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Análisis de las pequeñas y medianas empresas del sector

maderero de la provincia de Buenos Aires

(Analysis of the small and medium size companies (PyMEs)
of the wood sector of the province of Buenos Aires)

Bissio, M.A. (mbissio@infovia.com.ar)

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

RESUMEN: Desde fines de la década del ‘80 las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) madereras del país están en
crisis. Las causas principales de esta depresión se pueden analizar en dos condiciones: a) el mercado interno, que se
caracteriza por un bajo nivel de demanda, la informalidad en la cadena de pagos, la inexistencia de créditos para la
reconversión y capacitación, los altos costos de los insumos y una alta presión impositiva. b) el mercado externo, que
significa afrontar el alto costo de producción interno y la inexperiencia en la incorporación de mano de obra capacitada,
tecnologías y know how de procesos. El objetivo del presente trabajo fue analizar el ambiente empresarial maderero para
la formulación de la mejor estrategia competitiva y determinar si las empresas madereras de la Provincia de Buenos Aires
(Argentina) han avanzado mas allá de las fases tempranas del Planeamiento Estratégico. Con base en los datos del padrón
de la Dirección de Desarrollo y Promoción Industrial de la Provincia de Buenos Aires, se realizó una investigación exploratoria
con un cuestionario de tipo no estructurado, utilizado para efectuar entrevistas a los directores de Cámaras empresariales,
Asociaciones intermedias y Empresas. Para clasificar a las empresas encuestadas según su tamaño, se consideraron los
metros cúbicos anuales de consumo de madera, el número de empleados y el nivel de facturación anual. En el ámbito
empresarial existen tres aspectos actuales que deben tenerse en especial consideración y que son los siguientes: la
tendencia continua hacia mercados globales, la universalidad y celeridad del cambio tecnológico y la necesidad de operar
con formas más ágiles de liderazgo y organización para hacer frente con éxito a estos nuevos desafíos. Estas tres fuerzas
exigen que los empresarios, además de comprender los mercados domésticos habituales, desarrollen las sutilezas de
negociar en mercados extraños. Dichas fuerzas invasoras son las que están dando nueva forma a las industrias y
afectando intensamente los modos de competir. El paradigma del valor agregado en las PyMEs madereras consiste en
incorporar nuevos procesos o productos, entrar a mercados nuevos con problemáticas distintas, mayores competidores
y estándares y calidades diferentes. En una primera etapa, se debería lograr que los aserraderos elaboren eficientemente
una canasta de productos de primera y segunda transformación, tales como madera cepillada, machimbres y molduras, con
bajo costo y utilización óptima de la madera. En una etapa posterior es necesario la utilización de unidades empresariales
y de gestión que permitan flexibilizar el carácter de la oferta con mayor cantidad de productos, para enfrentar mejor las
variaciones en la demanda de los mercados destinatarios. Los empresarios más modernos del sector maderero, deberían
adoptar un enfoque estratégico, concentrando sus esfuerzos en satisfacer las necesidades y deseos que les permitan
aprovechar mejor sus ventajas. La conclusión del análisis es que sólo unas pocas empresas han cumplido con las primeras
fases del Planeamiento Estratégico, esto es, la presupuestación y el planeamiento financiero, pero como consecuencia de
una gestión pasada, es decir, sin intención previa. La mayoría de las empresas analizadas deberán enfrentar un proceso
de modernización a fin de acceder a las oportunidades comerciales que brinda el proceso de globalización.
ABSTRACT : Since the end of the 80´s, small and medium size wood companies of the country have been in crisis. The main
causes of this depression of small and medium size companies are: a) An internal market characterized by a low level of
demand, the informality of the payment chain, the lack of loans for reengineering and training, the high cost of raw materials
and services (electricity, fuel) and a high tax pressure. b) The external market means to face the high costs of internal
production and the inexperience in the incorporation of talented labor force, technologies and know-how processes. The
aim of this work is to analyze the entrepreneurial environment of the sawpit in order to establish the best competitive
strategy and to determine if wood companies of the Province of Buenos Aires have gone beyond the early steps of the
Strategic Planning. Based on data taken from the Direction of Development and Industrial Promotion of the Province of
Buenos Aires, a non-structured questionnaire has been used for an exploratory investigation, in-deep interviewing Directors
of entrepreneurial chambers, intermediate associations and companies. In order to classify companies based on their size,
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to be inquired, consumption in cubic meters per year, number of employees and the level of annual income have been
considered. Three items in the entrepreneurial scope have to be considered with special interest: the unstoppable tendency
towards global markets, the universality and velocity of technological changes, and the necessity to operate with more agile
forms of leadership and organization to come up against these new challenges. These powers require that, in addition to
understanding domestic markets that are familiar to them, entrepreneurs also develop the ability to negotiate in “strange”
markets. These invasive strengths are the ones that have given the markets a new shape and intensely affecting the way
of competing. The “added value paradigm” for PyMEs consist in the addition of new processes or new products, to enter
new markets with different problems, bigger competitors, standards and quantities. The first step should be that sawpits
efficiently elaborate a bunch of first and second transformation products, such as plane woods, dovetailed woods and
moldings at low cost and optimum use of the timber. In a further step it is necessary the use of entrepreneurial and
management units that permit the softening of the offering aspects with the biggest quantity of products, to better come up
against variations in the consignee markets demand. That is why the most modern entrepreneurs of the wood market should
adapt the strategic approach, concentrating their efforts in satisfying necessities and wishes that best permit to take profit
of their advantages and where their deficiencies show fewer problems. The conclusion of this analysis is that only a few
companies, as a consequence of a “past” action, in absence of a previous intention, have carried out the first steps of the
Strategic Planning: budget and financial planning. Most of the studied companies must undergo an up-date program in order
to accede to commercial opportunities that globalization process offer.

V4A-2

As florestas nacionais na Amazônia: uma consulta

a empresários madeireiros e a atores afins à política florestal

(National Forests in the Brazilian Amazon: a consultation
with stakeholders and actors related to the forest politics)

Barreto, P. (pbarreto@imazon.org.br)

Arima,E.; Verríssimo, A.

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia - Imazon, Brasil

RESUMO: O Governo Federal planeja ampliar em 50 milhões de hectares a área de Florestas Nacionais (Flonas) na
Amazônia Legal. Para orientar a implementação dessa política o Ministério do Meio Ambiente requisitou um estudo para
levantar as preocupações e sugestões de atores relacionados ao setor florestal incluindo empresários madeireiros,
ambientalistas, líderes sociais, profissionais liberais e pesquisadores. Esse trabalho apresenta os resultados deste estudo.
Noventa e seis empresários madeireiros, responsáveis pelo processamento de cerca de 14% da produção da Amazônia,
responderam o questionário. Oitenta por cento desses empresários apóiam a idéia de obter madeira das Flonas. Do
restante, 2% rejeitam essa política e 18% não tinham opinião formada sobre o assunto. O apoio majoritário dos empresários
as Flonas parece estar relacionado à escassez de matéria-prima nas principais regiões produtoras, a possibilidade de
adquirir matéria prima legalizada e de garantir estoques de madeira sem comprar terras. Os empresários entrevistados
divergem em relação à forma de administração das Flonas. Quarenta e um por cento preferem adquirir o direito de uso de
longo prazo da floresta (por exemplo, 30 anos) e assumirem a condução do manejo e exploração florestal. Entretanto, a
maioria dos empresários (56%) optou por um modelo estatal, no qual o governo é responsável pela condução do manejo.
Dezesseis por cento dos empresários madeireiros gostariam de comprar a madeira das Flonas já explorada. Três por cento
dos entrevistados não preferiram nenhum dos modelos de gerenciamento apresentados. Representantes da sociedade
civil e especialistas (acadêmicos, consultores) afins ao setor florestal foram também consultados. Quarenta e dois por
cento dos recipientes do questionário enviados por correio eletrônico responderam (isto é, 41 de 98). A grande maioria dos
entrevistados (83%) declarou-se favorável ou muito favorável à exploração florestal nas Flonas; enquanto que 15%
revelaram-se pouco favoráveis e apenas 2% foi contra a exploração das Flonas. As justificativas mais freqüentes dos que
apoiam a exploração das Flonas incluem a maior possibilidade de controle e ordenamento da atividade madeireira, proteção
de serviços ambientais da floresta, redução do risco fundiário para os empresários; e garantia da adoção do manejo. As
principais justificativas dos entrevistados pouco favoráveis à exploração de Flonas incluem a baixa capacidade institucional
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do governo para implementar uma política florestal na Amazônia; a falta de controle da exploração em áreas privadas e a
falta de segurança fundiária da região. O único entrevistado contrário à exploração das Flonas receia que essa política
promova a expansão da exploração em áreas remotas. No entanto, esse respondente declarou-se favorável à exploração
das Flonas em regiões ocupadas. Os atores afins ao setor florestal também divergem sobre os modelos mais apropriados
para o gerenciamento das Flonas. Mais da metade (54%) preferem um modelo no qual a empresa seja responsável pela
elaboração e condução do plano de manejo. O modelo de concessão no qual o governo maneja a floresta foi o preferido por
25% dos entrevistados. A coexistência de todos os modelos ou de alguns dos modelos foi sugerida por 6% dos entrevis-
tados; enquanto que 15% dos respondentes não consideraram nenhum dos modelos sugeridos apropriados.
ABSTRACT : The Brazilian Ministry of the Environment (MMA) has issued a plan to increase the area of National Forests in
the Amazon by 50 million hectares. The MMA commissioned a study to assess the concerns and opinions of stakeholders
related to such a policy. This paper presents the results of a consultation with stakeholders in the forest sector regarding
the National Forest policy. Ninety-six businessmen, whose company’s account for about 14% of the total timber production
in the Amazon, answered the questionnaire. Eighty per cent of the respondents support the idea of buying timber from
National Forests. Two per cent of businessmen reject such policy and 18% do not have a clear opinion about the subject.
The strong support from the timber industry to a National Forest policy seems to be related to the scarcity of raw material
in the main timber processing centers (e.g., eastern Pará and Mato Grosso), the possibility of buying legalized timber from
the National Forests and the potential for securing timber stocks for the future without buying land. The consulted
businesspeople presented different views on management of the National Forest. Forty-one percent prefer to buy long-
term (for example, 30 years) use rights and to conduct forest management by themselves. However, most loggers (56%)
prefer that the government be responsible for managing the forest. Only 3% of loggers did not choose any of the
management schemes presented in the questionnaire. Stakeholders from non-governmental organizations and experts
related to the forest sector were also consulted. Forty two percent of the questionnaire recipients asnwered (41 out of  98).
Most respondents (83%) were in favor of or highly in favor of logging in the National Forests; whereas 15% of respondents
were less in favor and 2% do not support logging in the National Forests. The most common justifications given by
respondents in favor of logging in the National Forests were: a greater possibility of controlling logging in public lands, a
greater possibility of protecting environmental services of forests and the reduction of land tenure risks which would favor
forest management. The most common justifications given by those less in favor of logging from National Forest were:
insufficient capacity of the Government to implement a National Forest policy, lack of control on logging in private lands and
land tenure instability in the Amazon. The only respondent against logging in National Forest fears that such policy would
stimulate the expansion of logging in remote Amazon frontiers. However, this respondent is in favor of timber harvesting in
the National Forests located in areas already occupied. Non-business stakeholders (NGOs, consultants, researchers) also
have multiple preferences on how to manage the National Forests. More than half (54%) of respondents prefer that the
timber companies be responsible for planning and implementing forest management. One quarter of respondents preferred
that the government be responsible for managing the forest, either directly or indirectly. Six percent of respondents
suggested the coexistence of several management schemes, and 15% of respondents were not in favor of any scheme
presented in the questionnaire.
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V4A-3

Análise fatorial como instrumento para a

identificação de características de ecoturismo.

(Factorial analysis as a tool for the
identification of ecotourism characteristics)

Silva, J.C.G.L.da (garzel@floresta.ufpr.br)

Amend, M.R.; Niefer, I.A.; Martins, G.

Universidade Federal do Paraná - UFPR, Brasil

RESUMO: A análise fatorial é uma técnica estatística multivariada que tem por objetivo agrupar variáveis que estão
altamente correlacionadas em grupos de variáveis chamados “fatores”. Assim, esta estatística permite a visualização de
“fenômenos” envolvendo diversas variáveis que seriam difíceis ou impossíveis de se visualizar sem o agrupamento.
(JONHSON - 1998). Os objetivos deste trabalho são o desenvolvimento de um modelo de avaliação de mercado turístico e
a identificação dos aspectos que orientam a dinâmica do ecoturismo, visando criar uma base para a formulação de
estratégias futuras voltadas à comunidade do parque de Superagüí no litoral paranaense. No caso do ecoturismo, a análise
fatorial permite classificar as características e elaborar associações de atividades, visando o desenvolvimento de produ-
tos que atendam melhor às expectativas dos visitantes. Os dados deste estudo foram obtidos através da aplicação de um
questionário Estruturado/ Não disfarçado aos visitantes do Parque do Superagüí. Foram avaliadas, entre outros, o nível de
interesse dos visitantes por atividades. O nível de interesse foi medido pela atribuição escores às atividades, que variaram
de 1 (não interessado) a 5 (Muito interessado). Com estes dados submetidos à análise fatorial, 6 fatores (de 21 variáveis
definidas) responderam por 60,9% da variância . Os fatores, após a análise realizada foram definidos como: 1) observação
da natureza, 2) contato com o mar, 3) atividades de grande esforço físico, 4) atividades de pequeno esforço físico, 5)
atividades culturais e 6) pescaria. No primeiro fator englobou-se a observação da paisagem, da flora e fauna; no segundo
fator a natação, o surfe e o mergulho; no terceiro as caminhadas médias, longas e pesadas; no quarto as caminhadas leves
e caminhadas curtas; no quinto a participação em pesquisa e participação em atividades locais; e no sexto fator reuniu-se
a pesca e as atividades noturnas. Os resultados atingidos nesta pesquisa sinalizam os interesses que estão dentro de um
mesmo conjunto e que podem colaborar, conjuntamente com outras análises, para a definição de segmentos prioritários
para o desenvolvimento de um programa de ecoturismo no parque de Superagüí. Processo esse que deve ser levado a
cabo através da elaboração de um plano estratégico de turismo comunitário dada às características sociais da região
estudada, não impedindo, todavia, o desenvolvimento de outras formas de turismo. Conclui-se finalmente que a análise
fatorial é uma ferramenta estatística que pode colaborar com sucesso no desenvolvimento de planos de identificação e
elaboração de segmentos de mercado, neste caso do mercado ecoturístico.
ABSTRACT : Factorial Analysis is a multivariate statistical technique that has for objective join variables that are highly
correlated in groups called factors. Thus, this statistics allows the visualization of “phenomenons” involving several
variables that would be difficult or impossible of visualizing without the grouping. (JONHSON - 1998). The objectives of this
work are the development of a model of evaluation of ecotourism market and the identification of the aspects that guide the
dynamics of the ecotourism, seeking to create a base for the formulation of future strategies aiming the community of the
park of Superagüí in the Paraná seacoast. In the case of ecotourism, the factor analyses allow us to classify the
characteristics and elaborate compounds of activities, seeking to develop products to meet visitor’s expectations. Data for
this study were obtained by mean of the application of a questionnaire (structured/ not disguised) to the visitors of the
Superagüí Park. The interest of the visitors in activities in the park (listed on chart 1) was evaluated, beyond other things. The
level of interest was measured attributing scores to the activities, varying from 1 (not interested) to 5 (very interested). With
this data submitted to factor analysis, it was found 6 factors joining 15 of the 21 firstly defined variables . These 6 factors
were responsible for 60.9% of the total variance explanation. These factors were defined as: 1) nature contemplation, 2)
marine activities, 3) high effort activities, 4) activities of small physical effort, 5) cultural activities and 6) fishing. The first
factor grouped the contemplation of landscape, flora and fauna; in the second factor: swimming, surfing and diving; in the
third mean, long and hard walks; Short and light walks in the fourth; in the fifth participation on research and in local activities;
in sixth night life and fishing were grouped. The results obtained by this research signal to the interests that are inside the
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same set that can collaborate, along with other analysis, to the identification of the sectors with more priority to the
development of a ecotourist program in the Superagüí Park. This process shall be carried out through the elaboration of a
community ecotourist strategic plan given the social characteristics of the studied region, not impeding though, the development
of other forms of tourism. Finally we conclude that the factor analysis is a statistical tool that can collaborate to the
development of plans for the identification of the market segments, on this case the ecotourism market.

