
ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS 

AMAZÔNIA: DESAFIO BRASILEIRO DO SÉCULO XXI  



CONTEXTO 

Demanda por grãos e proteína animal - 
China e Índia 

Demanda por biocombustíveis 
EUA e Europa  

Demanda por fibras para papel e 
celulose - Mundo todo 

Pressão social para ocupação novas 
fronteiras - Brasil  

PRESSÃO PARA ABERTURA DE 
NOVAS FRONTEIRA AGRÍCOLAS 

PRESSÃO PARA PRESERVAÇÃO 

DAS FLORESTAS 

Emissão de Gases Efeito Estufa e 
pressão para redução - Mundo 

Organização da sociedade civil 
organizada (ONGs) - Mundo  

TENSÕES E CONFLITOS 



COMO O MUNDO E A AMATA LIDAM COM ESTE CONTEXTO 

Contínuo florestal 

Geração de valor na floresta (manejo 

e uso múltiplo) 

Integração agricultura e florestas 
(Reservas legais e APPs) 

Inclusão social (3Ps) 

 BRA-034       Certificação FSC 

AMATA 
Zoneamento econômico ecológico  

Reservas legais e APPs 

Integração social   

Plantações florestais 

Endosso sociedade civil (certificação) 

Geração de valor na floresta 

MUNDO 



BRASIL FLORESTAL – BIOMAS E INDÚSTRIA 

* Dados: 1. SBS – Sociedade Brasileira de Silvicultura,‘Fatos e Números do Brasil Florestal 2006/ 2. IMAZON, 3. 

ABRAF 2007 

Área de floresta nativa¹: 477,7 milhões de hectares (ha) 

 

Florestas protegidas¹: 240,0 milhões de ha 

 

Unidades de Conservação Federais¹: 

  61,8 milhões de ha  

    Proteção Integral 28,1 milhões de ha 

    Uso Sustentável 33,6 milhões de ha 
 

 

Florestas plantadas¹e³: 5,6 milhões de ha 
 

 

Florestas Certificadas (Set./ 2006)¹ 

 CERFLOR:  763 mil ha 

 FSC – Nativas: 1,29 milhões ha 

 FSC – Plantadas: 2,31 milhões ha 
 

Produção (toras) 

Nativas²: ~ 24 milhões de m3 (2% certificada FSC) 

Plantadas³: ~184 milhões de m3 (46% da área FSC) 

 

Faturamento¹: U$ 29 bilhões 

 Papel e Celulose:  U$ 8,9 bilhões 

 Madeira Sólida:  U$ 8,1 bilhões 

 Móveis:  U$ 3,8 bilhões 

 Siderurgia/ Carvão Veg.: U$ 4,2 bilhões 

 Outros:  U$ 4,8 bilhões 
 

Exportações de Produtos de Base Florestal¹: 

 ~ U$ 11,0 bilhões 





PRINCÍPIO DO CONTINUUM 

Fonte: FSC PWG 2006 adaptado por R. Waack 
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RISCO & RETORNO – INCORPORAÇÃO DE GESTÃO PROFISSIONAL 
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RISCO + 
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Manejo de 

florestas 

nativas 

tropicais 

Adição de valor 
SA, PFNM, biomassa 

SA - Serviços ambientais, PFNM- Produtos florestais não madeireiros 

Plantações 
Tradicionais 
 

Ex: Eucalipto, 

Pinus e Acácia 

Outras 

Plantações 
 

Ex: Teca, 

Paricá, 

Guanandi, etc 

Conceito 

Continuum 

Florestal 



MANEJO SUSTENTÁVEL  

Protecao  

Permanente  

44 % 

• 25 ou30 Unidades de Producao Anuais 

(UPAs) 

 

• Colheita equivalente ao crescimento 

anual da biomassa 

 

• 0,85 m3/ano > 30 anos = 25,8 m3/ano 

 

• Unidade annual explorada e fechada por 

30 anos 



SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT – OPERATIONAL CYCLE 

INDUSTRIALIZATION 

Sawmill Operation 

• Production planning 
• Receiving logs 
• Storage control 

• Selection 
• Desdobro 
• Aplainagem 
• Secagem 

• Embalagem e Expedição 
• Quality control 

YEARLY PLANNING 

Surveys and analysis 

•100% Inventory 
• 100%Geoprocessing 

• PMFS for the UPA (annual) 

