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ANALISE ECO Né'lMICA OE REGIMES DE MANEJO PARA FLORESTAS DE 
P/NUS E OS SOFTWAR ES PLANIN E REPLAN" 

RESUMO 

Edilson Bati'" de Oliveira 
Sebastião do Amaral Machado 

Vitor Alonso Hoellich" 

Este trabalho teve como objetivos, estudar os critérios Ide a~álise eco~ômreo hna~eelra para a 
avalia<;ão de regimes do ma~eJO paro tlorestas de Pinus sp. e, apre5e~tar dois "software.· para 
análise eco~õmica da produção madeireira através dos crrtérios de avaliação considerado. ma .. 
elicientes, visando subsidiar os processos dSClsórios quanto a épocas e intensidades de desbaste e, 
idade do corte final para povoame~tos de P,rlUS "p. O prrmelrO ·software", denominado PLANIN 
possibilita o cálculo dos par~metros de avaliação económica bem como análises da sensibilidade do 
Valor Presente Liqu'do e do Valo, PresMte Líquido Anualizado a d,lerentes Taxas de Atratovidade 
O segundo. denomi~ado REPLAN. é um gerenciador de banco de dados de rentabilidade de regimes 
de manejo em diferentes idades de rotação e dá suporte a tomadas de decisào sobre a ,dade Ideal 
para o CCrte linal dos povoame~tos. Através destes softwares, foram comparados 25 regime. de 
manejo de Pinuo taeda L .. simul.dos pelo "software· SISPINUS" e, reali,adas análises de se~sibilidade 
da rentabilidade do regime de ma~ejo co~ .. derado maIS rentével, com base na variaciio de centros 
de cus10s e precos de madeira. São destacadas as van1agens e dasvanlagens de cada critério de 
"~állse econômico·hnanceira e, concluiu·se que os softwares PLANIN e REPlAN permitem a realilação 
de análise econômlca da producão madeirei,a de PirlUs sp. em la'ga escala. através de vários 
critérios de avaliação e possibilitam a tomada de decisão sobre r">limes de manejo IdeaIS em lu~ção 
do Custo de produção. taxas de juros, preço de made"a ~o mercado consumidor e ~ecessidade de 
fornecimento de matéria prima para indúS1rias verticalizadas A integração dos sottwaiêS PLANIN e 
REPLAN com O software SISPINUS. proporciona uma visão co~junta dos fatores biológicos e 
económicos, possibohtando a configuração de diverSOS cenários. baseados em variação de produção 
e poeços de madeira para diferentes finalidades, bem como na variação das ,''o. de atratlvid"de e 
custo. de produção. 

ECONOMIC ANAL YSIS OF MANAGEMENT 
REGIMES FOR PINE FORESTS 

ABSTRACT 

The objectives 01 thlS paper were: lo study the criteria 01 economic finanCiai analvsis for lhe evaluation 
01 manognment regimes for Poi>8 sp. plantãtio", ando to present two softwares for economic 
analvsi, oltimbor prodUCllO~ bV uSlng evaluation criteriô cMsidered to be more efliclsnt. ln order to 
a»ist in the nee,sion processes regarding time and intensities 01 thinnong and fI~al age of elear 
lelling lor Ponus sp s1ands. The tlfst software, called PLANIN, calculates the parameters lor 
economio evaluation and perlorms sensitovltv analvsts of lhe Annualised Net Present V alue and Net 
Presem Value aI dillerent attractivity rates. The second, called REPLAN. controls data banks 01 
prolllaMty for managemenl ,egimes at di/lerem rotatian ages a~d a .. ists ln decision making on the 
ideal age lar elear cutMg of foresl stands. Based on these softwares, comparisons were made 
among 25 m"~agcmcnt regimes tor Ponus tôada L. simulated with the soltaware called SISPINUS. 
Sensitivity a~aly"i" 01 lha prolitabillty ot management reqime considered the most prolitable were 

,,,,,rdo d. te,e .O""",,,.d, ""O ""mO"D autor' U,;v.,,;d,<1, F,".rot 00 P,,,o; 
'ng.·Ag,~o("no. Dou'",. CREA n< 1 2t 1 ·D.'AC. 3012·DIPR. '.,pect<vameore. Pe,ou","o, d' Emb"" C,""D 



... I ... med. """'"" on II"e v • .., ..... OI ~~ .. andwood pu:, ... l~ __ and _..., .. 

01 ,.,11 econo...: I"*"'III _y~ O'", .. on ar. hogl*gll."'<1 PlANIN ...s REPLAN ~ lo be 
-V .lIec'"", I ... "'" ___ IV_ 01 .... g,e sc ... ~ ",ood lllOO""toon. lIYOugh ...... 