V4A-4

Análise econômica da concentração no uso da madeira

tropical pelo setor das marcenarias de Rio Branco, Estado do Acre, 1996

(Economic analysis of the concentration on the use of tropical timber by the
joinery sector of Rio Branco, State of Acre- Brazil, 1996)

Gama e Silva, Z.A.G.P. (zenobiosilva@hotmail.com)

Fundação de Tecnologia do Estado do Acre-FUNTAC, Brasil

RESUMO: Este trabalho aborda o setor madeireiro de Rio Branco, no Estado do Acre. O seu objetivo maior é analisar,
economicamente, a concentração no consumo de madeira tropical pelas marcenarias naquele município. Os dados utiliza-
dos, neste estudo, advém de um levantamento em 77 indústrias de móveis atuantes, naquele setor, em 1996. A metodologia
adotada enfocou a identificação e análise dos seguintes valores: Relação de Concentração, Índices de Herfindahl-
Hirschman e Coeficientes de Entropia e de Gini. Os principais resultados obtidos foram: (1) o setor produtor de móveis de
madeira tropical de Rio Branco mostrava-se como um exemplo de um grupo de indústrias com um baixo grau de oligopolização
e (2) o segmento de marcenarias estudado apresentava um nível de concentração relativamente baixo no consumo de
madeira tropical.
ABSTRACT : This paper deals with the timber sector of Rio Branco, in the State of Acre, Brazil. Its main objective is to analyze
the concentration in the consumption of tropical wood by local joineries. Data used in this study came from a survey in 77
joineries acting in that sector in 1996. The methodology adopted focused the identification and analysis of the following
values: Concentration Ratio, Herfindahl-Hirschman Index and Entropy and Gini Coefficients. The main results obtained
were:  (1) the sector of joineries in Rio Branco was an example of a group of industries with a low grade of oligopoly and
(2) the segment of studied joineries had a low level of concentration in the consumption of tropical logs.
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V4A-5

Aspectos econômicos da exploração de Aniba rosaeodora

Ducke (Pau-rosa) no Estado do Amazonas

(Aspectos económicos de la explotación de Aniba rosaeodora
Ducke en el estado de Amazonas)

Leite, A.M.C. (angela@cpaa.embrapa.br)

Campelo, F.R.

Embrapa Amazônia Ocidental, Brasil

RESUMO: Aniba rosaeodora Ducke é uma espécie amazônica de valor sócio-econômico, ocupando o terceiro lugar da
pauta de exportação regional, perdendo apenas para a borracha (Hevea brasiliensis) e a castanha (Bertholletia excelsa).
A espécie é amplamente utilizada pelas indústrias de perfumaria e ainda hoje possui mercado garantido para o óleo
essencial produzido à partir da madeira, envolvendo a derrubada de árvores. Atualmente, o único Estado amazônico que
ainda contribui com a exportação de pau-rosa é o Amazonas, sendo que poucos Municípios participam, no momento, da
retirada ocasional da madeira para a produção de essência. A espécie foi incluída, pela Portaria no. 37-N de 03 de abril de
1992, na lista do IBAMA como espécie ameaçada de extinção, o que gerou medidas drásticas quanto ao modelo atual de
exploração. Um estudo envolvendo informação sobre a quantidade anual de essência produzida e o valor das exportações
desse produto são fornecidos, visando avaliar o atual sistema de exploração e contribuir para o aspecto econômico de um
novo modelo de manejo sustentado dessa espécie, permitindo a continuidade das exportações.
ABSTRACT : Aniba rosaeodora Ducke es una especie amazonica de valor socio-económico, ocupando el tercer lugar en
la pauta de exportación regional, perdiendo solamente para el caucho (Hevea brasiliensis) e la castaña (Bertholletia
excelsa). La especie és extensamente utilizada por las industrias de perfumería e hoy todavía tiene mercado garantizado
para el aceite esencial produzido de la madera, implicando el abate de árboles. Actualmente, el único Estado que todavía
contribue con la exportación de A. rosaeodora és el Amazonas, aunque pocas ciudades participan, en el momento, de la
retirada ocasional de madera para produción de la esencia. La especie está incluza, por la Portaria # 37-N, de abril-03/1992,
en el listage del IBAMA como uma  especie amenazada de extincción, fato que generó medidas drásticas con relación a los
moldes actuales de explotación. Um estudo envolviendo información sobre la cantidad anual de esencia produzida y el valor
de las exportaciones de este producto son provee, teniendo como objetivo la evaluación del actual sistema de explotación
e contribuición a los aspectos económicos de um nuevo modelo de manejo sostenido de esta especie, permitiendo la
continuidad de las exportaciones.
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V4A-6

Aspéctos econômicos, Sociais e Ambientais da

Utiização de Biomassa Florestal para Fins Energéticos

no Estado do Ceará, Paraíba e Pernambuco

(Aspectos Económicos, Sociales y Ambientales de la
Utilización de Biomassa Forestal para Fines Energéticos en

los estados de Ceará, Paraíba y Pernambuco - Brasil)

Lima, C.R (crlima16@hotmail.com)

Paes, J.B.; Araújo, G.T.

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Brasil

RESUMO: A biomassa tem sido uma importante fonte de energia renovável, quer a nível mundial, de Brasil e dos estados da
Região Nordeste do Brasil. Contribuindo com cerca de 20% do consumo final energético do Brasil. No presente artigo são
tratados os aspéctos econômicos, sociais e ambientais da utilização de biomassa florestal para fins energéticos no Estado
do Ceará, Paraíba e Pernambuco.
ABSTRACT : La biomassa hay sido una importante fonte renovable de energia, sea en nível mundial, de Brasil y para todas
los estados de la Región Nordeste de Brasil. La energia proveniente de la biomassa hay contribuyido con más o menos 20
porciento del gasto energético de Brasil. En este trabajo, son considerados los aspectos económicos, sociales y ambientales
de la utilización de biomassa forestal para fines energéticos en los estados de Ceará, Paraíba y Pernambuco - Brasil.

V4B-1

Tecnologias Limpas e Sustentáveis para Aproveitamento de Resíduos Florestais

(Sustainable and Clean Technologies for Forest Residues Utilization)

Teixeira, L.C. (lct@cetec.br)

Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC, Brasil

RESUMO: Os resíduos florestais (galhos, folhas, cascas, etc.) gerados pelas empresas de diversos segmentos industriais
de base florestal, não têm sido aproveitados corretamente devido ao desconhecimento ou a não existência de tecnologias
disponíveis para serem prontamente transferidas, ou têm sido utilizados de forma menos valorizada como na queima direta
em sistemas de co-geração de energia. Através de uma melhor compreensão e proposição de alternativas ecologicamente
limpas de utilização sustentável desses materiais lignocelulósicos obtém-se uma agregação de valores ao processos
produtivos convencionais e conseqüente benefício ao meio ambiente. As descrições de novas tecnologias e relativos
dados de mercado para produção de insumos não convencionais, tais como: novos materiais poliméricos biodegradáveis,
compósitos fibro-resínicos, adubos orgânicos potencializados, combustíveis líquidos, concentrados vitamínicos, isumos
químicos e farmacêuticos, serão apresentados neste trabalho.
ABSTRACT : Forest residues (branches, leaves, bark, and others) generated by forest-based industries, have not been
used properly because some technologies are not readily available to be transferred or have been commonly used as solid
fuel in cogeneration facilities. Based on environmentally sustainable and clean technologies for using these valuable
lignocellulosic materials, we might add value to the existent commercial processes and also cause benefits to the environment.
The process descriptions and market data for the production of non conventional commodities, such as: biodegradable
polymeric materials, fibre-resin composites, humus, liquid fuels, vitamin concentrates, chemicals and pharmaceuticals,
obtained from forest residues will be presented in this work.



168  nnnnn  I SIAGEF - Porto Seguro - De 04 a 07 de Julho de 2001

V4B-2

Investimentos em projetos agro-florestais de seqüestro de carbono

(Investments on agro-forestry projects of carbon capture)

Rocha, M.T. (matrocha@esalq.usp.br)

Bueno, A.; Manfrinato, W.

Universidade de São Paulo - ESALQ, Brasil

RESUMO: Vários são os projetos de seqüestro de carbono que já estão sendo propostos no Brasil. Nenhum deles tem a
aprovação do governo brasileiro e poderão não ser elegíveis para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Alguns
não tem o objetivo da comercialização dos Certificados de Redução de Emissão (CRE), enquanto que outros dependem
exclusivamente desta comercialização para a sua implantação. Estes projetos estão gerando early credits, que estão
sendo negociados no Grey market. Esta iniciativa tem como visa atender basicamente aos objetivos de demonstrar uma
atitude pró-ativa; de servir como um exercício de learning-by-doing como preparação para o mercado que irá se formar; de
especulação de preços; de um hedge parcial; e, de desenvolver novas oportunidades de negócios e vantagens compara-
tivas. Para garantir aos investidores, tanto internos como internacionais, que os recursos destinados a investimentos
ecológicos serão corretamente utilizados, nosso governo necessita incorporar o conceito de desenvolvimento sustentado
à lei brasileira. Ao desenhar a Cédula de Investimento Ambiental (CIA), instrumento que poderá vir a ser um novo derivativo
ambienta, cuidou-se de não apenas vinculá-la ao inovador conceito de nova consciência ecológica, mas também de
assegurar que, em nosso país, o processo de homologação de investimentos voltados para o meio ambiente atenda
plenamente ao conceito de full disclosure. Os instrumentos de mercado, como a CIA, servirão apenas como mecanismos
para minimizar o problema. Os investimentos florestais para a mitigação do aquecimento global, devem ser vistos como
complementares ao esforço global para a redução da utilização de combustíveis fósseis, e não como substitutos. O
controle total sobre as emissões de CO2 somente irá ocorrer quando houver um controle rígido sobre a utilização de
combustíveis fósseis. A solução definitiva irá ocorrer apenas com mudanças no paradigma tecnológico e de desenvolvi-
mento.
ABSTRACT : Many projects of carbon capture proposed in Brazil. None of them have the approval of the Brazilian
government and cannot be eligible to the Clean Development Mechanism (CDM). Some of them do not intend to trade the
Emission Reduction Certifies (ERC), and others will depend on the trade to get started. These projects are generating early
credits, that are traded in a Grey market. This early trade occurs for many reasons: to demonstrate a proactive approach
to environmental management and the greenhouse issue; as a learning-by-doing exercise in preparation for more extensive
trading in the future; as speculation that purchased credits will eventually be officially certified and will appreciate in value;
as a partial hedge against the risk of future binding emission constraints; to develop new commercial opportunities; to
develop potential competitive advantage. To guarantee to investors, internal and external, that the environmental resources
will be efficient, the Brazilian government needs to incorporate the concept of sustainable development in the legislation. The
Environmental Investment Bill is an instrument that can be a environmental derivative. It has the sustainable development
concept and the full disclosure concept. The market instruments only will minimize the problem. The forestry investments to
mitigate the global warming must be complemented with the reduction of oil fuel consumption. The total control of the CO2

emissions only will happen when a strong control over the oil fuel exists. The final solution will be a change in our
technological paradigm.
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V4B-3

Alternativas de produção agroflorestal para pequenas

propriedades do litoral Paranaense

(Agroforestry alternatives for Small properties in the
Coastal Region of the Paraná State, Brazil)

Stridsberg, I. (sirene@mps.com.br)

Negrelle, R.; Hoeflich, V.; Stridsberg, B.

Universidade Federal do Paraná, Brasil

RESUMO: Neste trabalho são elaboradas e quantificadas quatro alternativas de produção para as pequenas propriedades
do Litoral Paranaense. As limitações atuais de ordem legal e de infraestrutura dificultam a sobrevivência dos moradores
locais. Procura-se portanto novas opções de renda atendendo aos mercados não tradicionais como o mercado medicinal.
O manejo sustentável de espécies nativas arbóreas da Floresta Atlântica com utilidade medicinal oferece grandes possibi-
lidades de convivência não predatória com a natureza. Palavras chave: Floresta Atlântica, espécies arbóreas com utilidade
madeireira e medicinal, manejo sustentável, sistema agroflorestal, otimização da renda nas pequenas propriedades.
ABSTRACT : The aim of the study was to develop agroforestry alternatives for low income small farm owners in the coastal
region of Paraná State. Determine the best combination of Forestry and traditional agricultural crops, with the level of
technology available to low income small farm owners. Determine the improvement of the income when the Forestry activity
is focused on the market of medicinal usage of the tree excluding traditional wood products. Sustained yield management
of native wood species with characters adequate for medical utilization opens up a gateway for a harmonic life between
man and nature.

V4B-4

Modelação de dados e desenvolvimento de tecnologias de informação

no âmbito do inventário florestal de áreas de grande dimensão.

(Data modeling and development of information technologies in the
framework of the inventory of large forest areas)

Ribeiro, R.P. (ruipribeiro@isa.utl.pt)

Borges, J.G.; Paul, J.U.; Moreira, J.

Instituto Superior de Agronomia, Portugal

RESUMO: A análise da sustentabilidade da gestão florestal e da sua articulação com outras utilizações do território exige
que os responsáveis pela tomada de decisão considerem um volume imenso de dados e de informação. Neste contexto, os
inventários florestais nacionais, constituem uma base indispensável para o desenvolvimento de estratégias e de políticas
regionais ou nacionais. O processo de estruturação e implementação fisica de um modelo de dados provenientes do
inventário florestal é determinante para a produção eficiente de informação de apoio à tomada de decisão. Este artigo
apresenta resultados de investigação com vista ao desenvolvimento do modelo de dados relativo ao inventário florestal
nacional português. Este desenvolvimento privilegiou a robustez, a segurança e a flexibilidade necessários para o
armazenamento de um volume substancial de dados provenientes de ecossistemas muito diversos que se distribuem por
uma área de aproximadamente 3 x10^6 ha. Para além disso, procurou-se confrontar problemas de redundância de
informação, por forma a permitir uma consulta rápida e um processamento eficiente dos dados. Este artigo analisa também
a implementação do modelo de dados para o inventário florestal nacional português em SQL Server. Refere-se, de forma
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específica, o esquema de administração do sistema, a metodologia para importação dos dados (datawarehouse) e o
processo de cálculo para tratamento de dados e apresentação de resultados a vários níveis de agregação espacial
(datamining). Testa-se e demonstra-se a utilização do sistema com recurso à caracterização do país em termos de
existências florestais.
ABSTRACT : The assessment of the sustainability of forest resources management and the trade-off analysis between
competing land uses requires researchers and decision-makers to consider an increasing volume of data and information.
In this framework, national forest inventories provide the basis for the development of both regional and national strategies
and policies. The modelling of inventory data and its physical implementation are crucial for the efficient generation of
relevant information and its successful transfer to appropriate users. This paper presents results from research aiming at
the development of a data model for the portuguese national forest inventory. Emphasis was on building a robust, secure
and flexible model that might store data from a wide range of forest ecosystems expanding over an area of, approximately,
3 x10^6 ha. Redundancy problems were also confronted in order to allow for efficient data processing and successful data
transfer. This paper further analyses the SQL Server implementation of the data model for the portuguese national forest
inventory. Specificaly, the database administration functions, the methods for data import (datawarehouse) and for data
processing at various levels of spatial aggregation (data mining) are discussed. Finally, for testing and demonstration
purposes, the system is used to generate inventory information. Results are presented.

V4B-5

Um Sistema de Inventário Florestal flexível e de

grande porte - um desafio complexo

(A flexible and large scale Forest Inventory
System - a complex challenge)

Nobre,S.R. (srnobre@hotmail.com)

Morato,J.C.; Assis,M.L.R.; Rodriguez,L.C.E.