ANNUAL  
Continuous 

 Improvement 

MONITORING 

Planning next UPA 

• Forestry analyses of income 
• Sawmill analyses of income 

MANAGEMENT PLAN 

EIA/RIMA Report of Environmental impact  
PMFS – Planning Sustainable Forestry 

Management 

• Diagnostic Inventory 
• Identification of social and environmental impacts  

• UPAs identification (annual production units) 
• Geoprocessing (elaborating the maps) 

FOREST OPERATION 

Minimum Impact Forest Management 

• Planning roads and trails 
• Construction of roads and yards  

• Low impact skidding directional felling 
• Transportation to yards 

• Transportation to sawmills 
• Tracing forestry residues 

• Transporting forestry residues 

• After harvesting inventory 
• Environmental recovering (in 

case of needing) 
• Monitoring outsourcing 

services 



MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL 

 

UPA dividida em blocos de 4.000 por 4.000 metros e cada sub-bloco 

Re-dividido em areas de 250 por400 meters,’ 
 

Operational aareas     873,53 ha 

Camp site / Working area     0,50 ha 

Operational restriction area   375,54 ha 

Permanent Preservation         151,58 ha 

Parcels limit N 

Blocks limits N 

Inventory – permanent 

parcels 
N 

Water courses N 

Roads N 

Further limits N 

Escale 1:40.000 

Date 05/2001 



Cada parcela diviidida em areas operacionais e de preservacao permanente 

Cada árvore com valor econômico e diâmetro acima de 40cm é localizada no mapa com informação sobre 

a espécie, volume e qualidade 

Parcels N 

Rivers N 

Main roads N 

Scale 1:1.000 

Date 05/2001 

 Red Angelin 

Quadrant - 2217 

Sustainable Forest 

Management Plan  

MANEJO FLORESTAL SUSTENTAVEL 



 

Trilhas de arraste definidas com vistas a minimo impacto 

Operational Areas 

Inappropriate areas 

Permanent preservation 

Scale 1:10.000 

Date 07/2002 

Sustainable Forest Management Plan 

Riverbank 

Roads and Patios 

Permanent Parcel 

DAP - 45 . 

MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 



MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL 

 

Patios de colheita sao definidos 
 
 

Parcels N 

Rivers N 

Main roads N 

Escale 1:1.000 

Date 05/2001 

MU1 – Year1 G12 

Quadrant - 2217 

Sustainable Forest 

Management Plan 

Red Angelin 



CADEIA DE VALOR 

Floresta Nativa 

Toras grandes 

Toras pequenas  

Serrados 

Laminados  

Faqueados  

Resíduos   

Painéis  

reconstituídos 

Papel 

Energia * 

Serrarias 

Compensados  

Aplainados  

Painéis colados Pisos  

Móveis  

Molduras  

Construção civil 

Resíduos Florestais 

Embalagens 

Laminadoras 

Picadores  

Objetos 

Celulose 



CADEIA DE VALOR 

Energia * 

Fornos 

Prensa 

Caldeiras  

Pellet 

Carvão 

Briquet 

Calor 
Picador 

Máquina a vapor 

Turbina 

Gerador Energia Elétrica 



UPSIDES - ATIVOS NÃO MADEIREIROS 

Matérias Primas 
utilizáveis 

Produtos Brutos Clientes Potenciais Produtos Finais 

Sementes,  
Frutas e Castanhas 

Óleos Vegetais 
Indústria de Cosméticos 
Indústria de Alimentos 

(‘Nutraceuticals’) 

Xampus, cremes, sabão, 
condicionadores, 

vitaminas, complementos, 
etc. 

Frutas, Ervas 
Resíduos madeireiros 

Corantes Naturais 

Ind. Têxteis/ Ind. Papelão 
Ondulado / Ind. Cosméticos 

Ind. Alimentos / Bio-plásticos 

Produtos para maquiagem 
feminina, tintura para cabelos, 
tintas, corantes para indústria 

alimentícia e química 

Frutas/ Troncos/ 
Folhas/ Flores/ 

Raízes/ Castanhas/ 
Sementes 

Extratos Orgânicos 
Farmacêuticos 

Cosméticos 
Indústria Alimentícia 

Ingredientes para a indústria de 
cosméticos e farmacêuticos, 
princípios ativos, extratos, 

vitaminas. 