.... ooiuet ..... 0" ..... Tl"ey má, ~ po I ,.. lo dec"'" on I~ dNI~' '''II''"ft ... I~ 
".ploduc' ..... c""., ."er .... ' ."" ... 1'_ "",fI<.lpIlOIand _I<> lf<4>piy r .... ma_lo< IOQ<~'" 
",d"."r_. lhe Inleg'''' ..... 01 PlANIN anel REPlAN W"~ SlSPlMJS _WI .p>in, ,_ 01 booIogoe 
a'''' K'momoc lacl0"" anel en..,. .. lhe eonhgu,.uon 01 .e ..... ISC_"'I. b.ased "" V...., ".,.t,on, 
... <>00 po lCU ler d,lfe'ent u .... , fi ~I as on lhe v"",IU"" 01 ""'''''''V'IV ,.t •• anel produ :1""" ,.t. 
1, INTRODUÇÃO 

A PI'" ,'I bra_ •• do ,--c ..... '·voolllqOf.., fIores_,to, ,eflor,,'_'O, vog,eo' . de ' 966. 
1 987, pc, '. , IItou • ompIIot~ de c .. c. de 1.8 ......, de __ com esp4oc ... de PttI .,. A 
.. " ....... ,··.t .. lloresl. 6 comPWI' por Pn.a I-*' • P . ."."". EngM'n. e, .,.,_ ... _ 
ESI"- do P • .,.", Sartl. C.t ....... Roo Gr_ do S<J. 

O ot>,ellW ~ d. p'oduç60 "-''''3 dessas floresl. er • • baltecer ° ... ,'" doo ~ • 
ceIuIoM. En, re,.nl0. com ", _IV" "'" "Of ... 13. ""'u.ai. oe ngo'..,do ou _ .,i::IuidII em 
'r, .. de pr ... e,v,,",Ao, U plan'oçOn com .sp6c_ de "'nu. _rem. const lf"If um, bo. ""çAo 
Da" .,~. ","mand o c.escent. por _r. Dar.p''''''' • ...-nentO'''" madua ",,,ada. de IAm ..... 

A. po ___ de " , ...... Ioe. a utol,.açAo d. made ... d, Anus, ...... as /Is va,,~ 'u"' .... 
pteçol. C,,",,'05 doe ploduo;:60 ... pIoraç60. lenUem ... ""..,... O- produ' ....... ulol" ........ 'od,. "'" 
.,...-.aarnenIO • ~IO 1_,.01 _ ,-sot.-tem .......... de ."onnlÇões • t""'!ad. de 
dlrelUo em f~Ao da$ condoç6on doe mercado ou da _ da ondust""s -,oc.oI<Z_. Denlr. 
"tall"::f1IU~. desta.caon M 

I Me,odoI _U"'05 p .... ot __ tO fio,.., ... com ",,~ na prognme do Q'nc,"",~ 

• da Pfod< oç'" doe povoamentoI IIOf.' .. S, c_~"ndo de ,~""" u~"zam !unç ..... """emalocar 
CO<1fU'1"' •• "'QU."'''.'S. curo oO",,,vo ••• "mar as ve,06""," """ desc'.vem ° Cfesc""","" e • 
produçio de povoamen'". lko'Ht8"; 

II M<ltodos de 8voll ação econemoco Io""nu"., de pI_,amenlO. de o"""'aç&o, coro.ode • ..-.oo 
e"1<\''''" 8COf1OmOC05 n8 .vaaç-io de prOfelO$ de irlveSl'''''''tUl_ c .... ' ", .. "açA<> de toknocu de 
."volv,m.mo ". __ ... econem.", • doe ~,od". doe prOlll~ malem4t<:. ou peoq.m.a 
upeo"" "",I 

Par. ° pIoor'o&JIIme'f"o da prod ....... d • ....",esa l lor .. ~. 6 tu-t.-, .. con"-er ~ fll9CI'" o.. 
crto8Clfl'OenIO •• produção fUI ... d. flor .... Est •• onlOfJ1\fOC6M po-. _ ""'dOS «l'" "",",oe .. de 
moodtol..,.... de c.escomenlo. produo;:60. es, •• t6cnoc .. ~Iam • • vaaç-... de 'nt ... _ ..... 
",,,,,,utt ... , ••• s ..... ~ .... econemoco·f.........,. .... As","" POdem· .. coofogu.", O,f ...... ,.I __ 
poli Iundemenl ... um p'oceslO de lo<nada de d"",são 

Elle t r~b8lho ' eve como obtelwos, .. tudar 0$ Cf1t6,,,," de ..,,61,.., econ6moco ImanceNI P ..... 
8v"'&çio de reg,me$ de m_1O de flor •• ,", de Ptnus •• p' .... ".r doo,. ·soh w .... • para ....... 
econótnoc. di ",<><Iuçjo mad." .... em "rll" esc .... 8""" _ C"'''''''. doe .v.llaç'" __ edof, 
""' ... '.:oen' .... vosando ... _ o- proc • ....,. dec-.... ~ • ftpoc. e .,t .... ,.".. de 

deoba " •.• _ do Co"' !,naI doe PO'---"O$ de l'n4 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O 01<" ,,,....-nto •• anil...... 'Im",o lon.afICfOfa de pr"",'''" II .... ,_ tem.' """"",*,te 
J 'SCul0001 em publocaçõe. como 01 de Leochoef 119841, O.V'" & Johnson 119871. BuonlllOff\O & 
Gjle .. 119871 .. Nautov" 11 9881 Segundo Angelo ., ai. 11 9911, O pI""ejllrnento flo r .. ,.' pode "'" 
dlv!doO<> em 101 Planele"""'o Individuai QUe procu" pI_IIIr .... g.an"ar, S<lj)a.ad .. ner>te, c.~" 