Athena Recursos Naturais, Brasil

RESUMO: A International Paper possui atualmente uma área florestal plantada de aproximadamente 205.000 hectares
distribuídos em quatro estados brasileiros: Amapá, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. O manejo dessa extensa área
exige a medição, armazenamento e análise periódica de dados obtidos em aproximadamente 20.000 parcelas de inventário
florestal. A empresa possui um sistema informatizado de Inventário Florestal há vários anos. Os primeiros sistemas eram
altamente dependentes de um programa estatístico de grande porte e de um mainframe para análise das informações. A
grande quantidade de dados, que por si só já é um fator que agrega grande complexidade ao sistema, aliado à diversidade
dos procedimentos envolvidos, criou a necessidade de uma evolução e a demanda por um sistema dedicado, flexível e
eficiente que fosse capaz de absorver as diferenças de gestão e cálculo do inventário entre os estados. O objetivo deste
trabalho é descrever a versão atual do sistema que administra e processa essas informações. Serão descritos os
processos (i) de estratificação da área a ser inventariada por quaisquer variáveis existentes no cadastro florestal; (ii) de
re-estratificação a partir de bases de estratificação diferentes; (iii) de criação de roteiros de cálculo onde o usuário pode
criar variáveis e modelos envolvendo expressões matemáticas e sentenças de consulta ao banco de dados; (iv) de
interpretação de expressões matemáticas para o uso de modelos biométricos de prognose e projeção de produção; (v) de
cálculo de simulações; (vi) de definição de rotinas de consistência; e (vii) de geração de consultas e relatórios.
ABSTRACT : International Paper manages approximately 205.000 hectares of planted forests in Brazil, which are distributed
in four states: Amapá, Mato Grosso do Sul, São Paulo and Paraná. The management of such large areas imposes the
measurement, storage and periodical analysis of inventory data taken from approximately 20.000 inventory plots. The
company has been using computerized forest inventory systems for several years. The first systems were highly dependent
on statistical programs installed on a mainframe. The large amount of data, which is already an important source of
complexity, and the diversity of procedures involved, brought the necessity to evolve and the need of a more dedicated,
flexible and efficient system, capable to assimilate the different characteristics of the task in each Brazilian state. The
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objective of this paper is to describe the last version of the inventory system used by International Paper. The following
processes are described: (i) stratification of area to be cruised according to any variable defined in the system; (ii) re-
stratification maintaining different stratification basis; (iii) creation of calculation routines, based on SQL commands or on a
language which is similar to Pascal, to mathematically transform and process data in the system; (iv) definition of biometrics
models; (v) simulations; (vi) definition of routines for consistency; and (vii) generation of reports.

V4B-6

O uso de ferramentas de suporte à decisão - OLAP

e Data Mining - na análise de sistemas florestais

(The use of decision support systems - OLAP
and Data Mining - in the analysis of forest databases)

Mantovani, R. (roberto.mantovani@veracel.com.br)

Lima, L.E.M.L.

Veracel Celulose S/A, Brasil

RESUMO: Os sistemas florestais no Brasil passaram nos últimos anos por alterações significativas. O uso da tecnologia
cliente-servidor e a integração das diversas bases de dados florestais trouxeram uma melhora considerável para o
gerenciamento das informações das áreas de pesquisa, inventário, silvicultura, suprimento de madeira, etc. A ampla
possibilidade do gerenciamento integrado das informações florestais tem trazido benefícios para otimizar os processos
florestais e apoiar os programas de melhoria de produtividade. Diversas empresas do setor têm realizado expressivos
investimentos nesta área e começam a colher os resultados e perceber o diferencial competitivo que estes sistemas podem
trazer. Contudo, o grande volume de informações que os sistemas florestais manipulam se tornam, ao mesmo tempo, os
benefícios e os problemas desta questão. Conseguir extrair as informações necessárias com a rapidez e a eficiência
exigidas pela dinâmica dos negócios nos dias de hoje torna-se o grande desafio. Para resolver estes problemas e adicionar
ainda componentes que permitam a descobrimento “automático” de conhecimento, propomos aqui a utilização de duas
tecnologias: o OLAP, ou processamento analítico de dados multidimensionais, e o Data Mining, que é o processo de
vasculhar grandes bases de dados para encontrar padrões antes desconhecidos. Com base nos conceitos de modelagem
multidimensional propostos por Ralph Kimball, desenvolvemos uma base OLAP que se mostrou capaz de responder
diversas questões do negócio “plantação de eucaliptos”, dentre as quais se destacam: -Qual a combinação de clone, solo,
plantio, rotação e índice pluviométrico que resulta em maior produtividade? -Qual a área plantada por clone, solo, rotação,
situação de plantio e talhão? -Qual é o custo e a freqüência de incêndios, ataques de lagartas ou formigas, detalhados por
clone, solo, rotação, situação de plantio e talhão? Vale citar que esta base de dados permite o acesso mais rápido a
diversos tipos de informação visto que tem como objetivo subsidiar decisões, sendo, portanto, otimizada para consultas, ao
contrário dos sistemas comumente em uso, os quais estão otimizados para a execução das diferentes tarefas da própria
operação. Complementando a base OLAP, utilizamos técnicas de data mining tais como árvores de decisão, análise de
cluster e tabelas de decisão para detalhar ainda mais a influência de variáveis independentes tais como o tipo de clone
plantado, o tipo de solo, a ocorrência de incêndio, entre outras, na variável dependente incremento médio anual. Para efeito
do estudo, utilizamos a ferramenta MindSet, desenvolvida pela empresa americana SGI. O uso de técnicas de Data Mining
aliado ao uso de bases OLAP traz possibilidades de testarmos hipóteses, abrindo um campo para experimentações na
própria base de dados. Seria possível avaliar com mais eficiência o uso de manejos diferenciados e materiais genéticos
mais diversificados. Outra grande aplicação de modelos preditivos é a prevenção de incêndios e ocorrências de pragas.
Como exemplos de modelos descritivos, agrupamento ou associação, podemos citar o reconhecimento de padrões que
determinam a melhor produtividade florestal, a resistência do clone a fatores externos, o subconjunto de fatores vinculados
a perda de produtividade, etc. O uso conjunto destas ferramentas para a análise avançada das informações pode
contribuir para reduzir os custos de implantação e colheita e ainda potencializar o processo de melhoramento genético.
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ABSTRACT : In the last years, the forest systems in Brazil have passed by significant changes. The use of the client-server
technology and the integration of the diverse forest databases brought a considerable improvement in management of the
information of such areas like research, inventory, silviculture, wooden supply, and so on. The ample possibility of the
integrated management of the forest information has brought benefits to optimize the forest processes and to support the
programs of productivity improvement. Many companies of the sector have carried numerous investments in this area and
started to analyze the results and to perceive the competitive differential that these systems can bring. However, the great
volume of information that the forest systems manipulate, becomes at the same time, the benefits and the problems of this
issue. Extract the necessary information with the rapidity and the efficiency demanded by the dynamics of the businesses
becomes the great challenge. To solve these problems and to add still a component that allows “the automatic” discovery of
knowledge, we considered the use of two technologies: the OLAP, or analytical processing of multidimensional data, and
the Data Mining, that is the process to search great databases to find unknown patterns. On the basis of the concepts of
multidimensional modeling considered by Ralph Kimball, we develop an OLAP database that showed capable to answer
diverse questions of the eucalyptus plantation business, such as: - Which are the combinations of clone, soil, plantation,
rotation, cycle and pluviometric index that results in higher productivity? - What is the area planted for clone, soil, rotation,
cycle and stands? - What are the costs and frequencies of fires, attacks of insects, detailed by clone, soil, rotation, cycle
and stand? Its important to cite that this database allows fast access to the diverse types of information since it has the
objective to subsidize decisions, being, therefore, optimized for queries, in contrast of the systems commonly in use, which
are optimized for the execution of the different tasks of the proper operation. Complementing the OLAP databases, we use
data mining techniques such as decision trees, cluster analysis and decision tables to detail even more the influence of
independent variables such as the type of clone planted, the type of soil, the fire occurrence, among others, in the
dependent variable mean annual increment. For effect of the study, we use the MindSet tool, developed by the American
company SGI. The use of Data Mining techniques together with OLAP databases brings possibilities to test hypotheses,
opening a field for experimentation in the database itself. It would be possible to evaluate more efficiently the use of
differential silviculture techniques and more diversified genetic material. Another use of predictive models is the prevention
of fires and occurrences of plagues. As examples of descriptive models - clustering or association - we can cite the
recognition of patterns to determine the best forest productivity, the clone resistance to external factors, the subset of
factors related to the loss of productivity, an so on. The joint use of these tools for the advanced analysis of information can
contribute to reduce the costs of plantation and harvesting and still make beneficial additions to the process of genetic
improvement.

V5A-1

Análise da cadeia produtiva do xaxim (Dicksonia

sellowiana) no Estado do Paraná

(Analysis of xaxim�s productive chain (Dicksonia
sellowiana) in the Parana State)

Santos, A.J.dos (ajsantos@floresta.ufpr.br)

Chotguis, J.; Mielke, E.

Universidade Federal do Paraná - UFPR, Brasil

RESUMO: A Dicksonia sellowiana, mais conhecida por xaxim, ocorre em meio as florestas da América Central e do Sul e
no Estado do Paraná é encontrada nas Regiões Centro e Sul, entre a vegetação remanescente da Mata Atlântica e da Mata
de Araucária. Há muitos anos a comercialização do xaxim no mercado de plantas ornamentais se tornou fonte de renda
para vários agentes econômicos. O processo de produção do xaxim inicia-se pela extração da planta, no ecossistema
florestal, a qual é transportada aos locais de manufatura de vazos, estacas, placas e pó. Existem atualmente no Paraná 15
unidades industriais produzindo mensalmente cerca de 1,1 milhão de vasos, provenientes da extração de aproximadamen-
te 140 mil plantas de xaxim. A comercialização do xaxim se concentra nas indústrias e em 09 compradores configurando-
se em uma estrutura de mercado oligopolísta tanto em nível industrial como atacadista. Em função disto, a cadeia produtiva
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do xaxim é uma cadeia simplificada existindo poucos agentes participantes em todos os níveis, com exceção do comercio
varejista. Em função do grau de concentração o canal de comercialização é bem simples, ou seja à partir do extrator a
matéria prima se dirige a industria, em seguida passa pelo comercio atacadista e finaliza no comércio varejista representa-
dos principalmente por floricultoras, aviários e supermercados. Os preços praticados pelo mercado durante o ano 2000
foram os seguintes: no proprietário R$ 0,20, na fabrica R$ 0,80, no atacadista R$ 2,00 e no consumidor R$ 3,60. As margens
de comercialização são de 17% para o proprietário, 34% para o atacadista e 45% no comercio varejista. O atacadista
apropria-se de 34% do preço pago pelo consumidor e o varejista detém 45% do mesmo. A comercialização é assim
responsável por 79% da formação do preço final de venda do produto no mercado consumidor. A extração e a exploração
econômica do xaxim pela industria artesanal e pelo comércio atacadista e varejista, tem mantido uma curva de crescimento
constante. A demanda pelos produtos obtidos à partir desta espécie tem crescido com o aumento populacional dos centros
urbanos do Paraná e de estados vizinhos. Sua popularidade no estado está em alta influenciada por medidas legais
tomadas pelos estados vizinhos que proíbem ou pelos menos restringem sua extração e comercialização. A escassez da
matéria prima ainda não é sentida no varejo mas a indústria, para manter e ampliar o volume de produção, têm arcado com
custos de transporte cada vez maiores, uma vez que as florestas situadas nas proximidades já não possuem mais estoque
suficiente. O Paraná tem atendido boa parte da demanda de estados que não produzem xaxim e daqueles que já proibiram
sua extração e comercialização, como é o caso de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A tendência é que à medida que
diminui a disponibilidade de matéria prima, o negócio torne ainda mais rentável, representando um ciclo que somente
terminará caso venha ocorrer a total extinção da espécie nas florestas do Paraná.
ABSTRACT : The specie Dicksonia sellowiana, the well-known xaxim, occurs in Central and South American forests and
in Paraná State it is observed in the Center and South Regions, between the remaining vegetation of the Mata Atlantica and
of the Mata de Araucaria. The production process of xaxim begins in the plant extraction, inside the forest ecosystem, and
transportation to the manufacture facilities of the vases, stakes, plates and dust. There are in Paraná State 15 xaxim product
industries, producing monthly about 1,1 million units (vases), resulting of the extraction of about 140 thousand plants. In
Parana State xaxim commercialization concentrates in industries and in 09 buyers (wholesale) configuring in a oligopoly
market structure so much in industrial level like wholesale. Therefore, xaxim’s productive chain is a simplified chain, with
few participant agents in all levels, except for the retail. The commercialization channel is simple, that means, from the
extractor the raw material directs to the industry, it soon after passes through the trade wholesale and concludes in the
retailer commerce represented by florists, agristores and supermarkets. The prices practiced by the market in 2000 are as
follow: in the owner R$ 0,20, in the manufactures R$ 0,80, in the wholesaler R$ 2,00 and in the consumer R$ 3,60. The
commercialization margins belong to 17 % to the owner, 34% to the wholesaler and 45% in the trade retailer. The wholesaler
stays with 34 % of the price payed by the consumer and the retailer detains 45% of the same. The commercialization is thus
responsible for 79% of the product sale final price formation in the consuming market. Xaxim extraction in the Paraná forests
and its economic exploration by the homemade industry and by the wholesale and retailer commerce, has been keeping a
constant growth curve. The demand by the products obtained from this species has been growing with the increase of the
population of the urban centers of Paraná and of neighboring states. Xaxim’s popularity in Paraná State is in high influenced
for legal measures taken by the neighboring state that prohibit or by the less restrict its extraction and commercialization. The
raw material shortage is not yet felt in the retail. But the industry, to keep and even to enlarge the production volume, is
assuming higher transportation costs every time, once the forests situated in the proximities do not own enough stock.
Paraná has been attending good part of state demand that do not produce xaxim and of those that already prohibited it’s
extraction and commercialization, as it is Santa Catarina’s case and Rio Grande do Sul. The tendency is just that as
decreases the raw material availability, the business becomes more profitable, representing a cycle that will only stop in
case of xaxim’s total extinction from the Paraná forest.
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V5A-2

Acácia-Negra, Bracatinga, Eucalipto e Erva-Mate: espécies

florestais para produtores rurais do sul do Brasil

(Black Wattle, Bracatinga, Eucalyptus and Erva-Mate: forest
species fora agricultural producers in Southern Brazil)

Rodigheri, H.R. (honorino@cnpf.embrapa.br)

Graça,L.R.

