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1. Introdução
O software Planin possibilita o cálculo dos parâmetros de análise econômica mais
utilizados para a avaliação da produção madeireira de regimes de manejo de
plantações florestais. Possibilita, também, a análise de sensibilidade da
rentabilidade a diferentes taxas de juros (desconto). Ele permite que o usuário
acompanhe seus custos, emitindo relatórios dos gastos anuais. Nele consideramse os diversos segmentos de custos operacionais de implantação, manutenção e
colheita florestal. O Planin permite a realização de análise econômica da produção
madeireira em larga escala, por meio de vários critérios de avaliação e a tomada
de decisão sobre regimes de manejo ideais em função do custo de produção, taxas
de juros, preço de madeira no mercado consumidor e necessidade de fornecimento
de matéria prima para indústrias verticalizadas.
A integração dos softwares Planin com os softwares da série “Sis” (SisPinus,
SisEucalipto, SisAraucária, SisAcácia, SisTeca e SisBracatinga, SisMogno,
SisCedro) e “SisILPF” (para integração Lavoura-Pecuária-Florestas com diversas
espécies florestais) proporciona uma visão conjunta dos fatores biológicos e
econômicos, possibilitando a configuração de diversos cenários, baseados em
variação de produção e preços de madeira para diferentes finalidades, bem como
na variação das taxas de juros e custos de produção.
O Planin será apresentado aqui com exemplos de aplicação, juntamente com um
breve estudo sobre critérios de avaliação econômico-financeira que visa subsidiar
os processos decisórios quanto a épocas e intensidades de desbaste e idade do
corte final para povoamentos florestais.
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2. Telas do PLANIN.
O software PLANIN está estruturado para cobrir todos os segmentos de custos
operacionais das atividades de implantação, manutenção e colheita florestal. Ele
proporciona recursos operacionais modulares para entrada de dados e
gerenciamento de arquivos. A tela inicial (Figura 1) oferece opções de para acesso
às telas de entrada de dados.
Na coluna verde estão organizados os itens da entrada de dados tornando mais
fácil a compreensão e manuseio das informações. A seleção de um item mostra a
tela correspondente

Figura 1. Tela inicial do PLANIN.
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O item “Idade Final” se refere à idade de colheita final ou corte final do
povoamento. A “Taxa de Desconto” (Taxa de Juros ou Taxa Mínima de Atratividade)
é o percentual ao ano que o valor investido na plantação pode render em outra
atividade (ex: em caderneta de poupança). Ela indica o percentual mínimo que o
produtor pretende ganhar ao ano com sua plantação florestal. A marcação do item
“Análise de Sensibilidade” fará com que o sistema gere tabelas de análise de
sensibilidade para “Taxa de Desconto - %” e para “Preços - m3.ha-1” ou outra
unidade utilizada.
Na coluna branca são apresentados os itens de acesso às informações de
Produção e Preços (Figura 2) e Custos (Figura 3).
Os dois “Catálogos com outras opções” podem ser acessados para agilizar a
entrada de dados. São eles o de Produtos (Figura 4) e o de “Custos” (Figura 5)
O processamento se dá clicando nos comandos “Resultados” (Figuras 6a a 6f) ou
“Relatório de Custos” (Figuras 7a e 7b) na parte inferior da tela.

Figura 2. Tela para informações de Produção e Preços da madeira.
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Figura 3. Tela para informações sobre custos.

Na coluna “Unidades” deve ser informado para cada custo se a unidade a ser
considerada será “$/ha” ou “m3/ha”. Na coluna “Tipo de Custo” são apresentadas
as opções “Anual” e “Unitário”. Para alterar as opções, deve-se clicar duas vezes
sobre cada item. A opção “Anual” abre uma tela adicional para que sejam
informados os custos para cada idade.
A opção “m3/ha” junto com “Unitário” pode ser usada, por exemplo, para “custo de
colheita”. Neste caso, todos os valores de produção (m3)serão multiplicados pelo
custo informado. Note-se que “Colheita” também pode ter seu custo definido
usando “m3/ha” e “Anual”. Caso o custo de colheita seja em “$/ha”, o valor
informado deverá ser Anual, pois a utilização de “$/ha” junto com “Unitário” fará
com que o valor resultante seja creditado como Custo Inicial (Ano Zero).
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Figura 4. Tela com um Catálogo de Produtos

Figura 5. Tela com um Catálogo de Custos

8

Figura 6a. Tela de Resultados.

