), indicando rentabilidade do capital investido, sendo de 12% e 14%, 

respectivamente. 

O Valor Anual Equivalente (VAE) também foi positivo, apenas paras os cenário 

supracitados, correspondendo a R$ 196,86/ha para o cenário I e R$ 337,27/ha para o cenário II, 

durante os sete anos do projeto, indicando a rentabilidade econômica. 

Os cenários II e IV, onde houve a inclusão dos custos com tributos, não 

apresentaram rentabilidade econômica para nenhum dos indicadores de viabilidade 

apresentados. Assim, considerar tais custos no horizonte de planejamento se torna essencial 

para análise acurada. 

Bargas (2012), analisou a carga tributária de empresas florestais produtoras de 

madeira de Pinus spp. em diferentes regimes de tributação: sem tributação sobre o faturamento, 

lucro presumido e lucro real. Concluiu que a empresa optante pelo lucro real, considerando o 

custo da terra, não obtém VPL positivo, e quando se tributa pelo lucro presumido ou sem 

tributação sobre o faturamento a rentabilidade do projeto diminui à medida que se aumenta a 

idade do corte raso. Ressalta-se então, a inclusão dos tributos nos custos de produção na rotação 

florestal. 

 

Tabela 11 Indicadores de viabilidade econômica para os cenários em análise 

Cenário B/C TIR (%) 
VAE 

(R$/ha/ano) 

I 1,10 12% 196,86 

II 0,84 3% -399,05 

III 1,29 14% 337,27 

IV 0,95 8% -76,73 
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5.3.Análise de risco 

 

 

Através das simulações realizadas no @RISK, foram obtidos os resultados 

financeiros e suas respectivas probabilidades acumuladas para a comercialização de madeira 

colhida e madeira em pé, considerando-se o custo com tributos (cenários II e IV). 

O valor médio do VPL foi de -R$ 2.006,31/ha, o valor máximo foi de R$ 

6.056,64/ha e o valor mínimo de -R$ 7.501,20/ha para a madeira colhida. Considerando os 

resultados das simulações gerados para o VPL, a análise de percentis indicou que 5% dos 

valores estão abaixo de -R$ 4.726,82/ha e 5% dos valores estão acima de R$ 1.087,88. Desta 

forma, pode-se afirmar que a venda de madeira colhida apresenta baixa viabilidade econômica 

e elevado risco de investimento, considerando que todas as condições mercadológicas sejam 

mantidas ao longo do horizonte de planejamento (Tabela 12). 

Para a madeira em pé o VPL médio foi de -R$ 367,12/ha, o valor máximo foi de 

R$ 5.450,00/ha e o valor mínimo de -R$ 4.140,53/ha. Com vistas nos percentis, observa-se que 

5% dos valores estão abaixo de -R$ 2.381,21/ha e 5% estão acima R$1.0943,00/ha. Assim como 

a madeira colhida, à venda de madeira em pé também apresenta baixa viabilidade econômica e 

alto risco de investimento, apesar de este valor ser inferior em termos absolutos quando 

comparado à venda de madeira colhida (Tabela 13). 

A distribuição de probabilidade das duas situações supracitadas foram simétricas, 

observando-se que o risco de ocorrer VPL abaixo de zero foi de 86,5% e 63,1% para madeira 

colhida e em pé, respectivamente. 

Quando não se consideraram os custos tributários (cenários I e III) o risco de se 

obter VPL igual a zero foi de 32,1% (para madeira colhida) e 11,2% (para madeira em pé). A 

análise de percentis indicou que 5% dos valores estão abaixo de -R$ 1.997,96/ha (madeira 

colhida) e -R$ 491,74/ha (madeira em pé) e 5% estão acima de R$ 4.501,18/ha (madeira 

colhida) e R$ 4.299,53/ha (Tabela 14). 
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Tabela 12 Estatísticas da variável de saída e de entrada para à venda de madeira colhida (Cenário II) 

Estatísticas 

Variáveis de entrada 
Variável de 

saída 

Custo Colheita Produção Preço 
Taxa de 

juros 
TF COFINS PIS INSS CSSL FGTS IRPJ ITR VPL 

Mínimo R$ 4.896,27 159,87 R$ 59,51 6,14% 1,31 2,10% 0,46% 14,02% 6,31% 5,61% 10,51% 1,61% -R$ 7.501,20 