Embrapa Floresta, Brasil

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar indicadores de custos, produtividade e rentabilidade econômica de
espécies florestais de rápido crescimento e retornos para produtores rurais da região sul do Brasil. As atividades florestais
analisadas foram a acácia-negra no sistema de produção plantada solteira no espaçamento de 3m x 1,5m (2.222 plantas/
ha); bracatinga no sistema de regeneração natural; erva-mate solteira, no espaçamento de 3m x 1,5m (2.222 plantas/ha) e
eucalipto solteiro, no espaçamento de 3m x 2m (1.666 plantas/ha). Os dados foram obtidos de levantamentos junto a
produtores rurais dos Estados do Paraná (bracatinga, erva-mate e eucalipto), Santa Catarina (erva-mate e eucalipto) e Rio
Grande do Sul (acácia-negra, erva-mate e eucalipto). A análise abrange um período de 7 anos com corte raso para a
acácia-negra (casca para a produção de tanino e madeira), a bracatinga e o eucalipto com madeira para energia e a erva-
mate com corte (colheita) anual a partir do segundo ano até o ano sete, embora a produção da erveira pode estender-se
para 20 anos ou mais e, portanto, com rentabilidade potencialmente maior da apresentada neste trabalho. A rentabilidade
econômica foi medida através da Taxa Interna de Retorno (TIR) e do Valor Presente Líquido (VPL), critérios tradicionais para
esse tipo de análise. Adicionalmente utilizou-se o Valor Equivalente Anual (VEA) para a visualização da rentabilidade anual
das respectivas alternativas de produção analisadas neste trabalho. Os principais resultados apontam para os altos
custos de implantação ou primeiro ano para a acácia-negra (R$ 403,88/ha), erva-mate (R$ 1.060,70/ha) e eucalipto (R$
518,10/ha) comparados com a bracatinga com apenas (R$ 11,40/ha ). A explicação dos maiores montantes das três
primeiras alternativas referem-se aos elevados custos com mudas, mecanização (preparo do solo) e mão-de-obra no
plantio e tratos culturais (combate a formigas e capinas). As produtividades médias/ha.ano foram: acácia-negra (2,2 t de
casca e 25,7 st. de madeira), bracatinga (25 m estereos de madeira), eucalipto (35 m3 de madeira) e erva-mate (350
arrobas de erva verde). As Taxas Internas de Retorno (TIR) foram: acácia-negra (46,01%), bracatinga (38,88%), erva-
mate (29,57%) e eucalipto (21,83%). O VPL para as quatro atividades foi: acácia-negra (R$ 2.400.35/ha), erva-mate (R$
1.679,12/ha), eucalipto (R$ 820,35/ha) e bracatinga (R$ 70,12/ha). Por sua vez, o critério do VEA com o mesmo ordenamento
do VPL, apresentou as seguintes rentabilidades anuais: acácia-negra (R$ 429,99/ha), erva-mate (R$ 300,79/ha), eucalipto
(R$ 146,95/ha) e a bracatinga com apenas (R$ 12,56/ha). Estes indicadores comprovam que todas as atividades analisa-
das são economicamente rentáveis aos produtores rurais e mostram um leque de alternativas viáveis que poderão ser
utilizadas isoladamente ou combinadas dentro da propriedade rural. Os resultados mostram também que o uso de terras
com plantios florestais, além do aumento diretos do emprego e da renda da propriedade, se constitui em importante
contribuição na preservação ambiental e melhoria dos recursos naturais e formam a chamada poupança verde dos
produtores rurais.
ABSTRACT : This paper has the objective to present data of costs, yield and economic returns of four fast growing forest
species: Black Wattle (Acacia mearnsii) used for tannin extraction and firewood; Bracatinga (Mimosa scabrella) and
Eucalyptus spp both for energy purposes and Erva-Mate (Illex paraguariensis) with raw leaves for tea. The analysis was
done considering a period of 7 years, having in mind small scale farming in Southern Brazil. The economic criteria used for
measuring profitability were: Internal Rate of Return (TIR), Net Present Value (VPL) and Annual Equivalent Value (VEA). The
TIR results have shown returns of 46,01% for Black Wattle; 38,8% for Bracatinga; 29,57% for Erva-Mate and 21,83% for
Eucalyptus. VEA and VPL results show the following ranking and net annual returns: Black Wattle (R$ 429,99/ha); Erva-
Mate (R$ 300,79/ha); Eucalyptus (R$ 146,95/ha) and Bracatinga (R$ 12,56/ha). Although reporting different structure for
costs and yields, the results show that an array of profitable species can be indicated for small Southern Brazil farmers, for
single or combined plantations, which will also contribute for environmental purposes.
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V5A-3

Tendências de mercado para a erva-mate no Brasil e Argentina

(Market tendencies for the herb-mate in Brazil and Argentina)

Balcewicz, L. C. (balcewic@rla01.pucpr.br)

Santos, A. J.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Brasil

RESUMO: A erva-mate foi o principal ciclo econômico do Paraná. O comércio deste produto entre Brasil-Argentina é
realizado há mais de 150 anos e passou por três fases distintas: até 1930 onde a Argentina foi importadora de erva-mate
brasileira; entre 1930 e 1995, quando, com a sua auto-suficiência, a Argentina passou a competir no mercado internacional
com o Brasil; e, a partir de 1995, como países-membros participantes do Mercado Comum do Sul – Mercosul, cujo tratado
retirou as barreiras alfandegárias, possibilitou a intensificação do comércio, através do incremento das importações de
erva-mate de Misiones pelo Estado do Paraná, maior importador nacional. As importações brasileiras de erva-mate oriundas
da Argentina passaram de aproximadamente 4,0 mil toneladas em 1993, para 18,9 mil toneladas em 1996, incremento 4,6
vezes superior no período. Esta pesquisa objetivou estudar e comparar a competitividade da cultura de erva-mate no
Paraná (BR) e em Misiones (AR), considerando três níveis tecnológicos (baixo=1000, médio=1905 e alto=2667 plantas por
hectare), com e sem a inclusão dos custos fixos e demonstrar que o incremento de produção devido incorporações de
novas tecnologias no Paraná-BR e Misiones-AR, tradicionais países exportadores, têm proporcionado uma maior oferta do
produto no mercado internacional globalizado provocando uma redução dos preços unitários obtidos com as exportações
desses países. Para comparar a competitividade entre as regiões, foi utilizada a análise comparativa dos custos de
implantação e de produção nos diversos níveis tecnológicos, bem como critérios de Análise de Rentabilidade como a
Relação Benefício-Custo (R BC), o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR). A taxa de juros utilizada
para o cálculo do VPL foi de 6,0 % a.a.. A inclusão e exclusão dos custos fixos foram efetuadas no sentido de se verificar
o nível de sobrevivência dos produtores nessa atividade no curto e longo prazo, visto que apenas a remuneração dos
custos variáveis, mostraria o nível de fragilidade num processo competitivo de longa duração. Para análise das tendências
de mercado, utilizou-se também do método de análise comparativa das séries históricas das quantidades exportadas e
preços obtidos com o mate total da Argentina e do Brasil, no período de 1990-1998. A teoria econômica demonstra que o
incremento da oferta de um determinado produto provoca a sua redução de preços. A área plantada (segundo a SAGyP)
com erva-mate em Misiones, responsável por mais de 85 por cento da produção de erva-mate argentina, passou de 105 mil
hectares no final dos anos 1970 para cerca de 180 mil hectares no final dos anos 1990, significando um incremento de mais
de 70 %. Particularmente com relação à análise dos custos fixos, os resultados mostraram que a rentabilidade da erva-mate
diminui acentuadamente com a inclusão dos custos fixos, para os 3 níveis tecnológicos e para o caso dos produtores de
baixa tecnologia, a inclusão dos custos fixos torna o VPL irrisório, tornando-se negativo para a Argentina. Com os preços
extremamente aviltados, prevê-se uma retomada das importações de erva-mate cancheada argentina por parte das
indústrias ervateiras brasileiras.
ABSTRACT : The herb-mate was the main economical cycle of Paraná. The commerce of this product between Brazil-
Argentina has been realized for more than 150 years, passing through 3 distinctive phases: until 1930, where Argentina
was an importer of Brazilian herb-mate; between 1930 and 1995, when, with its auto-sufficiency in herb-mate, Argentina
started to compete in the international market with Brazil; and after 1995, as neighbor countries participants of the South
Common Market, Mercosul, which treaty removed the custom barriers permitting a intensive commerce, through the
increase of herb-mate import of Misiones by the State of Paraná, the biggest national importer. The Brazilian import of herb-
mate, past from about 4,0 thousand tons in 1993, to 18,9 thousand tons in 1996, an increase above 4,6 to multiply. This
research has as objectives study and compare the competition of herb-mate in Paraná (BR) and in Misiones (AR),
considering three technological levels (low technology equals 1000, medium technology equals 1905, and high technology
equals 2667 plants per hectare), with and without inclusion of the fixed costs and demonstrate that the increase of
production because of new technology in Paraná (BR) and Misiones (AR), traditional exporting countries, have portioned a
greater product offer in the globalized international market that has provoked a decrease in the unit prices obtained with the
exports of theses countries. To compare the competition between regions was used for a comparative analyses of the
implant cost and of the production of different technological levels, as well as items of rental analyzes like the benefit
relation/cost (R. BC), the present full value (VPL) the internal return taxes (TIR) the taxes used to calculate the VPL, was of
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6,0 % per year. To verify the level of survival of the producers in this activity in a short and long term, was included and
excluded the fixed costs, noticing that only the variable costs would show the fragile level in a competitive process of long
term. For analyses of market tendency, was also used the analyses method comparing the history of exports and prices
obtained with the total herb-mate of Argentina and Brazil, from 1990 to 1998. The economical theory demonstrates that
increase of offer from a determined product provokes its price reduction. According to the data’s of the board of agriculture,
from the neighbor country, the planted area with herb-mate in Misiones, responsible for more than 85 per cent of the
production of Argentina, past from 105 thousand hectors in the end of 1970 to near 180 thousand hectors in the end of 1990,
an increase bigger than 70 %. In relation to analyses of costs, the results showed that: the rent ability of herb-mate
decreased with the inclusion of fixed costs, to the three technological levels, and the case of producers with lower
technology, the inclusion of fixed costs the VPL would be insignificant while for Argentina it would be negative. With the
prices extremely low, the lowest of the recent history, it is expected a re-take in the Argentina herb-mate importing, by the
Brazilian industries.

V5A-4

El valor económico del riesgo de incendios forestales en España

(The economic value of forest fire risk in Spain)

Riera, P. (pere.riera@uab.es)

Mogas, J.

Universitat Autonoma de Barcelona - Departament d’Economia Aplicada, Spain

RESUMEN: El riesgo de incendios forestales ha sido objeto de estudio desde distintas disciplinas, pero su valoración
económica y social ha recibido relativamente poca atención. Esta comunicación presenta los principales resultados en el
marco del proyecto MEDFOREX de un trabajo de valoración por valoración contingente de la reducción a la mitad del riesgo
de incendios en Cataluña. Las cuestiones metodológicas y prácticas, así como los resultados se presentan y discuten con
cierto detalle.
ABSTRACT : The risk of forest fires has been a subject of study of different subjects, but it’s economic valuation has
received relatively little attention. This paper discusses the main issues involved from an economic perspective, and
presents the results of an application to value the reduction by half of the risk of forest fires in Catalonia. Results and
specific risk valuation problems are discussed with some detail, within the broader MEDFOREX project.

V5A-5

Avaliação da segmentação do mercado ecoturístico no Parque de Superagüí

(Evaluation of the ecotourism market segmentation at the Superagüí Park)

Silva, J.C.G.L.da (garzel@floresta.ufpr.br)

Amend, M.R.; Niefer, I.A.; Martins, G.

Universidade Federal do Paraná - UFPR, Brasil

RESUMO: Este estudo tem por objetivo fazer uma análise do mercado de ecoturismo na Ilha de Superagüí, localizada na
Área de Preservação Ambiental de Guaraqueçaba no Estado do Paraná. Avaliou-se a expectativa dos visitantes do local.
A variável de demanda estudada para se fazer à avaliação da segmentação do mercado ecoturístico no parque foi
denominada a “atividade de interesse”. O nível de interesse pelas atividades foi medido pela escala de LIKERT, utilizando
para tanto a aplicação de um questionário “Estruturado/Não Disfarçado” As respostas poderiam variar em uma escala de
1 a 5, equivalente aos graus de interesse “(1) não interessado, (2) pouco interessado, (3) indiferente, (4) interessado e (5)
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muito interessado”. A amostragem para a aplicação do questionário foi do tipo “casual simples sem reposição”. De acordo
com KOTLER (1996) a segmentação de mercado é a subdivisão de um mercado em subconjuntos distintos de clientes, em
que qualquer subconjunto pode, concebivelmente, ser selecionado como um objetivo de mercado para ser alcançado com
um composto de marketing distinto. A segmentação apresenta os seguintes benefícios: possibilita a melhor posição para
verificar e comparar as oportunidades de marketing; melhor ajuste do produto e dos apelos de marketing e o desenvolvi-
mento de programas e orçamentos de marketing baseados numa idéia mais clara sobre as características de segmentos
específicos de mercado. Observou-se que as atividades em que os visitantes apresentaram maior número de resposta
“Muito interessado” foram: a) a observação da paisagem (76,2%), b) Observação da fauna (68,5%), c) Praia (67,2%), d)
observação da flora (65,5%) e e) caminhadas leves (60,4%). Estas atividades além de apresentarem médias altas,
próximas de 5, apresentaram também desvio-padrão baixo, respectivamente 0.64, 0.71, 0.70, 0.91 e 0.80. Isto significa que
as divergências dos visitantes no grau de interesse nestas atividades são pequenas. Por outro lado: a) caminhadas longas
(23,4%), b) vida noturna (11,1%) e c) surfe(5,5%), foram as atividades que tiveram menor percentagem de respostas
“muito interessado”. Estas atividades foram também as que apresentaram menores médias e maiores desvios-padrão (1.6,
1.44 e 1.22). As respostas obtidas na pesquisa podem orientar na formulação de planos de manejo, que ainda não existe
no parque, e das diretrizes de desenvolvimento sustentado da comunidade na base do ecoturismo. Em uma avaliação geral,
a demanda dos visitantes do parque apresenta-se muito semelhante às demandas dos ecoturistas internacionais. Apesar
deste fato, os visitantes da Ilha apresentam um gasto médio inferior ao ecoturista internacional. (tem os dados para
comparação?) Se por um lado isto representa menor receita para a comunidade receptora, é também uma oportunidade de
implantação de novos negócios, visando incrementar a oferta e obter benefícios diretos e indiretos da atividade ecoturística.
ABSTRACT : This study has for objective to make an analysis of the ecotourism market in Superagüí Island, located in the
Environment Protection Area of Guaraqueçaba in the Paraná State. The tourist expectations were evaluated. The demand
variable studied to make the evaluation of the ecotourism market segmentation on the park was denominated “interest
activity”. The level of interest was evaluated by the LIKERT scale, using for such a questionnaire (Structured / Not
Disguised), where the responses could vary from 1 to 5, equivalent to the degrees of interest “(1) not interested, (2) low
interest, (3) indifferent, (4) interested and (5) very interested. The sampling method to the questionnaire application was
randomized without reposition. According to KOTLER (1996) market segmentation is the subdivision of the market in distinct
subsets of clients, where any subset can, conceivably, be selected as a market objective to be reached with a distinct
marketing compound. Market segmentation presents the following benefits: turns possible to find the best position to verify
and compare marketing opportunities, better adjustment of the product and marketing appeal and, the development of
programs and marketing budgets based in a clearer idea about the characteristics of specific segments of the market. It was
observed that the activities where the visitors presented a larger number of “very interested” responses were: a)
landscape contemplation (76,2%), b) fauna observation (68,5%), c) beaches (67,2%), d) flora observation and (65,5%) e)
light walks (60,4%) . Besides presenting high averages, next to 5, presented also low standard deviation, namely 0.64, 0.71,
0.70, 0.91 and 0.80. That is to say, the divergence of the level of interest of the visitors on these activities was small. By the
other side: a) long walks (23,4%), b) night life (11,1%), and c) surfing (5,5%) were the activities that had lower percentage
of interested and very interested answers. These activities presented lower averages and greater standard deviation
(SD), where its SD was respectively 1.6, 1.44 and 1.22. The responses obtained on this research can orient in the
formulation of management plans, not existent until the present moment, and also help in the development of the guidelines
to the sustainable development of the community on an ecotourist basis. In a global evaluation, the demand of the ecotourist
of the park is very similar to the demands of the international average ecotourist. In spite of this, the ecotourists of the Island
presents inferior expenses compared to the international ecotourist. If by one side that represents lower revenue to the
hosting community, that is also a opportunity to the implementation of new business, seeking to increment the Supply and get
direct and indirect benefits of the ecotouristic activity.
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V5A-6

Plan sectorial forestal en el entorno del Parque de Sierra Espuña

(Plan Sectorial Forestal en el Entorno del Parque de Sierra Espuña)

Vila, C. (cris.vila@jet.es)

Robak, E.W.; Oborn, R.