• 



povoamenlo, SIIoO. lalhão elo. Ibll'lllnejoomerno G .... que consoO .. a a empresa se\juondo o flu~o de 
c ... a e ° pooo de Irw","IImentO. podeodo ser avaliado por mélodos de ""!lenha"" e<:ooOm"a corno 
Va'" PreseOl~ Líquido e Ta, a Inlefna de Relorno 

A 81'11ihse ocoo6mrca de p rOj<ltos d e InVf>S1I mento "" para ton. de paneJa.mento 1I000ootal. ""11''''00 
Veog. Filho & Veoga 11994 1- pOde ... r decomposta , de modo gera l, em d ...... Imhu: na p"me" •. 
adolad. rlQ$ ano. 70 e assoc iada a questoo 00. subsoOoos , as avaliações ftConõrn"o-toMncerras 
eram feitas atr.v~s d a compa ração e avaliação 00 progn.ma c protetos pa ra ve"f lcar a rentat"loOade 
" nível de Investodof e a n"'aI de wc.ooade, m.S . ituoçõe. com e sem subslC ,OS, na seg'-"'<:la 
adotad. nos anos 80 e 90. 00 e51udos d .. ,g .. am-se pafD téc",cas de pla""J8mentO e de ot,mlZoção. 
associadas 8 g rande. empreendimentos florest"'s . ao lado de avaliações de ImpactO' em pequeno. 
,efloresto"",ntos. como estudos da atl"oOade florestal esseclada ao conOÓl'CIO de ""Iras a!lvo<lades, 
corno forml! de ampliar ganhos no perfodo de maturaçio 00 """ot .. '>ento para vlabdllar D opção a 
"9rlCullores- ,efIOfestadOfes, 

Independentemente 00 n ível de aplicllÇão. algumas I~cn"a. de análISe da rentab ilidade de 
in."", .. ,..,.,too têm sido W." ... . F .... sI~r ... ,fer& Saul (19 9 3). em peSQu isa através de QUestIOnáriO" 
re.hzada em 19 90, sollfe ° comportam .... to das 500 m.""cs empres ... Ilfasdeoras dos ... t<>te. 
Industr ia l e de serviços Ms"o •• quanto ~ Ul lll>lIÇão de técnicas aMlilIC8S para ava llac1>o e ... ~ão 
de inv"'timento di! capotai, observaram que, como "c"tér1O principa l", a Tau 100erna di! Retomo 
T/g ou outra asseme lhada, 'e mal' ut ilIZada 149,6% das empfesas conso~ad8sl, seguo<la pelo 
Tempo de Recuperação do Cap"a l ·paybltC k" 119,1%1 e pelo Valor Presenle liquido V!'t ou 
outro ",'t<lno ..... melhado 110.9%1 Corno ·cfltéroo """und~rlO·, fOi constatada ma"" UtlllZacao do 
Tempo de R""upe.-açlo 00 Capotai 131 ,5%1 seg.uo<lo pelo VP( 120.4% I e T/R 11 6,4%1 OubO 8Sj)OCto 
oOsOlfVado fo< que 46% das ""'presas utlhlam ma .. de dOIS Crrt~rlOs de an~h .... sendo 31 1'J1, por 
mot ivos de segurança e conflabrlrdade n~ tomads de decisões e 1 3. 5% por O/dem estratég"a Com 
relação à aná lISe 00 "oco. 30% responde,,,,,, avaloá-lo subjetl"amente e 63% atrav'. de um mélodo 
quantitativo, ,ndividua lmente para cada prOjeto, com 81 ,2 % Ul IIIZ""do "nálise de "'nsob,loOade d. 

rentat. loOade 

Embora ° VPL. ou outro cnt~rlO as..,melhado, seja maIS adequado, confor"",. teo"a "nane .... a, 
a ut lll1açlio do T/R em percentua is tão e~vados deve-se. poSSivelmente, ~ sua ,nelusào rlQ$ rOlelrOS 
de PfOf<lIOS do BNDE e COI e. também, I preter~OC'8 dos empfeoárlO. em rscrocrnar em termos de 
tau de re lOlno e não de massa mo"",'r ... IFenste",erle & SauI 19931. A popularidade 00 CfltérlO 
Tempo de Recuperação 00 Capotai Já havI~ sido destacada em 1985 por Fenster .... ter er ai [19811 
Eles apresentar.m, corno posslvel e . pIIClIÇAo. o lato d"'te cnt~rlO consoderar, ..,plrclt.mente, o 
fator "oco. Entre vá" •• "terna"va. de onv""lIn>ento consodera<l.s rentável', em g .. al, .. de menor 
Tempo de RecuperllÇ,io do C.potal 6 a que "pr"""nta menor "OCO 