Figura 6b. Tela de Resultados (continuação).
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Figura 6c. Tela de Resultados (continuação)..

A Análise de Sensibilidade de Taxa de Descontos gera valores que possibilitam,
juntamente com outros parâmetros do Planin, efetuar cálculos que envolvam taxas
de juros diferenciadas para Receitas e Custos. Taxas diferenciadas podem ocorrer,
por exemplo, em programas de estímulo a plantios florestais, com financiamentos
com juros baixos. Kassai et alii (2014) apresentam duas alternativas de parâmetro
que consideram diferenças entre Taxa de Financiamento dos Custos e Taxa de
Reinvestimento das Receitas. São eles a Taxa Interna de Retorno Modificada
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(TIRM) e o Valor Presente Líquido Modificado (VPLM). Nestes casos a TIR
pressupõe que os fluxos intermediários de caixa são reinvestidos por ela mesma.
No VPLM estes fluxos são reinvestidos pela Taxa de Desconto ou Taxa Mínima de
atratividade.

Figura 6d. Tela de Resultados (continuação).
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Figura 6e. Tela de Resultados (continuação).
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Figura 7a. Relatório de Custos
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Figura 7b. Relatório de Custos (continuação).
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Figura 8. Gráfico para Custo e Receitas gerado pelo Planin.

15

3.

Parâmetros para Avaliação Econômica

3.1. Parâmetros que NÃO CONSIDERAM o valor do capital no tempo:

Produção Total (PT)
PT = Somatório das Produções informadas.
Incremento Médio Anual (IMA)
IMA = PT / Idade Final
Receita Total (RT)
RT = Somatório das Receitas obtidas
Custo Total (CT)
CT = Somatório dos Custos
Receita Total Líquida (RTL)
RTL = RT – CT
Receita Total Média (RTM-$/ano)
RTM = RT / Idade Final
Custo Total Médio (CTM-$/ano)
CTM = CT / Idade Final
Receita Líquida Média (RLM-$/ano)
RLM ($/ano) = RTL / Idade Final
Razão Receita-Custo (R/C)
R/C = RT/CT
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Razão Receita Média-Custo (RM/C)
RM/C = RTM/CT
Preço Médio da Produção (PMPr-$/m3)
PMPr = RT / PT
Custo Médio da Produção (CMPr-$/m3)
CMPr = CT / PT
Receita líquida média (RLM-$/m3)
RLM ($/m3) = RTL / PT

3.2. Parâmetros que CONSIDERAM o valor do capital no tempo:

Taxa de Desconto (i)
Taxa de juros comparativa ou Taxa Mínima de Atratividade

Valor Presente das Receitas (VPR)
Ver VPC

Valor Presente dos Custos (VPC)
Ver VPL
Valor Presente Líquido (VPL)
O Valor Presente Líquido (VPL) é o valor determinado no instante considerado
inicial, a partir de um fluxo de caixa formado por uma série de receitas e despesas.
É obtido pela somatória algébrica do valor presente de cada receita ou despesa do
fluxo de caixa referente a uma alternativa j, avaliada com a taxa de desconto i, nos
n períodos considerados.
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A expressão matemática do VPL é dada por:
t

VPL J =  Fn (1 + i ) − n
n=0

em que:
VPLJ = Valor Presente Líquido de um Fluxo Financeiro da alternativa j;
t = tempo de duração do projeto;
n = número de períodos de capitalização envolvidos em cada elemento da série de Receitas ou
Despesas do Fluxo de Caixa, n=0, 1, ... t;
Fn= Cada um dos diversos valores envolvidos no Fluxo de Caixa da alternativa j, e que ocorrem nos
distintos períodos n do horizonte de planejamento;
i = Taxa de juros comparativa, Taxa de Desconto ou Taxa Mínima de Atratividade.

Para a comparação de projetos, deve-se pressupor a repetibilidade dos ciclos dos
Fluxos de Caixa calculando-se o Mínimo Múltiplo Comum, ou utilizar o Valor
Presente Líquido Anualizado.

