
 

 

Capítulo 2 
A DINÂMICA DA PRODUÇÃO DA MADEIRA SERRADA E SUBPRODUTOS NA 

REGIÃO SUDOESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
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O setor de base florestal é, de uma maneira geral, analisado a partir de três 

segmentos principais: o de polpa e papel, o de produtos de madeira sólida e o 

de produtos não madeireiros, divididos em função das diferenças básicas 

existentes, especialmente no que diz respeito ao processo produtivo, matéria-

prima e manejo necessários, escala de produção, tipos de produtos e suas 

aplicações.   

No Brasil, diferentemente do que ocorre em outros países, não é comum que 

uma mesma empresa atue em mais do que um segmento, dificultando o 

desenvolvimento do setor florestal, na medida em que deixa de haver uma 

sinergia entre eles, visto que cada qual possui necessidades diferentes (ABIMCI, 

2003).  

Somente o segmento de madeira sólida engloba os produtos como a madeira 

serrada, os laminados, as chapas de madeira e os produtos de maior valor 

agregado (blocks & blanks, molduras, painéis, portas, etc.). 

De uma maneira geral o processo de produção de madeira serrada envolve as 

etapas de plantio florestal, colheita e processamento mecânico. Este último, por 

sua vez inclui os processos de desdobro, tratamento prévio e secagem. Cada 

uma dessas etapas apresenta uma série de variáveis que vão interferir 

diretamente na qualidade do produto final, bem como no seu comportamento 

frente ao mercado. 

Entretanto, as questões que afetam o mercado nacional de madeira serrada de 

pinus, transcendem os aspectos puramente tecnológicos e demandam a 

compreensão dos problemas que relacionam as diferentes etapas do processo 

produtivo de maneira global, tratando da sua cadeia de produção (YUBA, 2001). 

Desse modo, mais do que simplesmente apresentar as características de cada 

uma das etapas envolvidas no processo de produção da madeira serrada de 

pinus na Região Sudoeste do Estado de São Paulo, este item procura refletir 

sobre a dinâmica que rege o mercado local, buscando identificar e compreender 
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alguns dos principais fatores, tecnológicos ou não, que interferem em todo o 

processo de produção, desde a etapa de plantio até a comercialização da 

madeira. 

No entanto, tal avaliação esbarra na escassez de dados e de literatura científica 

sobre o assunto, dificultando a realização de um diagnostico mais preciso, uma 

vez que foi necessário recorrer a dados e informações fornecidas principalmente 

pelas entidades representativas do setor, através de publicações periódicas e 

informações obtidas através da rede mundial de computadores.  

Desse modo, pode acontecer de tais dados não refletirem fielmente a realidade, 

já que os mesmos são obtidos junto às empresas associadas a essas entidades, 

o que geralmente exclui as pequenas empresas, que é o foco principal desta 

avaliação. Mesmo assim, buscou-se fazer um contraponto entre o que foi 

possível de se obter na literatura e o que pudemos perceber empiricamente.  

Iniciemos portanto pela etapa de plantio florestal, apresentando um panorama 

geral das atividades florestais no País, para em seguida nos determos 

especificamente na Região Sudoeste do Estado de São Paulo. Procedimento 

idêntico foi adotado para a etapa de processamento mecânico, muito embora, 

dadas as características dos dados obtidos, tenha sido apresentado 

textualmente de maneira distinta. 

2.1 PLANTIO FLORESTAL 

O plantio florestal é feito com o objetivo de fornecer madeira para fins 

industriais, de modo que deve ser realizado a partir de critérios específicos, 

definidos de acordo com o produto que se deseja obter. 

A etapa de plantio florestal compreende basicamente as atividades de produção 

de árvores e, em geral, é composta pelas sub-etapas de produção de mudas, 

preparo do solo e combate a formigas, plantio com adubação, manejo e corte.  

Destacam-se a produção de mudas e o manejo como atividades nas quais 

podem ser definidas previamente as características da madeira a ser produzida, 

seja pelo melhoramento genético na primeira, seja pelas práticas adequadas na 

segunda. 
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O melhoramento genético possibilita a obtenção de madeira com características 

favoráveis ao processamento, tais como redução do número de nós e 

uniformidade de cor. 

As práticas adequadas de manejo por sua vez, compreendem além dos 

trabalhos de limpeza e combate às formigas, as atividades de desrama, que 

consiste na retirada dos galhos, com o objetivo de minimizar a quantidade de 

nós; e desbaste que consiste na retirada de algumas árvores, visando a seleção 

das melhores árvores e/ou abertura de trilhas. 

2.1.1 Plantios Florestais Brasileiros:  Panorama Atual e Tendências  

Conforme foi colocado no capítulo de introdução à presente dissertação, o Brasil 

é um país que possui uma vasta extensão territorial, com cerca de 851 milhões 

de hectares, mas que somente pouco mais da metade (53,4%) é coberta por 

áreas de floresta, o equivalente a 454,8 milhões de hectares entre florestas 

nativas e plantadas (SBS, 2003). 

Verifica-se atualmente, uma carência de estatísticas oficiais a respeito do total 

das áreas reflorestadas no País. Os dados existentes correspondem às 

estimativas realizadas por iniciativa das instituições estaduais de meio ambiente 

ou pelas entidades de classe ligadas às indústrias de base florestal, o que acaba 

excluindo da contagem, as áreas que não estão vinculadas diretamente à 

reposição florestal obrigatória ou que não são associadas a essas entidades.  

Na ausência de um organismo oficial que exerça um papel semelhante ao do 

extinto IBDF e que se responsabilize pela política florestal brasileira, o próprio 

governo federal acaba utilizando-se dos dados fornecidos por tais agentes. 

No que diz respeito às florestas plantadas, os dados apresentados por MMA-SBF 

(2000) e SBS (2003), indicam para o Brasil uma área total da ordem de 4,8 

milhões de hectares entre os plantios de pinus e eucalipto, com destaque para 

os Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Ainda de 

acordo com a SBS (2003), os plantios de pinus correspondem a 1,8 milhões de 

hectares. 

De um modo geral, os plantios florestais brasileiros destinam-se principalmente 

à produção de celulose e papel, carvão vegetal para siderurgia, painéis, móveis, 

madeira serrada, resinas, óleos essenciais e borracha, sendo que os dois 
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primeiros são os maiores consumidores de madeira, conforme pode ser 

observado no gráfico da figura 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Consumo de madeira em toras por segmento industrial.  

Fonte: adaptado de SBS (2003) 

 

No entanto, os plantios que estão sendo utilizados atualmente, são 

remanescentes daqueles efetuados entre as décadas de sessenta e oitenta, 

resultantes da chamada “fase dos incentivos”. Neste período, o governo 

brasileiro, em virtude da crescente demanda por produtos florestais face ao 

esgotamento das reservas nativas, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, 

criou mecanismos para incrementar as áreas de plantios florestais. 

As atividades silviculturais no Brasil iniciaram-se com a introdução do gênero 

Eucalyptus spp, na primeira década do século XX e tinham como objetivo suprir a 

demanda por combustível para pequenos fornos urbanos e para as locomotivas, 

além do fornecimento de madeira para a construção e para a produção de 

dormentes (GONÇALVES, 1992).  

Mas, de acordo com o mesmo autor, foi somente na década de sessenta, com a 

expansão dos setores siderúrgico e celulósico-papeleiro que houve um 

incremento bastante expressivo das áreas de plantios, favorecido pelo código 

florestal estabelecido em 1965 e pela lei federal 5.106/66 que concedia 

incentivos fiscais ao reflorestamento.  

Muito embora o MMA-SBF (2000) e Tuoto et al (2003) considerem que tais 

incentivos tenham gerado um superávit na oferta de madeira na época, 
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Gonçalves (1992) coloca que sua má utilização, juntamente com a falta de 

controle dos órgãos públicos responsáveis, proporcionaram o surgimento de 

plantios efetuados sem um planejamento adequado, tecnicamente mal 

preparados, pulverizado em pequenas áreas e sem qualquer tipo de vínculo 

entre proprietários e consumidores, dificultando sua utilização. 

Conforme aponta o autor, os plantios florestais formados com base nessa lei, 

acabaram se tornando, na verdade, uma forma bastante atraente de aplicação 

de capital, com baixos investimentos financeiros. O resultado foi a produção de 

maciços de baixa qualidade, que fornecem madeira inadequada para a produção 

de serrados e seus derivados, bem como para a construção civil, mas que no 

entanto são utilizados até hoje. 

Contribuindo para esse quadro, o fato do setor de carvão vegetal ser o maior 

consumidor de madeira, conforme pode ser observado através do gráfico da 

figura 2, segundo Ino et al (1998) indica que, apesar do grande volume de 

produção, existe também uma forte tendência para a falta de planejamento e 

ausência de manejo da floresta, visto que a produção de carvão não requer uma 

classificação rigorosa da madeira.  

Essa mesma questão é colocada por Oliveira (2003) em relação aos plantios do 

Estado de Santa Catarina, onde a madeira de pinus é largamente utilizada na 

produção de habitação por meio de kits pré-fabricados, mas que no entanto, 

durante a fase de plantio, não houve uma preocupação por parte dos produtores 

em garantir a qualidade da madeira. Atualmente são utilizadas madeiras com 

idades entre 16 e 20 anos, porém de baixa qualidade. 

O fato do setor celulósico papeleiro apresentar-se como o segundo maior 

consumidor de madeira, indica ainda a utilização de florestas de curta rotação, 

uma vez que a produção de celulose requer plantios de ciclo mais curtos, pois 

utiliza árvores mais jovens, em torno de 8 anos. Para a produção de madeira 

serrada, são necessários plantios com idade em torno de 16 anos, portanto de 

rotação mais longa. 

Desse modo, se considerarmos que os plantios executados na década de 80 

encontram-se na faixa de 20 anos de idade, esses dados mostram também que, 

além de se constituírem em reservas de madeira de baixa qualidade, as florestas 
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existentes não estão sendo utilizadas de forma a aproveitar todo o seu potencial 

produtivo. 

De acordo com Lima (1990) e O Caminho...(2003), o aproveitamento racional da 

floresta, especialmente as de pinus, pode se verificar através de três ciclos de 

cortes, a partir dos quais é possível se obter madeira para diferentes finalidades. 

Desse modo, no primeiro desbaste, efetuado em torno dos 8 anos de idade 

quando as toras possuem diâmetro médio de 15cm, obtém-se madeira para a 

produção de pasta de celulose; no segundo desbaste, em torno de 16 anos e 

diâmetro médio de 25cm, obtém-se madeira suficiente para processamento 

mecânico e, finalmente, no terceiro desbaste, por volta dos 24 anos e com 

diâmetros acima de 30cm, obtém-se melhor aproveitamento para a indústria de 

laminação. Utiliza-se dessa forma, todo o ciclo produtivo das florestas. 

Voinson e Castagné (1988) que estudaram a evolução da cadeia produtiva da 

madeira na região Sul, destacam especialmente os plantios de pinus que, 

segundo os mesmos, era utilizado inicialmente na fabricação de produtos de 

baixo valor agregado (formas, andaimes, lambris e portas de painéis 

contraplacados), devido à idade relativamente jovem dos plantios4, que não 

produzia madeira com qualidade suficiente para uso na construção civil. 

Já em meados da década de 80, os autores defendiam que para garantir uma 

adequação quantitativa e qualitativa entre a oferta e a demanda de toras, era 

necessário prever na fase de plantio, o uso final, além de um aumento do ciclo 

dos plantios, o que segundo os autores, aumentaria a gama de aplicações dos 

produtos obtidos a partir da exploração da floresta.  

As principais vantagens do aumento do ciclo de corte para as indústrias seriam, 

conforme Voinson e Castagné (1988), a redução dos custos da madeira para 

trituração e a receita obtida com a venda das toras de maior diâmetro. 