Possibilidades de exploração dos ‘não-madeireiros’ 



UM HECTARE 

DE FLORESTA 

NATIVA 

DESMATAMENTO EVITADO 

€ 3/ton 

Valor  

Total 

€ 300 

100 ton 

CO2 

SERRARIA 

Metano 
evitado 

30 m3 

troncos 

8 ton 

CO2 

4 ton 

BPF 

€ 40 

Por ano 

12 ton 

CO2 

€ 60 

Por ano 

15 ton 

residuos 

30 m3 

troncos 

Troca de 
Combustível 

Fóssil 

€ 5/ton 

€ 5/ton 

AUMENTO DE BIOMASSA 

€ 1,2 

Por ano 

0,4 ton 

CO2 

1,2m3 

Aumento de  
biomassa  
por ano 

€ 3/ton 

RESÍDUOS NA FLORESTA 

€ 120 

Por ano 

15 ton 

CO2 

8 ton 

BPF 
30 m3 

galhos 

€ 75 

Por ano 

24 ton 

CO2 
€ 5/ton 

€ 5/ton 

Metano 
evitado 

Troca de 
Combustível 

Fóssil 

MERCADO VOLUNTÁRIO 
PROTOCOLO DE KYOTO 

UPSIDES - CRÉDITO DE CARBONO 



FERRO GUSA BIOMASSA DIRETA 

UPSIDES - ENERGIA 

O ferro gusa usado na fabricação de aço é 

produzido pelas siderúrgicas em alto-forno e 

resulta da redução do minério de ferro a partir da 

queima do carvão vegetal  
 

Permite total aproveitamento da 

madeira, inclusive a obtenção de 

subprodutos, como metanol, ácido 

cético, piche, óleo e gás 

Transformação da madeira em 

concentrados de celulose e lignina com 

baixo conteúdo de água 

 

Alto poder calorífero 

Alimentação de fornos para 

secagem de inúmeros produtos 

 

Substituição de combustíveis fósseis 

em caldeiras 

Transformação da celulose em 

etanol através do uso de enzimas 

 

Potencial para ser mais eficiente do 

ponto de vista energético que o 

etanol de cana 

 

Grandes investimentos em P&D 

PELLETS E BRIQUETS ETANOL 



SERVIÇOS AMBIENTAIS 



Biodiversidade Manutenção do estoque e ciclagem de material genético 

Regulação da 

composição química da 

atmosfera 

Absorção de carbono e outros gases atmosféricos como 

oxigênio, metano, sulfato e níveis de UV 

Regulação climática Chuvas, nuvens e temperatura 

Controle de catástrofes 

ambientais 

Proteção contra tempestades, enchentes, erosão e secas 

severas 

Qualidade do Solo Estruturação do solo, retenção de nutrientes, prevenção 

de perdas, acumulo de matéria orgânica 

Ciclagem de Nutrientes Estoque e ciclagem de nutrientes (N,P e outros) 



Tratamento de 

Efluentes 

Remoção e balanço de compostos e controle da 

poluição 

Controle Biológico Controle da população de insetos, predadores e 

pragas 

Refúgio da Fauna Habitat e alimento para fauna migratória e 

permanente 

Produção de Alimentos Pesca, caça, frutos, raízes, nozes 

Fornecimento de 

Matéria Prima 

Madeira, produtos não madeireiros e energia 

Regulação Hidrológica Processo de retenção e distribuição de água 

Recreação Atividades como ecoturismo, pesca esportiva, 

educação ambiental 



Rondônia 

Município de 

Jamari 









• Roteiro: 
• Mapear a Rota Tecnológica, identificando as tecnologias e 

conhecimentos críticos para o negócio 
• Fatores de competitividade mercadológica 
• Tecnologias estratégicas 
• Fontes e mecanismos de aquisição das tecnologias 

 
• A - Compra de equipamento; 
• B - Contratar consultoria; 
• C - Contratar pesquisa (Universidade/instituição P&D); 
• D - P&D em conjunto com Universidades/instituição P&D; 
• E - P&D interno; 
• F - P&D em conjunto com fornecedor; 
• G - P&D em conjunto com cliente. 