Par •• al lvo<lade flo'eStal, • base para ° pooe)8mento ".U na determlflllÇão do. r~lmes de 
m"""lO, p"oc 'palm""te _nto à idade de corte lonal ou rotação do povoamento. 'I"" po ... bd"e • 
mâ, ..,a renlabi lidade Cr itér ios econõmICOS par. determina,. rentabili dade em lunção oe idades de 
rotl>Ção têm Sido estudados por diversos autOl' ... . Entre O' uaballlOS QUe aIJo/d.m os c""" .. to. de 
maturidade Ilnanc .. ra dos oo"o.......,too llorestalS e snal<sam métodos p",a sua determ,naçào, 
destocam-se ° di! Galf""v 119571. Bentley & T eenguarder1 11 9651. Chang 119841 e Newman [1 9881 

Segr...,do Be'ger 11 9851, não uISte consenso enue os economlSla. oobre o CrITérIO ideal para 
determinar a idade ót lrna de rotacão das tlo<estas. Este auto," de .. "". 8e,"lfIy & T_guarden 
11 9651 que coos,demm que ° mOOelo .... r u"llZado deve .." determ,nado em 'unção ". hat>lo<lade 
da "rma ou PfOPf'CI;\r1Q flore$tal em variar seuS fato,,,, de pfOdlJÇão e d. taclJidad .. ~~ &C ... so ao, 
t.tores de mercado. PO/~m Newmar>, 119881 dele<monou que. mU lmozaçoo 00 V~1or Pre_,,~ 
c;qoro;lo pa,a uma Sér", Inl l",t. de Rotações, também denom,naoo Valor Esp"''''''' da Te"a "" 
Formula de Fau.tfTli' ''''. ~ um crotér,o mais adequado Que a m'XlmlZação da prodlJÇão Ilfula, da 
prodlJÇão arruai média, 00 valo< presente liquido PBra urna úruc. rotação, d. focerta anual liQu,da C 
da taxa ,nterna de retorno. Isto. considerando a h,pólese de Que ° SIM permar>ecera de<tlr>a<!o. 
IntlMamenle, para f"oduçoo florestal de modo '1"& hala conscI~nc,a do. elellos Que a, deci. , ,.. 

, 



",ualS causarão quanto a posSl~rlldades luturas. Outra conS,deração neCeSS""" é" uso de todos 
os valores envolvidos no fluxo de C8,~a de acordo com os preço. de mercado. pos.,b,ht8ndo 
que qualquer receota em exCessO sela cont3da como renda pera o si"o_ 

R,bas 11989J aval,ou metodolog,as para delinição da estratégia de rOta cão pela ma.,m"aç~o 
do Valor Presente liquido e pelo p"nclpiO da T",,"a de S,,~.t,tulção de Eqwpamentos, usando 
o conce"o de anuidades equ,valentes geométricas Sua conclusão 101 que a p"melr' é maiS 
cla," e obl"lOva para esta deCISão, ma, a conclu5ão sobre a estratégia do relorma de povoamelltos 
lIorOSI ais ~ar a essas metodologias são distintas, A incorpo,nçi!o do processo i"llaciol1á"o levou 
a resultados dilerentes deVido 11 lorma distinta que a Intlação é considerada em cada método 

O Valor Preseme lIqu,do 10' ""',,ado por Nautiyal el ai 119891 na elaboração de um mOdelo 
computado",ado denom,nado "RENEWAl", aplicado na análose económica da ViabilIdade de 
relorma ou do numero do t"l~ad,as de eucalipto e por Silva (1989L que comparou ° método 
"RelaçAo Custo-Preço Adaptada" com dOIS SIstemas baseados na "e.austão lIorestal" para 
povoamentos de e.pecies" Prnus VeIga FIlho & Ve'ga 119941, também, ut""aram O Valo, 
Presente Uquldo para comparar lIuxos de caixa de um sistema de produçào de eucalipto em Que 
a prOdução é concentrada em Irh cortes com oul<o Que posSlbil"a a produção anual pela 
d .. trrbu,çiio do planllO 00 longo de um ~eriodo, AdIcionalmente. eles utilizaram a Taxa Interna 
de RatOrno por" mostrar o percentu"' de ,elarno anual 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

DOI$ .oftwares foram desen~ol~ldos na I,nguagem CI,pper. para VIabIlizar a aplIcação. em 
l~r!lA escala. das metodolog,as de avallacão econõm,ca O p"me"o, denommado PLANlN 
POSSibilita o çMc~IQ d05 p.ríimeUQS de avaliação económIca bem como análises da senSibilIdade 
dO Valor Presente liqUido e do Valor Presente Uquldo Anual"ado a diferentes Taxa" de 
Alrnllv,N"de O segundo, denomln.do REPLAN, é um gar~nc'ador d. banco de d.dos oe 
r"~t"bllldade de regimes de manejo para diferenles IdadeS de rotaçào. Este 80ltWare ~" 
""pOrle a tomadas de dee,são sobre a idade ideal pa,a o COrte finai dos povuarnento~ Através 
deslas sotlwares, foram compor.dos 25 regimes de manejO pa," povoamenlos de Pinus ,aeda 
l. e, resl"adas an;;li"". de senSIbilIdade da rentabilIdade do relllme de maneiO cons,der ado ,""'S 
,emAvel. com base na va"aç/io de Centros de custos e preços de madeIra 

