
CADERNO TÉCNICO 

MONTES DE EUCALIPTO

Rendemento económico da produción de madeira en Galicia [ marzo 2020 ]





ÍNDICE

1.  Introdución ............................................................................................................................. 5

2.  Metodoloxía .......................................................................................................................... 7

3. Estudo de prezos ................................................................................................................. 9

3.1. Traballos de repoboación e silvicultura ................................................................................. 9
3.2. Prezos da madeira ................................................................................................................. 10

4. Modelos silvícolas seleccionados ........................................................................... 11

5. Rendemento económico segundo modelo silvícola ........................................ 13

Eucalyptus globulus de rexeneración natural. Madeira para pasta de celulosa (EG1r) ..................  14
Eucalyptus globulus de repoboación a marco 4x2,5 m. Madeira para pasta de celulosa (EG1) .....  15
Eucalyptus globulus de repoboación a marco 4x3 m. Madeira para pasta de celulosa (AFG-EG3)  16
Eucalyptus globulus de repoboación a marco 4x3 m. Madeira para serra e chapa (EG2) ...............  17
Eucalyptus nitens de repoboación a marco 3,5x2 m. Madeira para pasta de celulosa (EN1) ........  18
Eucalyptus nitens de repoboación a marco 4x2,5 m. Madeira para pasta de celulosa (AFG-EN3)  19

6. Análise económica e conclusións ............................................................................ 21

Anexo

 Prezos de traballos de repoboación e silvicultura ........................................................................ 25





1. Introdución 5

Os investimentos nos montes de Galicia destinados á produción de madeira son obxecto de interese e 
atención por parte de potenciais investidores, de propietarios forestais e tamén por parte da industria 
madeireira que quere mellorar a cantidade e calidade dos recursos existentes nos montes.

En Galicia, o sector forestal está en constante desenvolvemento desde hai varias décadas. A superficie 
arborada aumentou entre o terceiro e o cuarto inventario forestal e desde 2009 esta tendencia séguese 
mantendo, especialmente no que se refire aos montes de eucalipto, xénero que foi amplamente empre-
gado en forestacións e reforestacións, sobre todo na zona norte da rexión. Inicialmente, este proceso 
habería que asocialo, entre outros posibles factores, aos prezos que acadou a madeira de eucalipto 
a mediados dos noventa que converteron a produción de eucalipto nun investimento moi interesante, 
sobre todo cando se comparaba coa doutras especies alternativas que podían ocupar os solos forestais 
dispoñibles. Máis recentemente, a aparición do eucalipto nitens supuxo un novo incremento desta 
tendencia como consecuencia da súa gran capacidade de crecemento en estacións máis frías e a súa 
resistencia a sufrir danos por ataques de goniptero.

Esta nova realidade, con dúas especies de eucalipto liderando os investimentos nos montes galegos, 
formula algunhas cuestións relevantes de carácter forestal e económico que é preciso resolver: que 
modelos de silvicultura debemos promover?, en que lugares resulta factible investir?, que rendementos 
podemos esperar?

Este é o obxectivo do Caderno técnico sobre rendementos económicos da produción de madeira en 
montes de eucalipto en Galicia que presenta a Axencia Galega da Industria Forestal. O caderno preten-
de ser unha ferramenta que axude a potenciais investidores e a xestores forestais na toma de decisión 
mediante a comparación dos resultados económicos da produción de madeira de eucalipto en montes 
nos que se aplican os modelos ou itinerarios silvícolas máis frecuentes.

O caderno céntrase nos montes poboados coas dúas especies de eucalipto máis abondosas en Galicia, 
cunha produción de madeira de gran interese comercial tanto para a súa transformación en pasta de 
celulosa como para destinos industriais como madeira de serra e desenrolo. Estas especies son: Eu-
calyptus globulus e Eucalyptus nitens. Para estas especies e manexando modelos silvícolas orientados 
á produción de madeira, avalíanse os rendementos económicos que achegan, considerando montes de 
distinta produtividade potencial e de distinto grao de mecanización.

A elaboración deste estudo coincidiu no seu tramo final co período de expansión da epidemia do 
COVID-19 no mundo. Expertos e analistas de distintas nacionalidades coinciden ao afirmar que os 
efectos desta pandemia van reafirmar e dar un novo impulso ás políticas baseadas na utilización 
sostible dos recursos e no desenvolvemento da bioeconomía. Nesta dirección, a fibra de eucalipto 
sitúase nunha posición estratéxica para desenvolver e consolidar un sector industrial con capacida-
de de innovación e de creación de emprego, satisfacendo as demandas de consumidores cada día 
máis esixentes e máis comprometidos coa economía verde.
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O estudo parte dunha revisión e actualización dos prezos dos traballos de repoboación e de silvicultura, 
obtidos tanto de bases de datos propias, como de consultas con empresas do sector. Pola súa parte, 
os prezos actuais da madeira comercial en Galicia foron facilitados pola Asociación Forestal de Galicia 
que, cunha frecuencia trimestral, recompílaos clasificados por destinos industriais en función do diá-
metro en punta delgada das rollas ou toradas.

Estudáronse os modelos silvícolas -conxunto de operacións silvícolas realizadas nun monte, desde a 
rexeneración ata a corta final, planificadas para obter unha serie de produtos nun período de tempo 
prefixado- máis empregados en Galicia para o manexo dos montes de eucalipto, de entre eles, seleccio-
náronse os considerados máis eficientes para os distintos obxectivos de produción. Tamén se incluíron 
tres modelos dos establecidos na Orde do 19 de maio de 2014, da Consellería do Medio Rural e do Mar, 
pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes de boas 
prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia.