Lima (1993) e Ino et al (1998) também colocam que a utilização de plantios 

com ciclos mais longos, favorece os usos múltiplos da floresta, tanto pelo 

fornecimento de produtos diretos (madeira) para as indústrias de base florestal, 

                                            
4 Considerando a data do desenvolvimento do estudo, provavelmente as empresas pesquisadas 

utilizavam árvores provenientes dos plantios realizados na década de 70, quando houveram 

incentivos fiscais e deviam, portanto ter no máximo 18 anos. 
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como no uso indireto (atividades de lazer, turismo, educação ambiental, etc.) e, 

conseqüentemente, aumentam a viabilidade econômica dos plantios florestais. 

Mas que para tanto torna-se necessário um planejamento prévio, bem como 

uma política de investimentos adequada às especificidades do setor. 

Entretanto, não obstante a baixa qualidade da madeira produzida e a 

subutilização do potencial florestal, atualmente uma das principais questões que 

também afeta a produção de madeira serrada, bem como dos demais produtos 

da cadeia, é a baixa taxa reposição florestal. 

Como de fato, o fim dos incentivos fiscais em 1987, ocasionou um descompasso 

entre a expansão do consumo e a oferta de matéria prima (MMA-SBF, 2000; 

ABIMCI, 2003), de modo que as florestas existentes não têm sido capaz de 

atender às necessidades atuais da indústria nacional, uma vez que a demanda 

por madeira de plantios florestais tem crescido de maneira inversamente 

proporcional à capacidade de produção e à implantação de novos plantios. 

Segundo Tuoto et al (2003), a taxa de crescimento do consumo de tora no 

mercado doméstico atingiu patamares da ordem de 7% ao ano durante a última 

década. 

Yuba (2001) que estudou a cadeia produtiva de madeira serrada de eucalipto no 

Rio Grande do Sul também destaca, dentre os principais problemas, a baixa 

velocidade de reposição florestal. Os dados levantados pela autora indicavam 

uma necessidade de aumento das áreas de plantio de 7.000ha/ano para 20 a 

40.000ha/ano naquele Estado. 

Cerca de dez anos atrás, as estimativas já apontavam para o agravamento do 

problema da escassez de madeira de plantios florestais para o período de 2004 

a 2010, como uma das conseqüências da dificuldade de reposição florestal,  

conforme apresentado em Yuba, (2001) que analisou diversos autores, Ino 

(1991) e Ino et al (1998). 

No entanto, de acordo com os dados apresentados por Tuoto et al (2003), em 

2002 já se verificava uma defasagem entre a oferta e a demanda por madeira de 

pinus no Brasil (figura 3).   

Conforme as previsões dos autores, haveria uma deficiência na oferta de toras 

de pinus da ordem de 11,3 milhões de metros cúbicos, já para o ano de 2003, 
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com uma tendência de aumento numa velocidade tal, que lhes permitiu projetar 

para 2020 um déficit de mais de 27 milhões de metros cúbicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Balanço entre oferta e demanda de madeira de pinus no Brasil.  

(Fonte: Tuoto et al, 2003) 

 

No caso do Estado de Santa Catarina, Oliveira (2003) apresenta dados que 

indicam a escassez de madeira, estimando um déficit da ordem de 680 mil 

hectares para o ano de 2015. 

Também Ino et al (1998) já alertavam para uma drástica redução na oferta 

doméstica de madeira, o que implicaria, em curto prazo, na necessidade de 

importações de madeira de plantios florestais dos países do Mercosul e, 

conseqüentemente, na elevação dos preços da madeira de forma considerável.  

Previsões estas, que vemos concretizarem-se atualmente visto que, de lá para 

cá, pouca coisa de concreto foi feita em função de inverter esse quadro, de 

maneira que, muito antes do que se esperava, já estamos sofrendo as 

conseqüências do anunciado “apagão florestal”. 

Também confirmando essas previsões, Tuoto et al (2003) afirmam que a 

redução da oferta de madeira se reflete no aumento das importações e 

apresentam dados que mostram a evolução das importações brasileiras de 

madeira serrada de pinus (figura 4). Os autores estimavam que em 2003 o 

Brasil deveria importar cerca de 50 mil m³ de madeira serrada de pinus de 

países vizinhos como Argentina e Uruguai. 
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*Estimativa STCP 

Figura 4 - Evolução das importações brasileiras de madeira 
serrada de Pinus. (Fonte: Tuoto et al, 2003). 

 

Tuoto et al (2003) consideram ainda que, muito embora esse déficit se 

concentre atualmente apenas em algumas regiões específicas, a tendência é 

que, muito em breve, seja percebido por todo o  país. E acrescentam também, 

que isso só não ocorreu ainda, porque a produção tem sido sustentada a partir 

da redução dos estoques existentes. “É como se além dos juros o poupador 

sacasse também uma parte do capital investido”.  

A SBS apud REMADE (2004) apresenta uma estimativa da necessidade de 

plantio anual por segmento produtivo (tabela 1). De acordo com essas 

estimativas, a demanda anual por novos plantios cresce a uma taxa de 5% ao 

ano. Desse modo, poderíamos estimar então, que até 2010 seria necessário  

ampliar a área de plantio em cerca de 8,6 milhões de hectares, o que 

significaria, em tese, praticamente triplicar a áreas existentes. 



  

 

35

Tabela 1 - Estimativa da necessidade anual de plantio por segmento produtivo (x1000ha) 

Ano Celulose e papel Carvão e lenha Madeira sólida Total/ano 

1997 137,60 200,99 105,39 443,98 

1998 144,48 211,04 110,66 466,18 

1999 151,70 221,59 116,19 489,48 

2000 159,29 232,67 122,00 513,96 

2001 167,25 244,31 128,10 539,66 

2002 175,66 256,52 134,50 566,68 

2003 184,40 269,35 141,23 594,98 

2004 193,62 282,86 148,29 624,77 

2005 203,30 296,96 155,70 655,96 

2006 213,46 311,81 163,49 688,76 
     

Total 1.730,76 2.528,10 1.325,55 5.584,41 

Média/ano 173,07 252,81 132,55 558,44 

Fonte: SBS apud http://www.remade.com.br/banco_dados/silvicultura/6.php, acesso em 20 nov. 2004. 

 

Entretanto, os autores apontam como um aspecto positivo da redução da oferta 

de madeira de pinus, a melhoria da competitividade da industria de base 

florestal brasileira. Segundo eles, essa melhoria tem se dado através da 

“incorporação de novas tecnologias para aumentar o rendimento na 

transformação de matéria-prima (toras); do aproveitamento de subprodutos 

como por exemplo: cascas, costaneiras, serragem, maravalhas, etc. e pela 

ampliação dos canais de comercialização, dentre outros”. Mas que apesar disso, 

a falta de madeira compromete mesmo assim, o desenvolvimento e a ampliação 

dessa indústria.  

Para minimizar o problema, identificam então, a necessidade de medidas a 

serem tomadas em curto prazo pelos setores privado e público, para a 

ampliação das bases florestais.  

Da mesma forma, o estudo de Yuba (2001) revelou a necessidade de se criar 

novos mecanismos para incentivar a ampliação das áreas de plantios florestais 

para fins industriais. De acordo com a autora, um dos principais fatores que 

desestimulam a formação de novos plantios é a falta de políticas de incentivo 

para o setor, além do alto custo de produção. 

A EPAGRI, apud Oliveira (2003) identifica também, como entraves para o 

desenvolvimento da cadeia produtiva da madeira em Santa Catarina, o sistema 

precário de produção de mudas e sementes necessitando de melhoramento 

genético, a baixa produtividade, o manejo inadequado e, conseqüentemente, 
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baixa qualidade da madeira produzida, a desarticulação dos diversos agentes da 

cadeia, a legislação inadequada e, sobretudo, a escassez de pesquisa e difusão 

de resultados. 

Porém, de acordo com Oliveira (2003) no Estado de Santa Catarina verifica-se 

um esforço no sentido de inverter esse quadro. Desde 1995 o governo do Estado 

desenvolve um programa de reflorestamento junto às propriedades rurais, com o 

objetivo de atender ao crescimento da demanda e, ao mesmo tempo, ampliar as 

oportunidades de geração de trabalho e renda para os produtores rurais. 

Iniciativas nesse sentido deveriam ser adotadas também por outras unidades da 

federação. 

A ABIMCI (2003a) considera que para que seja mantido o nível de crescimento 

do segmento de produtos de madeira sólida, são necessárias medidas de cunho 

estrutural, no que se refere ao setor produtivo como um todo, além daquelas 

específicas do setor florestal, dentre as quais destaca: 

 Definição de um modelo institucional orientado à produção; 

 Definição de uma política de longo prazo; 

 Revisão dos dispositivos legais; 

 Expansão da base florestal, através de mecanismos apropriados à 

implantação de florestas de rotação mais longa e incentivo ao manejo para a 

produção de matéria-prima de maior valor; 

 Apoio à pequena e média empresa 

Nesse sentido, no âmbito nacional, o Ministério do Meio Ambiente, através da 

Secretaria de Biodiversidade e Florestas, com a colaboração de diversas 

instituições ligadas ao setor florestal, criou um Programa Nacional de Florestas 

– PNF, no intuito de “estabelecer diretrizes para a exploração das florestas do 

País, sob os novos paradigmas de sustentabilidade preconizados na Declaração 

do Rio e na Agenda 21” (MMA-SBF, 2000).  

De acordo com MMA-SBF (2000), o PNF está organizado em duas vertentes: 

uma produtiva e outra estruturante. A vertente produtiva engloba as ações que 

visam o desenvolvimento da cadeia produtiva dos produtos de base florestal a 

partir da incorporação de princípios relacionados à sustentabilidade. A vertente 

estruturante refere-se às ações ligadas à adequação dos instrumentos legais e 
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normativos, além daquelas relacionadas à produção e divulgação de informações 

e estudos sobre o setor e treinamento e capacitação dos recursos humanos, 

ciência e tecnologia. 

O programa organiza-se a partir de dez linhas temáticas5, para as quais foram 

estabelecidos os objetivos e metas bem como as estratégias de ação previstas, e 

divide-se em três programas: o Florestar, que tem como objetivo ampliar a 

oferta de produtos e subprodutos oriundos de base florestal plantada; o 

Sustentar, que visa promover o uso sustentável das florestas nativas e o 

Florescer, que visa manter a integridade das florestas a partir das ações de 

prevenção e combate aos desmatamentos, incêndios e queimadas.  

No que se refere à expansão da base florestal plantada, o PNF coloca como 

meta prioritária a implantação de 630 mil ha/ano de florestas, através da 

integração no processo produtivo das pequenas e médias propriedades rurais, 

distribuídos de acordo com o gráfico da figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Meta de reflorestamento por segmento industrial, prevista 
no PNF (x1.000ha/ano) (Fonte: PNF/MMA apud SBS, 2003) 

 

De qualquer maneira, se compararmos com as estimativas apresentadas pela, 

tabela 1 na página nº 35, e se considerarmos o fato de que, segundo o MMA-SBF 

(2000) somente o setor de celulose e papel consome um total de 108 milhões de 

                                            
5 (i) Expansão da base florestal plantada; (ii) expansão e consolidação do manejo de florestas 

nativas em áreas públicas; (iii) manejos de florestas nativas em áreas privadas; (iv) monitoramento 

e controle; (v) populações tradicionais e indígenas; (vi) educação e ciência e tecnologia florestais; 

(vii) serviços ambientais das florestas; (viii) Fortalecimento institucional e extensão florestal; (ix) 

modernização da industria de base florestal e (x) mercado e comércio de produtos florestais. 
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m³/ano de madeira, o que correspondem a 400 mil hectares de colheita, 

veremos que as metas de reflorestamento propostas pelo PNF, por si só não são 

suficientes para atender as necessidades atuais de novos plantios florestais.  