 

PLANO DE GESTÃO TECNOLÓGICA 

25 
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ROTA TECNOLÓGICA TECNOLOGIAS/CONHECIMENTOS CRÍTICOS PRODUTOS 

 

Plano de Manejo 

Potencial de volume da 

floresta 

Sensores remotos: imagens, fotografias, radar, 

laser. 

Geoprocessamento (SIG – Sistema de 

Informações Geográficas e SAI – Sistema de 

Análise de Imagens). 

Dendrologia e dendrometria (identificação e 

métricas botânicas). 

Inventário florestal diagnóstico 

Estatística 

Análise da integridade 

florestal da área: uso do 

solo. 

Espécies, volumes, 

qualidade e localização. 

Zoneamento produtivo 

da área. 

Taxa de crescimento da 

floresta 

Inventário florestal contínuo (parcelas 

permanentes) 

Modelagem do crescimento e produção florestal 

Estatística 

Softwares florestais 

Intensidade de colheita e 

ciclo de corte. 

Recomendações de tratos 

silviculturais 

Análise de impacto 

socioambiental 

Hidrologia 

Edafologia 

Ecologia 

Sociologia e antropologia 

EIA/RIMA. 

Zoneamento 

socioambiental da área. 

Definição de AAVC 
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Plano Operacional Anual 

Volume de madeira 

disponível para colheita 

Dendrologia e dendrometria (identificação e métricas 

botânicas) 

Georreferenciamento 

Classificação qualitativa de árvores 

Técnicas de identificação de defeitos (ocos, rachaduras, etc.) 

Estatística 

Softwares florestais 

Técnicas para identificação e rastreamento permanente de 

árvores (coletores de dados, sensores, plaquetas, etiquetas, 

pinturas, chips, etc.) 

Mapa de corte, contendo as 

árvores planejadas para abate e 

as árvores porta sementes, todas 

georreferenciadas, identificadas 

e qualificadas. 

Microzoneamento 
Microzoneamento (delimitação das áreas operacionais e de 

preservação permanente). 

Modelos digitais do terreno 

Mapas contendo as áreas 

operacionais, não operacionais e 

de conservação. 

Planejamento logístico 

Engenharia civil (planejamento de estradas) 

Logística de arraste e transporte 

Topografia 

Modelos digitais do terreno 

Localização e tipo das estradas e 

pátios a serem construídos. 

Planejamento consolidado 

das atividades anuais de 

colheita 

Técnicas de manejo de impacto reduzido 

Ferramentas de otimização da sequência operacional. 

POA: consolidação das 

informações dos mapas de corte 

e do microzoneamento + mapa 

logístico + procedimentos 

operacionais e de 

monitoramento. 

Em suma, um relatório dizendo o 

que cortar, onde cortar, como 

cortar e quando cortar. 
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Operação Florestal  

Construção estradas e 

pátios 

Engenharia civil (topografia, demarcação, 

abertura, obras de arte, terraplenagem, 

compactação, pavimentação). 

Identificação, licenciamento, plano de utilização 

e recuperação de cascalheiras. 

Preparação dos resíduos oriundos da abertura de 

estradas para transporte (traçamento e 

empilhamento). 

Levantamento das estradas, pátios e obras de 

arte construídas (georreferenciamento). 

Estradas primárias, 

secundárias e de colheita 

abertas + pátios 

construídos e 

georreferenciados 

Resíduos florestais 

oriundos da abertura 

prontos para serem 

transportados. 

Cascalheiras já utilizadas 

recuperadas. 

Construção da 

infraestrutura de apoio 

(base operacional, guaritas, 

acampamentos, escritório, 

oficinas, etc.) 

Engenharia civil para infra-estrutura (escritórios, 

comunicação internet e dados, alojamentos, 

tratamento de água e efluentes, armazenamento 

de combustíveis e insumos, oficinas, cozinha, 

geração de energia, etc.). 

Localização da infraestrutura (logística, captação 

de água, impacto na floresta, segurança 

patrimonial, etc.) 

Infraestrutura de apoio 

permanente e remota 

implantada. 
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Colheita 

Localização das árvores. 

Técnicas de abate de impacto reduzido. 

Equipamentos de corte: motosserras, harversters, fellers, 

etc. 