GUIA, S.A., España

RESUMEN: El Parque Regional de Sierra Espuña con 30.000 has., de superficie total y 15,000 has. de superficie forestada
se localiza en el corazón de la provincia de Murcia, en el Sudeste de España. En 1998, y como consecuencia de la
existencia de los correspondientes planes de ordenación y gestión de los recursos naturales para la zona del parque, y una
nueva línea de gestión del medio natural establecida en la región, se propuso un sistema de planificación integral, para
asegurar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad de los ecosistemas implicados dentro del área de trabajo. Se
planteó la formulación de un plan de gestión forestal integral, con objetivo múltiple, para así conseguir los objetivos de
gestión del parque a largo, medio y corto plazo, relativos a la estructura del bosque, y a su producción forestal, agrícola,
ganadera y cinegética. Para esto, se ha customizado e implementado el sistema Integrado de Gestión Forestal (IFMS:
Integrated Forest Management System) desarrollado por FORCE/Robak Associates, Ltd., cuyos componentes o módulos,
conectado con el GIS CARIS®, se han aplicado para cubrir las necesidades de información y de planificación según los
distintos horizontes temporales: largo, medio y corto plazo. Una tarea fundamental del proyecto ha sido la formulación de un
plan a largo plazo, que refleje la realidad y que contenga aplicación práctica. Para este fin se ha utilizado ForMAX, que es
un módulo de optimización sobre el que se aplican técnicas de programación entera con objetivo múltiple, para permitir
maximizar los objetivos a largo plazo, contemplando al mismo tiempo las restricciones del escenario de gestión (manejo). En
este sentido, ForMAX es un desarrollo único en el mercado, permitiendo variar los periodos de planificación a largo plazo.
Esto quiere decir, que podemos elegir periodos de planificación más cortos y precisos en información para las primeras
etapas del proceso planificador, y dejar los periodos de las fases finales en el largo plazo más largos con información más
general. Además, la planificación puede empezar realizándose mediante un procedimiento espacial (es decir, según
unidades de manejo: cantón, etc.), para en un momento determinado del proceso cambiar a un procedimiento por estratos
(según una característica determinada del bosque: calidad de sitio, etc.). De este modo, se obtiene una solución por unidad
de gestión a corto plazo (cuando la precisión sobre el terreno es una necesidad imperiosa), manteniendo soluciones por
estratos en el largo plazo, asegurando la sostenibilidad del proceso y asegurándonos que el volumen de los datos
procesados y la información proporcionada son manejables por el sistema. El modelo de datos base de trabajo de ForMAX
está localizado en el módulo de información forestal y en el GIS CARIS®, y otros datos pueden ser importados también de
otros módulos de la aplicación de IFMS. En Sierra Espuña, ForMAX se ha aplicado en el desarrollo de planes de gestión
forestal a largo plazo (escenarios), con 100 años de horizonte temporal, para ser evaluado por los técnicos forestales.
También se ha presentado un presupuesto a 100 años (descompuesto por periodos de manejo), junto a un programa de
intervenciones en el bosque, que se presenta en el módulo.
ABSTRACT : Sierra Espuña is a 30,000 ha Natural Park, with 15000 ha of forested land, located in the province of Murcia
in the southeast of Spain. In 1998, as a result of a new natural resources management regime established in the region, an
integrated planning system was proposed in order to ensure that sustainable forest/environment/land management would
be achieved within the target area. The objective was to formulate a multi-objective, integrated forest management plan that
achieved the park management’s short, medium and long-range goals related to forest structure, forest production, agriculture,
grazing and hunting. To this end, the Integrated Forest Management System (IFMS) developed by Force/Robak Associates
Ltd. was customized and implemented for the park managers. The components of IFMS, linked to the CARIS® GIS, are used
to satisfy the managers’ information and planning needs at the various planning time horizons. A critical task involved the
formulation of a realistic and implementable long-term plan using ForMAX. ForMAX is an optimization model, with goal
programming and mixed-integer capabilities, that allows managers to maximize multiple long-term goals while taking into
account the constraints of the management scenario. ForMAX is unique in that it allows for variable-length planning periods.
Thus, the early periods of the management plan can be shorter, and hence more detailed, while further into the planning
horizon the periods can be longer and thus more generalized. In addition, the plan can start with a spatial arrangement (i.e.
can be run as a block or stand based model, rather than strata based), which can then be discarded for an aspatial
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arrangement sometime into the model run. This allows for a spatial solution in the near term (when on-the-ground
implementability is required) and keeps the model size reasonable by dropping the spatial requirements in the longer-term
when sustainability, rather than on-the-ground implementability is the major concern. ForMAX has its raw model data
imported directly from the CARIS® GIS, the Forest Information System and other components of the complete IFMS. In Sierra
Espuña, ForMAX was used to produce several alternative long-term (100 year time horizon) forest management plans
(scenarios) which could then be evaluated by managers. As well, an 100-year budget (broken down by period) was
developed for review by decision-making bodies. Besides the intervention schedule, reports produced by the system
focused on measures related to all major planning goals and constraints, including forest structure over time, economic and
non-economic costs and benefits and resources required.

V5B-1

Impacte da utilização de modelos de crescimento da

floresta em sistemas de apoio à decisão

(Impact of the use of forest growth models
in decision support systems)

Amaro, A (aamaro@isg.pt)

Costa, M.C.

Instituto Superior de Gestão - ISG, Portugal

RESUMO: O crescimento da floresta de produção é, normalmente, avaliado através da remedição de indicadores como a
altura e o diâmetro à altura do peito, com o objectivo de estimar o volume na idade de corte.Devido à natureza dos dados e
equações, o passo que permite a conversão do sistema de crescimento real num modelo a ser utilizado como ferramenta
de simulação, é ainda um tópico de discussão, especialmente por não estar estabelecida uma metodologia de estimação do
erro cometido. A principal consequência é a ausência de estimativas de erro associadas às previsões de volume, utilizadas
subsequentemente em processos de decisão. O principal objectivo deste trabalho é a geração de cenários reais, utilizando
dados provenientes de povoamentos de eucalipto em Portugal, comparando-os com diferentes estimativas produzidas por
modelos de crescimento, associando-lhes o respectivo erro cometido, demonstrando o impacte real da utilização deste tipo
de modelos em processos de decisão.
 ABSTRACT : Production forest growth is usually evaluated through re-measurements of some relevant indicators such as
tree height and diameter at breast height, with the goal of estimating volume at the cutting age. Due to the nature of data and
equations, the step that allows the conversion of the growth systems real behavior into a model that will be used as a
simulation tool, remains a discussion topic, especially because no definite way of estimating the error has been established.
The main consequence is that no error assignment is made for the volume estimates, used subsequently for decision
support, and no assessment of its impact is made. The main objective of this work is to generate real scenarios, using data
from eucalyptus stands in Portugal, and compare them with different models estimates, assessing the corresponding error,
demonstrating the real impact of using this type of models in decision support systems
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V5B-2

Modelando a Distribuição Diamétrica Multimodal

Utilizando uma Abordagem Non-paramétrica

(Modeling Multimodal Diameter Distributions
Based on Non-parametric Approach)

Calegario, N. (calega@arches.uga.edu)

Daniels, R.L.

UGA, EUA

RESUMO: A modelagem da distribuição diamétrica de povoamentos florestais tem se mostrado como um importante assunto
de estudos. Tal modelagem tem como principal objetivo gerar confiáveis estimativas de frequências e de volume por classe
diamétrica. Seguindo a publicação de DeLiocourt em 1898, muitas funções de distribuição diamétrica tem sido ajustadas
com o objetivo de se representar a estrutura de determinado povoamento, tais como a normal, log-normal, gamma, beta,
weibull, Johnson’s Sb and Sbb, e mais recentemente modelos baseados em percenties, os quais não tem uma forma
funcional. Normalmente estes métodos são usados para modelar unimodais distribuições, com exceção dos méthodos
baseados em percenties. A presença de distribuição diamétrica multimodal tem sido comum tanto em plantações como em
florestas naturais e, na maioria das vezes, a mesma tem sido estimada como uma distribuição unimodal. O principal objetivo
deste estudo é apresentar um método nao-paramétrico flexível e de acuracidade para estimar distribuições diamétricas
tando unimodal como multimodal. O método apresentado tem demonstrado ser preciso para plantações e para povoamentos
naturais, com ou sem intervenções.
 ABSTRACT : Modeling stand diameter distributions is an important subject in forest studies, to generate reliable present and
future estimates for stand and stock tables. After DeLiocourt’s publication in 1898, many diameter distribution functions have
been fitted to represent the stand structure, such as the normal, log-normal, gamma, beta, weibull, Johnson’s Sb and Sbb,
and more recently models based on percentiles, which have no functional form. Normally these methods are used to model
unimodal, or mound-shaped distributions, except for the percentile-based method. The presence of multimodal diameter
distribution is common in plantation and natural forests and, in most of the cases, their diameter distribution have been fitted
as an unimodal shape. The main purpose of this study is to present a flexible accurate non-parametric method to estimate
either unimodal or multimodal diameter distributions. The non-parametric multimodal diameter distribution method presented
has demonstrated to be precise for plantation and natural stands with or without intervention.

V5B-3

Efeitos climáticos na segunda rotação de plantações de Pinus Elliottii

localizadas no Sul da Georgia e Norte da Florida, EUA.

(The Effect of Climate on Second Rotation Slash Pine Plantations
of South Georgia and North Florida)

Rose Jr, C.E.

(EUA)

RESUMO: Um estudo de plantações sucessivas de Pinus elliottii Engelm. foi estabelecido em 1978-79 para regiões de
planícies do norte da Florida e sul da Georgia, Estados Unidos. Cinco instalações foram estabelecidas em quarto tipos de
solos, gerando um total de vinte instalações. Os plantios que foram drenados ou fertilizados foram eliminados do experi-
mento. As instalações selecionadas tiveram no mímino vinte anos de idade e foram baseadas na uniformidade do índice de
sítio e nas classes de solos. Uma parcela de cada instalação foi designada como parcela de produtividade de segunda
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rotação. As parcelas de produtividade de segunda rotação tiveram duplicadas a fonte de sementes, o preparo de solo, o
método de plantio e a densidade, quando comparadas com as da primeira rotação. Nas outras doze parcelas em cada
instalação foram incluidos preparo de solo, fertilização e controle de competição. A comparação entre as duas rotações foi
baseada no diferencial da média das alturas das árvores dominantes-codominantes ao longo da faixa dos tipos de solos e
das idades. Foi verificado uma significante diferença entre as alturas das árvores dominantes-codominantes nas duas
rotações nos diferentes sítios e para todas as idades. A rotação 1 foi 0.58 m e 1.65 m mais alta comparando as médias das
alturas dominantes-codominantes nas idades 2 e 20 anos. O diferencial de altura foi geralmente mais significante para os
solos do tipo spodosol do que para os solos do tipo non-spodosol. A rotação 1 teve em geral mais favorável precipitação
do que a rotação 2, tanto em quantidade quanto em tempo de precipitação dentro de um período de um ano. A rotação 2 teve
períodos secos e altas temperaturas médias durante as duas primeiras estações de crescimento, enquanto a rotação 1 foi
próximo do normal para o mesmo período. A correlação entre as alturas na idade 2 e a magnitude da seca durante as duas
primeiras estações de crescimento foi de -0.6039. Alguns parcelas estudadas para Pinus elliottii sugerem que é possível
manter o crescimento em altura na idade 2 para a rotação 2, em relação à rotação 1, com a aplicação de tratamentos como
preparo de solo, fertilização e controle da competição, mesmo com a presença de desfavorável condições climáticas.
Estas evidências sugerem que o principal contribuidor para o decréscimo na altura através das parcelas e das idades são
as desfavoráveis condições climáticas observadas na rotação 2, comparada com a rotação 1.
ABSTRACT : A slash pine (Pinus elliottii Engelm.) successive rotation plantation study was established in 1978-79 for the
North Florida and South Georgia flatwoods. Five installations were established in four soil types for a total of 20 installations.
Plantations that were drained or fertilized were excluded from this experiment. Installations selected were at least 20 years
old and based upon uniformity of site index and soil classes. One plot at each installation was designated as the second
rotation productivity plot. The second rotation productivity plots duplicated the first rotation seed source, site preparation,
planting method and density. The other 12 plots at each installation encompass a slash pine site preparation, fertilization, and
vegetation control study. The comparison between the two rotations is based upon the mean dominant-codominant height
differential across a range of soil types and ages. There is a significant rotation 1 minus rotation 2 mean dominant-
codominant height difference for the spectrum of sites for all ages. Rotation 1 is 0.58 and 1.65 m higher for mean dominant-
codominant height at ages 2 and 20. The height differential is generally more significant for the spodosol soil type than the
non-spodosol soil type. Rotation 1 generally experienced more favorable precipitation, for both the amount and timing of the
precipitation within a year, than rotation 2. Rotation 2 experienced drought events and high growing season average
temperatures during the first two growing seasons, while rotation 1 was near normal for this period. The correlation
between the age 2 height and the magnitude of the drought(s) during the first two growing seasons is -0.6039. Some of the
slash pine site preparation, fertilization, and vegetation control study plots suggest that it is possible to maintain the age 2
height growth for rotation 2 relative to rotation 1 in light of climatic uncertainty. The evidence suggests that the main
contributor to the decrease in height across the spectrum of plots and age classes is the less favorable overall growing
season climatic conditions experienced by rotation 2 relative to rotation 1.

V5B-4

Análise do fluxo de informações logísticas para utilização de ferramentas

gerenciais: o caso do ciclo do pedido em uma indústria madeireira

(Analysis of the logistic information flow for use of management
tools: the case of the order�s cycle in a wood industry)

Silva, A.R.da (alexandrersilva@hotmail.com)

Nepunuceno, E.D.

Universidade de São Paulo - ESALQ, Brasil

RESUMO: No setor florestal, a indústria madeireira movimenta recursos equivalentes a 4 por cento do PIB brasileiro. Apesar
da sua importância industrial, o segmento é caracterizado por uma estrutura de gestão baseada na centralização do poder,
na falta de padrões de processos, na ausência de planejamento e controle gerencial, na baixa qualificação de fornecedo-
res e colaboradores e na ausência de desenvolvimento de políticas organizacionais. O gerenciamento logístico baseado na
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informação, como insumo básico para alcançar eficiência e eficácia, tem possibilitado a diversas organizações obterem
ganhos significativos. Possuindo como premissa o foco no cliente e em resultados, um componente central do gerenciamento
logístico é o ciclo do pedido, que se inicia com a solicitação do cliente e se encerra com a entrega do serviço. Neste
contexto, o trabalho está sendo desenvolvido em parceria com uma indústria madeireira, onde inicialmente descreveu-se
o ciclo do pedido de um produto. Posteriormente trabalhou-se com ferramentas como fluxogramas, procedimentos operacionais
ou instruções de trabalho garantindo assim que o processo seja cuidadosamente monitorado e controlado. O monitoramento
será feito principalmente pela adoção de indicadores de desempenho. Desta forma o conjunto de informações geradas
podem ser registradas e sistematizadas possibilitando à organização, através de técnicas gerenciais, apurar as informa-
ções levantadas pelos indicadores em busca de melhorias do processo de forma a agregar valor aos seus produtos. Nesta
etapa pretende-se utilizar técnicas de gestão pela qualidade como folha de verificação, estratificação, gráfico de pareto,
diagrama de Ishikawa, gráfico de controle, o ciclo PDCA, benchmarking, failure modes and effects analysis – FMEA e
activity based costs – ABC. Espera-se com este trabalho sugerir um modelo de gerenciamento do fluxo de informações,
através da utilização de técnicas gerenciais que permitam a maximização do valor ao cliente e a otimização do uso dos
recursos da organização.
ABSTRACT : In the forestry sector, the wood industry manages resources equivalent about 4 per cent of the Brazilian PIB.
Despite of its industrial importance, the sector is characterized by a management system based in a centralized command,
on the lack of standard process, on the lack of planning and management control, on low qualification of suppliers and of
workers and in the absence of the development of organizational policies. The logistic management based in the information,
as a basic component to get efficiency and efficacy, has enabled several organizations to obtain expressive gain. Having
as a premise the focus in  consumers and on results, a central component of the logistic management is the order’s cycle,
that start with the customer solicitation and finish with the delivery of the service. In this context, this work has been
developed in partnership with a wood industry, which was described the order’s cycle of a product in the beginning.
Afterwards, tools as flowchart and operational procedure or instructions of work were applied, assuring that the process
can be monitored and controlled. So all information obtained may be registered and systematized, allowing to the organization,
through management techniques, the analysis of the information obtained by index, looking for process improvement to join
value to its products. In this phase the aim is the use of total quality management techniques as check list, stratification list,
Pareto’s diagram, Ishikawa diagram, control graphic, PDCA cycle, benchmarking, failure modes and effects analysis – FMEA
– and activity based costs – ABC. The hope of this work is the suggestion of a model of information flow management,
through the use of management techniques that allow the maximization of the value to the customer and the optimization of
the use of the organization’s resources.