É necessário que tais plantios sejam direcionados para uma exploração mais 

racionalizada e preveja a multiplicidade de usos da floresta. Dessa forma, 

poderão ser alcançados os demais objetivos de aumento de produtividade 

florestal, redução de desperdícios e agregação de valor aos produtos florestais.  

De acordo com o MMA-SBF (2000) o aumento da produtividade florestal deverá 

se dar através do incremento de 50% na produtividade de pequenas e médias 

propriedades rurais até o ano de 2010. 

Para alcançar as metas de reflorestamento estabelecidas pelo PNF, foram 

instituídas em 2002 as linhas de crédito PROPFLORA e PRONAF FLORESTAL, 

mas tem sido encontrada uma série de dificuldades operacionais para uma 

efetiva implementação de tais programas. 

De acordo com PROPFLORA...(2003), falta divulgação e conhecimento a respeito 

das linhas de crédito tanto por parte dos produtores como pelos agentes 

financeiros. Verifica-se também nestes últimos, uma falta de interesse em operar 

com essas linhas de crédito. 

Outras críticas que são feitas à problemática da operacionalização desses 

programas, referem-se à baixa capilaridade6 dos agentes financeiros, às 

garantias exigidas, à burocracia imposta e ao prazo de 12 anos para reembolso, 

incluindo a carência de 8 anos, considerados longos pelos agentes financeiros e, 

ao mesmo tempo, curto para os produtores, haja vista as características de 

longo prazo para início de geração de receitas a partir dos plantios florestais. 

Além disso, de acordo com PROPFLORA...(2003) os bancos preferem operar 

com poucos médios e grandes proprietários em vez de atuarem com muitos 

pequenos proprietários. 

                                            
6 A capilaridade é um termo que significa a presença dos agentes financeiros de forma pulverizada 

em todo o território nacional. Segundo o documento, nem todos eles dispõem de instalações nos 

municípios chave. O Banco do Brasil é considerado como o agente financeiro de maior 

capilaridade. 
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Uma das principais críticas em relação à operacionalização dos programas, 

reside no desconhecimento por parte dos agentes financeiros da realidade do 

setor rural, dos agricultores familiares e da dinâmica do setor florestal. 

Uma das sugestões que o texto apresenta, como meio para viabilizar a 

participação dos pequenos e médios produtores florestais é o financiamento de 

projetos silvopastoris ou agroflorestais, vistos como possibilidades de 

antecipação de receitas, especialmente nos primeiros anos da atividade 

florestal.  

Ainda em relação ao PNF, no que se refere à educação, ciência e tecnologia 

florestais, o plano pretende também ampliar e atualizar as atividades de ensino 

florestal tecnológico e superior, com especial atenção para o que afeta 

diretamente o desenvolvimento da industria de base florestal. 

Na verdade o PNF trata de um conjunto de ações que, tomadas de forma 

integrada, poderão viabilizar o objetivo principal a que se propõe, de “promover 

o desenvolvimento florestal sustentável conciliando o uso dos recursos com a 

proteção dos ecossistemas e compatibilizar a política florestal com as demais 

políticas públicas de governo”.  

A implementação de um Plano Nacional de Florestas que direcione para uma 

exploração mais racionalizada e sustentável dos recursos florestais é de grande 

importância para o desenvolvimento do setor, uma vez que, de acordo com o 

MMA-SBF (2000) a atividade florestal tem contribuído de forma essencial para o 

crescimento econômico do país, ao participar com cerca de 4% do PIB nacional 

e com 8% das exportações (SBS, 2003).  

Uma utilização mais racional dos recursos florestais que vise a multiplicidade de 

usos, pode ampliar essa participação, na medida em que aumenta a viabilidade 

econômica dos plantios florestais, seus produtos e subprodutos. 

A análise apresentada até o momento, mostra um panorama geral do setor 

silvicultural do país, no qual verifica-se um cenário em que apesar dos 

problemas da escassez de madeira e do déficit florestal venham sendo 

destacados há muito tempo, tanto pelo setor das indústrias como pelos 

pesquisadores da área, só muito recentemente é que o governo federal tomou 

alguma iniciativa, embora bastante tímida ainda, de criar mecanismos para 

favorecer a ampliação das bases florestais no País. 
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Para o presente trabalho serão analisados no item seguinte, de forma um pouco 

mais detalhada, os dados referentes aos plantios florestais do Estado de São 

Paulo, com enfoque especial para os plantios de pinus da região Sudoeste do 

Estado.  

Essa caracterização dará subsídios para posteriormente, avaliarmos a 

disponibilidade local de madeira serrada de pinus para a produção dos 

componentes construtivos para habitação social desenvolvidos nesta pesquisa. 

2.1.2 Os Plantios Florestais de Pinus na Região Sudoeste do Estado de São 
Paulo       

A introdução do gênero pinus sp, no Estado de São Paulo de acordo com Victor, 

Kronka e Negreiros, apud Cruzeiro (1998), remonta ao ano de 1948 e veio suprir 

a demanda por madeira mole e de fibras longas. Mas, devido à falta de 

conhecimento das necessidades silviculturais relacionadas à espécie, somente 

cerca de dez anos mais tarde é que a atividade de pinocultura veio a se 

consolidar.  

Nessa época, o próprio governo do Estado, através do Serviço Florestal7, 

assumiu então, o plantio das primeiras florestas de pinus, com destaque para a 

introdução do Pinus elliotti, no intuito de formar “florestas-piloto”.  

Pretendia-se assim, verificar a viabilidade técnica e econômica da cultura de 

pinus no Estado de São Paulo e, além disso, atuar no fornecimento de mudas e 

dar respaldo técnico e científico à atividade (VICTOR, KRONKA e NEGREIROS, 

apud CRUZEIRO, 1998). 

Com o advento da chamada “fase dos incentivos fiscais” favorecida pela lei 

5.106/66, já citada anteriormente, a iniciativa privada passou a assumir 

também os plantios extensivos de pinus para fins industriais, os quais 

padeceram dos mesmos males citados anteriormente, e o governo deixa então, 

de ser o principal provedor das florestas de pinus, reduzindo seus plantios.  

Mesmo assim atualmente é o Estado quem ainda concentra, através do IF, o 

domínio dos plantios mais antigos e expressivos do Estado  de São Paulo 

(CRUZEIRO, 1998).  

                                            
7 Atual Instituto Florestal - IF 
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As informações mais atualizadas, que tratam das áreas de plantios florestais de 

pinus e eucalipto para o Estado de São Paulo, foram apresentadas no último 

Inventário Florestal das Áreas Reflorestadas no Estado de São Paulo, elaborado 

por Kronka et al (2002).  

Os dados foram obtidos a partir de imagens digitais de satélite, no período de 

1999 a 2002 e complementados com informações fornecidas pelos detentores 

ou proprietários das áreas reflorestadas. Assim, foi possível mapear, quantificar 

e identificar por gênero (Pinus ou Eucalyptus) as áreas reflorestadas de cada 

município, além de classificá-las por espécie, idade e condição de manejo.  

Os resultados apresentados foram organizados de acordo as seguintes 

abrangências: as regiões Político-Administrativas, as Unidades de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos e os Pólos de Reflorestamento. 

Para o presente estudo, dado o enfoque na produção de componentes 

construtivos em madeira serrada de pinus, foram consideradas somente as 

informações relativas às áreas de reflorestamento deste gênero. Eventualmente 

são apresentados dados dos plantios de eucalipto, os quais foram utilizados 

apenas para efeito de comparação.  

Como o estudo de caso limita-se à abrangência da Região de Governo de 

Itapeva, as informações analisadas restringiram-se ainda, ao Pólo de 

Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri, na Região Administrativa de 

Sorocaba.  

O conceito de pólo de reflorestamento adotado pela análise do inventário 

florestal delimita, a partir de um perímetro circular, as áreas de maiores 

concentrações de reflorestamento. O raio de abrangência de cada pólo varia 

conforme a distribuição das áreas de reflorestamento dentro do Estado, tendo 

alguns municípios sido incluídos totalmente e outros parcialmente nos 

diferentes pólos. Ainda dentro desse conceito, um mesmo município pode ter 

parte da sua área incluída num pólo e parte noutro. 

Os dados gerais sobre as áreas reflorestadas do Estado de São Paulo, 

levantados pelo inventário, indicaram um total de 770.010ha, abrangendo 3,1% 

da área do Estado, distribuídos conforme apresentado na figura 6. Desse total, 

611.516ha (79,4%) correspondem aos plantios de eucalipto e 158.494ha 

(20,6%) são representados por plantios de pinus.  
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Figura 6 - Áreas reflorestadas do Estado de São Paulo 

Fonte: Kronka et al (2002) 

 

O inventário destaca ainda que a Região Administrativa de Sorocaba, sozinha, 

responde por 326.070ha (42,3%), isto é, quase a metade do total das áreas 

reflorestadas do Estado de São Paulo.  

Tratando especificamente das áreas com plantios de pinus, este índice sobe 

para 58,5%, correspondentes a 92.664ha. A distribuição das áreas de plantios 

de pinus por Região Administrativa pode ser verificada na figura 7 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Áreas reflorestadas com pinus nas Regiões Administrativas 
do Estado de São Paulo (Fonte: Adaptado de Kronka et al, 2002) 
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Dentro da Região Administrativa de Sorocaba, somente na área de abrangência 

do Pólo de Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri8 (figura 8) 

concentram-se 61.660ha equivalentes a 66,54% das áreas de pinus existentes 

no pólo, sendo portanto, a maior concentração de plantios de pinus do Estado 

de São Paulo com 38,9% do total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Pólo de Itapeva / Capão Bonito / Buri.  

Fonte: Kronka et al (2002) 

 

Os municípios de Itapeva, Itararé, Buri, Capão Bonito, Nova Campina, Apiaí, 

Ribeirão Branco, Itaí, Paranapanema e Bom Sucesso de Itararé, são os que 

detêm as áreas de reflorestamento mais representativas do Pólo de Itapeva / 

Capão Bonito / Buri. Cerca de 93,1% do reflorestamento existente no pólo 

pertencem a esses municípios.  

Em relação às áreas de pinus, os mesmos municípios são responsáveis por uma 

área de 58.031ha (94,1% do total do pólo), distribuídos conforme apresentado 

                                            

8 O Pólo de Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri é definido pelo perímetro circular, de 

raio igual a 60Km a partir dos municípios que o identificam, e engloba os municípios de: Bom 

Sucesso de Itararé, Buri, Guapiara, Itaberá, Itapeva, Itararé, Nova Campina, Ribeirão Branco e 

Taquarivaí como inclusão total, além de Angatuba, Apiaí, Barra do Chapéu, Capão Bonito, 

Campina do Monte Alegre, Coronel Macedo, Iporanga, Itaí, Itapetininga, Itapirapuã Paulista, 

Itaporanga, Paranapanema, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarituba, incluídos parcialmente.  
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na tabela 2. Destaca-se ainda a área detida pelo município de Itapeva, 

14.586ha, equivalente a 24% do total. 

 

Tabela 2 - Relação dos dez municípios com áreas de Pinus mais expressivas 
no pólo de reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri e sua 

participação em relação ao total do pólo. 

 

Fonte: Kronka et al (2002) 

 

Diferentemente do que acontece de uma maneira geral no Estado, onde há um 

predomínio dos plantios de eucalipto, o pólo de Itapeva / Capão Bonito / Buri, 

apresenta, no cômputo geral, um equilíbrio entre os dois gêneros, com uma 

ligeira vantagem para as áreas de plantios de eucalipto.  

Conforme pode ser observado através do gráfico da figura 9, numa comparação 

entre as áreas de pinus e eucalipto em relação à área total de plantio dos 

municípios supracitados, percebe-se que, à exceção dos municípios de Capão 

Bonito e Itararé, em todos os demais, o gênero mais plantado é o pinus sp.  