Técnicas de conservação da qualidade de toras. 

Técnicas para rastreamento futuro das toras colhidas. 

Árvores selecionadas, abatidas 

com mínimo impacto 

ambiental, máxima segurança 

e identificadas para 

rastreamento futuro. 

Traçamento 

Técnicas de seccionamento. 

Técnicas de otimização do tamanho das toras (comerciais 

e operacionais) 

Técnicas para rastreamento das secções. 

Toras seccionadas segundo 

critérios e informações 

operacionais e comerciais, 

identificadas para 

rastreamento 

Arraste 

Planejamento de abertura de trilhas de arraste de mínimo 

impacto. 

GPS ou trilhas de arraste demarcadas: navegação dos 

skidders até as toras. 

Equipamentos de arraste: skidders, guinchos, tratores, etc. 

Dimensionamento de equipamentos: tamanho das toras, 

tipo de terreno, impacto ambiental, disponibilidade 

mecânica, custo, etc. 

Toras arrastadas para estradas, 

com mínimo dano ambiental à 

floresta remanescente e ao 

solo. 

Colheita de resíduos 

florestais 

Preparação e traçamento da galhada,arraste e baldeio 

para estradas. 

Equipamentos para corte, arraste / baldeio de resíduos: 

motosserras, skidder, tratores autocarregáveis, 

forwarders, etc. 

Pilhas de galhadas traçadas nas 

beiras das estradas. 
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Carga e Transporte 

Logística de carga e transporte. 

Dimensionamento de equipamentos: tipo e tamanho do 

material (toras ou resíduo), tipo de terreno, impacto 

ambiental, disponibilidade mecânica, custo, 

etc.Equipamentos para carga e transporte: carregadores, 

caminhões, reboques, etc. 

Toras armazenadas em pátios 

acumuladores na floresta ou no 

pátio da indústria. 

 

Manejo de pátio 

Dimensionamento e organização do pátio: tamanho, 

arruamento, escoamento de água, compactação, tipo de 

piso, localização das pilhas, sprinklers, etc. 

Otimização de pátio: logística de armazenamento, 

manipulação e abastecimento industrial. 

Técnicas para armazenamento de toras (incluindo 

conservação e preservação de qualidade). 

Dimensionamento de equipamentos: tamanho das toras, 

disponibilidade mecânica, custo, movimentação em curta e 

longa distância no pátio, etc.Equipamento de carregamento 

e movimentação: carregadeiras, caminhões. 

 

Toras armazenadas 

adequadamente, classificadas 

por espécie e classe de 

utilização. 

Produção de produtos 

roliços 

Movimentação das toras. 

Técnicas de descascamento, traçamento, furação, etc. 

Tratamento químico (opcional). 

Aplicação de outros materiais: cintas, parafusos, pregos, 

Toras preparadas para serem 

comercializadas de forma roliça 

(postes, estacas, vigas, etc.) 
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Operação serraria  

Desdobro primário 1 

Técnicas para preparação de toras (dimensionamento, 

lavagem, descascamento, etc.) 

Engenharia para recepção e transporte de toras (mesa de 

recepção, carros porta-toras, macacos, viradores, etc.) 

Técnicas para dimensionamento e otimização do 

processamento industrial (scanners, lasers, raio X, etc.) 

Softwares 

Técnicas e equipamentos para desdobramento primário 

industrial (serras fita, circulares ou similares, tipos de fitas 

ou circulares, laminações e afiações) 

Técnicas alternativas de desdobro como laser, jatos d água, 

etc. 

Pranchas brutas serradas de 

forma otimizada, em termos de 

largura e espessura, no que se 

refere à demanda e aplicação 

comercial, maximizando o 

aproveitamento da madeira. 

Movimentação de peças e 

escoamento dos resíduos.  

Equipamentos para movimentação de madeira serrada e 

resíduos (rolos, esteiras, talhas, empilhadeiras, vagonetes, 

correias transportadoras, automação). 

Madeira e resíduos 

transportados. 

Desdobro primário 2 

Técnicas e equipamentos para industrialização de madeira 

(serras múltiplas, resseras, refiladeiras, circulares, 

destopadeiras, automação, sensores). 

Técnicas e equipamentos para classificação de produtos. 