For"m ulOhzados os d3dos de SImulação oblOdos através dO software SISPlNUS (Ol've"a 
t9951. Estes ,egimes s,mulados estão descritos na Tabela 1 As respectivas prOduções para 
cod. I,nal,dade eSlão apre"ant"das na Tabela 2, Os Cuslos de produção e os precos ~e madelr" 
utllr<ados no eSludo c",ão apresentados nas Tabelas 3 " 4, ,espectivamente. Pa,a lam,naçao 
espacIal e laminação, foram cO"Slder"das IOras com dIâmetro ~a e.uemidade menor espcc,l,cauo 
em 35,0 cm e 25,0 cm, re5peCllvMnente, e comprimenlO ue 1,35 m, Para serrana e celulose, 
os menOre5 diâmetros loram de 1~ ,0 cm e 8,0 cm, e co"'p,,mc~tos de 2.4 m e L2 m, 
respec"vamente_ 

3.1_ C,i~érios para Avaliaç'o Económica da Exploraçac Florestal 

Nas at,vldades de produção made"e"a a aphcaçilo do c.~ital eSI,; sUle.ta a retomos a 
lo(t~o praia e Slla e!tclência está d"etamente relae,onada ao m8nel0 dos povoamento" florestaiS 
A, m,nlm""çào dos custOS de prOdução e 005 preç05 da made,," Nesto tr.bolho, foram sdot.dos 
c"'(\"o$ de avalIação econõm,ca do exploração florestal Que levem om conta o Iluxo d~ c8p'lal 
r~lorO,lIe às ope,ações tlnônC"Ir," , envolvendo recerlas e c,,",o, de producão da atlvld"~e 
co".,d.rada 



3.1.1. Valor l'feSerlle Liquido {VPL) de um Flu.o Firlanceiro 

Confo<me Hlfschfeld 119921, o método do Valor Presente Liquido IVPL) tem como 
fln"lld"~e determinar um valor no mstante considerado ,",eial, " parTiR de um fluxo de cal<" 
formado por uma série de receitas e despesas. Assim, o VPL é obtido pela somatória algébrica 
do valor pre,ente de Goda receilo ou d~5pe,a do fluxo d~ caixa r~ferefl1e a urna alternativa i. 
avaliada com a ta~a de JUros i, nos n periodos cons,derados, 

onde: 

A expressão m.tem""c. do VPL é dalla por: 

='\;'P(I-il 
4." 

VPL, Valor Presente LiqUido de um Fluxo Financeiro da altematlva I, 
ida~e ~e rotação; 

'" 

" número de períodos de capitaliza cão envolvidos em cada elemento da série de Receita, 
ou Despesas do Fluxo de Caixa, n_O, 1, 1-

", Cada um dos valore. envolvidos no Fluxo de Caixa da alternativa I~ que ocorrem nos 
distintos períodos n do horizonte de planejamento; 
Taxa de juros comparativa ou Taxa Mínima de Atratividade 

3_1.2. Valo< Presente Liquido Anuali2ado IVPtAj 

o Valor Presente LiQu'do Anual .. ado ti também denominado Valor Anual liquido de um 
Fluxo Financeiro IHIRSHIFELD i199211 ou Valor Anual Equivalente ICasarotto Filho & Kopittke 
1199011 Por este critério, o Valor Presente liquido de um fluxo financeiro à laxa mínima de 
atratividade Iii é transformado em uma série uniforme anual equivalente através de SU" 
mult'pllcação pelo termo: 

;(1+/)' 

(I+i)'-I '" 
No final de cad. período considerado tem-se uma parcela umforme, cuja somatória dos 

valores descontados resulta no Valor Presente líquido de Fluxo F;nance,/O 

3_1_3. Taxa Interna de Retorno (TlRI 

A Taxa Interna de Retorno {TlR! é a taxa de juros Que torna nulo o Valor Presente 
líquido de um empreendimento A esta taxa, a somatófia das Receitas ~escontadas é Ig"al à 
somatórla dos Custos descontados_ Logo, a TIR é dada pelo valor de, em que: 

'" ," 
Um inveslirnenlo é cOrlsiderado linarlce,ramente aceltavel se a diferenca entre TlR 

e" Taxa Mínima de Alralividade do mercado for maior ou ,gtlal a ,era A determlnaçao de 
TIR, geralmente, é realizada através da processos Iterotovos_ Apesar da vantagem do seu 
calculo sem uma taxa de juros preestabelecida, existe a desvantagem dela poder não ser 
unica em \lm fluxo de cai," ID~vis & John,on. 19871_ Isto ocorre qua~do existem mudancas 
de .i"al na ~equêflGia do fluxo de ~"i,,, 