Máximo R$ 9.078,72 296,39 R$ 110,46 11,37% 2,43 3,90% 0,84% 25,98% 11,69% 10,39% 19,48% 2,99% R$ 6.056,64 

Média R$ 6.986,92 228,2 R$ 85,00 8,75% 1,87 3,00% 0,65% 20,00% 9,00% 8,00% 15,00% 2,30% -R$ 2.006,31 

Moda R$ 6.976,41 228,54 R$ 84,87 8,76% 1,87 3,00% 0,65% 19,97% 8,99% 7,99% 15,02% 2,30% -R$ 2.823,54 

Desv Pad R$ 855,72 27,95 R$ 10,41 1,07% 0,23 0,37% 0,08% 2,45% 1,10% 0,98% 1,84% 0,28% R$ 1.772,99 

Percentis 

5% R$ 5.553,64 181,39 R$ 67,56 6,96% 1,49 2,38% 0,52% 15,90% 7,15% 6,36% 11,92% 1,83% -R$ 4.726,82 

15% R$ 6.038,89 197,24 R$ 73,47 7,56% 1,62 2,59% 0,56% 17,29% 7,78% 6,91% 12,96% 1,99% -R$ 3.852,15 

25% R$ 6.372,97 208,15 R$ 77,53 7,98% 1,71 2,74% 0,59% 18,24% 8,21% 7,30% 13,68% 2,10% -R$ 3.284,03 

35% R$ 6.644,53 217,02 R$ 80,84 8,32% 1,78 2,85% 0,62% 19,02% 8,56% 7,61% 14,26% 2,19% -R$ 2.801,61 

45% R$ 6.879,35 224,69 R$ 83,69 8,62% 1,84 2,95% 0,64% 19,69% 8,86% 7,88% 14,77% 2,26% -R$ 2.342,84 

55% R$ 7.094,47 231,71 R$ 86,31 8,88% 1,90 3,05% 0,66% 20,31% 9,14% 8,12% 15,23% 2,34% -R$ 1.888,26 

65% R$ 7.329,27 239,38 R$ 89,17 9,18% 1,96 3,15% 0,68% 20,98% 9,44% 8,39% 15,74% 2,41% -R$ 1.405,54 

75% R$ 7.600,84 248,25 R$ 92,47 9,52% 2,03 3,26% 0,71% 21,76% 9,79% 8,70% 16,32% 2,50% -R$ 842,16 

85% R$ 7.934,92 259,16 R$ 96,53 9,94% 2,12 3,41% 0,74% 22,71% 10,22% 9,09% 17,04% 2,61% -R$ 129,21 

95% R$ 8.420,12 275,01 R$ 102,44 10,54% 2,25 3,62% 0,78% 24,10% 10,85% 9,64% 18,08% 2,77% R$ 1.087,88 
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Tabela 13 Estatísticas da variável de saída e de entrada para à venda de madeira em pé (Cenário IV) 

Estatísticas 

Variáveis de entrada 
Variável de 

saída 

Produção Preço 
Taxa de 

juros 
TF COFINS PIS INSS CSSL FGTS IRPJ ITR VPL 

Mínimo 160,04 R$ 42,01 6,13% 1,3107 2,10% 0,46% 14,01% 6,31% 5,61% 10,51% 1,61% -R$ 4.140,53 

Máximo 296,55 R$ 77,96 11,37% 2,4301 3,90% 0,84% 25,98% 11,69% 10,39% 19,49% 2,99% R$ 5.450,00 

Média 228,2 R$ 60,00 8,75% 1,87 3,00% 0,65% 20,00% 9,00% 8,00% 15,00% 2,30% -R$ 367,12 

Moda 228,54 R$ 60,09 8,76% 1,8728 3,00% 0,65% 20,03% 8,99% 8,01% 14,98% 2,30% -R$ 605,52 

Desv Pad 27,95 R$ 7,35 1,07% 0,229 0,37% 0,08% 2,45% 1,10% 0,98% 1,84% 0,28% R$ 1.314,47 