Valor Pres. Líq. Anualizado (VPLA)

Por este critério, o Valor Presente Líquido de um fluxo financeiro à Taxa Mínima de
Atratividade (i) é transformado em uma série uniforme anual equivalente através de
sua multiplicação pelo termo:
i (1 + i ) t
(1 + i ) t − 1

Tem-se no final de cada um dos períodos (anos) uma parcela uniforme, cuja
somatória dos valores descontados resulta no Valor Presente Líquido do Fluxo
Financeiro. (NEWMANN, 1988).
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Razão Benefício-Custo (B/C)
Razão Benefício/Custo (B/C) de um projeto indica quantas unidades de capital
recebido com benefícios (B) são obtidas para cada unidade de capital investido (C)
(NEWMANN, 1988).
t

B
=
C

 R (1 + i )

−n

 C (1 + i )

−n

n=0
t

n=0

n

n

Sua finalidade é possibilitar a verificação da viabilidade de um projeto. Valores de
B/C superiores a 1 indicam que o projeto é rentável (ou viável economicamente).
Valores menores que 1 indicam que o projeto é inviável. Se B/C for igual a 1
significa que as receitas foram iguais aos custos.

Taxa Interna de Retorno (TIR)

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de juros que torna nulo o Valor Presente
Líquido de um investimento (DAVIS & JOHNSON, 1987). Nesta taxa a somatória
das Receitas descontadas é igual à somatória dos Custos descontáveis. Logo, a
Taxa Interna de Retorno é dada pelo valor de i* em que:
t

 F (1 + i*)
n

−n

=0

n=0

Um investimento é considerado financeiramente aceitável se a diferença entre
Taxa Interna de Retorno (i*) e a Taxa Mínima de Atratividade do mercado (i) for
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(

)

maior ou igual a zero i * − ir  0 .A determinação de TIR, geralmente, é realizada
através de processos iterativos.

Valor Futuro das Receitas (VFR)
O VFR capitaliza as receitas obtidas ao longo do projeto para a idade final, por
uma taxa de juros pré-definida. A expressão matemática do VFR é dada por:

Valor Futuro dos Custos (VFC)
Ver VFR
Valor Esperado da Terra (VET)
O Valor Esperado da Terra (VET), também denominado Fórmula de Faustmann,
Renda do Solo ou Valor Esperado do Solo, é um caso especial do Valor Presente
Líquido (VPL) de uma série infinita de rotações (NEWMANN, 1988).
A expressão matemática do VET é dada por:
t

LEV =

 (R
n =0

n

− C n )(1 + i )

t −n

((1 + i ) − 1)
t

O VET possibilita a comparação de alternativas de regimes de manejo com
diferentes comprimentos de rotação. Ele é o Valor Presente de todo fluxo de caixa
produzido por uma série infinita de rotações, considerando-se uma idade de
rotação de t anos.
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Preço Médio da Produção (PMPr-$/m3)
Ver CMPr - $/m3

Custo Médio da Produção (PMPr-$/m3)
Quando não é considerado o valor do capital no tempo, o Custo Médio da
Produção, ou Custo Unitário, é igual ao Custo Total dividido pelo número de
unidades (ex: m3 de madeira) produzidas. No caso de se considerar o valor do
capital no tempo, os custos e as produções ao longo do tempo (Cn e Qn) deverão
ser atualizados pela taxa de desconto ( i ) para o instante considerado inicial
(RESENDE E OLIVEIRA, 2013).

Cálculos análogos podem ser realizados para o Preço Médio da Produção (PMPr)
substituindo as despesas do projeto por receitas na fórmula do CMPr.
Note-se que, no Planin, a substituição de todos os valores de preço de madeira
pelo CMPr resulta em Valor Presente das Receitas igual a Valor Presente dos
Custos. Se esta substituição for pelo valor do PMPr os parâmetros de análise não
sofrerão alterações.

Rentabilidade Líquida (RL)
RL = 100( VPR / VPC )
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4. Análise de Sensibilidade
A Análise de Sensibilidade tem por finalidade possibilitar o estudo dos efeitos que
as variações nos parâmetros que compõem um fluxo de caixa provocam nos
valores representativos deste fluxo. Esta análise exibe diferentes resultados para
uma gama de valores possíveis, possibilitando a verificação do que aconteceria se
os valores fossem mudados dentro desta gama.
O técnico deve indicar os intervalos de variação dos parâmetros considerados
incertos, e extrair as diversas representações numéricas ou gráficas que deseja
seguir.
A Análise de Sensibilidade permite visualizar os riscos incorridos com alterações
no regime de manejo, taxa de juros, custos e preços diversos.

