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CUSTOS NO PLANTIO DE MUDAS DE EUCALIPTO – 

UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA 

FUMAGEIRA DA CIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL  

 

 

A sustentabilidade é tratada nos dias atuais como um dos fatores de decisão quanto à 

sobrevivência de uma empresa, ainda mais quando se trata de uma empresa fumageira, 

pois o tabaco é uma cultura acuada pelas politicas sociais (ONGs), por ainda se utilizar 

de lenha oriunda de florestas nativas para fazer parte de seu processo produtivo – a cura, 

o que é ilegal no Brasil. Neste sentido as grandes empresas do ramo fumageiro estão 

investindo cada vez mais em pesquisa e desenvolvimentos de novas alternativas para 

suprir esta necessidade de matéria prima. Com estas pesquisas, chegou-se a uma espécie 

muito difundida mundialmente e de ótimo desenvolvimento no Brasil, o eucalipto, esta 

seria uma das alternativas para a cultura do tabaco tornar-se mais sustentável no campo. 

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo geral identificar o custo do plantio de 

mudas de Eucalipto para reflorestamento em uma indústria fumageira. Logo, buscou-se 

conhecer o custo envolvido no processo produtivo da cultura do Eucalipto, o qual 

também servirá como modelo de referencia para as pequenas propriedades agrícolas da 

região de Santa Cruz do Sul/RS, que produzem o fumo. A metodologia utilizada foi um 

estudo de caso, visando a conhecer os principais custos de insumos e de mão de obra 

envolvidos no plantio de mudas para o reflorestamento. Os dados receberam análise 

qualitativa. No estado atual da pesquisa, constata-se que o processo produtivo do tabaco 

é amplo e complexo, que o plantio de mudas de eucalipto, o mesmo depende de um 

estudo prévio do exato local a serem plantadas as mudas de reflorestamento e que os 

custos de insumos e mão de obra são consideráveis e representativos em relação aos 

demais custos da Empresa. Outra conclusão é que os valores investidos a titulo de 

pesquisa e desenvolvimento de novas alternativas para suprir esta necessidade de 

matéria prima (lenha) é bastante significativo na indústria fumageira.  

 

 