En total estúdanse seis modelos silvícolas, catro modelos para Eucalyptus globulus e dous para Eu-
calyptus nitens.

Na seguinte fase do estudo procedeuse a realizar a análise económica de cada modelo empregando o 
Simulador de crecemento e produción forestal para Galicia (SIM-G), un sistema desenvolvido conxun-
tamente pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a empresa Selga, Compañía Galega 
de Silvicultores S.L. que, empregando modelos dinámicos, simula o crecemento e produción dun rodal 
arborado e, a partir deses valores, permite avaliar en termos económicos os resultados dos programas 
de xestión introducidos.

Os criterios empregados para realizar as simulacións foron os seguintes:

a)  Para cada un dos seis modelos silvícolas consideráronse catro calidades de estación (índices de 
sitio), indicador que estima a calidade produtiva dun determinado territorio, que se corresponden 
a catro alturas medias dominantes á idade de referencia, variables segundo especie e evitando os 
valores extremos:

Eucalyptus globulus (idade de referencia 7 anos)1

 › IS=12, calidade moi baixa

 › IS=16, calidade baixa

 › IS=19, calidade media

 › IS=23, calidade alta

1 Tomando como referencia o traballo de GARCÍA VILLABRILLE, J.D. (2015): Modelización del crecimiento y la producción de 
plantaciones de Eucalyptus globulus Labill en el noroeste de España (Tese doutoral).

Metodoloxía2
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Eucalyptus nitens (idade de referencia 6 anos)2

 › IS=9, calidade moi baixa

 › IS=12, calidade baixa

 › IS=14, calidade media

 › IS=16, calidade alta

b)  Para cada índice de sitio contempláronse dúas tipoloxías de monte en canto á súa topografía:

 › Os que permiten mecanizar todos os traballos, con pendente de terreo inferior ao 20-25 % 
(mecanización 100 %).

 › Os de pendente superior ao 20-25 % que obriga a realizar a maior parte dos traballos de forma 
manual (manual 100 %).

Aplicando estes criterios realizáronse 48 simulacións de rendementos que se corresponden con outras 
tantas tipoloxías de monte, 32 de montes de Eucalyptus globulus e 16 de montes de Eucalyptus nitens.

De cada unha delas indícase a produción en madeira esperada ao longo da quenda e o valor dos ingre-
sos esperados a prezos actuais.

Por último, analízanse os resultados considerando o Valor Actualizado Neto (VAN) de ingresos e custos, 
o Valor Esperado do Solo (VES) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) de cada tipoloxía de monte e deste 
modo obter unha serie de conclusións.

Neste estudo considérase madeira de calidade aquela con características que se adaptan de forma 
óptima ás esixencias técnicas do destino industrial ao que vai dirixida. Un dos obxectivos principais da 
silvicultura, é dicir dos modelos silvícolas que se propoñen, é modelar as características da madeira 
de acordo cos requirimentos da industria transformadora, obtendo os mellores resultados económicos 
para o investidor.

2  Tomando como referencia o traballo de DIÉGUEZ ARANDA, U. et al. (2009): Herramientas silvícolas para la gestión forestal 
sostenible en Galicia. Lugo, Xunta de Galicia.
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3.1. Prezos dos traballos de repoboación e silvicultura

Para reflectir a maioría das situacións que se dan nos montes galegos, elixíronse dous escenarios 
extremos de custos medios: un escenario no que a maioría dos traballos é preciso realizalos de forma 
manual (100 % manual) e un escenario no que a maioría dos traballos se realizan de forma mecanizada 
(100 % mecanizado). Para cada un destes escenarios establecéronse os custos das principais opera-
cións necesarias para desenvolver cada un dos modelos silvícolas seleccionados.

No primeiro escenario de custos, (100 % manual), todos os labores se realizan a base de man de obra (xor-
nais) en condicións de traballo non penosas, admisibles desde un punto de vista silvícola para a produción 
de madeira de calidade, con pendentes inferiores ao 50 %. No segundo escenario, (100 % mecanizado), 
os traballos realízanse con máquinas apropiadas para cada labor e as condicións do terreo son óptimas: 
pendente baixa ou moderada (<25 %), mato non excesivamente groso e nula ou escasa pedregosidade.

Estes dous escenarios extremos atópanse en Galicia, pero o máis probable é que o monte teña un 
carácter intermedio e, por conseguinte, uns custos intermedios que se situarán entre os extremos que 
se consideraron.

No proceso de simulación, non se consideraron os gastos derivados das operacións de cortas inter-
medias, rareos, nin os custos das cortas finais dado que nos prezos da madeira xa están descontados 
(manéxanse prezos en pé). Si se computan en cambio os gastos relativos aos traballos de tratamento 
dos restos que se producen nestas operacións: trituración con cadeas ou martelos con tractor ou parti-
do ou picado de restos con motorozadora.

A fin de non complicar enormemente o proceso de simulación, non se consideraron outras variables que 
poderían influír nos custos de silvicultura ou no prezo da madeira como poden ser o mantemento de in-
fraestruturas, a dimensión das parcelas, a agresividade dos incendios ou a incidencia dos tratamentos 
contra pragas e enfermidades. No caso de ter en conta esas outras variables, a súa capacidade de re-
ducir as taxas internas de retorno calculadas neste caderno será maior canto maior sexa o seu importe 
e canto máis ao comezo de quenda se teñan que realizar os investimentos que houbese que afrontar.

Tampouco se tivo en conta o custo do terreo. As taxas internas de retorno presentadas neste docu-
mento corresponderíanse coas taxas esperadas polos silvicultores que xa conten co terreo onde van 
instalar a masa. Os valores aquí presentados poderán ser comparados cos valores das taxas internas 
de retorno das outras “alternativas” de uso que se lle poida dar a esa superficie (outras especies silví-
colas ou incluso outros usos, de ser posibles). No caso de non dispoñer do terreo, debería estimarse o 
impacto que, sobre a viabilidade económica do investimento, podería ter o desembolso necesario para 
afrontar a compra do mesmo.