V5B-5

Análise do mercado de pisos de madeira laminada na cidade

de Curitiba (Marketing de vendas ao consumidor final)

(Analysis of wood floor market in Curitiba: Sales
marketing to the final consumer)

Polzl, W. (wpolzl@floresta. ufpr.br)

Silva, J.G.L.da; Polzl, P.

Universidade Federal do Paraná – UFPR, Brasil

RESUMO: O conhecimento das informações mercadológicas são importante no comércio de pisos de madeira laminada.
Propõem-se a análise de características importantes, quantificando e qualificando fatores que influem neste comércio.
Neste trabalho leva-se em conta os 4 P do Marketing: Produto; Preço; Promoção e Distribuição. As empresas foram divididas
em três grupos: Empresas pequenas (vendas de menos de 999 m3mês); empresas médias (vendas entre 1.000 e 2.999
m3mês); empresas grandes (vendas de mais de 3.000 m3mês). Os produtos nacionais tem o corpo de madeira reflorestada
(MDF, Compensado ou Aglomerado) e a lâmina decorativa em madeira nobre, os pisos nacionais chamados de alto tráfego
pois sobre a lâmina decorativa uma camada de vernizes mais resistente. A comercialização de pisos importados decaiu
após a desvalorização da moeda Brasileira (1998). Este ramo de comércio emprega diretamente cerca de 600 pessoas.
Atualmente (Junho, 2001) são comercializadas em Curitiba 5 marcas estrangeiras e 11 marcas nacionais. Os preços
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médios de pisos nacionais (em R$m2) está enter R$ 22,00 e R$ 51,00, o preço dos importados é de R$ 34,00 à R$ 78,00.
Em seis meses (Dezembro 2000 a Junho de 2001) os pisos nacionais tiveram um aumento médio de R$ 4,75 m2 já os pisos
importados aumentaram R$ 3,30 m2. As empresas estão mais concentradas em dois pontos de Curitiba: Batel, Água Verde,
Rebouças e no Juvevê, Centro Cívico, São Francisco. no ano de 1997 haviam 42 pontos de comércio de pisos laminados,
em 1998 eram 40, em 1999 eram 47 e em 2000 eram mais de 50 pontos (empresas). Estas empresas vendem principalmente
para particulares (famílias), em geral com renda acima de 11 salários mínimos e idade de 25 a 50 anos, sendo as mulheres
que mais opinam sobre qual modelo será adquirido. Existem algumas práticas de promoção comuns as empresas, basica-
mente as médias e grandes fazem algum tipo de propaganda, certamente as técnicas de publicidade e propaganda tendem
a serem aprimoradas. É possível observar uma forte concorrência entre empresas, sendo em alguns momentos esta
concorrência dá lugar a conivência entre as empresas maiores ou entre elas e os fabricantes de pisos, principalmente no
preço e vantagens econômicas.
ABSTRACT : The knowledge of market information is very important in wood floor (wood veneer) trade. This proposed
work analyses the main marks, the quantification and the qualification factors that inspire this trades. The focus is the
Marketing Mix or 4 P: Product, Price, Promotion and Place. The companies established in Curitiba, Brazil, are divided in tree
groups: Small companies (selling below 999 m3/month) medium companies (from 1.000 to 2.999 m3/month) and great
companies (above 3.000 m3/month). The national wood floor is a product made with reforested wood in it’s body (MDF,
plywood or particleboard) and a decorative wood veneer on the top, this veneer has few (not intensive use) or many
(intensive use) varnishe layers. The imported wood floor sales were down after the dollar valorization (1.998). This trade
employes about 600 people. Today (June, 2001) 5 imported trademarks and 11 national trademarks are being sold in Curitiba.
Medium prices about national wood floor are between R$ 22,00 and R$ 51,00, the imported wood floor are R$ 34,00 m2 until
R$ 78,00 m2. In the last 6 month (December 2.000 to June 2.001) the national wood floor increased in R$ 4,75 m2 in it’s pric
while de imported wood floor increased R$ 3,30 m2. The companies are concentrated in tree points, all points are situated
in rich districts or in lively streets. In 1997 there were 42 points of wood floor sell, in 1998 40 points, in 1999 47 points and
in 2.000 there were more that 50 commercial wood floor points. Usually this shops attend familiar consumers, that receive
more than 11 minimum wage (R$ 151,00) and have 25 to 50 years, women usually make the choice of the bought wood floor.
Those shops do not have much promotion customs, some extra services are commons to all, the medium and great shops
(companies) sometimes make advertising and publicity but have much to develop. There’s a big competition among shops
but any moment this competition may be replaced by connivance, it is more common between big companies or big
companies and wood floors factories. This, maybe, shows that this market is not a mature market.

V5B-6

Gestão Florestal na EUCATEX

(Forest Management in the Eucatex)

Onuki, M. (monuki@eucatex.com.br)

Couto, H.T.Z.do; Leite, J.L.S.; Piratelo, R.; Neto, P.P.

EUCATEX S/A – Divisão Florestal, Brasil

RESUMO: A Eucatex é uma empresa do ramo agroindustrial, tendo como principal negócio a fabricação de painéis
reconstituídos de madeira – aglomerado e chapa dura. Como uma das líderes de seu segmento, seus produtos possuem um
diferencial face a qualidade da madeira usada para a fabricação de seus produtos: suas florestas possuem o Selo Verde
do FSC (Forest Stewardship Concil A C.) e em fase de implantação, a ISO 14.000. Têm uma dificuldade de logística comum
às empresas florestais do estado de São Paulo, pois suas 43 fazendas estão distribuídas num raio médio de 120 km de suas
duas unidades fabris. A área florestal tem como missão o abastecimento contínuo das fábricas de forma competitiva, com
matéria prima de qualidade previsível e de baixo custo. O planejamento, estratégico, tático e operacional, assume uma vital
importância na relação floresta-fábrica, pois os reflexos das ações e práticas assumidas hoje, serão sentidos seis a sete
anos depois. Diante dessa característica de longa duração na produção da matéria prima, a gestão florestal requer uma
estrutura flexível, capaz de captar e se re-alinhar às mudanças do mercado, como forma da empresa buscar sua
competitividade no setor. Esse texto procura mostrar as soluções desenvolvidas para a realidade da Eucatex, bem como
as ferramentas utilizadas no planejamento e gestão de suas florestas.
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ABSTRACT : Eucatex is a company in the area of wood panel board production such as particleboard and hardboard. As
one of the leaders in the industrial sector of panel board in Brazil, the products have a differential in relation to the market
products because of the quality of the used wood to manufacture its products. The planted forests have the GREEN LABEL
issued by FSC (FOREST STEWARDDSHIP COUNCIL) and ISO 14.000, that is in the way of accreditation. Logistic for
management is like other forest companies in the state of Sao Paulo. The 43 farms belonging to Eucatex are distributed in an
area of 120 km from the two industrial units. The goals of the forest company are to supply the industry continuously with
quality wood at lowest costs. Therefore the operational and strategic planning are of vital importance because of long range
(6 to 7 years) of the rotation of the forests (eucalyptus plantation). The long life span for growing the raw material (wood)
for the industry require a flexible enough structure to accommodate market changes, in order to get competitiveness in the
sector. This paper shows the solutions developed for the reality of Eucatex and the tools used in the planning and
management of the forests.

V6A-1

Manejo Sustentável de Reflorestamentos Mistos

(Sustainable Management of Mixed Reforestation Projects)

Ribeiro, C.A.A.S. (cribeiro@mail.ufv.br)

Soares, V.P.; Martins, S.V.; Souza, A.L

Universidade Federal de Viçosa - UFV, Brasil

RESUMO: O programa brasileiro de reflorestamento fundamentou-se, em grande parte, em uma política de incentivos
fiscais. Levando-se em consideração as condições em que essas terras se encontravam imediatamente antes do reflores-
tamento, deve-se reconhecer que esse programa desempenhou um papel fundamental na recuperação de áreas degrada-
das. O Projeto Floram estimou em mais de 20 milhões de hectares a área disponível e propícia para reflorestamentos
comerciais no Brasil. Programas que objetivem retornar a terra a uma condição produtiva e sustentável devem também
propiciar as condições necessárias para uma vida digna das comunidades locais. A necessidade de diversificar a gama de
produtos obtidos de florestas plantadas e o desejo de se intensificar a produção madeireira das matas nativas tem
estimulado a busca de novas formas de manejo, combinando a alta produtividade dos reflorestamentos comerciais com a
biodiversidade presente nos povoamentos nativos. O estudo do estabelecimento de comunidades agroflorestais apresen-
ta-se como uma alternativa altamente promissora. Idealmente, tal comunidade deverá ter suas necessidades básicas
satisfeitas, em sua maioria, pela produção local. Para tanto, há que se eleger um elenco de culturas agrícolas, espécies
florestais nativas e exóticas adequadas à região, combinando-se plantios intensivos de curta rotação com áreas de ciclos
mais longos sem que se exceda a capacidade produtiva da área do projeto. A obtenção da sustentabilidade dos níveis de
produção está intimamente relacionada à imposição de uma estrutura regulada para o projeto agroflorestal. Tomando-se por
base as técnicas de regulação de reflorestamentos eqüiâneos constituídos de uma única espécie, apresenta-se, nesse
trabalho, uma metodologia para se obter a seqüência, o tamanho e o número de talhões necessários à obtenção, simulta-
neamente, de diversas culturas em idade de corte. O rodízio espacial e temporal da ocupação do solo por diferentes
culturas e ou usos, ocorrerá de uma forma contínua, favorecendo a ciclagem de nutrientes, ao explorar diferentes perfis
do solo, minimizando-se a exaustão normalmente associada às práticas de monocultivo. Essa proposta, além de conduzir
à sustentabilidade da produção, permite antever uma desaceleração da agricultura migratória e a fixação do homem ao
campo, preservando-se os valores culturais das comunidades. Considerando-se a diversidade de usos da bacia hidrográfica
e o nível mais ameno de produção, comparados às práticas vigentes, pode-se concluir que esse sistema tem o potencial de
satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem
as suas próprias necessidades.
ABSTRACT : The Brazilian commercial reforestation program was largely based on tax incentives and so forest companies
established extensive plantations. Considering the condition of this land immediately prior to the establishment of those
reforestation projects, it can be said that such a program played a fundamental role in the reclamation of marginal,
impoverished soils. It has been estimated by the FLORAM Project that approximately 20 million ha of land are suitable and
available for commercial reforestation programs in Brazil. Programs that return the land back to a productive and sustainable
condition must also provide for the basic subsistence needs of the local population. The need for a broader range of
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products have been fostering the search for new alternatives, combining the high productivity of commercial reforestation
projects with the biodiversity present in native forests. The establishment of reforestation projects based on the community
forestry approach seem to be a promising alternative. The basis for the conception of a sustainable community forest
requires a very careful preliminary analysis. Besides satisfying most of the community’s needs its also necessary not to
exceed the carrying capacity of the project area. The design of environmentally sustainable reforestation projects must rely
on long-term management strategies. The benefits of forest regulation are well known. Regulation is recognized as the
basis for sustained yield, promoting self-sufficiency and preventing shortage or forest depletion. This paper presents a
new approach for designing regulated mixed species reforestation projects. The proposed methodology allows for combining
short rotation, long rotation, agricultural crops, raising cattle, and agroforestry practices in the same reforestation project.
The project is divided into as many equal-area stands as the sum of the optimal rotation age of each species. Its establishment
is gradual, keeping budget commitment under control. At a stand level, plantation is even-aged, which reduces harvest
costs and forest disturbance. At a forest level, the reforestation project is seems a multi-species uneven-aged plantation.
This combination improves biodiversity, soil productivity, nutrient cycling, leading to both temporal and spatial rotation of all
selected land uses, while promoting a steady flow of forest products. Besides leading to sustained production levels, this
methodology will help to relieve the pace and intensity of shift cultivation, thus preserving the natural resources and the
cultural values of those communities for future generations.

V6A-2

Plantaciones Mixtas, un Modelo Productivo, Económico y Sustentable

(Mixed plantations, a productive, economic and sustainable model)

Loewe-Muñoz, V. (vloewe@infor.cl)

González O, M.

Chile

RESUMEN: Una silvicultura más sostenible y rentable que permita aumentar la biodiversidad y estabilidad de los sistemas
puede basarse en la utilización de asociaciones de especies forestales o plantaciones mixtas, orientadas a la obtención de
maderas de alto valor y a un aprovechamiento óptimo del recurso suelo. Las plantaciones mixtas corresponden a modelos
que asocian especies principales que generan productos de alto valor al final de la rotación (madera aserrada y foliable),
posibles de ser comercializados en el mercado internacional, y especies secundarias o acompañantes con productos
como postes, polines, frutos u otros, a obtener en el transcurso de la rotación. Estas especies secundarias favorecen el
crecimiento de la especie principal, mejorando además su forma, lo que conduce a una mejor calidad de productos. Las
plantaciones mixtas, si realizadas adecuadamente, permiten diversificar la producción, disminuir los riesgos fitosanitarios,
facilitar las intervenciones culturales (sobretodo las podas y limpias), mejorar la calidad de la madera, mejorar el paisaje y
aumentar la producción de la plantación (Buresti, 1994a). Especialmente en el caso de determinadas especies principales
asociadas con otras especies fijadoras de nitrógeno se registran incrementos en diámetro y altura superiores en un 50-
70% respecto a las plantaciones puras de la especie. El trabajo expone una evaluación económica de las situaciones pura
y mixta para el cultivo de nogal común (Juglans regia L.), especie de madera de muy alto valor en el mercado europeo,
mediante la técnica de la arboricultura en plantación mixta, demostrándose la validez técnica y financiera del modelo
productivo propuesto en el contexto chileno.
ABSTRACT : A more sustainable and profitable silviculture, that allows to increase system biodiversity and stability can be
based on the use of associations of forest species or mixed plantations, oriented to the production of high value timber and
the better use of resources. Mixed plantations correspond to models that associate main species that generate products of
high value at rotation (sawtimber and veneers timber), which can be commercialized in the international market, and
secondary species or companions that originate products like posts, poles, fruits or others, to be obtained in the course of
the rotation. These secondary species favor the growth of the main species, and also improve their form, what leads to a
better product quality. Mixed plantations, if established properly, allow to diversify the production, diminish the risk of
diseases, facilitate the cultural interventions  (specially prunings and cleanings), improve the timber quality, improve landscape
and increase the plantation productivity (Buresti, 1994a). Especially in the case of certain main species associated with
other nitrogen fixing species, they register superior increments in diameter and height from 50-70% in relation to the pure



186  nnnnn  I SIAGEF - Porto Seguro - De 04 a 07 de Julho de 2001

plantations of the same species and in similar conditions. This work presents an economic evaluation of the pure and mixed
situations for the cultivation of walnut (Juglans regia L.), specie of very high value timber in the European market, by means
of the technique of the arboriculture in mixed plantation. The technical and financial validity of the proposed productive
pattern in the Chilean context is demonstrated.

V6A-3

Cadeia produtiva da madeira similaridades entre Chile e Paraná

(Wood Productive chain likeness between Chile and Paraná)

Polzl, W. (wpolzl@floresta. ufpr.br)

Santos, A.J.dos; Polzl, P.

