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Esse estudo, coordenado pelo Cedagro, teve como objetivo principal propiciar uma análise comparativa da lucratividade de 
várias atividades agrícolas tradicionais e importantes do Estado do Espírito Santo com vistas a dar suporte a tomada de 
decisão aos diferentes segmentos ligados a cadeia produtiva do agronegócio.

A análise comparativa de rentabilidade foi feita baseada nos diferentes tipos de custos, sendo os principais: custos variáveis 
(Insumos + serviços + remuneração do capital de giro) e custos totais que é a soma dos custos variáveis e custos �xos 
(depreciação + remuneração do capital �xo).

Foram utilizados dois níveis de produtividades para comparação da rentabilidade: produtividade relativa a  média estadual 
(baixa/média tecnologia) e alta tecnologia/produtividade (áreas de sequeiro - sem o uso de irrigação). 

Os preços considerados foram de uma série histórica de 10 anos (jan/2004 até jan/2014). Para o Café Conilon e Arábica, os 
preços foram obtidos no Centro do Comércio de Café de Vitória - CCCV, com base no Café Arábica tipo 7, bebida Rio com 
até 12% de umidade e no Café Conilon tipo 7 com até 13% de umidade e até 10% de broca. O preço do Leite foi baseado 
nos valores praticados nos Laticínios e Cooperativas. Já para o Eucalipto, baseou-se nos preços praticados pela Fibria com os 
produtores rurais. Por �m, o preço da Seringueira foi obtido junto à Associação dos Produtores de Borracha de Linhares e do 
Estado de São Paulo, e também junto às indústrias processadoras localizadas no Espírito Santo.

CONSTATAÇÕES E CONCLUSÕES 

RENTABILIDADE (R$) EM RELAÇÃO A DOIS NÍVEIS 
DE PRODUTIVIDADES E DOIS TIPOS DE CUSTOS

COMPETITIVIDADE ECONOMICA DO EUCALIPTO EM 
RELAÇÃO AO CAFÉ CONILON, CAFÉ ARÁBICA, PECUARIA 
DE CORTE, PECUARIA DE LEITE E SERINGUEIRA NO ES

Os resultados encontram-se no grá�co abaixo:

O Eucalipto foi bem superior, em termos de rentabilidade líquida, a atividade de Pecuária de Corte e de Leite, em todos os 
níveis de produtividades estudados;

Em média, o Eucalipto superou economicamente 4 (quadro) vezes a pecuária de corte, em relação aos custos totais;

Na Pecuária de Leite com maior produtividade (10 l/vaca/dia), o Eucalipto apresentou rentabilidade 3 (três) vezes superior; 

A superioridade econômica do Eucalipto em relação ao Café Arábica foi de 77%, considerando a maior produtividade dessa 
última cultura (40 sc/ha/ano) em relação aos custos totais;

A rentabilidade do Café Arábica, nesse nível relativamente alto de produtividade, somente foi superior ao Eucalipto em 
relação aos custos variáveis;

Apenas a cultura do Café Conilon nos dois níveis de produtividade (32 sc/ha/ano – produtividade média) e (45 sc/ha/ano – 
produtividade alta sem irrigação) e Seringueira na maior produtividade (1.600 kg  de Borracha seca/ha/ano) possuem 
rentabilidade superior comparada à Silvicultura de Eucalipto;

Os baixos custos da Silvicultura de Eucalipto, a pequena �utuação nos preços, a baixa probabilidade da ocorrência de 
problemas sanitários e a sua tolerância ao dé�cit hídrico minimizam os riscos desta atividade; 

Recomenda-se a diversi�cação de atividades agrícolas nas propriedades rurais, incluindo atividades de rentabilidade de 
curto, médio e longo prazo como forma de escalonar a renda e reduzir riscos de produção e �nanceiro.

Confira os eventos de desenvolvimento e atualização profissional com envolvimento do Cedagro:

2015
• IV CONGRESSO BRASILEIRO DE HEVEICULTURA - CBH 
Período de Realização: 24 a 26 de Junho de 2015
Local: São José do Rio Preto / SP

www.congressodeborracha.com.br

• FÓRUM DE RECURSOS HÍDRICOS E ADVERSIDADES CLIMÁTICAS 
Período de Realização: 15 de Maio de 2015
Local: Auditório Crea-ES - Vitória/ES www.recursoshidricoseclima.com.br

• III CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO - CBE 
Período de Realização: 22 a 24 de Julho de 2015
Local: Vitória/ES www.congressoeucalipto.com.br

• VI SIMPÓSIO DO PAPAYA BRASILEIRO - VI PAPAYA BRASIL
Período de Realização: 07 a 09 de Outubro de 2015
Local: Vitória/ES