O simulador permite a incorporación de gastos de xestión do monte, sexan realizados polo propietario 
ou por profesionais especializados que prestan servizos de asesoría técnica. Considerouse en todos 
os modelos un gasto medio de xestión recorrente anual de 10 €/ha. Os gastos de xestión quedan cir-

Estudo de prezos3
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cunscritos aos relacionados coa planificación, dirección e supervisión das actuacións silvícolas e dos 
aproveitamentos programados.

Nos modelos silvícolas, ou o que é o mesmo, na análise do rendemento económico practicado, ademais 
das condicións estacionais do monte, outórgaselle un gran peso aos custos dos traballos de silvicultura 
necesarios para crear unha masa arborada e asegurar un bo crecemento, así como aos que convén 
practicar para lograr unha boa calidade de madeira.

As simulacións non teñen en conta a inflación nin as posibles axudas públicas que puideran recibirse. 
Os prezos están actualizados ao primeiro trimestre do ano 2020.

No anexo a este documento figuran relacionados os principais prezos das operacións silvícolas que se 
manexaron na simulación dos rendementos.

3.2. Prezos da madeira

A madeira comercial clasifícase segundo diámetro en punta delgada para os principais destinos 
industriais de primeira transformación do eucalipto: pasta de celulosa e, secundariamente, serra e 
chapa. Para o destino de serra e chapa, sempre se considera como produto final a torada limpa de 
nós, dereita, verde e sen azular. Todos os prezos empregados son considerados por metro cúbico en 
pé e con casca.

Os prezos da madeira comercial nos montes de difícil mecanización (escenarios de custos 100 % ma-
nuais), reducíronse un 10 % con respecto aos prezos da madeira nos montes 100 % mecanizables, 
considerando que os custos de explotación nestes escenarios aumentan dado que se trata de relevos 
máis accidentados, con maiores dificultades de corta e saca.

Á biomasa forestal procedente de restos de corta non se lle asignou prezo, pois na actualidade por 
termo xeral non se lle paga ao propietario independentemente da madeira.

Os prezos actuais (ano 2020) da madeira de eucalipto en pé empregados no simulador son os seguintes:

Eucalyptus globulus para pasta (€/m3  en pé con casca)

Produto Rango de idade (anos) Dm Prezo (€/m3)

Rolla > 8 cm corta final t>=10 a t<=15 20 34

Eucalyptus globulus para serra, desenrolo e chapa (€/m3 en pé con casca)

Produto Rango de idade (anos) Dm Prezo (€/m3)

Puntal > 8 cm rareo/corta final t>=6 8 30

Serra >35 cm corta final t>=25 35 41

Desenrolo > 38 cm corta final t>=25 38 52

Chapa plana, Ø >70 cm t>=25 70 80

Eucalyptus nitens para pasta (€/m3 en pé con casca)

Produto Rango de idade (anos) Dm Prezo (€/m3)

Rolla > 8 cm corta final t>=10 e t<=15 8 26
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Seleccionáronse en total seis modelos de montes de eucalipto repartidos da seguinte forma:

EG1rn E. globulus de rexeneración natural Madeira para pasta

EG1 E. globulus de plantación a un marco 4x2,5 m Madeira para pasta

AFG-EG3 E. globulus de plantación a un marco 4x3 m Madeira para pasta

EG2 E. globulus de plantación a un marco 4x3 m Madeira para serra e chapa

EN1 E. nitens de plantación a marco 3,5x2 m Madeira para pasta

AFG-EN3 E. nitens de plantación marco 4x2,5 m Madeira para pasta

Os modelos silvícolas con prefixo AFG están elaborados pola Asociación Forestal de Galicia, mentres 
que o resto correspóndense con modelos orientativos publicados pola Consellería de Medio Rural.

A aplicación de custos e prezos para cada unha das operacións silvícolas e forestais que inclúen cada 
modelo silvícola parte das seguintes consideracións:

 › A planta forestal a empregar nas repoboacións é un factor esencial para obter madeira de 
calidade. En todos os modelos os prezos utilizados correspóndense con planta en contedor que 
debe dispor de certificación de procedencia e cumprir coa normativa para a súa comercializa-
ción. O material a instalar debe ter inmellorable aspecto, tanto na parte aérea como nas raíces.

 › As plantacións son aliñadas, con liñas de separación entre filas de planta, tanto en manual 
como en mecanizado, de 3,5 ou 4 m co fin de facilitar os tratamentos silvícolas e as operacións 
de corta posteriores. Na actualidade os traballos mecanizados realízanse, cada vez máis, con 
tractores de maior potencia e dimensión, polo que fronte aos tradicionais 2,5-3 m de separa-
ción entre filas, a experiencia leva a considerar maiores distancias de separación para evitar 
danos no arborado por rozamentos no fuste ou rotura de pólas, especialmente en terreos irre-
gulares con pendente.

 › As operacións silvícolas de cada modelo están planificadas co obxectivo de obter na corta final 
e, no menor tempo posible, a maior cantidade de madeira comercial con diámetro e forma 
que permita vender a produción ao mellor prezo de mercado posible. Propóñense modelos con 
baixas densidades de árbores para favorecer o incremento de diámetro en menos tempo e con 
menor risco de pragas e enfermidades.