Técnicas e equipamentos para armazenamento, 

tabicamento, empilhamento, enfardamento e embalagem. 

Técnicas para identificação e rastreamento das peças 

produzidas. 

Serrados brutos produzidos, 

rastreados, armazenados e 

embalados (pranchas, vigas, 

caibros, tábuas, sarrafos, etc.) 

Suprimento de utilidades 
Engenharia para suprimento de energia, água, ar 

comprimido, etc. 

Utilidades supridas para as 

necessidades da produção. 
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Operações de beneficiamento da madeira 

Secagem 

Técnicas para secagem de madeira, incluindo engenharia 

de estufas (geração de calor e vapor, controles de 

temperatura, unidade, etc). 

Curvas de secagem para cada espécie e produto 

Dimensionamento de equipamentos. 

Softwares e hardwares controladores de estufa. 

Madeira seca. 

Beneficiamento secundário 
Técnicas e equipamentos para acabamento de produtos 

madeireiros (acertos de espessura, largura, moldagens, 

usinagem, etc.). 

Serrados aplainados produzidos, 

rastreados, armazenados e 

embalados (decks, molduras, 

pisos sólidos, forros, S2S, S4S, 

etc.) 

Pintura e envernizamento 
Técnicas e equipamentos para lixamento, aplicação de 

tinta e verniz e secagem. 

Peças envernizadas ou 

pintadas. 

Elaboração de produtos 

reconstituídos 

Técnicas e equipamentos para acabamento, colagem e 

recomposição de peças e painéis (finger joining, edge 

glued, etc) 

Peças e painéis reconstituídos. 

Elaboração de subprodutos 

de aproveitamentos 

Técnicas e equipamentos para aproveitamento de resíduos 

da serraria (tornos, grampeamentos, parafusadeiras, 

colagens e montagens) 

Peças para jardim, cabos de 

ferramentas, etc. 
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Operações de processamento de resíduos 

Picagem 
Técnicas e equipamentos para exaustão, transporte, 

armazenamento, picagem de resíduos madeireiros 

industriais e oriundos da floresta 

Cavacos de madeira 

Co-geração de energia 
Técnicas e equipamentos para armazenamento, 

alimentação, geração e distribuição de energia (caldeiras, 

turbinas, geradores, transformadores, etc) 

Energia elétrica gerada 

Produção de pellets e 

briquetes 

Técnicas e equipamentos para produção de pellets e 

briquetes (repicagem, secagem e prensagem, embalagem, 

armazenamento, movimentação.)  

Pellets e briquetes produzidos 

Produção de carvão 
Técnicas e equipamentos para produção de carvão 

(automação, fornos, captação de gazes, pirólise, etc) 
Produção de carvão 
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Atividades Complementares 

Planejamento Anual da 

Produção 

Técnicas de planejamento operacional das atividades. 

Reuniões de safra. 

POA. 

Orçamento (floresta, indústria, comercial) 

Estoques, pedidos, etc. 

Planejamento anual da 

produção integrando floresta, 

indústria e comercial. 

Tratos silviculturais 
Enriquecimento, condução, desbaste, limpeza, produção de 

mudas e plantio de árvores. 

Floresta com maior 

produtividade das espécies de 

interesse comercial (melhor 

aptidão econômica). 

Monitoramento ambiental 
Técnicas para monitoramento permanente de flora, fauna, 

recursos hídricos, solos.  

Parcelas permanentes 

estabelecidas  

Sustentabilidade da operação 

monitorada 

Avaliação os impactos das 

atividades de manejo. 

Monitoramento operacional 

permanente 

Geoprocessamento (imagens de satélite) permanente 

Softwares florestais para gestão operacional (SGO) 

Sistema de monitoramento operacional das atividades. 

Manejo de alta precisão 

Controles operacionais 

 Indicadores de desempenho. 

Relatórios de monitoramento 

operacional. 
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Gestão socioambiental 

Recursos humanos e CLT 

Sociologia 

Diagnóstico socioambiental 

Plano de ação: integração na cadeia produtiva. 

Integração social com a 

empresa 

Desenvolvimento social 

Gestão de qualidade 

Procedimentos operacionais 

Padrões de materiais, produtos, processos e serviços 

Sistemas de revisão de qualidade 

Monitoramento e auditorias internas. 