Percentis 

5% 181,39 R$ 47,69 6,96% 1,4864 2,38% 0,52% 15,90% 7,15% 6,36% 11,92% 1,83% -R$ 2.381,21 

15% 197,24 R$ 51,86 7,56% 1,6163 2,59% 0,56% 17,29% 7,78% 6,91% 12,96% 1,99% -R$ 1.734,83 

25% 208,15 R$ 54,73 7,98% 1,7057 2,74% 0,59% 18,24% 8,21% 7,30% 13,68% 2,10% -R$ 1.310,67 

35% 217,02 R$ 57,06 8,32% 1,7784 2,85% 0,62% 19,02% 8,56% 7,61% 14,26% 2,19% -R$ 953,41 

45% 224,69 R$ 59,08 8,62% 1,8412 2,95% 0,64% 19,69% 8,86% 7,88% 14,77% 2,26% -R$ 621,06 

55% 231,71 R$ 60,92 8,88% 1,8988 3,05% 0,66% 20,31% 9,14% 8,12% 15,23% 2,34% -R$ 290,36 

65% 239,38 R$ 62,94 9,18% 1,9616 3,15% 0,68% 20,98% 9,44% 8,39% 15,74% 2,41% R$ 69,34 

75% 248,25 R$ 65,27 9,52% 2,0343 3,26% 0,71% 21,76% 9,79% 8,70% 16,32% 2,50% R$ 485,56 

85% 259,16 R$ 68,14 9,94% 2,1237 3,41% 0,74% 22,71% 10,22% 9,09% 17,04% 2,61% R$ 1.017,62 

95% 275,01 R$ 72,31 10,54% 2,2536 3,62% 0,78% 24,10% 10,85% 9,64% 18,08% 2,77% R$ 1.943,00 
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Tabela 14 Estatísticas da variável de saída e de entrada para à venda de madeira colhida e em pé não considerando os custos tributários (Cenários I e 

III) 

Estatística

s 

Madeira Colhida Madeira em pé 

Variáveis de Entrada Variável de saída Variáveis de entrada Variável de saída 

Custo Colheita Produção Preço 
Taxa de 

juros 
VPL Produção Preço 

Taxa de 

juros 
VPL 

Mínimo R$ 4.900,33 160,15 R$ 59,72 6,16% -R$ 3.986,69 160,39 R$ 42,24 6,16% -R$ 2.185,39 

Máximo R$ 9.052,85 296,09 R$ 110,23 11,35% R$ 9.436,23 295,71 R$ 77,93 11,34% R$ 7.797,37 

Média R$ 6.870,15 228,2 R$ 85,00 8,75% R$ 1.023,80 228,2 R$ 60,00 8,75% R$ 1.734,46 

Moda R$ 6.633,59 227,86 R$ 85,13 8,74% R$ 14,85 228,54 R$ 60,09 8,74% R$ 1.589,30 

Desv Pad R$ 859,74 27,95 R$ 10,41 1,07% R$ 1.977,83 27,95 R$ 7,35 1,07% R$ 1.456,34 

Percentis 

5% R$ 5.495,17 181,38 R$ 67,56 6,95% -R$ 1.997,96 181,38 R$ 47,69 6,95% -R$ 491,74 

15% R$ 5.938,53 197,23 R$ 73,46 7,56% -R$ 1.040,40 197,23 R$ 51,86 7,56% R$ 203,17 

25% R$ 6.243,32 208,14 R$ 77,53 7,98% -R$ 426,32 208,14 R$ 54,73 7,98% R$ 681,99 

35% R$ 6.491,18 217,02 R$ 80,83 8,32% R$ 138,77 217,01 R$ 57,06 8,32% R$ 1.094,76 

45% R$ 6.707,80 224,68 R$ 83,69 8,62% R$ 628,35 224,68 R$ 59,08 8,62% R$ 1.471,18 

55% R$ 6.934,50 231,71 R$ 86,31 8,88% R$ 1.155,85 231,71 R$ 60,92 8,88% R$ 1.820,23 

65% R$ 7.188,34 239,38 R$ 89,17 9,18% R$ 1.705,19 239,38 R$ 62,94 9,18% R$ 2.203,70 

75% R$ 7.481,51 248,24 R$ 92,47 9,52% R$ 2.330,36 248,25 R$ 65,27 9,52% R$ 2.672,21 

85% R$ 7.842,61 259,15 R$ 96,53 9,94% R$ 3.137,00 259,15 R$ 68,14 9,94% R$ 3.252,80 

95% R$ 8.366,80 275 R$ 102,44 10,54% R$ 4.501,18 274,99 R$ 72,30 10,54% R$ 4.299,53 
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A Tabela 15 e a Tabela 16 apresentam as elasticidades dos projetos referidos. Os 

valores positivos das elasticidades indicaram uma relação direta entre as variáveis de entrada e 

a variável de saída, ocorrendo o inverso quando elas apresentaram valores negativos. 