NeSle caso, have,á tantas taxa. Internas quanto ° nurn~ro de vezes que e.laS mudanças 
de SInai ocorrerem, Entrelanto, nos proleto. 1I0,eslals, Q,ar.de pane dos balanço. anuaIS dos 
lIu~os de caixa são negatIvoS nO mlc",,, pOSitivos no finai da rOlação, Essas mudanças de .,nal 
não cOns"'uem problemas. pflnclpalmeme quando se trabalha com taxas de JUros p,allcados no 
me'cado 

3,1.4. Ra,ão BenellololCusto IB/CI 

Ra7iio BenefiClolCusto IB/CI de um projeto IndIca quantas unidade5 de cap",1 (eoebldo 
com benefiCIO' IB) .ão obtidas pa,a cada unidade de Capilal Inveslido lei Sua flnalldado é 
veflllCa' a viabilidade de um P'Oj"tO e. é eSlimada po, 

, 
C 

LR.{I+i) 
" 

" " 
'" 

Valore. de B/C ,. 1 Indicam que o projeto e renlável lou viável ecor\OmicamO",el o 
Vlce,va,.a Se B/C ~ 1. indica que ° fluxo de receitas descor>tadas fOI Igual ao lIu~o do. c".tos 
descontados. Para comparaç6e. entre projetos. deve·se pressupo' a '.petlb,lodade dos Cicios 
dos Fluxos de CaIxa. calculando se o Mi"'mo Multiplo Comum. ou utilizar o Valo, P,a.ente 
líQuido IInualozado, 

3.1.5. Valo, Espe,ado da Te"a IVETJ 

o Valor Esperado da Terra, também denominado Fó'mula de Faustmann, Renda do 
Solo ou Valor Esperado do Solo, é lOm C"SO especial do VPL para uma série inf,"'ta de '01aÇOeS 
SegLlndo Newman" 119881, o VET é um critérro melhor que Os demais, por parTiR do prrnClp,o 
de que o sitIO permanoce',) destinadO infinitamente para a prOdução florestal e, também, por 
co" .. d.'ar o uso de todo. os valores envolvidos no Iluxo de caIXa, de acordo com 05 preços de 
me,eadO. possibilitando consIderar qualQue, ,eceita em excesso como uma ,end. PB'& a 
p,op"edade, 

II exp'essão matemIH'c& do VET é dada po'. 

L(R.-C.)(I+i)' • 
II!':T '" 
Esta expressão possob,l,tô O calculo da reCerta liqu,d •• nual, compor.da os valores p~', 

a Idade de ,mação A soma deste. valo'es 'epresenta o ,elomo liqU,do Ional. II dovosão da 'ecelta 
pelo fato' (1 _ 'I t 1 P'OdUl a .oma de.comada da sé"e con\inua IClutter et ~I 19831 

o VET pOSSlb"lt. a compa,ação de ,eglmes allcr,,"uvos de maneiO com d,fa'ames 
pa,iodos de rotacão Ele e o Valo, P,eseme de todo fluxo de ca,"a plOdur.do por uma s",rre 
mlonlla de rOlao6e5, conslder.ndo·se uma Idade de ,olação de 13nos e, ""pressa ovalo, 1,,",lnlO 
que compensa Ser P"yo no "~"'SIÇ"O da terra pa,a a p,adwçãa Ilorfl"ol, desde que se mantenha 
° ",esmo fl""o de cai", e a me.m" 'a"a de juros 



3.2, A~hlise de Sensibilidade 

A Anáhse de Senslblhdade tem por finalidade estudar Os efeitos que as va"açOes nos 
palamelfOs que compõem um Iluxo de cal~a provocam nos valores tinaIS da. avaliações 
represen,ativas deste Iluxo. Esta "nállse ">lbe d,lerentes resultados para uma gamo de valores 
passiveis, possibll'tando vellftcor o Que acontecen" COm a rentabilidade econ6mlCO do 
empreendImento se os valores da. valláveis que inlluem na declSào lossem mudados 

O gerente deve indicar OS Intervalos de varidção dos parlimetros conslderedos Incarlos 
e obter as diversas represer1taç6e. numéricas ou grátlcaS que deseja segul(. Esta análi.e 
proporCiona uma idéia clara dos "'cos deoorremes das al!eteçõ~s nO 'eglme de maneio. nàS 

taxa de luros. nos oustos e nOS preços, 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1, O .oftwar. PlANIN 

O software PlANIN Planejamento Florestat Integrado foi d~serlVolvido pafa da' 'Llporte 
às anllli.e. econ6mico·tlnance" •• de regimes de m"nejO de povoamentos de pinus e ost rui u' atJo 
P"'" cobr" todos os segmentos de custos operac,on"s da. a1tv'dade. d~ Implant.ção, manutenção 
e exploracão da "aresta. Ele proporCIOna recursos operaciona,s modulares para entr.da de dado. 
e lIerenClamento de arquivos O menu pnncipal (Quad,o 1) oterece ""ções de para 8C8SS0 aos 
qu&drO$ d .. entrada de dados 