Sistema de gestão de qualidade 

Produtos com padronização 

definida 

Relatórios de auditoria e 

monitoramento. 

Gestão de contratos e 

documentos 

Direito 

Contabilidade 

Sistema de gestão da qualidade. 

Transparência nas atividades da 

empresa 

Organização na documentação 

Cadeia de custódia 
Sistema de marcação  e identificação de árvores e toras 

Sistema de gestão na movimentação da madeira 

Banco de dados com registro de 

origem e movimentação da 

madeira. 

Madeira controloda. 

Certificação 
Princípios do FSC. 

Auditorias internas e externas. 

Sistema de gestão da qualidade. 

Certificação FSC 

Segurança patrimonial 
Técnicas de segurança patrimonial (monitoramento por 

satélite, restrições de acesso, proteção contra incêndios, 

etc). 

Área protegida e preservada 

Segurança no trabalho EPIs, treinamento e procedimentos operacionais 

Operação com minimização 

extrema de riscos para 

operadores 
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Comercialização 

Documentação para 

transporte de produtos 

florestais 

Direito 

Contabilidade 

Comércio exterior 

Vendas de acordo com a 

legislação e procedimentos 

internos da Amata. 

Vendas 

Técnicas de venda 

Análise de Mercado 

Economia 

Marketing 

Comércio exterior 

Estratégia de vendas 

Direcionamento da produção 

Vendas com maior preço. 

Embalagem 
Técnicas para embalagem dos produtos 

Ferramentas e insumos para embalagem 

Produto adequadamente 

embalado e pronto para 

transporte, de acordo com 

especificações do cliente. 
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ROTA TECNOLÓGICA 
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Plano de Manejo 

Potencial de volume da floresta X X 

Taxa de crescimento da floresta X X 

Análises de Impacto Sócio-Ambiental X 

 

Plano Operacional Annual 

Volume de madeira disponível X X X 

Microzoneamento(áreas operacionais e de preservação permanente) X X X 

Planejamento de colheita X X X 

 

Operação Florestal 

Construção estradas e pátios X X 

Construção de acampamentos X X 

Colheita X X X X 

Traçamento X X X 

Arraste X X 

Manejo de resíduos florestais X X X 

Carga e Transporte X X 

Manejo de pátio X X 
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ROTA TECNOLÓGICA 

TECNOLOGIAS / 

CONHECIMENTOS 

CRÍTICOS 

TECNOLOGIA BASE TECNOLOGIA CHAVE 
TECNOLOGIA 

EMERGENTE 

 

Plano de Manejo 

Potencial de volume da 

floresta 

Medição volumétrica  

Análise da qualidade 

Identificação das espécies 

Inventário diagnóstico 

e 

ferramentas básicas de 

mapeamento e 

geoprocessamento. 

Sobrevôo. 

Fator de forma para 

estimativas 

volumétricas. 

DAP – fitas 

Altura – Estimativa 

visual 

Identificação por 

mateiros e coleta de 

exsicatas. 

Estimativa de volume 

por equações 

específicas para o 

local. 

Estimativa  volumétrica 

pela análise de imagens 

de satélite e/ou 

fotointerpretação. 

Equações de entrada 

única eliminando a 

medição da altura. 

Identificação remota de 

volume madeireiro por 

espécie, mapa 

planialtimétrico e 

hidrológico (censo e 

microzoneamento 

remoto). 

Taxa de crescimento da 

floresta 

Georeferenciamento 

Dendrologia  

Dendrometria  

Estatística 

Softwares florestais 

Parcelas permanentes 

Estatística 

Equações de 

crescimento e 

produção florestal. 

Modelagem da 

dinâmica florestal. 

Softwares de simulação 

gráfica da dinâmica 

florestal específicos 

para cada região/tipo 

de floresta. 
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ROTA TECNOLÓGICA 

 

TECNOLOGIAS/CONHECIMENTOS CRÍTICOS 

ESTRATÉGIA P/ AQUISIÇÃO DE 

TECNOLOGIA 

A B C D E F G 

 

Plano de Manejo 

Potencial de volume da floresta - Medição volumétrica  

- Análise da qualidade 

- Identificação das espécies 

X X 

X 

X 

X  

X 

Taxa de crescimento da floresta -Georeferenciamento 

-Dendrologia  

- Dendrometria  

-Estatística 

-Softwares florestais 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

Análises de Impacto Sócio-Ambiental -Hidrologia 

-Edafologia 

-Ecologia (fauna e flora, áreas de alto valor de conservação) 

-Sociologia e antropologia 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

A - Compra de equipamento; 

B - Contratar consultoria; 

C - Contratar pesquisa (Universidade/instituição P&D); 

D - P&D em conjunto com Universidades/instituição P&D; 

E - P&D interno; 

F - P&D em conjunto com fornecedor; 

G - P&D em conjunto com cliente. 



MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – Uso da Terra 

Fonte: FSC PWG 2006 adaptado por R. Waack 

• 10 a 15%                   APP 
• 7 a 10%                 Conservação, testemunha 
• 10 a 20%              Restrições operacionais 
• 3 a 7%                  Infraestrutura 

 
• 30 a 52%             Conservação 

 
• 70 a 48%             Operação 

 
 

• Ciclo de corte        25 a 30 anos, ou 15 a 26 m3/ha/ano  
 
 
 
 
 
 



  MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – Pré - Operação 

Fonte: FSC PWG 2006 adaptado por R. Waack 

• Due dilligences                          US$ 20 a 40 mil 
• Inventário diagnóstico                 US$ 50 a 150 mil 
• Geoprocessamento                    US$ 20 a 50 mil 
• PMFS                                       US$ 20 a 30 mil 
• Diagnóstico socio ambiental         US$ 40 a 100 mil 
• Certificação FSC                          US$ 50 a 100 mil 
• Edital licitação pública                  US$ 100 a 300 mil 

 
• Total                                           US$ 310 a 770 mil 

 
• Despesas anuais 
• Censo 100%                               US$ 40 a 100 / ha   
• Auditorias                                   US$ 20 a 30 mil 

 
 
 
 
 
 



MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL - Operação 

Fonte: FSC PWG 2006 adaptado por R. Waack 

• Valor arvore em pé                         US$ 10 a 70 / m3 
 
 

• Abertura estradas e pátios              US$ 7 a 8 / m3 
• Corte                                            US$ 2 a 4 / m3 
• Traçamento                                  US$ 2 a 4 / m3 
• Arraste                                        US$ 6 a 10 / m3 
• Remoçao                                     US$ 2 a 3 / m3 
• Transporte                                   US$ 10 a 40 / m3 (30 a 75 km) 
• Total operacional toras                  US$ 30 a 70 / m3 

 
• Custo total toras                           US$ 40 a 150 / m3 

 
 

•   

 
 
 
 
 



MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – Transformação e frete  / Preços 

Fonte: FSC PWG 2006 adaptado por R. Waack 

• Rendimento serrarias                        20 a 35% 
• Custo processamento                      US$ 180 a 200 / m3 
• Movimentação                                US$ 6 a 8 / m3 

 
• Frete ao porto                                 US$ 20 a 150 / m3 (50 a 3100 km) 

 
 

• Preço produto no mercado             US$ 200 a 800 / m3 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL – Sintese economica grosseira - Volatilidade 

Fonte: FSC PWG 2006 adaptado por R. Waack 

• Margens                                      US$ 380 a -800 / m3 !!! 
 

• Impostos                                    15 a 34% 
 

• Investimentos transformaçao       US$ 3,5 a 7 milhões 
 

• TIR...         
 

Preço          Oper    Rend                  Preço US$ 700 m3                  200 m3 
Tora                      serr        
             
10            30         35% 

 
 
70             70         20% 
m3 

 
 
 
 
 

35% 

  0% 

10%    

0% 

0% 10% 20% 

15% 



RISCO & RETORNO – INCORPORAÇÃO DE GESTÃO PROFISSIONAL 

R
E
T
O
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RISCO + 

+ 

- 

- 

Manejo de 

florestas 

nativas 

tropicais 

Adição de valor 
SA, PFNM, biomassa 

SA - Serviços ambientais, PFNM- Produtos florestais não madeireiros 

Plantações 
Tradicionais 
 

Ex: Eucalipto, 

Pinus e Acácia 

Outras 

Plantações 
 

Ex: Teca, 

Paricá, 

Guanandi, etc 

Conceito 

Continuum 

Florestal 



OBRIGADO! 