 › No modelo para “serra e chapa”, a poda para eliminación de nós é unha operación necesaria, 
pois as baixas densidades de plantación non favorecen a poda natural. A finalidade desta poda, 

Modelos silvícolas seleccionados4
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executada a idades temperás de tal forma que as pólas non excedan dos 3 cm de diámetro e 
que o fuste sexa inferior a 12 cm no verticilo podado, é obter dúas toradas basais de 2,6 m de 
lonxitude de excelente calidade, con diámetro superior a 40 cm en punta delgada, o que permi-
tirá destinalas a serra ou chapa.

 › Os modelos silvícolas empregados parten de densidades de plantación, entre 1.428 e 833 pés 
por hectárea, a excepción do modelo de rexeneración natural que, con todo, mediante a silvi-
cultura aplicada, conducirase no menor tempo posible a unha densidade baixa semellante á 
dunha plantación. Hai que advertir que as ecuacións coas que traballa o simulador están elabo-
radas a partir de datos de plantacións e non de rexeneracións naturais, polo que os resultados 
obtidos para os modelos silvícolas de rexeneración natural hai que tomalos con precaución.

Apuntes técnicos de cada modelo

EG1rn:  modelo de monte de eucalipto (Eucalyptus globulus) procedente de rexeneración natural a 
partir de rebento despois de corta da masa precedente (rebentos de segundas ou tercei-
ras quendas), con densidades de partida superiores a 2.500 rebentos/ha. Realízase unha 
desmesta antes dos 3 anos para acadar unha densidade de 1.000 rebentos/ha. Control do 
mato. Quenda de 15 anos para pasta de celulosa. Corta final de 1.000 pés/ha aproximada-
mente, pois existirá unha certa mortaldade natural, e “a feito”.

EG1:  modelo de monte de eucalipto (Eucalyptus globulus) procedente de repoboación por planta-
ción a un marco de 4x2,5 m (densidade de 1.000 plantas/ha). Sen rareos. Control do mato. 
Quenda de 15 anos para pasta de celulosa. Corta final de 1.000 pés/ha aproximadamente, 
pois existirá unha certa mortaldade natural, e “a feito”.

AFG-EG3:  modelo de monte de eucalipto (Eucalyptus globulus) procedente de repoboación por plan-
tación a un marco de 4x3 m (densidade de 833 plantas/ha). Sen rareos. Control do mato. 
Quenda de 15 anos para pasta de celulosa. Corta final de 833 pés/ha aproximadamente, 
pois existirá unha certa mortaldade natural, e “a feito”.

EG2:  modelo de monte de eucalipto (Eucalyptus globulus) procedente de repoboación por plan-
tación a un marco de 4x3 m (densidade de 833 plantas/ha). Realízase unha desmesta antes 
dos 3 a 5 anos para acadar unha densidade de 500 pés/ha. Poda a esta idade e control do 
mato. Un rareo, principalmente rareo selectivo polo baixo. Quenda de 25 anos para madeira 
de serra e chapa. Corta final de 200 pés/ha aproximadamente, pois existirá unha certa 
mortaldade natural, e “a feito”.

EN1:  modelo de monte de eucalipto nitens (Eucalyptus nitens) procedente de repoboación arti-
ficial por plantación a un marco de 3,5x2 m (densidade de 1.428 plantas/ha). Sen rareos. 
Control do mato. Quenda de 13 anos para pasta de celulosa. Corta final de 1.428 pés/ha 
aproximadamente, pois existirá unha certa mortaldade natural, e “a feito”.

AFG-EN3:  modelo de monte de eucalipto nitens (Eucalyptus nitens) procedente de repoboación arti-
ficial por plantación a un marco de 4x2,5 m (densidade de 1.000 plantas/ha). Sen rareos. 
Control do mato. Quenda de 13 anos para pasta de celulosa. Corta final de 1.000 pés/ha 
aproximadamente, pois existirá unha certa mortaldade natural, e “a feito”.
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A continuación preséntanse o comportamento económico e os rendementos dos distintos modelos 
silvícolas para produción de madeira das dúas especies de eucaliptos avaliados co Simulador SIM-G.

Para a interpretación dos cadros débense ter en conta as seguintes consideracións:

 › Os anos que se indican nos modelos para realizar as operacións débense entender como anos 
de referencia, sendo normal considerar unha variación de máis/menos un ano segundo a situa-
ción particular de cada masa forestal.

 › Todos os prezos, custos e rendementos están referidos a 1 hectárea (ha) de monte arborado.

Nos cadros de rendementos, as siglas dos encabezamentos significan:

CM: Crecemento medio (m3/ha/ano)

Indica o crecemento medio anual dunha masa arborada dunha hectárea de superficie expresado en 
metros cúbicos de madeira. É un indicador preciso da calidade produtiva do sitio. Como referencia, os 
maiores crecementos medios comprobados en Galicia para eucalipto acadaron 60 m3/ha/ano, son cifras 
excepcionais en montes de altísima calidade produtiva nos que se lograrían 900 m3/ha de madeira en 
cortas finais aos 15 anos. 

VAN: Valor actual neto (€/ha)

É o valor actual da diferenza entre os ingresos periódicos e os gastos periódicos dun proxecto de 
investimento. Se o VAN é positivo o investimento é viable, producindo ganancias por enriba da 
rendibilidade esixida. Para actualizar eses fluxos netos emprégase unha taxa de desconto que é unha 
medida da rendibilidade mínima esixida polo proxecto, permitindo recuperar o investimento, cubrir os 
custos e obter beneficios.

TIR: Taxa interna de retorno (%)

É a rendibilidade que nos está proporcionando o proxecto de investimento. Débese comparar cunha 
taxa mínima de referencia, no noso caso o 3 %, para estimar a súa aceptación ou rexeitamento.