 

 

 

 

 

 

 

Município Área (ha) Distribuição 

Apiaí* 6.367 10,3% 

Bonsucesso de Itararé 1.406 2,3% 

Buri 11.075 18,0% 

Capão Bonito* 2.711 4,4% 

Itaí* 1.565 2,5% 

Itapeva 14.770 24,0% 

Itararé 7.496 12,2% 

Nova campina 7.429 12,0% 

Paranapanema* 1.265 2,1% 

Ribeirão Branco 3.497 5,7% 

Total 57.581 93,4% 

*inclusão parcial   



  

 

45

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Áreas com reflorestamento de Pinus e Eucalyptus dos dez municípios 
mais expressivos do Pólo de Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri 

Fonte: Adaptado de Kronka et al (2002) 

 

Kronka et al (2002) atribuem, contudo, às atividades de resinagem, como um 

dos possíveis fatores que explicam a forte presença de plantios de pinus, não 

somente no pólo de reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri, como 

também em toda a região administrativa de Sorocaba. 

Entretanto, mesmo sendo detentor das maiores concentrações de plantios 

florestais do Estado de São Paulo, podemos verificar através da tabela 3 que a 

maior parte dessas áreas pertencem à iniciativa privada, representada pelas 

empresas reflorestadoras, com 41,2%, seguida pelo setor de celulose, papel e 

chapas, que detém 38,9% do total do pólo, e pelos pequenos proprietários, que 

detém cerca de 10,7% das áreas de plantios. Os órgãos governamentais como IF 

e IBAMA, são responsáveis por somente 9,2% das florestas de pinus. 

Tabela 3 - Vinculação dos plantios de Pinus existentes no Pólo de 
Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri 

Categoria Área (ha) 

Empresas (1) 23.964 

Reflorestadoras (2) 25.388 

Governamentais (3) 5.693 

Não Identificadas 6.615 

Total 61.660 

1 – Empresas do setor celulósico-papeleiro, chapas e matéria-prima para energia; 
2 – Reflorestadoras e pequenos reflorestadores produtores de matéria-prima para 

diferentes finalidades (processamento mecânico, material energético, 
celulose, chapas, construções rurais e energia); 

3 – Entidades governamentais (Instituto Florestal e IBAMA) 

Fonte: adaptado de Kronka et al (2002) 
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Esse tipo de vinculação se dá de forma semelhante ao que acontece em relação 

ao Estado de São Paulo com um todo. Nele, 45,1% das áreas de plantios 

florestais encontram-se distribuídas entre as diversas empresas do setor 

celulósico-papeleiro e de chapas, seguida por pequenos proprietários com 

31,7% e pelas reflorestadoras com 17,8% das áreas. 

Os órgãos governamentais detêm apenas uma pequena parcela, correspondente 

a 5,4% dos plantios florestais. Contudo, se considerarmos que no âmbito da 

iniciativa privada essas áreas encontram-se pulverizadas em várias empresas, 

pequenas, médias e grandes, e se avaliarmos em relação aos níveis de 

concentração, esses podem ser considerados como os detentores das maiores e 

mais expressivas áreas de plantios florestais do Estado de São Paulo.  

No entanto, os dados a respeito da vinculação das áreas de plantios florestais 

indicam uma sub-utilização da madeira, principalmente em relação às áreas de 

pinus, que se caracterizam, em relação ao Estado de São Paulo, pelo 

predomínio de árvores adultas com idades superiores a 15 anos, suficientes 

para, dentre outros usos, fornecer madeira serrada para a fabricação de 

produtos de madeira sólida, bem como para a produção de componentes 

construtivos para a construção civil.  

Entretanto, a maior parte desses plantios é empregada na produção de celulose, 

papel e chapas, enquanto que para esses produtos poderiam ser utilizadas 

árvores mais jovens e/ou as partes inaptas para a produção de madeira, como 

galhos, toras tortas e as pontas das árvores. Em muitos casos, essas partes 

acabam tornando-se somente peças de rejeito da floresta. 

A sub-utilização da floresta é mais evidente ainda, em relação ao Pólo de 

Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri, onde 85,9% dos plantios de 

pinus, cuja maior parte como pudemos ver, pertence às empresas 

reflorestadoras e do setor de celulose e papel, possuem idade superior a 15 

anos (tabela 4), estando portanto, bastante acima da média do Estado de São 

Paulo. 
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Tabela 4 - Áreas de Pinus de acordo com as espécies e idades no Pólo de Reflorestamento de 
Itapeva / Capão Bonito / Buri 

Idade Espécie 
≤ 5 anos 6-15 anos 16-25 anos > 25 anos S/Inf. TOTAL 

P.c. var bahamensis 29 - 8 - - 37 

P.c. var caribaea 123 338 186 - - 647 

P.c. var hondurensis 50 54 52 - - 156 
P. elliottii 793 2.081 8.854 19.587 5.745 37.060 
P. oocarpa 534 422 137 - - 1.093 
P. taeda 694 1.933 570 3.481 46 6.724 
P. spp - - 747 798 14.195 15.740 
Outras 27 83 31 62 - 203 
TOTAL 2.250 4.911 10.585 23.928 19.986 61.660 

Fonte: Kronka et al (2002) 

 

As atividades de resinagem presentes na região, pode ser um dos fatores que 

expliquem também, a existência de uma maior concentração de plantios mais 

idosos na região. 

Mas, mesmo assim, se esses dados indicam a disponibilidade de árvores aptas a 

fornecer madeira para as serrarias, configurando-se numa oportunidade singular 

à região, principalmente se pensarmos na produção de habitação, é também, 

por outro lado, um indicador dos baixos níveis de reposição florestal. Fato que 

projeta então, para os próximos anos, uma dificuldade na obtenção de madeira 

para abastecer as serrarias e o mercado da construção civil. Especialmente se 

considerarmos a análise da evolução recente que mostra uma paulatina redução 

de área dos plantios de pinus no Estado de São Paulo. 

De acordo com a análise de Kronka et al (2002), as áreas de plantios florestais 

no Estado de São Paulo sofreram na última década, um decréscimo da ordem 

de 4,3% em relação ao inventário anterior (figura 10), sendo que os níveis de 

reflorestamento com eucalipto permaneceram mais estáveis, ao passo que os 

plantios de pinus sofreram uma expressiva redução de 18,3%, conforme se 

observa na figura 11. 
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Figura 10 - Evolução do reflorestamento no Estado de São Paulo, nos períodos 
de 1961-62, 1971-73, 1991-92 e 1999-2000  

Fonte: Kronka et al (2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Evolução do reflorestamento (Eucalyptus e Pinus) no 
Estado de São Paulo. 

Fonte: Kronka et al (2002) 

 

Especificamente a Região Administrativa de Sorocaba, foi a que mais sofreu  

com essa redução, tendo diminuído a área de plantios com pinus em 22,56%, 

conforme se observa pelo gráfico da figura 12 que ilustra a diferença nos níveis 

de reflorestamento com pinus e sua evolução para as seis Regiões 

Administrativas analisadas por Kronka et al (2002). 
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Figura 12 – Níveis de reflorestamento e redução das áreas de plantios de pinus nas Regiões 
Administrativas analisadas por Kronka et al (2002) (Fonte: adaptado de Kronka et al, 2002) 

 

Essa análise vem só confirmar o que disseram Tuoto et al (2003) em relação ao 

suprimento do mercado de madeira de plantios florestais, o qual atualmente 

tem se dado a partir da redução dos estoques existentes, conforme já fora 

mencionado no item 2.1.1. 

Avaliando ainda a evolução reflorestamento no Estado a partir da comparação 

com os dados existentes, baseados nos levantamentos realizados desde 1961-

62 até a situação atual, incluindo o Inventário Florestal do Estado de São Paulo 

realizado em 1991-92, Kronka et al (2002) destaca a influência dos incentivos 

fiscais no período de 1962 a 1971-72, no qual verificou-se um acréscimo de 

279.730ha (79,3%) das áreas de plantios.  

Ressalta-se ainda, nesse mesmo período, o expressivo aumento de 124.870ha, 

correspondentes a 72,6%, das áreas com plantios de pinus, ao passo que os 

plantios do eucalipto cresceram apenas 46,1%. 

De lá para cá, a implantação de novas áreas manteve-se num nível mais estável, 

tendo havido inclusive, como acabamos de ver, uma redução nas áreas de 

plantios, o que compromete a sobrevivência do setor e evidencia a importância 

da adoção de medidas que incentivem a introdução de novos plantios. 

Como visto no item 2.1.1, estudos anteriores já alertavam para o problema da 

escassez de madeira como conseqüência da baixa velocidade de reposição 

florestal para o início da presente década. O próprio estudo de Kronka et al 

(2002) aponta também para um dos efeitos do baixo índice de replantio, ao 
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identificar essa expressiva redução nas áreas reflorestadas no Estado de São 

Paulo, nos últimos anos.  

Não obstante o problema da redução das áreas, outra questão que afeta 

também os plantios florestais do Estado, bem como da Região Administrativa de 

Sorocaba e do pólo de Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito e Buri, 

relaciona-se à qualidade da madeira que pode ser produzida a partir de tais 

plantios, a qual está diretamente relacionada às condições de manejo da 

floresta, que devem ser previstas a partir do momento em que se decide pelo 

plantio florestal, tendo em vista o uso final. 

No entanto, a avaliação a respeito dos aspectos qualitativos da madeira 

proveniente das florestas existentes, esbarra na ausência de informações 

precisas sobre a maior parte das áreas reflorestadas, o que não nos permite 

realizar assertivas mais seguras a respeito das condições de manejo das áreas 

analisadas. 

Os dados apresentados na tabela 5, indicam somente que 22.816ha foram 

minimamente manejados, para os quais foi realizado algum desbaste. O 

inventário não detalha portanto quais as condições de manejo em relação, por 

exemplo, à poda e desrama, bem como intervalo entre os desbastes dentre 

outros detalhes necessários para uma avaliação mais precisa.  

 

Tabela 5 - Condições de manejo das áreas de Pinus no Pólo de 
Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri 

 

 

Fonte: Kronka et al (2002) 

 

Contudo, Kronka et al (2002) afirmam que a comparação dos dados referentes à 

idade e aos desbastes, indica que as práticas de manejo não se relacionam com 

as características de crescimento das árvores, mas foram sim, adotadas em 

função da atividade fim.  

Desbaste Área (ha) 

1º e 2º 14.917 

3º e 4º 6.409 

5º e 6º 962 

≥ 7 529 

S/ Desbaste 8.859 

S/ Informação 29.985 

Total 61.661 
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Baseados nessa constatação podemos afirmar então, que como há o predomínio 

de áreas destinadas para a produção de celulose e papel e chapas, além das 

atividades de resinagem na região, a madeira proveniente desses plantios, muito 

provavelmente, não possui qualidade suficiente para um maior aproveitamento 

na produção de madeira serrada, bem como para a produção de componentes 

para a habitação. 

Da análise apresentada até o momento, podemos apreender, em suma, que no 

Pólo de Reflorestamento de Itapeva / Capão Bonito / Buri concentram-se os 

maiores plantios de pinus do Estado de São Paulo. Tais plantios correspondem a 

61.660ha de área, dos quais apenas 5.693ha pertencem aos órgãos 

governamentais como IF e IBAMA. O restante está nas mãos das reflorestadoras, 

empresas do setor celulose, papel e chapas e pequenos proprietários.   

Além disso, muito embora a maior parte desses plantios possua idades 

superiores a 15 anos, portanto, teoricamente apta a fornecer madeira adequada 

a produção de madeira serrada, isso não acontece visto que esses plantios não 

foram manejados prevendo esse tipo de uso. 

2.2 COLHEITA: 

De acordo com Lima (1990) e Yuba (2001)  a etapa de colheita consiste na 

derrubada das árvores e, em seguida, na retirada dos galhos e o corte do tronco 

em toras.  

O comprimento das toras é determinado, principalmente, em função das 

condições de transporte. O mais comum são toras com 2,50m de comprimento, 

pois possibilita o empilhamento transversal na carroceria do caminhão. Também 

se inclui nesta etapa o transporte das toras até as serrarias para a etapa de 

desdobro.  