5. Uso do PLANIN para comparar regimes de manejo
A base do planejamento florestal é a definição dos regimes de manejo,
principalmente quanto à idade de corte final, ou rotação do povoamento, que
possibilite a máxima rentabilidade.
O software Planin e sua aplicação na comparação econômica de regimes de
manejo foram apresentados por Oliveira (1995) em que vinte e cinco regimes de
manejo de Pinus taeda L. foram estudados. Este estudo será transcrito neste
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manual, mantendo os custos e preços em dólares, com os valores que estão
originalmente, apesar de defasados.
O estudo destaca as vantagens e desvantagens de cada critério de análise
econômico-financeira e envolve a realização de análises de sensibilidade da
rentabilidade do regime de manejo considerado mais rentável, com base na
variação de centros de custos de produção e preços de madeira.
Os valores de produção madeireira dos regimes de manejo (R1 a R25) foram
gerados pelo SisPinus (Tabela 1). As respectivas produções para cada finalidade
estão apresentadas na Tabela 2. Os custos de produção e os preços de madeira
utilizados no estudo estão apresentados nas Tabelas 3 e 4, respectivamente.
Cada alternativa foi analisada pelo Planin, à taxa de atratividade de 10% ao ano,
utilizando-se custos e preços, especificados nas Tabela 5 a 9.
Para laminação especial e laminação, foram consideradas toras com diâmetro na
extremidade menor especificado em 35,0 cm e 25,0 cm, respectivamente, e
comprimento de 1,35 m. Para serraria e celulose, os menores diâmetros foram de
15,0 cm e 8,0 cm, e comprimentos de 2,4 m e 1,2 m, respectivamente. As
denominações Laminação Especial, Laminação e Serraria, provavelmente, seriam
substituídas hoje por terminologias mais usadas na atualidade como (Serraria I,
Serraria II e Serraria III) e o comprimento de toras das duas primeiras seriam em
torno de 2,5m.
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A avaliação econômica de um regime de manejo isoladamente, pode, conforme o
interesse do técnico, ser baseada em qualquer parâmetro da tabela de resultados
do PLANIN. Se forem consideradas taxas de atratividade, deverão ser adotados
critérios que levem em conta estas taxas (Valor Presente Líquido, Valor Presente
Líquido Anualizado, Taxa Interna de Retorno, Valor Esperado da Terra e Relação
Benefício Custo). Para a comparação de dois ou mais regimes, nessas taxas de
atratividade, deve ser observado, inicialmente, se os povoamentos são
considerados para a mesma idade de rotação. Dependendo da situação, aplicamse os critérios de avaliação econômica isolada ou conjuntamente. Algumas destas
situações para tomadas de decisão são:
A avaliação econômica de um regime de manejo isoladamente, pode, conforme o
interesse do técnico, ser baseada em qualquer parâmetro da tabela de resultados
do PLANIN. Se forem consideradas taxas de atratividade, deverão ser adotados
critérios que levem em conta estas taxas (Valor Presente Líquido, Valor Presente
Líquido Anualizado, Taxa Interna de Retorno, Valor Esperado da Terra e Relação
Benefício Custo). Para a comparação de dois ou mais regimes, nessas taxas de
atratividade, deve ser observado, inicialmente, se os povoamentos são
considerados para a mesma idade de rotação. Dependendo da situação, aplicamse os critérios de avaliação econômica isolada ou conjuntamente. Algumas destas
situações para tomadas de decisão serão discutidas a seguir:
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5.1.