Ouadro 1. Menu princip.1 do ooftwar. PlANIN 

PLANIN 

ENTRADA DE DADOS AROUIVOS (CRIAR, SALVAR, RECUPERAR) 

, Idade do Cone F,nat , Custos e Preços , Tabela de Produçiio , Custos por Id"de , Prooessar 

ESC: RETORNA F5' CALCULADORA 

O Item 1 Idade..dll..C...orte fln~1 possibilita a indicação de Id.des de rotacão a[tI 35 anO' 

A opçiio 2, .custos a PreçO.s mOstra o Quadro 2' 

" 



Quadro 2. CuSIOS. preços ooIidladOS 1""0 sol1ware PlANIN 

CUS10. Preços do mad~". , ImplaOlaçAo lha " Lam_ Especial ---- m' , Corte 1m" " lamln3Çio 'm' , Dugalham"nto 'm' " Serro". .'m' , Extr",,~o 'm' " Celulo$e 'm' , T ,,,,,amento , 'm' " Energia 'm' 
, , Ca"ell"menl0, 'm' " Taxa do Juros ""'a , TranSporia 'm' , Desca"egameOlo_ 'm' , Admon'.tr""Ao lha; 

" OutrO$ 

" Outros 

" Outros 

C, RETORNA F5: CALCULADORA 

",'; ;,;,,:;m;~~':< produçõos • 
devem ler d,scrom,nadas, pOf f,nalldao.. ,nduSl".I, .s 

confo,me Quadro 3, 

Quadro 3, Tabela <M produçlo com sortimento d. madeira p • • a multiplas finalidad .. 

I , TABELA DE PRODUÇOES I 
Volumelha -,-, 

.........."",.,. - "" .. 
" """ rDo~ , """ . """ 
Cotl. Final 

Os Custos pof Idade l'lem 4) do Incluidos alfavés do Quadro 4 

Ouadro 4 Tabela de cuslos por idede do loftware PlANIN 

" 

Idade 
lano.) 

< , , 

Manulen çAo 
I$;hal 

I Custos por Idao.. I 
,~. 

(S/hal 
Outros 
($/hul 

, ..... ,-.. 

OU1l00 
1$.'m'l 



Q PLANIN produz os resultados co~forme ,lu.H.do na Quadro 5 e, tambem, um qU3dro 
com a anéhse de sensibilidade para Juros. q"a se,,! apresentado com O bem pio l' 

Quadro 5 Itens comp" nente. dos resukados gerados pelo sohware PlANIN 

I flu'o de Rece'tas e Custos para uma Rotação de tanas I 
'00 Rac .. tas Custos 

O " " , " " , 
" " , 
" " , 
" " , "' " I Parâmetros para anlolise Eco~ôm,oo·Fmanceira I 

Re<:a01a Total 

Re<:a01a TOlal Liquida 

Rece'ta Total MédIa 

Cu.to Talei 

Custe Total Médio 

Rece'to LiqUIda Média 

Valo' Presame da Receila 

Valo, Presente dos Custos 

Valor Pra.eme LiqUIdo 

Valor Pra.eote Liqu,do An,,"I .. ado 

Ralação Beneficio/Custo 

Velor E.perado da Terra 

Tua Inlerna de Retomo 

E,amplo 1 

Como exemplo d. aplIcação, ser. conSlder.do um regime de manejo com um desboslo 
aos 9 a cone finol aos 22 ano •. Os custo. e preços utrlflados são os apresentado. nas T.bel.s 
3 e 4 Com estas Informações, para uma Taxa da Aoralrvrdado de 6% 80 ano tem'se, no PlANIN 
OS ,tens 1 " 5 a se~uir enumerados: 

lidada do Cone Final: 22 aoo. 

2 Custos a Preços' conforme o Quadro 6 



0.._06 - c...,o. de Oj>eroç6o. P'" proo"l''''' prooço. do. produ'"" d. P.I.-J • .." d(I~r", r.'_nto. 
00 E .. ,,'4I1o 1 

, Co'.e 0.9B'",' .. 27.9''-'''' , 00'1I"Iham .... o 0,18'-"" " 7,81 'm' 

• E.rroç'" 1.00.lm' " CoIulo"" B,94'm' 

• T'oç_,e 0.16:",' " E""'gl' 7.72.-",' 

• C .. 'egam..,,,, 0,11:",' " To • • Al,."vkl..oe 6.00'110 00_ , T,aMpono ~,30'-m' , Oo",""_'e 0.67/m' , Adm", .. " ... ", 20.00"'. 

" Ou"". _ .'~a 

" Ou"os .-m' 

" Cu .. " d. ,.". .-11. 

3 Tabela <lo Proo..çào co.tfo",,,,,, O,,~'O 7 

o...do-e 7 '_' d. pfOduçlo com oon ...... ,., d • ...-o P'" m"'opIo. hr'>OlK!a<lot., ,.t.,enl' "" 
uemplol 

J Tabelo de P<od"l'io 

"oIume Im'.'1101 
kI_ lonool L~":,.t' lar",n ... '" s..-,,,, .. 

l' o..b , 0.0 0.0 26,aO 
;I' Oe.b 
J" DHb 
4" O .. b 
5" o.ob 
Ce". ,., .. " 60,60 262.40 272,10 

4 CU01"" por kI..o. eonlO/m. O.....:l,e 8 

OulOdoo B TobeIo "" 0 ... '0. por _ ~. o Exemplo 1 

Idado 
lenoOI 

, , , 
• • , , , , 

" 

Monutençio 
US$/h. 