Universidade Federal do Paraná – UFPR, Brasil

RESUMO: O Chile apresenta muitas características similares ao estado do Paraná, a começar pela quantidade de madeira
consumida anualmente que no Chile é de 23,2 milhões m3 esta é usada para produzir serrados, compensados, painéis,
pastas (mecânicas e químicas) e energia. A área reflorestada no Chile representa 2,8% de sua superfície (75 milhões de
ha) onde predominam o Pinus radiata, e planta-se 25 mil ha.ano de reflorestamentos. Gerando 122 mil empregos diretos. O
Chile consome 10,5 milhões m3.ano de madeira para serraria, 7,2 milhões m3.ano de madeira para pastas e 894 mil m3 de
painéis, ainda produz 3 milhões m3.ano de cavacos. Gerando 5,2 milhões m3 de tábuas, 2,4 milhões toneladas de pasta e
760 mil toneladas de painéis. No Chile existem cerca de 1.570 serrarias, 18 fábricas de painéis de partículas, 124 fábricas
de pasta e papel, 5.206 fábricas de beneficiamento e móveis. O valor total exportado no Chile em 2000 foi de US$ 2,3 bilhões
FOB, destacando-se a exportação de pasta química (46,9%) e de móveis com 27,7%. O Paraná possui 3,3 % de sua área
(19,9 milhões de ha) reflorestados principalmente com Pinus taeda o plantio florestal é de 6,4 mil ha.ano. Gerando 110 mil
empregos diretos. O consumo total de madeira é de 22,1 milhões m3 divididos em 4.7 milhões m3.ano de madeira para
serraria, 7,7 milhões m3.ano para pastas, 3,6 milhões m3.ano para painéis e 6 milhões m3.ano para energia, gerando 1,9
milhões m3 de tábuas, 2,6 milhões toneladas de pasta e 1,1 milhões toneladas de painéis. O Paraná possui aproximadamen-
te 2.860 serrarias, 5 fábricas de painéis de partículas, 75 fábricas de pasta e papel, 5.180 fábricas de beneficiamento e
móveis. No Paraná as exportações anuais de derivados de madeira são de US$ 637 milhões FOB destacando-se os painéis
29,1% e a madeira serrada 25,1%. O Chile possui a sua estrutura florestal voltada para a exportação para a Ásia, a receita
obtida com a exportação é 3,5 vezes maior que a paranaense. As estratégias dos empresários chilenos é de aumentar o
uso múltiplo das florestas, incentivar o aumento do valor agregado na propriedade florestal, divulgar as tecnologias locais,
atrair parceiros integrantes dos mercados internacionais fortalecendo e ampliando as relações exteriores, assumir atitudes
mais agressivas de marketing e vendas internacionais. Também é importante aumentar a demanda interna de produtos, na
construção civil e mobiliário. No Paraná a aplicação do conceito de agronegócio e a visão de cadeias produtivas tentam
agregar mais valor aos produtos florestais e permitir uma visão sequenciada e irrestrita do setor. As serrarias e laminadoras
possuem em geral baixa produtivadade. O segmento de madeira triturada é moderno e está estável. Há um descompasso
entre órgão federais e estaduais quanto a legislação e fiscalização, muitas iniciativas de ampliar as exportações estão
atreladas a planos de amplitude nacional. O fortalecimento de pólos madeireiros e de mobiliário está ocorrendo destinado a
demanda interna do País. A comparação entre Chile e Paraná é válida pois possuem similaridade, principalmente na escala
de uso da matéria prima, podendo ser um exemplo de como conduzir um estado principalmente com relação as estratégias
de conquista do mercado externo.
ABSTRACT : Chile havs many similar characteristics to state of Paraná. Starting by the annual wood consume, in Chile it is
23.2 millions m3 that are used to make sawnwood, Plywood, particleboard (panels in general), pulp (mechanical and
chemical pulp) e fuelwood. The reforested area in Chile represent 2.8% that 75 millions ha where the Pinus radiata prevails
and are planting 25 thousands ha/year. The forest industry is creating 122 thousands direct employs. Chile consumes 10.5
millions m3/year of wood to sawmill, 7.2 millions m3/year of wood to pulp, 894 thousands to use to make general panels and
3 millions m3 of wood chips. It is producing 5.2 millions m3 of sawnwood, 2.4 millions tons of pulp and 760 thousand of panels.
Chile has 1,570 sawmills, 18 panels factories (not plywood), 124 paper mills and 5,206 furniture factories and wood
manufactures. The exportations produced in 2000 were of US$ 2.3 billions FOB, in the top are chemical pulp (46.9%) and
furniture (27.7%). The Paraná has 3.3% (total area are 19.9 millions ha) reforested area principally with Pinus taeda. Yearly
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forest plant is 6.4 ha creating 110 thousands directs employs. The total consume is of 22.1 million m3, that are divided in 4.7
million m3 to make sawnwood, 7.7 million m3 to make pulp, 3.6 million to make panels and 6 million are used as fuelwood. It
makes 1.9 million m3 of sawnwood, 2.6 million tons of pulp and 1.1 million tons of panels in general. In the state of Paraná
there are 2.860 sawmill, 5 particleboard factors, 75 pulp and paper factories, 5.180 furniture and manufacture factories.
The Paraná state exported in 2000 US$ 637 millions FOB, were the most important were the panels 29.1% and sawnwood
export 25.1%. The forest products in Chile is are mainly exported to Asia, the value obtained is 3.5 times larger than Paraná’s
export. The Chilean managers strategy is improve the forest multiple use, stimulate increase in the aggregate value on
forest, show the local techniques, attract new partners that are integrate of international markets strengthening and
extending the external relations, assume more aggressive attitudes of marketing and international sales. The increase in
internal demand of products to construction and furniture is also important. In Paraná the notion to Agribusiness and the
productive chain need to aggregate value in forest products and permit one general sector view, sequential and unrestricted.
The mills and plywood factories have many problems with low productivity. The factories of triturated wood are modern.
Many initiatives to increase the exports are joined in national plans or programs. The forest products supply is destined to
internal market (national). The comparison between Chile and Paraná is valid, mainly in raw material and in scale used. The
Chile example can be used to intensify the external relations, exports and conquer to external markets.

V6A-4

Multiplicadores de impactos econômicos do setor florestal brasileiro

(Economic effect multipliers of the Brazilian forestry sector)

Valverde, S.R. (valverde@ufv.br)

Rezende, J.L.P.; Silva, M.L.da; Jacovine, L.A.G.

Universidade Federal de Viçosa, Brasil

RESUMO: Tão importante quanto a participação do setor florestal no Produto Interno Bruto (PIB), na geração de empregos,
na remuneração de salários, na arrecadação de impostos e na saldo da balança comercial, são os expressivos efeitos
multiplicadores deste setor nos indicadores sócio-econômicos brasileiros quando comparados com os outros setores
produtivos. Para isto, realizou-se este trabalho objetivando determinar os impactos dos choques nas demandas dos
consumidores finais na produção, nos impostos, no emprego, nos salários e nas importações, avaliar as relações de cada
um dos setores analisados com os setores fornecedores de matérias-primas e consumidores de produtos finais, por meio
dos índices de ligações para frente (forward linkage) e para trás (backward linkage), visando definir os setores-chave da
economia comparando com os demais, agregados neste estudo. Para a execução deste trabalho, foram empregados os
modelos de equilíbrio econômico geral multissetoriais através das análises das Matrizes de Insumo-Produto (MIP) e de
Contabilidade Social (MCS). As principais fontes dos dados foram as Tabelas de Insumo-Produto (TIP) do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE), informações do Banco Central (BACEN), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e da Secretaria da Receita Federal (SRF). As informações foram obtidas no ano base de 1995 pois
era o ano que continha os dados mais atualizados e disponíveis no momento da realização deste trabalho. Os resultados
indicaram que o setor florestal brasileiro contribui significativamente para o desenvolvimento sócio-econômico brasileiro e,
com exceção do recolhimento de impostos, apresenta grande potencial para induzir o crescimento da economia, por meio
de seus efeitos multiplicadores, com aumentos muito maiores na produção, na geração de emprego, na remuneração dos
salários e capital, e no saldo da balança comercial por cada unidade monetária a mais na demanda final de seus produtos
do que na de outros setores da economia. Além disso, o trabalho confirma o quanto o setor florestal é importante para a
política de desenvolvimento do País, dada a grande relação com os seus fornecedores de matérias-primas e consumidores
de seus produtos finais. A performance do setor florestal foi superior a de outros setores, como, por exemplo, o setor da
indústria automobilística (Veículos), de equipamentos elétricos e eletrônicos (Eletroeletrônica), de máquinas e equipamentos
(Maquinários), e de produtos químicos e petróleo (Petroquímico). O único setor que, na média, supera as vantagens
apresentadas pelo setor florestal é o da agroindústria (Alimentícios).
ABSTRACT : As important as the participation of the forest sector in the Gross Domestic Product (GDP), in the generation
of employment, in the remuneration of wages, in the payment of taxes and in superavit of the trade balance, are the
expressive effects multipliers of this sector in the Brazilian socioeconomic indicators when compared with the other
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productive sectors. This work aimed to determine the impacts of the shocks on the demands of the forest products final
consumers on the production, taxes, employment, wages and imports, to evaluate the intersectors relationships of each
analyzed sector, using forward and backward linkage effect. In order to develop this work, multisector general economic
equilibrium models by analysis of Input-Output Matrix (IOM) and the Social Accounting Matrix (SAM) were used. The main
sources of data were the Input-Output Table (IOT) from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), from the
Brazilian Central Bank  (BACEN), from the National Bank of Economic and Social Development (BNDES) and from the
Brazilian Federal Revenue Office (SRF). The information was obtained in the year base of 1995 because it was the year
that contained the most up-to-date and available data in the moment of the development of this work. The results indicated
that, except for the taxes, the forest sector showed great potential to induce the economic growth, by its multipliers on the
production growth, on the employment, on the payment of wages and capital, on the exports, and on the decrease of the
imports, and consequently improving the trade balance. This work confirmed how important the forest sector is to the
Brazilian economy, because of the expressive relationship between the raw-material suppliers and the final product
consumers. The forest sector performance was superior when compared to the automobilistic industry sector (Vehicles),
to the electric and electronic sector  (Eletroeletronic), to the machines and equipment sector (Machinery), and to the
chemicals and petroleum sector (PetrolChemical). The only sector that, on the average, was better than the forest sector,
was the agroindustry sector (Food).

V6A-5

Por qué intervir en forestación en la República Argentina

(Why invest in forestation in the Argentinean Republic)

Renolfi, M.C. (mrenolfi@unse.edu.ar)

Brain, G.C.

Universidad Nacional de Santiago Del Estero, Argentina

RESUMEN: Desde los años 90 en adelante, el Estado Nacional ha demostrado real interés en el Sector Forestal, brindando
una serie de instrumentos legales y económicos de promoción con el fin de apostar al crecimiento del sector. Tales
instrumentos son el Régimen de Promoción de Plantaciones Forestales (RPPF) y la Ley Nº 25080 de Inversiones para
Bosques Cultivados. El presente trabajo tiene como objetivo describir estos mecanismos de promoción de la actividad
forestal, evaluar los impactos económicos que provocaron y señalar las expectativas que se esperan lograr en el futuro.
El Régimen de Promoción fue implementado entre 1992 y 1999; otorgaba, a plantación lograda, apoyo económico no
reintegrable a los forestadores. La Ley 25080, en vigencia desde 1999, no solo incorpora los beneficios del anterior régimen
de promoción sino que además fomenta e incentiva a aquellos proyectos de inversión que integran la producción del
bosque con la industrialización de la madera. El resultado conjunto de ambos instrumentos llevó a desarrollar un importante
volumen de madera disponible para el consumo de las industrias y para la exportación, multiplicándose ocho veces la
superficie forestada anualmente; el sector generó unos 33.000 mil puestos de trabajo directo y recibió inversiones por unos
2.600 millones de dólares en proyectos foresto-industriales. A estos resultados preliminares, se suma la expectativa a
mediano y largo plazo, de que el sector consolide focos exportadores y contribuya de este modo a la balanza comercial del
país. Como reflexión final puede afirmarse que el sector forestal argentino ingresa al nuevo milenio con cambios significa-
tivos, con una realidad local dinámica y con la presencia simultánea de indicadores que entusiasman. La estabilidad
económica más el apoyo oficial con medidas concretas se han transformado en el motor que impulsa la actividad. El
escenario creado brinda certidumbre y beneficios económicos e impositivos para invertir en el sector. Es posible imaginar
en los próximos diez años que el sector foresto-industrial alcance un desarrollo que haga que su participación dentro de la
economía nacional esté acorde con sus capacidades. Este crecimiento permitirá recuperar con creces los esfuerzos
invertidos por toda la sociedad.
 ABSTRACT : Since the 90s, the State has shown an actual concern about the Forest activity, giving several legal and
economical instruments promoting and encouraging the development of this sector. Such instruments are the System of
Promotion for Forest Plantations and the Law #25080 on Investments for Cultivated Forests. This work has the objective of
describing the mechanisms for promoting the forest activity, assessing the economic impact they cause and pointing out the
expectations to be achieved in the near future. The System of Promotion was implemented between 1992 and 1999; it gave
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non-refundable economical support to foresters once the plantation was established. On the other hand, Law #25080,
ruling since 1999, not only includes the benefits of the System of Promotion but also stimulates and promotes those
investment projects that integrate forest production and wood industrialization. Both instruments together brought the
development of an important volume of timber available for industries and exportation and increased the forested area eight
times per year; the sector generated about 33,000 work-posts and received investments for forest-industry projects
totaling around 2,600 million dollars. In the preliminary results the short- and long-term expectations for this sector to
establish exporting points and contribute for the national balance of trade should be included. As a final thought, it may be
said that the Argentinean forest sector enters the new millennium with significant changes, a dynamic domestic reality and
with the existence of a set of enthusiastic parameters. The economical stability together with the government support given
through specific measures is the driving force for the activity. The background it created gives certainty along with profits
and tax advantages to invest in the sector. It is possible to imagine that the forest-industrial sector achieves a development
within the next ten years that it’s share in the national economy will be in accordance with it’s capacity. This growth will
greatly return the effort made by all society.

V6A-6

Implicações Econômicas da Reserva Legal no Código Florestal Brasileiro

(Economic implications of the legal reserves in the Brazilian Forest Code)

Graça, L.R . (lgraca@cnpf.embrapa.br)

Conto, A.J.de; Santos, A.J.dos; Rodigheri, H.R

Embrapa Florestas, Brasil

RESUMO: O Código Florestal (Lei nº 4771 de 15-09-65) está sendo parcialmente alterado pela Medida Provisória 2.080-61
de 22-03-2001, particularmente no tocante à utilização da chamada Reserva Legal (RL) , área que deverá ser : 1) de no
mínimo 50% da área total da propriedade quando esta se localizar nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima,
Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões situadas ao norte do paralelo 13 S , dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao
oeste do meridiano 44ºW, do Estado do Maranhão; e 2) no mínimo de vinte por cento quando a propriedade situar-se nas
demais regiões do país, incluindo-se aí os cerrados. O trabalho mostra que a determinação de percentuais fixos para a RL
não é compatível com a atual realidade fundiária brasileira, bem como com a estrutura de fiscalização ambiental existente
no país. Mostra também que a contribuição das pequenas propriedades em termos de área seria irrisória diante da
dimensão do país. Tendo-se como base o censo agropecuário do IBGE de 1995/6 simulou-se 3 alternativas de legislação:
o atual Código Florestal, a proposta do MMA-CONAMA e uma alternativa gradualista proposta pelos autores. Verificou-se
que para as Regiões Sul, Sudeste e Nordeste, a alternativa proposta pelos autores poderia ser viável no sentido de tornar
a RL facultativa para propriedades menores que 10 ha e de incrementos graduais até completar 20% em áreas iguais ou
superiores a 100 hectares. Nas demais regiões (Centro-Oeste e Norte), para propriedades com até 20 ha a RL seria
facultativa com incrementos graduais de forma a contemplar 20% para áreas superiores a 100 ha e de 50% para áreas
acima de 200 hectares. Essa proposta que contempla a liberação de mais de 2 milhões de pequenas propriedades de
fiscalização e cumprimento obrigatório da legislação, sugere que o Estado deveria prover para elas ações envolvendo
educação ambiental e extensão florestal.
ABSTRACT : The Brazilian Forest Code of 1965 has been subject of changes made by the Congress, and also by via of
Provisory Amendments Procedures (MP), specially in matters dealing with Legal Reserves (RL) which are areas to be kept
forested in the rural properties and where clearcutting is not allowed. Among changes introduced in the newest version of
enforcing MP, one can mention: 1) Setting aside a minimum of 50% of total area as RL in the States od Acre, Pará, Amazonas,
Roraima, Rondônia, Amapá and Mato Grosso in the territory that constitutes the Legal Amazon region; 2) Setting aside a
minimum of 30% as RL in the cerrado ecosystem found inside the Legal Amazon region; 3) Keeping a minimum of 20% as
RL in other regions in the country, including cerrado areas outside the Legal Amazon region. This paper intends to show that
establishing fixed parameters or percentuals of RL is not compatible with the actual structure of Brazilian agricultural sector
and with the enforcement capabilities of public environmental agencies. It shows that the RL contribution from small farms
is negligible in comparison with total rural area existing in the country. In order to better understand the impact of RL areas,
3 simulations were perfomed using parameters from: 1) The actual Forest Code; 2) The project of the new code, from the
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Brazilian Government (MMA-CONAMA); and 3) a Gradual Increment Procedure proposed by the authors, which recommend
that different percentuals should be applied to different ecological regions, based on property size and freeing small farms
from this obligation. It was found that this last simulation would leave out of fiscalization around 2 million properties in the
country , but complementary actions such as environmental education and forest extension services should be undertaken
by the government as a form to induce farmers to keep forest cover.