Regimes de manejo com a mesma idade de rotação
5.1.1. Decisão utilizando-se a TIR e o VPL

Quando se examinam regimes de manejo, podem-se calcular suas TIR e comparálas isoladamente com a Taxa Mínima de Atratividade. Este procedimento possibilita
saber se os regimes são ou não economicamente viáveis. Entretanto, a
comparação das TIR não possibilita tomar decisão sobre a melhor alternativa. Esta
decisão deve estar baseada nos VPL de cada alternativa computada a uma
mesma taxa de atratividade ( i ). A seleção da melhor alternativa dependerá do
valor da taxa de atratividade. Assim, comparando-se o regime de manejo R4 com o
R20, por exemplo, verifica-se que, para a taxa de atratividade de 10%, R4
apresenta maior VPL. Entretanto, sua TIR é menor, indicando que, a partir de
determinada taxa de juros, o regime R20 torna-se mais vantajoso.
A Figura 8, baseada nos dados da Tabela 10, refere-se aos VPL dos regimes R4 e
R20, gerados pela opção “Análise de Sensibilidade” do PLANIN. Nela, observa-se
que, para as taxas de atratividade desde zero até o ponto de cruzamento das
curvas, o regime R4 proporciona os maiores VPL, apresentando-se como opção
mais viável. Na taxa de atratividade correspondente ao ponto em que as curvas se
cruzam, as alternativas apresentam a mesma rentabilidade e ambas apresentam
Taxas de Retorno superiores às Taxas Mínimas de Atratividade (10%).
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Figura 8. Tendência do Valor Presente Líquido (VPL) dos regimes de Manejo R4 e R20, em
função de diferentes Taxas de Atratividade

A partir do ponto de cruzamento das curvas até o ponto em que estas interceptam
o eixo das abscissas, o regime R20 será o mais viável, proporcionando os maiores
VPL e rentabilidade não negativa. Para as taxas de atratividade que resultam em
segmentos das curvas de VPL abaixo deste eixo, ambos os regimes são
considerados inviáveis, apresentando rentabilidades negativas.
5.1.2. Decisão utilizando TIR e VPLA

A metodologia de seleção de regimes através do VPLA e da TIR é semelhante à
utilizada anteriormente. Como passo inicial, verifica-se a viabilidade econômica de
cada alternativa. Na sequência, seleciona-se a proposta que oferece o maior VPLA
pois este será o regime de maior rentabilidade.
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Na Figura 9 são apresentados os VPLA dos regimes R4 e R20 a diferentes taxas
de atratividade (os valores são apresentados na Tabela 10). A interpretação destes
resultados obedece aos mesmos princípios do item anterior, quando se utilizou o
VPL.

Figura 9. Tendência do Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA) dos regimes de manejo
R4 e R20, em função de diferentes Taxas de Atratividade.

Admitindo-se a repetitividade dos ciclos, os VPLA resultantes dos Fluxos de Caixa
com durações originais serão coincidentes com os VPLA dos fluxos de caixa com
prazo igual ao Mínimo Múltiplo Comum. Assim, esses valores usados na
comparação de projetos independem do fato de que estes tenham a mesma
duração. Dos 25 regimes testados, o R15 foi o mais rentável com VPLA de US$
102,7 seguido do R9 e R10 (VPLA = US$ 101,7) e R16 (VPLA =US$ 98,6).
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5.1.3. Decisão usando Relação Benefício/Custo
As Tabelas 5 a 9 indicam que os regimes de manejo que apresentaram as maiores
Razões Benefício-Custo (B/C) foram R9, R10, R15 e R16, todos com B/C de 1,46
(Tabelas 7 e 8). Este valor indica que, em cada um destes regimes, foram
recebidos US$ 1,46 como benefícios (B) por real investido (C). A coincidência
destes valores não significa que estes regimes sejam equivalentes em
rentabilidade. Comparando-se R10 com R15, que se referem a povoamentos de
mesma idade de rotação, verifica-se que, enquanto o primeiro apresenta um VPL
de US$ 892,1, o segundo é mais rentável com US$ 900,80.

5.2.

Regimes de manejo com diferentes idades de rotação

A interpretação dos critérios de comparação da rentabilidade de regimes de
manejo com durações distintas é a mesma para regimes com durações iguais;
entretanto, só tem sentido a comparação de alternativas com os horizontes iguais.
Assim, deve ser admitida a repetibilidade dos ciclos e adotada como duração
comum, o Mínimo Múltiplo Comum das durações originais.