É na colheita que os cuidados com o manejo, tomados na etapa de plantio, 

começam a transparecer. Segundo Lima (1990) se a operação de colheita 

estiver contida em programas de manejo, haverá certa uniformidade no 

diâmetro das toras. O mesmo não ocorrerá, se a extração for feita por corte raso 

na floresta. 

A ausência de práticas de manejo se apresenta nesta etapa sob a forma de 

defeitos como tortuosidade, diâmetro reduzido, deterioração e presença de nós, 
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o que reduz o rendimento da madeira por tora, além de gerar dificuldades no 

transporte, o que implica no aumento de custo do  produto final.  

Bonin et al (2000), num estudo sobre a produção de habitação social em 

madeira de reflorestamento no Rio Grande do Sul, mostram que os gastos com 

transporte da madeira podem chegar a 28% do custo final do produto. Desse 

modo é importante que se tomem medidas no sentido de melhorar a qualidade 

da madeira, visto que, de acordo com Yuba (2001), ao melhorar o rendimento 

da madeira serrada por tora, os gastos com transporte podem ser reduzidos. 

Na etapa de colheita também devem ser tomados alguns cuidados para garantir 

a durabilidade da madeira e evitar a proliferação de fungos e ataques de insetos. 

Um dos cuidados necessários refere-se à aceleração do desdobro, o qual deverá 

acontecer no máximo 48 horas após o abate. Caso isso não seja possível, será 

necessária a adoção de medidas que visem retardar o processo de secagem, tais 

como: imersão das toras em água, pulverização contínua, impermeabilização 

dos topos e aplicação de fungicidas (LIMA, 1990; YUBA, 2001).  

O cuidado com a época de derrubada e a idade da árvore também vai influenciar 

na sua durabilidade. As baixas temperaturas e teor de umidade inibem a 

proliferação de fungos e insetos, de modo que, nas árvores derrubadas no 

inverno há menor probabilidade de ataque nos primeiros dias. Ao mesmo tempo, 

as árvores mais maduras, são mais resistentes pois contém maior área de cerne 

(SZÜCS, 1992b). 

Os trabalhos de colheita e transporte das toras, podem ser feitos pela própria 

empresa proprietária da floresta ou da serraria, ou ainda por empresas 

contratadas. No caso das serrarias, segundo Lima (1990) o suprimento de 

matéria prima pode se dar através de contratos de exploração de talhões de 

terceiros empreitando-se a extração, o carregamento e o transporte ou 

administração direta da empresa, que mantém equipes de “mato”. 
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2.3 PROCESSAMENTO MECÂNICO: 

O processamento mecânico para a produção de madeira serrada, compreende 

as etapas de desdobro, tratamento prévio e secagem da madeira. Nos itens a 

seguir serão apresentadas algumas das características mais gerais dessas 

etapas, buscando identificar também, como esses procedimentos acontecem na 

prática, especialmente nas pequenas serrarias. 

2.3.1 Desdobro 

O desdobro consiste na subdivisão da tora em pranchas segundo um plano de 

corte previamente estabelecido, em função do tipo de produto que se deseja 

obter. Inicia-se com a atividade de movimentação das toras, através da sua 

organização no pátio da serraria e transporte para a serra onde se realizará o 

corte, que é o procedimento que define a espessura bruta das peças.  

De acordo com Lima (1990), o corte está diretamente relacionado à qualidade 

final tanto do lenho, proporcionando maior ou menor proporção de madeira 

juvenil; quanto da geometria das peças, proporcionando maior ou menor 

regularidade. 

Segundo o mesmo autor, enquanto que nas médias empresas a linha de 

produção é totalmente mecanizada, desde a movimentação das toras no pátio, 

nas pequenas empresas, o desdobro das toras é feito geralmente por meio de 

serras de fita, com avanço mecânico das toras e bitolamento manual. Cabe 

portanto, ao bitolador dirigir o desdobro da tora, de acordo com um programa 

prévio de produção, de modo que, em virtude da diversidade de diâmetros das 

toras que entram na serraria, um bom aproveitamento relaciona-se diretamente 

com um programa aberto de corte. 

De acordo com Santos et al (2000) o corte pode ser efetuado segundo três 

planos distintos: transversal, longitudinal tangencial e longitudinal radial (figura 

13). O ideal é que se obtenha a maior quantidade possível de madeira radial, 

que apresenta menor possibilidade de defeitos de secagem, mas que no entanto, 

utiliza métodos para obtenção, mais caros, com menor produção e rendimento 

(GALVÃO, apud YUBA, 2000). 
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Figura 13 - Planos de corte da madeira.  

Fonte: Santos et al (2000) 

 

Muito embora existam diversas possibilidades de corte que permitam um maior 

rendimento em madeira serrada, nas pequenas serrarias o procedimento 

tipicamente utilizado é aquele em que a tora é serrada através de cortes 

paralelos, tangenciais aos anéis de crescimento, conforme apresentado na figura 

14 (LIMA, 1990). 

 

 

 

 

Figura 14 - Corte tangencial da tora.  

Fonte: Lima (1990) 

 

Sendo o pinus um tipo de árvore na qual as toras apresentam grandes 

proporções de madeira juvenil, concentrada em torno da medula, devido ao 

rápido crescimento, Lima (1990) recomenda que o corte seja realizado em 

função da utilização da madeira no projeto da habitação.  

Bortoletto Júnior (1993) considera o desdobro da madeira de pinus como sendo 

de fácil a muito fácil, mas que no entanto, necessita que se defina dentre os 

inúmeros sistemas de corte, qual o mais adequado de acordo com a espécie e 

com a forma da tora. 

Desse modo, para as toras finas, com diâmetro até 18cm, Lima (1990) 

recomenda um corte de maneira a formar um bloco central (figura 15), o qual 
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deverá ser empregado em peças de travamento ou solicitadas à compressão. Já 

para as toras de maior diâmetro, recomenda um sistema de corte que permita 

extrair peças estruturais, tais como os vigamentos, das regiões da tora que 

apresentam madeira mais resistente, conforme esquema da figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Sistema de corte para toras com diâmetro até 18cm.  

Fonte: Lima (1990) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Sistema de corte para toras com diâmetro igual ou superior a 25cm.  

Fonte: Lima (1990) 
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A etapa de desdobro compreende ainda o refilo, que é o corte das laterais brutas 

definindo a seção transversal, e o destopo, que consiste na regularização dos 

comprimentos das peças serradas. 

2.3.2 Tratamento prévio 

A madeira, por ser material orgânico tem a propriedade de se decompor sob a 

ação de agentes físico-químicos e biológicos. Por esse motivo, de uma maneira 

geral, após o processo de desdobro, especialmente quando a empresa utiliza 

processos de secagem ao ar livre, a madeira deve ser submetida a um 

tratamento preservativo, que geralmente é feito através da impregnação por 

substâncias químicas. 

Nas pequenas serrarias esse tratamento é comumente efetuado através da 

imersão da peça, por alguns segundos, em soluções contendo sais 

hidrossolúveis com o objetivo principal de evitar o aparecimento de fungos e 

manchas de bolor e mofo, especialmente durante o processo de secagem.  

Muitas vezes para reduzir custos, os produtores reduzem a quantidade e o 

tempo de aplicação dos perservativos, o que reduz a eficácia deste tipo de 

tratamento. Voinson e Castagné (1988) já identificavam esse procedimento ao 

analisarem as serrarias dos estados do Paraná e Santa Catarina. 

Atualmente todas as substâncias utilizadas para a preservação da madeira são 

altamente tóxicas não só aos insetos como também aos seres humanos. Mesmo 

assim, é bastante comum nas pequenas empresas, que os operários manuseiem 

a madeira impregnada com essas substâncias, sem um mínimo de cuidado e 

equipamentos de proteção, colocando em risco a sua saúde. 

Logo após passar por esse processo, a madeira é encaminhada para o pátio de 

secagem, o que de acordo com Lima (1990), limita ainda mais a ação da 

solução protetora, já que a mesma é passível de lixiviação. 

2.3.3 Secagem 

Quando uma tora de pinus é desdobrada, seu teor de umidade é bastante alto, 

entre 120 e 200%  (MARTINS apud BORTOLETTO JUNIOR, 1993; LIMA, 1990). 

Considerando que a madeira, especialmente a de pinus, é um material 
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altamente higroscópico9, a mesma está sujeita a alterações volumétricas, em 

função das constantes trocas de umidade com o ambiente.  

Considerando ainda que por conta dessa característica, os componentes 

construtivos podem apresentar, depois de prontos, defeitos como por exemplo o 

surgimento de frestas acima dos limites aceitáveis, caso em sua confecção 

sejam utilizadas peças de madeira ainda “verde”10, é recomendável que os 

procedimentos de usinagem sejam realizados somente quando a madeira 

apresentar teores de umidade adequados.  

Para tanto torna-se necessário secar a madeira até que esta atinja a umidade de 

equilíbrio ao ar, que varia conforme o local. De acordo com Lima (1990) nas 

cidades onde o clima é mais seco, a umidade de equilíbrio situa-se entre 10 e 

12%; nas de clima mais úmido, entre 15 e 18%. 

O autor explica ainda que, no processo de secagem a madeira perde 

inicialmente a água livre, que é a água que se encontra nos espaços intra e inter-

celulares, e depois a água higroscópica, que é a água presente nas paredes 

celulares e encontra-se na faixa de 0 a 30% de umidade. 

A fase mais crítica do processo ocorre no momento em que a madeira começa a 

perder a água higroscópica, pois é quando a madeira necessita de mais energia 

e maiores prazos de secagem. Devido às contrações volumétricas que ocorrem 

na madeira, favorecida pela perda de umidade, é nessa fase é que ocorrem os 

principais defeitos e a madeira apresenta-se mais favorável ao ataque de fungos 

(LIMA, 1990; YUBA, 2001). 

Os defeitos mais comuns que ocorrem nesta etapa são as rachaduras, 

fendilhamentos e empenamentos. Estes por sua vez, apresentam-se sob a forma 

de encanoamento, encurvamento, arqueamento e torcimento. Entretanto, a 

direção de corte das pranchas e os procedimentos adotados nas etapas 

anteriores, também influenciarão nos resultados do processo de secagem da 

madeira. 

                                            
9 Higroscopia refere-se à capacidade que a madeira tem de trocar umidade, em forma de vapor 

d’água, com o meio ambiente. Uma maior higroscopia significa que a madeira tem mais facilidade 

em ceder e/ou adquirir umidade. 
10 Designação comum à madeira que ainda não sofreu processo de secagem. 
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Uma correta execução da secagem da madeira reduz a incidência de defeitos, 

bem como sua susceptibilidade ao ataque de fungos e insetos e diminui o custo 

de transporte através da redução de peso. Além disso, melhoram as suas 

propriedades mecânicas, a sua trabalhabilidade proporcionando um melhor 

acabamento e o condicionamento ao ambiente de uso uma vez que aumenta sua 

estabilidade dimensional (YUBA, 2001; OLIVEIRA, 2003). 

Existem basicamente dois processos de secagem: o natural, feito ao ar livre e o 

artificial, feito em estufas. Na secagem natural o processo está sujeito às 

variações de clima e temperatura, o que juntamente com a seção das peças, vai 

determinar o tempo necessário, que pode variar de 30 a 90 dias (LIMA, 1990).  

Já no processo artificial, a secagem dura em média uma semana, contudo é 

necessário que se faça um rigoroso controle de temperatura e umidade, de 

forma a reduzir as perdas por defeitos. Da mesma forma, deve-se empregar 

corretamente as técnicas de secagem ao ar livre. O ideal é que se obtenha uma 

secagem lenta e progressiva. 