D: Taxa de desconto (%)

A taxa de desconto (d) defínese como o custo do capital que se aplica para determinar o valor actual 
dos pagos e ingresos futuros. Para proxectos de investimento forestais é aceptable tomar un 3 % como 
tipo de desconto, que é o empregado neste traballo e que coincide co tipo de interese legal do diñeiro 
na actualidade.

VES: Valor esperado do solo (€/ha)

É un indicador que estima o valor actual dun terreo desarborado, considerando que se vai dedicar á 
produción de madeira, seguindo un determinado modelo silvícola durante unha serie de rotacións.

Rendementos económicos segundo modelo silvícola5



14 Caderno técnico | Montes de eucalipto

EG1rn MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Eucalyptus globulus. REXENERACIÓN NATURAL

Destino industrial madeira para pasta de celulosa

Quenda 15 anos

Densidade inicial + de 2.500 pés/ha

EG1rn. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés*/ha Nº pés*/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 >2.500 Rexeneración natural, rebento de cepa 0 € 0 €

3 >2.500 1.500 Roza, selección de rebentos de eucalipto, densidade final 1.000 
plantas. Tratamento restos 2.490 € 1.150 €

6 1.000 - Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; 
manual na fila) 1.270 € 510 €

15 1.000 1.000 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

 TOTAL 4.350 € 2.020 €

*rebentos de cepa

EG1rn. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade alta IS23 Mecanizado 100 % 351,5 10.753 €

Calidade alta IS23 Manual 100 % 351,5 9.678 €

Calidade media IS19 Mecanizado 100 % 230,6 7.148 €

Calidade media IS19 Manual 100 % 230,6 6.434 €

Calidade baixa IS16 Mecanizado 100 % 164,3 5.145 €

Calidade baixa IS16 Manual 100 % 164,3 4.631 €

Calidade moi baixa IS12 Mecanizado 100 % 94,8 3.012 €

Calidade moi baixa IS12 Manual 100 % 94,8 2.711 €

EG1rn. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade alta IS23 Mecanizado 100 % 23,43 5.072 € 14.162 € 17,2

Calidade alta IS23 Manual 100 % 23,43 2.371 € 6.621 € 8

Calidade media IS19 Mecanizado 100 % 15,37 2.758 € 7.702 € 12,8

Calidade media IS19 Manual 100 % 15,37 289 € 807 € 3,8

Calidade baixa IS16 Mecanizado 100 % 10,96 1.472 € 4.111 € 9,3

Calidade baixa IS16 Manual 100 % 10,96 -868 € -2.424 € 0,3

Calidade moi baixa IS12 Mecanizado 100 % 6,32 103 € 288 € 3,6

Calidade moi baixa IS12 Manual 100 % 6,32 -2.101 € -5.865 € -1
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EG1 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Eucalyptus globulus. REPOBOACIÓN 4x2,5

Destino industrial madeira para pasta de celulosa

Quenda 15 anos

Densidade inicial 1.000 pés/ha

EG1. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 1.000 - Repoboación con E. globulus 1.000 plantas (marco 4x2,5), con 
fertilización, sen protectores 2.720 € 1.550 €

1 1000  Reposición de faltas de eucalipto e monda planta/roza total, 
1.000 pés/ha 1.220 € 570 €

3 1.000 - Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; 
manual na fila) 1.270 € 510 €

15 1.000 1.000 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

 TOTAL 5.800 € 2.990 €

EG1. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade alta IS23 Mecanizado 100 % 352,7 11.993 €

Calidade alta IS23 Manual 100 % 352,7 10.794 €

Calidade media IS19 Mecanizado 100 % 236,9 8.056 €

Calidade media IS19 Manual 100 % 236,9 7.250 €

Calidade baixa IS16 Mecanizado 100 % 167,2 5.684 €

Calidade baixa IS16 Manual 100 % 167,2 5.116 €

Calidade moi baixa IS12 Mecanizado 100 % 94,9 3.227 €

Calidade moi baixa IS12 Manual 100 % 94,9 2.904 €

EG1. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade alta IS23 Mecanizado 100 % 23,52 4.777 € 13.339 € 10,8

Calidade alta IS23 Manual 100 % 23,52 1.363 € 3.807 € 4,7

Calidade media IS19 Mecanizado 100 % 15,80 2.250 € 6.283 € 7,6

Calidade media IS19 Manual 100 % 15,80 -911 € -2.544 € 1,6

Calidade baixa IS16 Mecanizado 100 % 11,14 728 € 2.032 € 4,8

Calidade baixa IS16 Manual 100 % 11,14 -2.281 € -6.370 € -1

Calidade moi baixa IS12 Mecanizado 100 % 6,33 -850 € -2.372 € 0,2

Calidade moi baixa IS12 Manual 100 % 6,33 -3.701 € -10.334 € -1
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AFG-EG3 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Eucalyptus globulus. REPOBOACIÓN 4x3

Destino industrial madeira para pasta de celulosa

Quenda 15 anos

Densidade inicial 833 pés/ha

AFG-EG3. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 833 - Repoboación con E. globulus 833 plantas (marco 4x3), con 
fertilización, sen protectores 2.520 € 1.410 €

1 833  Reposición de faltas de eucalipto e monda planta/roza total, 
833 pés/ha 1.180 € 550 €

3 833 - Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; 
manual na fila) 1.270 € 510 €

15 833 833 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

 TOTAL 5.560 € 2.830 €

AFG-EG3. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade alta IS23 Mecanizado 100 % 356,1 12.109 €