V6B-1

Desenvolvimento de um sistema de apoio a decisão na

avaliação de risco em investimentos florestais utilizando

a técnica de simulação discreta estocástica

(Development of a decision support system for risk
analysis in forestry investments by using the
technique of discrete stochastic simulation)

Protil, R.M. (protil@ppgia.pucpr.br)

Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR, Brasil

RESUMO: O presente trabalho apresenta a técnica de simulação discreta estocástica como uma eficiente ferramenta de
análise econômica de investimentos florestais. Através desta abordagem foi possível incorporar elementos estocásticos
em um modelo lógico-matemático, com o qual foram simuladas as incertezas econômicas e operacionais presentes na área
florestal. Diversas técnicas foram utilizadas na modelagem do sistema simulador, dentre as quais se destacam: o modelo de
Hertz para análise de risco em investimentos de capital e a teoria das oscilações aleatórias dos preços de ativos financei-
ros. A base de dados para a modelagem foi obtida a partir de uma planilha de custos e de rendimentos operacionais de um
projeto florestal, a qual também possibilitou, que fossem determinadas as distribuições de probabilidade das variáveis
relevantes ao estudo. Para efeito de validação do modelo comparou-se os resultados de duas opções de manejo florestal,
ou seja as opções de “reforma” e de “condução florestal”. Verificou-se que a opção “condução florestal” apresenta nítidas
vantagens sobre a opção “reforma florestal”. Uma alta variabilidade dos custos e do desempenho operacional de um
grande numero de operações tornam a “reforma florestal” uma opção de alto risco.
ABSTRACT : The present work presents the discrete stochastic simulation technique as an efficient tool for economical
analysis of forestry investments. The purpose of this approach is to incorporate uncertainty in a model. Several techniques
are used in the modeling of the simulation system, among these are: the Herz Model of Risk Analysis in Capital Investment and
the Theory of Random Walkes in Stock Prices. The data base for the modeling was obtained from a cost and operational
performance plan of a forestry project. To validate the model two forestry options were compared: “forestry conduction”
and “forestry reform”. It was verified that the option “forestry conduction” is preferred to the option “forestry reform”
because in the last option there is a high probability to negative financial consequences. High variability in the cost and
operational performance from a large number of operations makes the “forestry reform” a riskier option.
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V6B-2

A implantação de um novo Sistema de Gestão da

Informação Florestal: uma fase crítica

(The establishment of a new Forest Information
Management System: a critical phase)

Nobre,S.R. (srnobre@hotmail.com)

Gomes,A.N.; Rodriguez,L.C.E.

Athena Recursos Naturais, Brasil

RESUMO: A implantação é uma das fases críticas do processo de desenvolvimento de sistemas de informação. Vários
autores têm se dedicado ao estudo dos fatores críticos de sucesso dessa fase e ainda outros têm demonstrado a
importância do processo de adoção de tecnologia de informação na modernização das organizações. O objetivo do
presente trabalho é avaliar o processo de implantação de um sistema de gestão da informação florestal. Esse trabalho usa
a abordagem do marketing para analisar esse problema. O sistema é visto como o produto, a organização é vista como o
ambiente e os atores envolvidos, que devem adotar a nova tecnologia, são vistos como clientes da área de informática. A
empresa observada é a Copener Florestal no norte do estado da Bahia. Os conceitos formais de Sistema de Informação (SI)
são utilizados para analisar o produto, mais especificamente, são usados os que mostram claramente a sua composição.
O ambiente, no qual o sistema foi implantado, é analisado utilizando-se variáveis de ambiente propostas por Albertin (1996).
Nesse contexto, avalia-se criticamente o processo de implantação e determinam-se os fatores que contribuíram para o
sucesso e os que o dificultaram. O comprometimento dos clientes do sistema e a qualidade do projeto foram exemplos de
fatores de sucesso que compensaram amplamente a sua complexidade, própria dos sistemas de gestão de recursos
naturais.
ABSTRACT : The establishment of a newly developed information management system is the most critical phase after its
installation. Several authors have mentioned some critical factors to achieve success, and others have demonstrated the
importance of adopting information technologies (IT) to update modern corporations. The objective of this paper is to
evaluate the installation process of a forest information management system. This paper analyses the problem based on a
marketing approach. The system is seen as a product, the corporation as the environment and the participants adopting the
system are the clients of the IT provider. The company used as a study case is Copener Florestal, located on Northern Bahia,
Brazil. Typical Information Systems (IS) concepts are used to analyze the product, and more specifically to show their
composition. The environment, where the system is installed, is analyzed according to variables proposed by Albertin
(1996). In such context, the installation process is evaluated in detail and factors contributing or not to a successful
installation are determined. System clients compromise and the quality of the system were positive factors which compensate
for the complexity of the system, a common complain among users of natural resources information systems.
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V6B-3

Heurísticas para a integração de níveis estratégico e operacional

da gestão florestal em problemas de grande dimensão

(Heuristics for integrating strategic and operational planning
in large scale forest management problems)

Falcão , A.O. (andrefalcao@isa.utl.pt)

Borges, J.G.

Instituto Superior de Agronomia - ISA, Portugal

RESUMO: Este artigo apresenta resultados de investigação com vista ao desenvolvimento de heurísticas para a solução de
programas inteiros em gestão florestal. Estes problemas envolvem restrições relativas à regularidade de fluxos de volume
e à especificidade da localização das intervenções produtivas. Privilegia-se o desenho de técnicas para confrontar a
complexidade da solução de programas inteiros de grande dimensão e para oferecer informação de carácter estratégico
e operacional ao gestor florestal. Descreve-se a implementação das heurísticas - programas de evolução, simulated
annealing, pesquisa tabu e sequential tempering and quenching. Recorre-se a problemas de gestão em dois sistemas de
produção florestal em Portugal - Pinus pinaster, Ait. e Eucalyptus globulus, Labill - para o teste e a demonstração destas
heurísticas. Discute-se os resultados das aplicações, com ênfase na análise da qualidade das soluções e da eficiência
computacional.
ABSTRACT : This paper presents the results of research aiming at the development of heuristics to solve large integer
forest management scheduling models. These problems encompass constraints on forest product flows over time and
constraints on the locational specificity of harvests. Emphasis is on designing efficient solution techniques both to address
the complexity of large integer problems’ model solving and to provide strategic and operational guidance to forest managers.
The heuristics – evolution programs, simulated annealing, tabu search and sequential tempering and quenching - are
described. Two management problems in Portugal - Pinus pinaster, Ait. and Eucalyptus globulus, Labill – are used to test
and demonstrate the heuristics. Results are discussed with emphasis on the assessment of both the quality of the heuristic
solutions and computational aspects of its implementation.

V6B-4

Análisis del ciclo de corta y el impacto de la explotación forestal

de un bosque tropical venezolano: un enfoque de simulación

(Analysis of the cutting cycle and logging impact in a
Venezuelan tropical forest: a simulation approach)

Ramirez-Angulo, H. (rhirma@ing.ula.ve)

Torres-Lezama, A.; Acevedo, M.F.

Universidad de Los Andes - ULA, Venezuela

RESUMEN: En las tres últimas décadas, el manejo forestal tropical ha enfrentado serios cuestionamientos, principalmente
por el impacto de la explotación selectiva de las especies maderables sobre la sostenibilidad del sistema. Con el fin de
explorar la incidencia de los ciclos de corta utilizados actualmente en Venezuela, se aplicó un modelo de simulación de base
individual (ZELIG), el cual fue parametrizado, para un bosque húmedo deciduo de los llanos occidentales venezolanos, con
base en una serie de datos provenientes de parcelas permanentes con 36 años de medición. Se simularon dos modalidades
de aprovechamiento de especies comerciales: la extracción planificada y no planificada de los individuos, la misma se
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realizó considerando los diámetros mínimos de cortabilidad legalmente establecidos en el país. En todos los casos se
aprovechó toda la masa arbórea comercial, y se consideró el daño causado por las actividades extractivas. Se estudió la
recuperación del bosque para periodos de 30 años (ciclo de corta) y 60 años (turno). El análisis económico de los distintos
escenarios se realizó mediante la relación beneficio/costo. Los resultados muestran que el bosque no se recupera en el
periodo de 30 años y que en el caso de la explotación no planificada se requiere mas del doble de ese periodo. Asimismo,
se consiguió que en todos los casos la explotación es rentable, correspondiendo los mejores indicadores a la modalidad de
mayor impacto desde el punto de vista ecológico.
 ABSTRACT : Tropical forest management has been the subject of strong criticism in the last three decades, mainly due to
the impact of selective logging on system sustainability. In order to analyze the effect of cutting cycle and timber harvesting
in a humid deciduous forest of the Venezuelan western plains an individual-based model (ZELIG) was applied. We used a
data set with 36 years of measurement to parameterize the models. Two selective logging options were simulated: planned
and unplanned harvesting with regard to the minimum felling diameter legally established for Venezuela. For both cases we
harvested the total merchantable stand and considered vegetation damage caused by logging methods. Forest recovery
was studied for 30 years (cutting cycle) and 60 years periods  (rotation). We also calculated the benefit/cost relationship.
The results show that the forest does not recover in a 30 years period and non planned logging requires more than 60
years, but from an economic point of view the most impacting option resulted more profitable in short term.

V6B-5

Otimização do tranporte rodoviário de madeira de eucalipto:

um estudo da opção de troca de cargas

(Optimization of the road transportation of eucalyptus wood:
a case study of the load exchange option)

Souza, R.A.T.M.; Rodriguez, L.C.E.;

Seixas, F.(fseixas@carpa.ciagri.usp.br);

Caixeta Filho, J.V.

Universidade de São Paulo - ESALQ, Brasil

RESUMO: O trânsito de caminhões transportando toras curtas de eucalipto em uma mesma rodovia, mas em sentidos
contrários, pode indicar a existência de plantios pertencentes a uma determinada empresa estarem mais próximos do local
de consumo de uma outra indústria. Ao mesmo tempo, pode estar ocorrendo uma situação em que, desconsiderando-se a
questão de propriedade, o fluxo do transporte de madeira não está otimizado, havendo uma perspectiva de redução na
distância média de transporte para os diversos locais de consumo. Com o objetivo de avaliar a possibilidade de se
estabelecer um processo de trocas de madeira entre áreas de plantio de diferentes empresas, mas considerando-se
sempre a menor distância do centro de consumo, este estudo envolveu quatro indústrias de celulose e papel e duas de
chapas de composição, que utilizam toras curtas de eucalipto provenientes exclusivamente de florestas plantadas. Foi
delineado um modelo de transporte utilizando programação matemática, que é comparado com o transporte de madeira
realizado pelas seis indústrias no ano de 1996. As características dos resultados da solução ótima do modelo e as
características do transporte efetivamente realizado são expressas em termos de custos, toneladas transportadas e
quilômetros percorridos. O modelo desconsiderou os vínculos de propriedade entre áreas produtoras de madeira e
indústrias. As análises foram feitas comparando-se os resultados do modelo com o realizado pelas indústrias, consideran-
do-se a situação individual e o conjunto das seis indústrias. A solução ótima do modelo resultou em 65% de trocas de fontes
de abastecimento, quase metade (47%) do volume total de madeira transportada, acompanhadas de uma redução nos
custos totais de transporte de aproximadamente 13%. Individualmente, todas as indústrias acabaram participando do
processo de trocas de fontes de abastecimento, com percentuais variando entre 50% e 80%, apresentando reduções no
custo total de transporte entre 5% e 41%, com exceção de uma delas que apresentou acréscimo de 4% nos custos. O
número de rotas utilizadas passou de 32 para 37 na otimização, significando que com a solução ótima algumas fazendas
passaram a abastecer mais de uma indústria. A importância do processo de trocas de fontes de abastecimento (fazendas)
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pode ser medida pelo percentual de quilometragem percorrida em rotas que ligam indústrias a fazendas não pertencentes
ao grupo empresarial (55,1%) e pela redução de 3.350.415 quilômetros no total anualmente percorrido pelos caminhões no
transporte principal.
 ABSTRACT : The movement of trucks on opposite routes, transporting short Eucalyptus spp. logs on same highways, may
indicate that wood sources belonging to other companies may exist near the consumption sources. At the same time, a
theoretical situation could also be happening, where, not considering the property rights, the wood transportation flow is
non-optimal and there is a potential reduction on mean transportation distance. Four pulp and paper mills and two wood
panel companies, consumers of Eucalyptus spp. short logs harvested from plantations in the State of São Paulo, were
involved in this study, providing data collected in 1996 for evaluation of the transportation network utilized. A linear
programming transportation model was developed. The optimal solution presented by the model, ignoring forest plantations
property rights among companies, and the actual log displacement for these six companies in 1996, were evaluated in terms
of cost, transported weight and kilometers traveled. The model optimal solution changed 65% of the supply sources, almost
half (47%) of total transported wood volume, with a total cost reduction around 13%. All companies had their supply
sources exchanged at rates varying between 50 e 80%, and there were cost reductions varying from 5 to 41%, with only
one cost increase of 4%. The number of utilized routes increased from 32 to 37, meaning that some wood sources supplied
more than one industry. The importance of the exchange process can be also evaluated by the reduction of 3,350,415
kilometers in the trucks covered distance.
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RESUMO: Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os dados individuais de densidade básica e volume de
madeira, do número kappa da polpa, da lignina solubilizada, do custo de deslignificação e do rendimento bruto gravimétrico
do processo de polpação, obtidos de 64 árvores de Eucalyptus grandis W. Hill ex Maiden, procedentes de uma população
comercial, situada no município de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, e cujas sementes foram originadas de uma área
de produção de sementes (APS) da Duratex S/A, no município de Botucatu-SP. Quantificaram-se as variabilidades dos
dados obtidos para tais propriedades, e posteriomente, considerando o objetivo de maximização de polpa não-branqueada
produzida e as restrições de volume e massa de madeira, massas de ligninas residual e solubilizada, área plantada e custo
do processo de polpação, foi proposto um método para seleção de árvores matrizes, através de técnicas de programação
matemática. A estratégia desenvolvida maximiza o resultado econômico, seleciona árvores matrizes e obedece todas as
limitações de produtividade, tecnológicas e organizacionais impostas pela empresa interessada, bem como atende a
produção de celulose não-branqueada dentro do período de planejamento considerado.
 ABSTRACT : Individual data of basic density, wood volume, pulp kappa number, residual and soluble lignins, cost of pulping
process as well as graviometric gross yield of pulping process were used from 64 trees of Eucalyptus grandis W. Hill ex
Maiden from a commercial population in Lençóis Paulista, São Paulo Satate-Brazil. The seeds of Eucalyptus grandis came
from a seed production area (SPA) of Duratex in Botucatu, São Paulo State-Brazil. Data was quantified taking into account
the maximization of the non-bleaching pulp, volume and mass wood restriction, residual and soluble lignin mass, planted
area and pulping process cost. A selection method was adpted for matrix trees through mathematical programming
techniques. These techniques miximize the economical result, select matrix trees and follow all the limitations of technological
and organizing productivity imposed by companies. The linear programming also considers the non-bleaching pulp production
within the scheduled time.
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