Voinson e Castagné (1988) já defendiam a secagem artificial como forma de 

agregar valor à madeira de pinus. Segundo os autores, na região sul do Brasil, 

na década de 80 a secagem artificial era feita somente nas madeiras destinadas 

à exportação. Para a madeira destinada ao mercado interno, tanto a secagem 

quanto a estocagem eram feitas ao ar livre.  

O mesmo ocorre ainda hoje, em relação às serrarias da região Sudoeste do 

Estado de São Paulo. De acordo com Lima (1990), nas pequenas empresas de 

processamento mecânico da madeira emprega-se, geralmente, o processo de 

secagem ao ar livre, por meio de varais (figura 17)  ou entabicamento (figura 

18). Contudo, no caso da madeira de terceira, como a que é estudada na 

presente pesquisa, por ser considerada uma madeira que é destinada a usos 

menos nobres como na fabricação de produtos de curto ciclo de vida, essas 

técnicas de armazenagem e secagem raramente são empregadas, ficando a 

madeira geralmente amontoada no pátio da serraria, como mostra a figura 19. 

Os processos de secagem por meio de estufas por sua vez, sendo mais 

onerosos, somente são encontrados nas médias e grandes empresas.  

No entanto, diferentemente do conceito dominante ainda na década de oitenta, 

hoje, em vista da atual crise energética mundial, há que se considerar o 
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consumo de energia representado pelo processo de secagem em estufa. Desse 

modo, é muito mais conveniente o investir no aprimoramento dos métodos de 

secagem naturais, através de treinamento dos profissionais e da adoção de um 

rigoroso controle do processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Sistema de secagem por meio de varais 

Fonte: da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Sistema de secagem por entabicamento 

Fonte: da autora 
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Figura 19 – Forma de armazenamento típico da madeira de terceira nas pequenas serrarias da 
região de Itapeva, SP.  

Fonte: da autora 

 

Contudo, o espaço de tempo decorrido entre o desdobro e a comercialização 

dessa madeira pelas pequenas empresas, raramente é suficiente para uma 

secagem adequada, de modo que a madeira, em geral é comercializada 

contendo um alto teor de umidade. Caberá àquele que adquire essa madeira, 

proceder sua secagem até atingir os níveis desejados e só a partir daí, proceder 

a usinagem e a montagem dos componentes.  

Sendo assim, a adoção do processo de secagem ao ar livre é um dos entraves 

identificados por Lima (1990), que dificultam o fornecimento de grandes 

volumes de madeira para a construção por parte das pequenas empresas. De 

acordo com o autor, isso só será viável se o pedido for efetuado com bastante 

antecedência, e mesmo assim, distribuído por diversas empresas.  

Outra alternativa apontada, seria a instalação pelo demandante, de secadores 

artificiais de baixo rendimento, o que além de tudo favoreceria um maior 

controle sobre o processo de secagem da madeira. 

2.3.4 O Setor de Processamento Mecânico da Madeira Sólida. 

O setor de madeira sólida mecanicamente processada, engloba as indústrias  da 

madeira compensada e da madeira serrada e beneficiada, conforme definição da 

ABIMCI (2003b). Para a presente avaliação, será dado enfoque especificamente 

à indústria de madeira serrada, que engloba as pequenas, médias e grandes 

serrarias.  
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Faz-se uma ressalva quanto à confiabilidade dos dados obtidos, uma vez que se 

verifica a ausência de abordagens científicas e de estatísticas oficiais atualizadas 

sobre o setor, de modo que os únicos dados disponíveis foram encontrados a 

partir de publicações e informações obtidas via internet, de domínio das 

entidades representativas do setor, tais como a ABIMCI e ABPM, dentre outras. 

As informações obtidas indicam que o segmento de produtos de madeira sólida 

no Brasil é ainda bastante pulverizado e com um grande número de empresas 

de pequeno e médio porte, localizadas nas mais diversas regiões do País 

(ABIMCI, 2003a; 2003b).  

Os dados apresentados por REMADE (2004) na tabela 6, mostram que mais de 

70% das unidades produtoras de serrados é constituído por empresas de 

pequeno porte, sendo que a maioria possui uma capacidade de produção 

instalada, inferior a 10.000m³/ano. Segundo a ABIMCI (2001) “praticamente 

99% da força produtiva é oriunda de empresas de pequeno porte”, mas que no 

entanto esse número tem diminuído paulatinamente. 

 

Tabela 6 - Capacidade instalada das unidades de serrados no Brasil 

Porte 
Capacidade instalada 

(m³/ano) Nº de serrarias % 

< 10.000 7.180 74,6 
Pequeno 

10.000 a 30.000 2.383 24,7 

30.000 a 50.000 50 
Médio 

50.000 a 100.000 15 
0,7 

100.000 a 150.000 2 
Grande 

> 150.000 - 
- 

Fonte: ABPM apud REMADE (2004) 

 

Da mesma forma para o Estado de São Paulo, Lima (1990) revela que o tipo de 

empresa de processamento mecânico mais representativo é composto pelas 

pequenas empresas, cujo perfil característico é operar “com toda a sorte de 

demanda”. Normalmente sua estrutura de funcionamento está voltada para o 

atendimento das mais diversas necessidades de bitola e para tanto, trabalham 

com equipamentos de controle manual.  
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Já as empresas de médio porte estão mais voltadas para o atendimento a 

determinados segmentos de mercado, como as indústrias de móveis por 

exemplo. Por isso costumam trabalhar com uma variação limitada de bitolas. 

Estando plenamente aptas para fornecerem madeira para a produção de 

edificações, Lima (1990) destaca que a maior limitação das pequenas empresas 

reside, entretanto, na incapacidade de fornecimento de grandes volumes de 

madeira seca em curto prazo, uma vez que na maioria das vezes essas 

empresas empregam sistemas de secagem naturais que demandam um tempo 

mais longo, como já colocado anteriormente. 

Lima (1990) define tais empresas como sendo de caráter semi-familiar, que 

procuram localizar-se próximo às fontes de fornecimento e que absorvem mão-

de-obra local. A figura 20 apresenta um leiaute típico de uma unidade de 

processamento mecânico da madeira na Região Sudoeste do Estado de São 

Paulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Leiaute típico de uma unidade de processamento mecânico da madeira na Região 
Sudoeste do Estado de São Paulo.  

Fonte: Lima (1990) 

 

Muito embora representem a maioria dos empreendimentos voltados para o 

processamento mecânico da madeira, um levantamento realizado em março de 

2004, junto a dez serrarias situadas nos municípios de Itapeva, Itararé, Itaberá, 

Taquarivaí e Bonsucesso de Itararé, na Região Sudoeste do Estado de São 

Paulo, revelou que, quase sempre, essas empresas trabalham enfrentando 
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muitas dificuldades e acumulando prejuízos, uma vez que possuem baixa 

capacidade produtiva e de investimento. 

Analisando o quadro 4, que mostra uma síntese dos dados de produtividade 

obtidos a partir das entrevistas realizadas junto a representantes das empresas 

pesquisadas (proprietários e/ou encarregados), podemos verificar que, de um 

modo geral, essas serrarias trabalham com produtos de baixo valor agregado, 

como madeira serrada para pallets e  containeres e que, além disso, quase todas 

operam com índices de rendimento em madeira serrada por tora, situando-se 

em torno de 3,3:111. 

                                            
11 O rendimento em madeira por volume de tora, dado pela relação 3,3:1 significa que são 

necessários 3,3st (metro estéreo) de tora para se obter 1m³ de madeira serrada. O metro estéreo, 

por sua vez, refere-se ao volume de toras, incluindo-se os vazios entre elas. Considerando-se que 

em média 1,5st corresponde a 1m³ de madeira em tora, este rendimento também poderá ser 

expresso pela relação 2,2:1, na qual 2,2m³ de madeira em tora correspondem a 1m³ de madeira 

serrada. 
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Toras Madeira Serrada 

mst/mês 
S

er
ra

ri
a 

Pinus Euc. 
Vlr/st Vlr/m³ Rend 

Seção 
mm 

Comp 
m m³/mês Destino vlr/m³ 

1ª 92 

2ª 1 700*  
(466,67m³) - 

R$43,0 
(U$D 

14,78) 

R$64,5 
(U$D 
22,1) 

4:1 
12x75   
12x95 

75x75x95 

1,40 
1,10 
1,90 
1,70 3ª 

75 
Fáb. 

Embalagem 
R$270,0 
(U$D92,8) 

1ª 163  
Fáb. 

Pallets 

R$220,0 
U$D75,6 

(euc.) 
2 700*  

(466,67m³) 
600* 

(400m³) NSI 3:1 
Conforme pedido 
largura máx. 150 

2ª 70 
Fáb. 

estofados 

R$120,0 
(U$D41,2) 

(euc.) 

1ª 250 

3 1.000**     
(666,67m³) 

R$35,0
-37,0 + 

frete 
(U$D 
12,1 – 
12,7) 

R$52,5
-55,5 
(U$D 
18,2-
19,1 

3,5 a 
3:1 

22x1452
2x100 

conf.Ped. 
1,20 

2ª 36 
 NSI 

1ª 228 
Serr. 

Pellegrini 
R$210,0 
(U$D72,2) 

4 1.000        
(666,67m³) 

R$50,0 
(U$D 

17,18) 

R$75,0 
(U$D 
25,8) 

3,8:1    
2ª 30-

40 
Fáb. 

Embalagens 
R$170,0 
(U$D58,4) 

1ª 600 Exportação NI 
5 4.000*** 

(2.666,7m³) - 
R$32,0 
(U$D 
11,0) 

R$48,0 
(U$D 
16,5 

4:1   
2ª 400 Exportação R$230,0 

(U$D79,0) 

1ª 
385

- 
420 

Exportação NSI 

2ª 
110

- 
120 

R$220,0 
(U$D75,6) 

6 

1.000 a 
1.500** 
(666,7 a 
1.000m³) 

- 
R$55,0 
(U$D 
18,9) 

R$82,5 
(U$D 
28,4) 

2,8:1 
16x140 
11x100 

1,83 
1,00 

3ª 55-
60 

Fáb. 
Embalagem 
e demanda 

local R$180,0 
(U$D61,9) 

1ª 1.9
09 7 9.000 

(6.000m³) - 
R$56,0 
(U$D 
19,2) 

R$84,0 
(U$D 
28,9 

3,3:1   
2ª 818 

Fab. 
embalagens NSI 

R$350,0 
U$D120,3

10- 12” 
1ª 228 

C. Civil e 
Fábrica de 

embalagens R$280,0 
(U$D96,2) 

4-9” 
8 800** 

(533,33m³) - 
R$80,0 
(U$D 
27,5) 

R$120, 
(U$D 
41,3) 

2,6 a 
2,8:1 

  

2ª 57 
Fáb. 

móveis 

R$170,0 
(U$D58,4)

2-12” 

1ª 167 
Cerca p/ 
export. 

R$240,0 
(U$D82,5) 

9 

1.800 a 
2.000 

(1.200 a 
1.333,3m³) 

- 
R$60,0 
(U$D 
20,6) 

R$90,0 
(U$D 
30,9) 

3:1   
2ª 133 

Demanda 
local 

R$170,0 
(U$D58,4) 

1ª 120 Fáb. 
embalagens 

R$240,0 
(U$D82,5) 

10 500 a 600      
(333,55 a 400m³) 

R$35,0
-56,0 
(U$D 
12,0-
19,2 

R$52,5
-84,0 
(U$D 
18,0-
28,8 

4:1 
Conf. 

pedido 
 

2ª 30 
Demanda 

local 
R$170,0 
(U$D58,4) 

**toras fornecidas por atravessadores *** toras fornecidas por proprietários e/ou reflorestadoras 

***toras provenientes de floresta própria e compra de terceiros 

mst = metro estéreo NSI = Não Soube Informar NI = Não Informou 

Nos campos preenchidos com “-“ a informação não se aplica e os campos não preenchidos, não foram 
questionados 

  Quadro 4 - Dados de produtividade de 10 serrarias pesquisadas na região de Itapeva.       
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Dentre os aspectos que contribuem para esse panorama negativo das pequenas 

empresas de processamento mecânico da madeira, a ABIMCI (2003b) identifica 

como principais fatores: 

 A verticalização da cadeia produtiva, que requer recursos financeiros para 

suportar toda a cadeia; 

 A baixa qualidade da mão de obra, que restringe a adoção de novas 

tecnologias e 

 A obsolescência dos equipamentos, que prejudica a qualidade dos produtos. 