Calidade alta IS23 Manual 100 % 356,1 10.898 €

Calidade media IS19 Mecanizado 100 % 239,2 8.134 €

Calidade media IS19 Manual 100 % 239,2 7.320 €

Calidade baixa IS16 Mecanizado 100 % 168,8 5.739 €

Calidade baixa IS16 Manual 100 % 168,8 5.165 €

Calidade moi baixa IS12 Mecanizado 100 % 95,8 3.258 €

Calidade moi baixa IS12 Manual 100 % 95,8 2.932 €

AFG-EG3. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade alta IS23 Mecanizado 100 % 23,74 5.011 € 13.992 € 11,3

Calidade alta IS23 Manual 100 % 23,74 1.669 € 4.661 € 5,2

Calidade media IS19 Mecanizado 100 % 15,95 2.460 € 6.868 € 8,1

Calidade media IS19 Manual 100 % 15,95 -627 € -1.752 € 2

Calidade baixa IS16 Mecanizado 100 % 11,25 922 € 2.576 € 5,3

Calidade baixa IS16 Manual 100 % 11,25 -2.011 € -5.614 € -1

Calidade moi baixa IS12 Mecanizado 100 % 6,39 -670 € -1.871 € 0,7

Calidade moi baixa IS12 Manual 100 % 6,39 -3.444 € -9.616 € -1
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EG2 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Eucalyptus globulus. REPOBOACIÓN 4x3

Destino industrial madeira de serra/chapa

Quenda 25 anos

Densidade inicial 833 pés/ha

EG2. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 833 - Repoboación con E. globulus 833 plantas (marco 4x3), con fertilización, 
sen protectores 2.520 € 1.410 €

1 833  Reposición de faltas de eucalipto e monda planta/roza total, 833 pés/ha 1.180€ 550 €

3 833 333 Desmesta. Roza previa e poda eucalipto (serra/chapa). Tratamento de 
restos 50 % de rúas 2.720 € 1.800 €

9 500 300 Rareo e tratamento dos restos. Densidade final 200 pés/ha 300 € 150 €

25 200 200 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

 TOTAL 7.310 € 4.270 €

EG2. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade alta IS23 Mecanizado 100 % 267,1 16.731 €

Calidade alta IS23 Manual 100 % 267,1 15.058 €

Calidade media IS19 Mecanizado 100 % 182,6 11.592 €

Calidade media IS19 Manual 100 % 182,6 10.433 €

Calidade baixa IS16 Mecanizado 100 % 131,1 8.423 €

Calidade baixa IS16 Manual 100 % 131,1 7.581 €

Calidade moi baixa IS12 Mecanizado 100 % 76,9 5.039 €

Calidade moi baixa IS12 Manual 100 % 76,9 4.535 €

EG2. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade alta IS23 Mecanizado 100 % 10,68 4.596 € 8.798 € 7,4

Calidade alta IS23 Manual 100 % 10,68 943 € 1.805 € 3,7

Calidade media IS19 Mecanizado 100 % 7,30 1.920 € 3.674 € 5,2

Calidade media IS19 Manual 100 % 7,30 -1.466 € -2.806 € 1,7

Calidade baixa IS16 Mecanizado 100 % 5,24 274 € 524 € 3,4

Calidade baixa IS16 Manual 100 % 5,24 -2.947 € -5.642 € 0

Calidade moi baixa IS12 Mecanizado 100 % 3,07 -1.478 € -2.829 € 0,6

Calidade moi baixa IS12 Manual 100 % 3,07 -4.524 € -8.659 € -1
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EN1 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Eucalyptus nitens. REPOBOACIÓN 3,5x2

Destino industrial madeira para pasta de celulosa

Quenda 13 anos

Densidade inicial 1.428 pés/ha

EN1. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 1.428 - Repoboación con E. nitens  1.428 plantas (marco 3,5x2), con 
fertilización, sen protectores 3.130 € 1.730 €

1 1.428 - Reposición de faltas de eucalipto e monda planta/roza total,  
1.428 pés/ha 1.270 € 600 €

3 1.428 - Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; 
manual na fila) 1.270 € 510 €

13 1.428 1.428 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

 TOTAL 6.260 € 3.200 €

EN1. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 529,9 13.777 €

Calidade alta IS16 Manual 100 % 529,9 12.400 €

Calidade media IS14 Mecanizado 100 % 417,8 10.863 €

Calidade media IS14 Manual 100 % 417,8 9.776 €

Calidade baixa IS12 Mecanizado 100 % 317,6 8.257 €

Calidade baixa IS12 Manual 100 % 317,6 7.432 €

Calidade moi baixa IS9 Mecanizado 100 % 190,1 4.942 €

Calidade moi baixa IS9 Manual 100 % 190,1 4.448 €

EN1. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 40,76 6.251 € 19.593 € 13,2

Calidade alta IS16 Manual 100 % 40,76 2.410 € 7.554 € 6,1

Calidade media IS14 Mecanizado 100 % 32,14 4.266 € 13.372 € 11

Calidade media IS14 Manual 100 % 32,14 624 € 1.956 € 3,9

Calidade baixa IS12 Mecanizado 100 % 24,43 2.492 € 7.811 € 8,4

Calidade baixa IS12 Manual 100 % 24,43 -973 € -3.049 € 1,4

Calidade moi baixa IS9 Mecanizado 100 % 14,62 235 € 736 € 3,7

Calidade moi baixa IS9 Manual 100 % 14,62 -3.004 € -9.416 € -1
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AFG-EN3 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Eucalyptus nitens. REPOBOACIÓN 4x2,5 

Destino industrial madeira para pasta de celulosa

Quenda 13 anos

Densidade inicial 1.000 pés/ha

AFG-EN3. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 1.000 - Repoboación con E. nitens 1.000 plantas (marco 4x2,5), con 
fertilización, sen protectores 2.640 € 1.460 €