Analisando, por exemplo, as variações para o VPL, pode-se interpretar que, caso ocorra um 

aumento de 10% no preço da madeira, haverá um aumento de 6,7% (madeira colhida) e 6,4% 

(madeira em pé) sobre seu valor. Da mesma forma, um aumento de 10% na produção provocará 

um aumento de 6,3% (madeira colhida) e 6,4% (madeira em pé) no valor do VPL. 

Contrariamente, um aumento de 10% na taxa de juros poderá ocasionar uma 

diminuição de 2,6% (madeira colhida) e 4,1% (madeira em pé) no valor do VPL. Da mesma 

forma, um aumento de 10% sobre a alíquota de qualquer dos tributos analisados provocará uma 

diminuição sobre o valor do VPL. 

As variáveis que afetaram o VPL para a madeira colhida, na sua ordem de 

importância, foram: preço de venda da madeira, produção, custo de colheita, taxa de juros, TF, 

INSS, COFINS, FGTS, IRPJ, ITR, CSSL e PIS (Tabela 15) 

Para a comercialização de madeira em pé, as variáveis que afetaram o VPL, em sua 

ordem de importância foram: produção e preço, taxa de juros, TF, COFINS, INSS, ITR, IRPJ, 

CSSL, PIS e FGTS (Tabela 16). 

 

Tabela 15 Valores das elasticidades das variáveis de entrada: produção, preço, taxa de juros, 

alíquotas, variável de saída (VPL) e ordem de influência no projeto quando se vende a madeira 

colhida (R) 

Variáveis de entrada VPL R 

Preço de venda (R$/m³) 0,67 1 

Produção (m³/ha) 0,63 2 

Custo de colheita (R$/ha) -0,27 3 

Taxa de juros (% a.a) -0,26 4 

Alíquotas (%) 

TF -0,06 5 

INSS -0,04 6 

COFINS -0,03 7 

FGTS -0,02 8 

IRPJ -0,01 9 

ITR -0,01 9 

CSSL -0,01 9 

PIS -0,01 9 
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Tabela 16 Valores das elasticidades das variáveis de entrada: produção, preço, taxa de juros, 

alíquotas, variável de saída (VPL) e ordem de influência no projeto quando se vende a madeira 

em pé (R) 

Variáveis de entrada VPL R 

Produção (m³/ha) 0,64 1 

Preço (R%/m³) 0,64 1 

Taxa de juros (% a.a.) -0,41 2 

Alíquotas (%) 

TF -0,08 3 

COFINS -0,03 4 

INSS -0,02 5 

ITR -0,02 5 

IRPJ -0,01 6 

CSSL -0,01 6 

PIS -0,01 6 

FGTS -0,01 6 

 

Na colheita da madeira, o INSS e o FGTS tiveram maior influência sobre o VPL 

comparados à venda de madeira em pé. Isso ocorreu devido a estes tributos levarem em 

consideração o número de trabalhadores e seus respectivos salários majorando o ônus deste 

tributo. 

O ITR na venda de madeira em pé influenciou mais no VPL que na venda de 

madeira colhida, em razão de o faturamento da madeira colhida ser superior, dissolvendo o 

impacto deste tributo sobre o VPL.  

Para as taxas não foram feitas simulações, por representarem uma parcela ínfima 

dos custos tributários, com exceção da TF, que se apresentou como o tributo que mais impactou 

o VPL, em consequência do alto fator empregado em seu cálculo. 

Considerando-se que as variáveis de entrada: produção, taxa de juros, preço e custo 

da colheita, permanecessem constantes (ceteris paribus) e aplicando o risco somente nos 

tributos, a influência no VPL seria a mesma apresentada acima para a madeira colhida e em pé, 

alterando-se apenas as elasticidades (Tabela 17). 