Em relação à verticalização da cadeia produtiva, o levantamento de março de 

2004 permitiu verificar que quase todas as pequenas serrarias estão, de alguma 

forma, vinculadas a outras empresas maiores, seja na aquisição de matéria 

prima, seja na comercialização da madeira serrada, num indicativo da 

fragilidade de tais empreendimentos.  

Ao vincular a venda a uma só empresa ou a um só tipo de produto as pequenas 

serrarias ficam sujeitas às condições de preço e de comercialização impostas 

pelas grandes empresas. Além disso, de acordo com Lima (1990), pelo fato de 

não possuírem reservas próprias, estão também sujeitas a constantes 

estrangulamentos na oferta de matéria-prima “seja por elevação artificial dos 

preços, quando as reservas são de propriedades das grandes empresas que 

especulam no mercado, seja por acirramento da concorrência”. 

No exemplo das serrarias pesquisadas na região de Itapeva, observa-se que 

apenas a de número 5 apresenta custos de aquisição de matéria-prima mais 

baixos. Não coincidentemente, essa serraria é a única que trabalha com reservas 

próprias, dando indícios de que, para um bom desenvolvimento do setor, a 

tendência é a verticalização da cadeia produtiva da madeira, ou seja, as 

empresas deverão ter domínio sobre todas as etapas de produção, desde o 

plantio até o processamento mecânico da madeira. Isso fatalmente levaria à 

extinção dos pequenos empreendimentos, visto que não possuem recursos 

suficientes para suportar toda a cadeia.  

Ainda em relação à verticalização, Voinson e Castagné (1988) em meados da 

década de oitenta, já alertavam para os efeitos da concentração dos plantios por 

parte dos grandes empreendimentos, especialmente as indústrias voltadas para 

a trituração da madeira.  
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No que se refere à qualidade da mão de obra, à obsolescência dos 

equipamentos e às condições de trabalho, as figuras 20 e 21 ilustram uma cena 

comum às pequenas serrarias da região Sudoeste do Estado de São Paulo, e que 

pôde ser observada no levantamento realizado em março de 2004.  

Ainda que fossem verificadas algumas diferenças entre elas, em maior o menor 

grau, quase todas poderiam ser caracterizadas pela utilização de mão de obra 

de baixa capacitação além das condições precárias, tanto tecnológica quanto 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Aspecto de uma das serrarias pesquisadas na região de Itapeva, onde se observa a 
utilização de equipamentos ultrapassados, bem como as precárias condições de trabalho dos 

operários, incluindo a falta de equipamentos de proteção individual.  

Fonte: da autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 – Exemplo das precárias condições de trabalho e das instalações das serrarias 
pesquisadas na região de Itapeva.  

Fonte: da autora 
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Somando-se a todos esses problemas a baixa capacidade de gestão de tais 

empresas, constitui um cenário que leva a uma produtividade reduzida, elevação 

dos custos de produção, dispêndios desnecessários de capital e condições de 

trabalho inadequadas, o que acaba prejudicando a competitividade do setor. 

Contudo, a situação precária das pequenas serrarias, não é um problema 

recente. Essas mesmas questões foram abordadas por Voinson e Castagné 

(1988) que, já na década de oitenta identificaram problemas semelhantes nos 

estados do Paraná e Santa Catarina.  

Em seu estudo sobre a cadeia produtiva da madeira na Região Sul do Brasil, os 

autores identificaram na época que, para melhorar a produtividade e a qualidade 

da madeira serrada havia a necessidade de aprimoramento do parque industrial 

existente, inicialmente voltado para o beneficiamento de madeiras nativas, 

portanto inadequado à madeira de pinus, de diâmetros inferiores. 

No caso da Região Sudoeste do Estado de São Paulo, foi possível verificar que a 

situação encontrada em março de 2004 é praticamente a mesma de cinco anos 

atrás, quando do início das atividades da pesquisa desenvolvida pelo grupo 

HABIS, comentada no capítulo introdutório desta dissertação. 

O diagnóstico elaborado na época, revelava que as serrarias operavam em 

condições precárias e acumulando prejuízos, estando sujeitas à “mortalidade” 

(HABIS, 2001). Os problemas enfrentados cinco anos atrás, puderam ser 

sintetizados nos seguintes itens: 

 Situação irregular; 

 Condições Precárias (tecnológica e organizacional); 

 Baixa oferta de matéria-prima (toras acima de Ø25cm); 

 Aproveitamento inadequado das toras (baixo valor agregado); 

 Preço de venda dos produtos de menor valor agregado (caixaria e madeira 

serrada) equiparado ao custo de produção; 

 Geração de grande quantidade de resíduos; 

 Tendência ao desaparecimento; 

 Tendência para o mercado externo; 

 Mão de obra de baixa capacitação. 
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Como pudemos observar diante do exposto até o momento, as serrarias 

continuam até hoje operando em condições precárias, com baixa capacidade de 

gestão e utilizando equipamentos obsoletos, enfrentando dificuldades na 

obtenção da matéria-prima em vista da redução da oferta, que por sua vez é 

ocasionada pelas reduzidas taxas de reposição florestal e com aproveitamento 

inadequado das toras, tanto pelo baixo rendimento quanto pela obtenção de 

produtos de baixo valor agregado. 

No que diz respeito ao balanço mensal no qual o preço de venda dos produtos 

se equipara ao custo de produção, observou-se através do levantamento de 

março de 2004 que, muitas vezes o cenário atual pode ser ainda pior, pois pode 

ocorrer que, no momento de uma nova aquisição de matéria-prima, esta tenha 

sofrido uma elevação de preço, conforme relatado pelos entrevistados.  

Desse modo, do montante obtido com a venda da madeira serrada a partir de 

um determinado volume de matéria-prima, descontando-se os custos de 

manutenção da serraria e os gastos com funcionários, o saldo restante pode não 

ser suficiente para uma nova aquisição de igual volume, sendo necessário que o 

proprietário injete mais verba para manter os mesmos níveis de produção, ou 

então esta deverá ser reduzida a cada novo ciclo. 

A título de ilustração do que foi exposto acima, avaliamos no quadro 5, a 

produtividade da serraria 4, apresentada no quadro 4 da página 64 e tomada 

aqui como exemplo do que ocorre com as pequenas serrarias na Região 

Sudoeste do Estado de São Paulo. 

  

Vol. 
Tora 
(m³) 

Total         
(R$75,0/m³) 

(U$D25,8/m³) 

Vol. 
Ser-
rado 
(m³) 

Mad. 
1ª   

(m³) 

Mad. 
2ª  

(m³) 

Total mad. 1ª  
(A) 

Total mad. 
2ª          
(B) 

Custo de 
produção*  

(C) 

Total       
(A+B-C)=(D) 

666,7 
R$50.000,0 

U$D17.182,1 
263,2 228,0 34,2 

R$47.880,0 
U$D16.453,6 

R$5.815,7 
U$D1.998,5 

R$7.000,0 
U$D2.405,5 

R$46.695,7 
U$D16.046,6 

* custo referente à manutenção dos equipamentos, remuneração dos funcionários, encargos sociais e demais 
despesas de produção. Este valor, assim como os demais, referem-se ao mês de março de 2004 e foram 
obtidos a partir de informação verbal, fornecida pelo proprietário da serraria. 

Quadro 5 - Simulação da produtividade de uma serraria da Região Sudoeste do Estado de S.Paulo. 

 

Observa-se uma diferença de R$3.304,30 (U$D1.135,50), para menor, em 

relação ao montante investido inicialmente. Se considerarmos ainda, que no 
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momento de efetuar a compra seguinte, o preço da madeira em toras já tenha 

aumentado, seguindo as previsões dos entrevistados na época, essa diferença 

pode ser considerada ainda maior. 

Contudo, a mudança mais significativa ocorrida ao longo do período, de 1999 a 

2004, está relacionada à destinação dos resíduos (serragem, cavacos, cepilhos e 

maravalhas), que inicialmente se acumulavam nos pátios das serrarias, 

acarretando graves problemas ambientais.  

A figura 23 ilustra bem esse problema. Nela, o que parece ser parte do relevo 

local, trata-se, na verdade, de uma montanha de resíduos gerados por uma 

serraria e depositados próximo a um curso d’água. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Resíduos gerados por uma serraria da Região 
Sudoeste do Estado de São Paulo, em foto tirada no 

período entre 1998 e 2001.  

Fonte: HABIS 

 

Num projeto desenvolvido pelos pesquisadores do HABIS, junto ao SEBRAE, 

envolvendo dez serrarias da região, com o objetivo de identificar os principais 

problemas e propor soluções práticas a fim de otimizar o processo produtivo de 

tais serrarias, identificou na época que, de um modo geral, o volume de resíduos 

gerado pela atividade madeireira, composto por serragem e cavaco, era 

equivalente ao volume de madeira serrada. Ou seja, dos produtos obtidos a 

partir do desdobro das toras, 50% era convertido em madeira serrada e outros 

50% em cavaco e serragem (GONÇALVES et al, 2002; VALARELLI e 

GONÇALVES, 2002). 
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Atualmente todo o resíduo é comercializado, especialmente para as indústrias 

que utilizam para queima, como as olarias, por exemplo, além das fábricas de 

painéis de madeira reconstituída, como MDF, e de partículas, como 

aglomerados e OSB, além das fábricas de celulose e papel, embora em menor 

escala. O quadro 6 apresenta o tipo, volume produzido mensalmente, valor de 

comercialização referente a março de 2004 e principal destinação dos resíduos 

gerados pelas serrarias pesquisadas. 

 

Resíduos 
Serraria 

Tipo m³/mês R$/m³ Destino 

1 Costaneira, casca, refilo, destopo NSI 
10,00 

(U$D3,44) 
Cavaco para queima 

2 Costaneira, casca, refilo, destopo NSI NSI Cavaco para queima 

3 Costaneira, casca, refilo, destopo NSI NSI NSI 

4     

Cavaco descascado 400t/mês 
30,00 

(U$D10.31)/t 
Fábrica de MDF 

Serragem  
4,00 

(U$D1,37) 
Queima 

5 

Casca  Troca Composto 

6 Costaneira, casca, refilo, destopo 1.080  Cavaco para queima 

7 Cavaco, serragem 2.000 
9,00 

(U$D3,09) 
Cargil (queima) Maringá 

8 Cavaco 520 NSI Orsa 

9 Cavaco, serragem 800 
9,00 

(U$D3,09) 
Energia 

10 Cavaco  
7,50 

(U$D2,57) 
Cavaco para queima 

NSI = Não Soube Informar Os campos não preenchidos não foram questionados 

Quadro 6 - Tipo, volume, valor de comercialização e destinação dos resíduos produzidos pelas 
serrarias da Região Sudoeste do Estado de São Paulo. 

 

Desse modo, retomando-se o exemplo da serraria 4 verificamos, a partir do 

quadro 6 acima, que, mesmo se incluirmos na avaliação os valores referentes à 

venda dos resíduos, ainda assim conseguiríamos, no máximo equiparar o valor 

de venda dos produtos aos custos de produção. 

Se considerarmos os índices verificados por Gonçalves et al (2002) para as 

serrarias da região nos quais, os volumes mensais de resíduos e de madeira 

serrada referidos à madeira maciça se equiparam, veremos que, para serraria 4 

o valor obtido com a venda do resíduo seria de R$2.631,60 (U$D904,33), 

correspondente a um volume de 263,16m³. Esse montante, somado ao valor 
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obtido com a venda da madeira serrada, chegaríamos a um somatório de 

R$49.327,30 (U$D16.951,0), ainda assim inferior ao investimento inicial. 