1 1.000  Reposición de faltas de eucalipto e monda planta/roza total, 
1.000 pés/ha 1.220 € 570 €

3 1.000  Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; 
manual na fila) 1.270 € 510 €

13 1.000 1.000 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

 TOTAL 5.720 € 2.900 €

AFG-EN3. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 470,2 12.226 €

Calidade alta IS16 Manual 100 % 470,2 11.004 €

Calidade media IS14 Mecanizado 100 % 370,8 9.640 €

Calidade media IS14 Manual 100 % 370,8 8.676 €

Calidade baixa IS12 Mecanizado 100 % 281,8 7.328 €

Calidade baixa IS12 Manual 100 % 281,8 6.595 €

Calidade moi baixa IS9 Mecanizado 100 % 168,7 4.386 €

Calidade moi baixa IS9 Manual 100 % 168,7 3.947 €

AFG-EN3. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 36,17 5.494 € 17.220 € 13,2

Calidade alta IS16 Manual 100 % 36,17 1.998 € 6.263 € 5,9

Calidade media IS14 Mecanizado 100 % 28,52 3.733 € 11.699 € 10,9

Calidade media IS14 Manual 100 % 28,52 413 € 1.295 € 3,7

Calidade baixa IS12 Mecanizado 100 % 21,68 2.158 € 6.765 € 8,3

Calidade baixa IS12 Manual 100 % 21,68 -1.004 € -3.147 € 1,1

Calidade moi baixa IS9 Mecanizado 100 % 12,98 155 € 486 € 3,5

Calidade moi baixa IS9 Manual 100 % 12,98 -2.807 € -8.797 € -1
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Inda que a elección dun determinado proxecto de investimento forestal está condicionada pola especie, 
o modelo silvícola, a calidade de estación, o réxime de cortas e os prezos establecidos, na súa vertente 
económica o criterio de selección que se debe considerar vincúlase coa taxa de descontos de fluxo 
(“d”) elixida para o cálculo do valor actual neto (VAN). Segundo isto, propóñense os seguintes criterios:

 › Se TIR > d, o proxecto de investimento é aceptable. Neste caso a taxa de rendemento interno 
que obtemos é superior á taxa mínima de rendibilidade esixida ao investimento.

 › Se TIR = d, estase nunha situación semellante á que se produce cando o VAN é igual a cero. 
Neste caso o investimento poderá levarse a cabo se melloran as condicións da plantación e non 
hai alternativas máis favorables.

 › Se TIR < d, o proxecto non é viable desde un punto de vista económico ao non acadar a rendi-
bilidade mínima que se lle pide ao investimento.

Dentro da selección de escenarios viables, establecéronse tres niveis de viabilidade con TIR superior a 
d (no presente estudo maior a 3 %) para montes de eucaliptos: un nivel aceptable (3 ≤ TIR < 5), un nivel 
bo (5 ≤ TIR < 7) e un nivel óptimo (TIR ≥ 7).

No seguinte cadro resúmense os resultados das simulacións dos modelos utilizados neste traballo:

Análise económica e conclusións6

ESPECIE

Nº DE SIMULACIÓNS = 48

TIR ≥ 7 5 ≤ TIR < 7 3 ≤ TIR < 5 TIR < 3

(ÓPTIMO) (BO) (ACEPTABLE) (INVIABLE)

Eucalyptus globulus 9 3 6 14

Eucalyptus nitens 6 2 4 4

TOTAL SIMULACIÓNS 15 5 10 18

ESPECIE

% DE SIMULACIÓNS

TIR ≥ 7 5 ≤ TIR < 7 3 ≤ TIR < 5 TIR < 3

(ÓPTIMO) (BO) (ACEPTABLE) (INVIABLE)

Eucalyptus globulus 28 % 9 % 19 % 44 %

Eucalyptus nitens 38 % 12 % 25 % 25 %

TOTAL SIMULACIÓNS 31 % 10 % 21 % 38 %
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 › Como pode verse, o 62 % das simulacións realizadas sobre montes de eucalipto obteñen ren-
dementos viables e delas, vinte (67 %) presentan un rendemento bo ou óptimo.

 › Como é lóxico, as mellores taxas internas de retorno correspóndense con escenarios de calida-
des altas, traballos mecanizados 100 % e quendas de menor duración.

 › Considerando as dúas especies, o modelo que mellor rendibilidade económica manifestou é 
Eucalyptus globulus procedente de rexeneración natural, seguido de Eucalyptus nitens en plan-
tacións de densidade inicial de 1.000 pés/ha e en estacións de moi alta calidade.

Con todo, existen certas particularidades que fan oportuno realizar unha análise máis detallada por 
especies:

Eucalyptus globulus

 › O modelo que mellor se comportou nas simulacións é o EG1rn, rexeneración natural a partir de 
rebentos, con destino industrial para pasta de celulosa. A TIR acada un 17,2 % en montes de 
calidade alta, con crecemento medio anual de 23,43 m3/ha aos 15 anos e mecanización 100 %. 
Inda que o crecemento medio de EG1rn está moi cerca do modelo de plantación AFG-EG3 en 
montes de calidade alta, a rexeneración natural benefíciase dos menores gastos en silvicultura 
e dun retraso na necesidade de acometer os investimentos (os traballos comezan a realizarse 
a partir do terceiro ano da quenda). Con todo, é preciso lembrar que as ecuacións do simulador 
non están construídas para modelos de rexeneración natural.

 › O segundo modelo con mellor comportamento xeral é o AFG-EG3, plantación de baixa densidade 
con 833 pés/ha, con destino industrial para pasta de celulosa. A TIR acada un 11,3 % en montes 
de calidade alta, con crecemento medio anual de 23,74 m3/ha aos 15 anos e mecanización 100 %.