 

Tabela 17- Valores das elasticidades das variáveis de entrada: alíquotas, variável de saída (VPL) 

e ordem de influência no projeto quando se vende a madeira colhida (R) 

Variáveis de entrada VPL R Variáveis de entrada VPL R 

Alíquotas (%) 

Madeira Colhida Madeira em pé 

TF -0,68 1 TF -0,85 1 

INSS -0,50 2 COFINS -0,37 2 
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COFINS -0,42 3 INSS -0,21 3 

FGTS -0,20 4 ITR -0,20 4 

IRPJ -0,17 5 IRPJ -0,15 5 

ITR -0,16 6 CSSL -0,13 6 

CSSL -0,10 7 FGTS -0,08 7 

PIS -0,06 8 PIS -0,08 8 

 

A TF foi o tributo de maior impacto em ambas as comercializações, de modo que 

um aumento de 10% em seu fator poderia provocar um decréscimo de 6,8% (madeira colhida) 

e 8,5% (madeira em pé). 

A PIS foi a mais irrelevante para os regimes adotados, em virtude de sua alíquota 

ser reduzida, comparada à outros tributos, sendo que uma variação de 10% poderia provocar 

uma diminuição de 0,6% (madeira colhida) e 0,8% (madeira em pé) sobre o VPL. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Para os cenários II e IV, os quais consideraram os custos tributários, o custo que 

mais impactou a venda de madeira em pé foi a silvicultura seguida do custo tributário e por 

último o custo da terra. Na venda de madeira colhida, a colheita foi o custo que mais influenciou 

o projeto seguido da silvicultura e custo tributário. 

De acordo com a carga tributária, na comercialização de madeira colhida (cenário 

II) os tributos que mais a influenciaram o projeto foram a TF e o INSS. A TCFA, TCFAMG e 

TCR foram os que menos influenciaram. Para a venda de madeira em pé (cenário IV) a TF e 

COFINS foram os tributos que mais contribuíram para a carga tributária e o FGTS, PIS e TCR 

foram os que menos contribuíram. 

Quando se consideraram as parcelas tributárias o projeto se tornou inviável 

economicamente para as duas comercializações adotadas (venda de madeira colhida e a venda 

de madeira em pé) e a venda de madeira apresentou alto risco de investimento no momento em 

que estes foram considerados. As variáveis que mais influenciaram o VPL para a madeira 

colhida, na sua ordem de importância, foram: preço de venda da madeira, produção, custo de 

colheita, taxa de juros, TF, INSS, COFINS, FGTS, IRPJ, ITR, CSSL e PIS. Para a 

comercialização de madeira em pé, as variáveis que afetaram o VPL, em sua ordem de 

importância, foram: produção e preço, taxa de juros, TF, COFINS, INSS, ITR, IRPJ, CSSL, 

PIS e FGTS. 
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A carga tributária representou 20,71% (para madeira colhida) e 20,46% (para 

madeira em pé). Uma vez que os custos tributários compreenderam 22% e 29% dos custos totais 

para à venda de madeira colhida e em pé, respectivamente. 

 

7. RECOMENDAÇÕES 
 

 

O Estado deveria implementar em uma futura reforma tributária, o mesmo fator do 

torete para o cálculo da TF, visto que a diferença para a tora é meramente conceitual e confusa. 

Esta ação teria o escopo de incentivar o plantio de florestas em Minas Gerais. 

Outra ação eficaz na redução dos custos tributários seria a cobrança pelo fisco de 

uma única taxa ambiental, haja vista que a TCFA e a TCFAMG possuem o mesmo fato gerador, 

sendo cobrada por dois entes distintos (União e Estado). 

Na possibilidade de se reduzir as alíquotas tributárias, a redução na alíquota da 

COFINS seria mais eficaz do que sobre os outros tributos que tomam o faturamento como base 

de cálculo (PIS, IRPJ e CSSL). 

Por fim, em futuros trabalhos que envolvam o assunto, recomenda-se que seja feita 

a correlação entre as variáveis, a utilização de outros modelos e o uso de outras funções 

densidade de probabilidade, para a realização da análise de risco.  
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