Levando-se em conta o fato de que o volume de resíduo é comercializado em 

metro estéreo, ou seja, incluindo-se os vazios, e que os valores apontados por 

Gonçalves et al (2002) referem-se à madeira maciça e mesmo que por 

suposição, o primeiro corresponda ao dobro deste, o valor máximo que se 

poderia atingir seria de R$51.958,90 (U$D17.855,29) que, embora superior aos 

R$50.000,00 (U$D17.182,13) iniciais, não seriam suficientes para que o 

proprietário pudesse utilizar a eventual sobra de capital e investir em melhorias 

e no aprimoramento do processo produtivo. 

Por outro lado, se os proprietários das serrarias de pequeno porte optarem por 

elevar ainda mais os preços de seus produtos, perderiam em competitividade 

em relação às serrarias maiores que, principalmente pelo fato de possuírem 

reservas próprias e uma estrutura mais eficiente de equipamentos e mão de 

obra devidamente capacitada, além de terem sua produção voltada para o 

mercado externo, conseguem manter os preços nos patamares atuais. 

É interessante observar que, não obstante os constantes aumentos no preço das 

toras de pinus relatados pelos entrevistados, os dados apresentados pelo CEPEA 

indicam que, somente no período de janeiro a novembro de 2004, o preço do 

sarrafo de pinus12 no mercado de Itapeva, acumulou um aumento da ordem de 

26,50%, enquanto que o preço das toras de pinus para serraria em pé, 

aumentou apenas 6,34%, ficando em níveis mais próximos da inflação 

acumulada no mesmo período, que segundo o IBGE foi de 5,88%.  

A discrepância entre a variação dos preços da madeira serrada de janeiro a 

novembro de 2004, em relação à tora de pinus para serraria em pé e em relação 

à inflação no mesmo período, pode ser verificada através do gráfico da figura 24.  

 

 

 

 

                                            
12 Peças de 2,5 x 5,0cm; 2,5 x 7,5cm; 2,5 x 10,0cm e 2,5 x 15,0cm. (INFORMATIVO CEPEA) 
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Índice de preços: jan.04 = 100 

Figura 24 -Variação dos preços da madeira serrada, vis-à-vis aos preços das toras 
de pinus para serraria em pé e à inflação. 

 

Em meados da década de oitenta, Voinson e Castagné (1988) já comentavam 

sobre os altos valores praticados e visualizavam uma possível redução no preço 

da madeira serrada, graças à valorização das peças de pequeno diâmetro e 

outros subprodutos, conseguida em função do crescimento do então incipiente 

intercâmbio entre as empresas das cadeias de madeira serrada e de trituração 

da madeira.  

Intercâmbio esse, que era baseado no diâmetro das toras: as empresas da 

cadeia de madeira serrada, tinham dificuldades para comercializar as peças 

curtas e de pequenos diâmetros e, ao mesmo tempo, compravam as toras de 

diâmetros maiores das empresas da cadeia de trituração.  

Porém, a comercialização de partículas era ainda limitada pela auto-suficiência 

em madeira das indústrias de celulose, que na época eram praticamente os 

únicos consumidores desse produto. O aumento desse intercâmbio seria 

advindo da introdução no País da indústria voltada para a fabricação de chapas 

de partículas.  

Como pudemos ver houve de fato, nos últimos anos, um aumento no comércio 

de partículas entre os diferentes agentes da cadeia. Entretanto a tão esperada 

redução no preço da madeira serrada, não ocorreu como previsto. Pelo 

contrário, o que se tem verificado atualmente, são as freqüentes elevações, 

conforme foi apresentado até o presente momento. 

50,00

100,00

150,00

jan.04 fev.04 mar.04 abr.04 mai.04 jun.04 jul.04 ago.04 set.04 out.04 nov.04
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Na verdade, os dados do CEPEA mostram que o mercado de produtos de 

madeira serrada é bastante instável, oscilando entre momentos de alta, baixa e, 

por vezes, estabilidade nos preços. Os principais fatores apontados como 

responsáveis por estas variações são os custos de transporte, as variações na 

remuneração dos produtos exportados13, os desequilíbrios entre oferta e 

demanda dos produtos e, principalmente, a escassez de matéria-prima. 

Exemplificando essa instabilidade do setor, apresentamos a avaliação de Tuoto 

et al (2003) sobre os preços das toras de pinus no Brasil, no período de 2000 a 

2003, quando sofreram grandes e constantes elevações. Na oportunidade os 

autores explicaram o aumento nos preços das toras de pinus no mercado 

doméstico a partir do desequilíbrio entre a oferta e a demanda, dentre outros 

fatores. Os dados apresentados mostravam que desde 2000 o preço das toras 

havia acumulado um aumento superior a 100%, bastante acima dos níveis da 

inflação (figura 25). 

 

 

 

 

 

 

Índice de preços (jan.00 = 100) 

Figura 25 - Evolução do preço da tora de pinus no mercado doméstico vis-à-vis à inflação no 
período de janeiro de 2000 a julho de 2003  

Fonte: Banco de dados STCP e IBGE apud Tuoto et al (2003) 

 

Ainda segundo os autores, os maiores aumentos percebidos foram para as toras 

de serraria e laminação enquanto que para celulose os aumentos mantiveram-se 

em níveis mais razoáveis, da ordem de 86%, bem próximos da inflação 

acumulada. Os mesmos afirmam que este fato poderia ser parcialmente 

                                            
13 Nos períodos em que os produtos exportados conseguem melhor remuneração, há, 

conseqüentemente uma redução na oferta de tais produtos no mercado doméstico, ocasionando 

uma elevação dos preços internamente. 
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explicado pela existência de grandes áreas de reflorestamento vinculadas à 

industria de celulose e papel, que tem maior poder de influência nos preços. 

Ao mesmo tempo os autores haviam verificado também, uma vinculação dos 

preços das toras à variação cambial (figura 26), o que, juntamente com o 

desequilíbrio entre a oferta e a demanda, contribuía para os constantes 

aumentos. Com a valorização do real em 2003, havia uma expectativa de 

redução dos preços, o que porém, indicam que não ocorreu devido a pelo menos 

dois fatores: limitações na oferta e concentração de volumes nas mãos de 

grandes empresas. 

 

 

 

 

 

 

índice de preços: (jan.00 = 100) 

Figura 26 - Elevação dos preços das toras de pinus no mercado doméstico 
vis-à-vis a variação cambial no período de janeiro de 2000 a julho de 2003. 

Fonte: banco de dados STCP e Banco Central apud Tuoto et al (2003) 

 

Vale ressaltar que a análise de Tuoto et al (2003) é feita de uma maneira mais 

ampla, visualizando todo o mercado nacional, ou seja, considerando o País de 

uma maneira global. Entretanto avaliando os boletins do CEPEA, que fornecem 

informações sobre o setor florestal e madeireiro, com especial destaque para o 

mercado de produtos semi-processados do Estado de São Paulo (INFORMATIVO 

CEPEA), podemos observar que o mesmo pode variar bastante tanto de um 

período para o outro, como de uma região madeireira para outra. E isso pode 

ocorrer dentro do País e até numa mesma Unidade da Federação, de modo que 

o comportamento do mercado na Região de Itapeva, pode não ser idêntico ao de 

outras regiões madeireiras do Estado de São Paulo, por exemplo. 

Por conseguinte, a avaliação dos dados do CEPEA para a região de Itapeva 

indica que no período de janeiro a novembro de 2004, esse mesmo mercado 
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comportou-se de maneira diferente do que foi apresentado por Tuoto et al 

(2003), para o mercado nacional no período de 2000 a 2003.  

O gráfico da figura 27 elaborado a partir dos dados do CEPEA e do IBGE, mostra 

que no período de janeiro a novembro de 2004 houve na região uma equalização 

entre os índices de aumento dos preços das toras para serraria e a evolução da 

inflação, diferentemente do que ocorreu no período abrangido pelo gráfico 

apresentado Tuoto et al (2003) onde a inflação acumulada havia  sido bastante 

inferior aos aumentos percebidos (figura 25). 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de preços (jan.04 = 100) 

Figura 27 - Elevação dos preços das toras de pinus no mercado, vis-à-vis à inflação no período de 
janeiro a novembro de 2004.  

Fonte: Adaptado de Informativo CEPEA (2002-.) e IBGE (2004b) 

 

Em relação à vinculação à variação cambial, apontada por Tuoto et al (2003) em 

sua avaliação, verificou-se que o mesmo ocorreu na Região de Itapeva, sendo 

que no segundo semestre a variação do preço das toras de pinus para serrarias 

em pé, apresentaram níveis ligeiramente superiores. Ao mesmo tempo, os 

preços do metro estéreo para celulose em pé mantiveram-se inalterados (figura 

28). 
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Índice de preços (jan.04 = 100) 

Figura 28 - Elevação dos preços das toras de pinus no mercado, vis-à-
vis à variação cambial no período de janeiro a novembro de 2004. 
Fonte: Adaptado de Informativo CEPEA (2002-.) e BANCO CENTRAL (2004) 

 

Se observarmos as figuras 23 e 27, percebe-se que as variações de preço da 

madeira serrada de pinus em Itapeva não estão vinculadas aos preços da 

matéria-prima como se pensava a princípio. Na verdade, conforme já havia sido 

apontado pelo CEPEA, também interferem no preço da madeira serrada de pinus 

em Itapeva, as alterações nos custos de transportes, a escassez de matéria 

prima que faz com que os preços das toras para serraria se mantenham em 

patamares elevados14, os desequilíbrios entre oferta e demanda e as variações 

do mercado de exportação. 

Mesmo com todas essas dificuldades enfrentadas pelo setor de processamento 

mecânico da madeira que foram apontadas até então, a ABIMCI (2001) 

considera que houve nos últimos anos, uma evolução no mercado de madeira 

serrada no Brasil, ocasionada por mudanças estruturais sensíveis ocorridas na 

indústria madeireira, com aumento da competitividade, do nível tecnológico e de 

investimentos. Como já foi colocado no item 2.1.1, um dos principais fatores 

responsáveis por essa evolução, foi justamente a problemática da redução da 

oferta de madeira, especialmente de pinus, que fez com que as indústrias 

                                            
14 De acordo com dados do CEPEA, no mês de outubro por exemplo, os preços das toras para 

serraria em Itapeva, era quase quatro vezes superior ao preço das toras para celulose. Enquanto 

que o metro estéreo de pinus para celulose em pé custava R$16,00, o metro estéreo de pinus para 

serraria em pé era vendido ao preço de R$54,49 (INFORMATIVO CEPEA, 2002-). 
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investissem na otimização dos processos produtivos, buscando um maior 

rendimento em madeira por tora e aproveitamento dos resíduos.  

De acordo com a avaliação de Lima (1990) em conjunturas econômicas 

favoráveis, as pequenas empresas procuram também investir na aquisição de 

equipamentos, buscando uma maior otimização da produção e, 

conseqüentemente maior aproveitamento da madeira, de forma a adquirir maior 

autonomia e obter maiores lucros a partir do valor agregado ao produto. 

Segundo o autor, é comum o investimento na produção de componentes para 

forro e revestimentos de parede, mas que no entanto, verifica-se um 

descompasso entre a alta produtividade dos equipamentos e a demanda por 

este tipo de produto, além do alto consumo energético.  

Contudo, em conjunturas mais desfavoráveis, poucas empresas conseguem 

manter o mesmo status, logo revertendo em capital os equipamentos adquiridos, 

confirmando dessa maneira, a tendência à mortalidade de tais empresas, 

conforme foi diagnosticado na primeira fase da pesquisa desenvolvida pelo 

Grupo HABIS e que fora mencionada no início desta explanação. 

 