Este procedimento é válido para todos os critérios de análise estudados.
Entretanto, para alguns deles, torna-se dispensável, porque os resultados são
coincidentes, sendo desnecessário repetir os fluxos de caixa dos regimes de
manejo.Na Tabela 12, são apresentados os resultados dos critérios de análise para
comparação dos regimes R20 e R25, respectivamente, com 20 e 30 anos de
duração e, com repetibilidade dos ciclos para que os fluxos sejam equivalentes,
ambos com horizonte de planejamento de 60 anos. Enquanto na análise realizada
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sem repetibilidade dos ciclos, o VPL do regime com rotação aos

20 anos é

superior ao do regime com rotação aos 30 anos em 15,0%, esta superioridade
atinge 27,4% quando se tem um horizonte de planejamento comum de 60 anos.
Este percentual já é detectado ao se aplicar o método do VPLA e do VET, com as
durações originais dos regimes de manejo. Assim, estes métodos dispensam a
determinação do mínimo múltiplo comum e a realização de cálculos mais
trabalhosos.

Outros métodos que, também, para efeitos de cálculos, dispensam a repetibilidade
dos ciclos são Razão Benefício-Custo e TIR. Para a comparação dos regimes de
manejo com durações distintas, fica implícita a hipótese de repetição de cada
alternativa em condições idênticas, ao longo de todo o horizonte de planejamento,
com duração equivalente ao mínimo múltiplo comum da idade de rotação de cada
regime.

5.3.

Aplicação da Análise de Sensibilidade

A Análise de Sensibilidade mostra os efeitos na rentabilidade econômica de um
projeto quando são alterados sistematicamente custos e preços diversos, taxa de
juros e idade de rotação.
Para a análise de sensibilidade, adotou-se, como base, o regime R14, com taxa de
atratividade de 10%, e custos e preços conforme especificados na Tabela 3. Os
seguintes parâmetros foram analisados:
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1. Taxas de Atratividade,
2. Idades de Rotação,
3. Custos de Implantação e Manutenção,
4. Custos de Colheita
5. Preços da Madeira.
Para cada variável, foi estabelecida uma faixa de variação de 50% a 150%, em
intervalos de 10%, em relação à idade de 20 anos, taxa de atratividade de 10% e,
aos custos e preços especificados na Tabela 3. As produções de madeira para o
estudo de idades de rotação, nos intervalos estudados referem-se aos regimes R7
e R13 a R19, (Tabelas 1 e 2). As análises foram processadas pelo PLANIN e os
resultados são apresentados na Tabela 12.

Para a variável idade de rotação (Tabela 12B), o cálculo do VPL foi efetuado sem
levar em conta a repetição de ciclos. Com esta exceção, o estudo de sensibilidade
pode ser efetuado para quaisquer dos valores representativos (VPLA, B/C, VET ou
TIR).
Na Figura 11 está representado o gráfico de sensibilidade do VPLA a todas as
variáveis estudadas. Através deste, pode-se observar que os parâmetros cujas
alterações percentuais mais influenciam o VPLA são as taxas de atratividade (ou
de juros) e os preços da madeira.
As variáveis econômicas às quais o VPLA apresenta menor sensibilidade foram os
custos de implantação e manutenção e os de colheita. As linhas representativas
destes custos são quase sobrepostas. Entretanto, para juros maiores que 10%, os
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custos com implantação e manutenção tendem a ter maior influência que os de
colheita, devido à computação anterior aos custos de colheita no fluxo financeiro.

FIGURA 10. Análise de sensibilidade do Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA) em função das
variáveis estudadas.

Esta observação pode ser avaliada através da análise de sensibilidade do VPLA
em relação às taxas de atratividade para duas situações: na primeira, os custos
com implantação e manutenção são considerados zero e, na segunda,
consideram-se zero os custos de colheita. Os resultados estão apresentados na
Tabela 13, podendo ser visualizados na Figura 11.
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Figura 11. Análise de sensibilidade do VPLA do regime de manejo R14 sem considerar os
custos de colheita e de Implantação e Manutenção, em função de variações nas taxas de
atratividade

A variação da idade de rotação apresenta um comportamento quadrático,
indicando idade ótima aos 22 anos. Esta variável, comparada com preços de
madeira e taxas de atratividade, leva à VPLA menos susceptíveis às alterações
percentuais.