 › O modelo para madeira de “serra e chapa” obtén rendementos máis baixos ca os anteriores 
cun TIR máximo do 7,4 %. a consecuencia da maior duración da quenda e, en menor medida, 
do incremento do investimento a realizar.

 › Só as simulacións en montes de E. globulus de calidade alta ou media con terreos mecaniza-
bles presentan rendementos aceptables.

 › Nos montes de glóbulus nos que se combina unha baixa ou moi baixa calidade de estación coa 
necesidade de realizar as operacións de forma manual, ningunha das simulacións realizadas 
obtivo un rendemento viable.

Eucalyptus nitens

 › Os dous modelos teñen un comportamento económico moi semellante, tanto na plantación a 
1.428 pés/ha como na plantación a 1.000 pés/ha, ambas cun TIR de 13,2 % nas simulacións 
de montes de calidade alta e mecanizables, con crecementos medios superiores a 36 m3/ha 
aos 13 anos. Sen embargo, é necesario sinalar que o desembolso inicial é menor no modelo de 
densidade más baixa, cunha redución de custos do 17 %.

 › Estes rendementos económicos explican o predominio actual das plantacións de E. nitens ao 
ser os rendementos netamente superiores aos montes de eucalipto glóbulus nas mesmas ca-
lidades.
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 › En termos de rendemento económico, E. nitens amósase moi sensible ao grao de mecanización. 
As simulacións indican que, todos aqueles investimentos que se leven a cabo en montes que 
combinen una baixa calidade de estación co requisito de levar a cabo os traballos de forma 
manual, serán inviables desde unha perspectiva de rendibilidade financeira.

Valor esperado do solo (VES)

É un indicador que estima o valor actual dun terreo desarborado, considerando que se vai dedicar de 
forma permanente á produción de madeira seguindo un determinado modelo silvícola.

O VES estima o prezo límite a partir do que se pon en perigo a viabilidade económica do investimento 
se se teñen en conta as condicións de partida impostas. Neste estudo, elixiuse unha taxa interna de 
referencia superior ao 3 %. Polo tanto, se unha persoa pagase por un determinado terreo un prezo igual 
ao valor do VES do modelo silvícola elixido, a taxa interna de retorno do investimento completo (suma 
da compra do terreo e a realización dos traballos silvícolas) situaríase nun 3 %.

O valor esperado do solo será tanto maior canto máis alta sexa a TIR da simulación seleccionada. O seu 
valor pode ser negativo, isto sucede nos modelos silvícolas nos que o TIR é inferior á taxa de referencia 
establecida (3 %).

Conclusións

 › Con carácter xeral e á vista dos resultados das simulacións realizadas aos modelos silvícolas 
propostos, os investimentos que se leven a cabo para a produción de madeira de eucalipto, tan-
to se é para pasta de celulosa como para serra e chapa, requiren de boas calidades de estación 
e terreos mecanizables para que sexan viables desde o punto de vista económico.

 › Os montes de E. globulus de calidade baixa ou moi baixa non son viables.

 ›  En terreos non mecanizables os únicos montes de E. globulus que ofrecen rendibilidade son os 
procedentes de rexeneración natural de rebentos.

 › As plantacións de E. nitens para poder soportar investimentos en montes con calidade estacio-
nal baixa ou moi baixa, é preciso que os terreos non teñan dificultades de mecanización.

 › Con independencia de cal das dúas especies se plante, os montes de eucalipto de baixa ou 
moi baixa calidade de estación situados en terreos non mecanizables, nunca superan o limiar 
do 3 % de TIR. En consecuencia, os terreos destas características non deberan ocuparse con 
estas especies.

 › A igualdade de calidade estacional e de condicións de mecanización, os rendementos económicos 
nos modelos dirixidos á produción de madeira para pasta de celulosa presentan resultados moito 
máis atractivos ca os modelos dirixidos á produción de madeira de serra, desenrolo e chapa.

 › Á vista dos resultados obtidos, é destacable o alto rendemento de E. nitens que supera ampla-
mente os rendementos de E. globulus, tanto produtivos como económicos.

Santiago de Compostela, marzo de 2020
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Anexo. Prezos de traballos de repoboación e silvicultura

TRABALLOS REXENERACIÓN
CUSTOS POR HA

Manual Mecanizado

Roza, selección de rebentos eucalipto, densidade final 1.000 plantas. Tratamento restos 2.490 € 1.150 €

Repoboación con E. globulus 1.000 plantas (marco 4x2,5), con fertilización, sen protectores 2.720 € 1.550 €

Repoboación con  E. globulus 833 plantas (marco 4x3), con fertilización, sen protectores 2.520 € 1.410 €

Repoboación con E. nitens 1.428 plantas (marco 3,5x2), con fertilización, sen protectores 3.130 € 1.730 €

Repoboación con E. nitens 1.000 plantas (marco 4x2,5), con fertilización, sen protectores 2.640 € 1.460 €

Reposición de faltas de eucalipto e monda planta/roza total, 1.428 pés/ha 1.270 € 600 €

Reposición de faltas de eucalipto e monda planta/roza total, 1.000 pés/ha 1.220 € 570 €

Reposición de faltas de eucalipto e monda planta/roza total, 833 pés/ha 1.180 € 550 €

TRABALLOS SILVÍCOLAS
CUSTOS POR HA

Manual Mecanizado

Roza total a feito sobre mato 1.100 € 360 €

Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; manual na fila) 1.270 € 510 €

Rareo. Roza previa e poda eucalipto (serra/chapa). Tratamento de restos 50 % de rúas 2.720 € 1.800 €

Tratamento de restos tras corta final 590 € 360 €

Tratamento de restos corta tras rareo 300 € 150 €
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