Entretanto,

estas

variações

são,

economicamente,

bastante

acentuadas. Nas condições estabelecidas, o corte final aos 22 anos, comparado
com 18 anos, representa um aumento de lucratividade de 28,4%.
Na Figura 13, são apresentadas curvas de VPLA em função da idade de rotação
para diferentes taxas de atratividade. À medida que a taxa de atratividade
aumenta, a maximização da lucratividade é conseguida com ciclos mais curtos. Em
períodos de 2 a 4 anos em torno da idade de rotação de maior lucratividade, as
alterações nos VPLA são pequenas. Isto possibilita certa flexibilidade à tomada de
decisão para a rotação do povoamento; entretanto, para períodos maiores que
estes, podem ocorrer grandes perdas.
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Age (years)

18

20

22

24

26

28

30

ANPV (RA=6%)

187.7

220.3

246.6

254.3

256.1

251.7

245.7

ANPV (RA=8%)

131.0

153.3

169.1

169.5

165.3

156.3

146.3

ANPV (RA=10%)

79.9

94.4

102.7

98.6

91.0

80.3

69.1

ANPV (RA=12%)

34.0

42.6

45.7

39.0

30.1

19.2

8.6

Figura 12. Valores Presentes Líquidos Anualizados (VPLA) em função de idades de rotação
e taxas de atratividade, considerando-se um acréscimo de30% no preço da madeira para
laminação especial (Diâmetro > 35,0cm).

A idade de rotação é bastante sensível a variações no fluxo de caixa. Um
acréscimo de 30% no preço de toras para laminação especial (Diam.>35,0 cm)
aumenta em 2 anos a idade ótima de rotação para taxas de atratividade de 6% e
8%. Para taxa de atratividade de 10%, a idade de rotação continua a mesma, mas
haverá um aumento de 24% na lucratividade. Para taxas maiores que 10%, esta
proporção é ainda maior. (Figura 14).
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Age (years)

18

20

22

24

26

28

30

ANPV (RA=6%)

200.8

246.6

287.3

301.6

307.1

308.0

302.8

ANPV (RA=8%)

141.8

174.4

200.9

204.5

205.5

196.5

186.4

ANPV (RA=10%)

88.8

111.3

127.4

125.7

119.1

108.7

96.8

ANPV (RA=12%)

41.2

56.0

67.7

59.4

50.5

39.3

27.4

Figura 13. Valores Presentes Líquidos Anualizados (VPLA) em função de idades de
rotação e taxas de atratividade, considerando-se um acréscimo de 30% no preço da
madeira para laminação especial (Diâmetro > 35,0cm).

A análise de sensibilidade para idade de rotação tem grande importância prática,
pois nem sempre a decisão pela maximização da lucratividade de um povoamento
específico poderá ser considerada. A idade de rotação se constitui em um fator que
depende, basicamente, da tomada de decisão, através de critérios técnicos,
econômicos ou estratégicos. Frequentemente, não é possível a decisão ser
baseada apenas no critério econômico.
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Fatores como a manutenção da disponibilidade de matéria-prima, no caso de
operações florestais verticalizadas, necessidade de sustentação da produção,
problemas com estradas e outras dificuldades na colheita podem levar o
administrador a decidir por cortes finais de povoamentos fora da idade ótima.
Assim, a verificação da flutuação da lucratividade em função da idade possibilita
uma visão estratégica, no sentido de minimizar possíveis perdas.
Para a utilização do Valor Presente Líquido (VPL) e da Razão Benefício Custo
(B/C) na comparação de diferentes regimes de manejo, deve-se considerar a de
igualdade nos horizontes de planejamento. A análise através destes critérios será
mais informativa, se os mesmos forem observados simultaneamente.
O Valor Esperado da Terra (VET) e o Valor Presente Líquido Anualizado (VPLA)
são os critérios mais eficientes para a avaliação econômica da produção florestal,
quando se deseja comparar regimes de manejo com diferentes idades de rotação;
o segundo apresenta a vantagem da maior simplicidade para interpretação dos
resultados.
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6. Tabelas
TABELA 1. Regimes de manejo de Pinus taeda L. utilizados no estudo.

2500 árvores plantadas por hectare. Altura Dominante aos 15 anos = 22 metros.
D1:

1o Desbaste (Sistemático 1 em cada 3 linhas + seletivo até 1200 árv/ha).

D2:

2o Desbaste (seletivo de 40% da população).

D3:
28

3o Desbaste (seletivo de 30% da população)
Corte final com respectiva idade do povoamento.
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