150,00 

50,00 

40,00 

5, Proces ... r 

c. Cu •• oo "'" Id..o o _. 
USO..-ha 

Nesta etapa, o PlANIN apresenta 8 s~uln,e m .. n ... gem 

Análise de senS,b,l,dade para Juros' IS--NI 

CoIule •• 

37.60 

92.0 

Outro. 
US',h. 

~"*'Q'. 

11 70 

11 70 

Outro. 
UM ,,,' 



A anJol • ..., de _.".1)01'1:1_ que o PlANIN ele, ... t.'.'. te" v_çio do VaiO' ",_,a 
lilNodo. V..." 1" ..... ,. loql,lOdo "" ..... , •• Iodo..." luroç'o de v.~ das luas de jUI'" lote ~ 
... SIM. dev ... 50 ser ",IOIm.das," tu .. de ""OS """"',ad .. 1>"'" anitlSe, ",,, .• ° .... 11>1<> 
no ",,1Od'0 ""!Iu,me 

Ana""" de Sen .. b'''dao.. 
Inlorme e T •• " de IU'O. In,c.al 
TIX. de JU'OI Fonel 
Inc,emento 

o ..... ull""". slo al>'.'Mtad< •• na I""ma doI QU''''''' 9, 10 e 11 

~ 9 flu~D -o .. I ..... .. ao &~ 1 

~~~~"'"' 
, 
• , 
• • " " " " .. 
" " " .. .. 
" " " 

1m lXl 
]() 00 
}() {)O 
10 ')O 
<O 00 
]000 

>O"' 5'560 
ro 00 
ro 00 
ro 00 
2000 
"00 ro 00 

" 00 >000 
10.00 
'00 ". 00 .. l'. 80 

a...dro 10 R~ 1M .,."'-"0. P'" ""'" Econ{wn;co f_ ..... v-o_ pelo PLANIN 
.,..oh~l 

Rece,.a To.al 
Rote., •• To.alliQu.d. 
Rece,la To.al Med., 
Custo To,aI 
CUSto Tot.1 M6<I" 
Raça"" ~,d. Med~ 
Valo< Pr""""e d. R_I' 
Vai", Pr ....... ,. CIOS C',S!'" 
Valor P",san •• L;""od' 
Valo, Pr",an .. U<IU>CI" A" .... "Iod" 
Razio Benef;clO'C"Slo 
Valor E_,lodo da Te .... 
Tua Im.me de Re.a,no 

'" 16879,91 
10830,~1 

767,17 
6049.40 

17491 
49230 

496841 
259941 
136900 

196.13 ." 
127892 

12,4, 

J 

" 



0"8drO 1 1 Anlih. de Sen.ibilidede do P1.ANIN. pere o hemplo 1 

4,2. O softw.re REPLAN 

293,80 
82.04 

-90,42 
231,10 

63,19 
35,93 
10,73 
1 2 ,61 
34,27 

O soltw.re REPLAN lo> desenvo lvIdo com ° obje""o de "9"".' • tomada de decIsão 
sotrre as idedes economICamente ma .. adequadas par. a 10t...,oI<> do povoamento, Sua constitUIção 
li baseada em dados gefOoo, pela 8n/illse de scns itrrlidade do PLANIN, dIspondo de um banco de 
dedo. de Vai ore. Presentes liQUldos An ... hudos. em função de Idades de rotaçlo e to,as de 
au."vid.de Este banco d" dados esU p,epa'ado pa,. sorrer a lterações, podendo ser .mpll.do 
de &cordo com s ituações especllrcas de Inte'es ... 

Como e. emplo de Bpj lcaçlo, se,1i cons iderado o mesmo 'eg"'''' <le m.""JO, Custos. 
preços utol"ado na e,poslç~o do software PLANIN Entretanto. a Idade de 'otaçio e la ,a5 de 
atr'!lv,d.de MO s.,1o f .. as_ 

O menu P'",c'p.1 do .ohware li ap,esentado conlorme O a"adro t 2 

O".dlO 12, Menu principl>l do soflwllfe REPLAN 

REPLAN 
ArqlllYos 

Cllar S»Ivar Recupera, 

, IndICO de S;1IO - 22.0 m 

, Ta"" de Atr."Y ld ode tO.O % 

, Proc •••• r 

,~ RETOR NA " CALCULADORA 

Os comandos AROUIVOS e SALVAR posslb il "am que os bancos de dados selam 
gerenClados .través de modllrcações em .uas estrutur.S e valo,es e, que novos .rqUlVOS sejom 
.,mazeno<los, Com o comando RECUPERAR pode se, lelta a opção p.'a o trabalho com qualquer 
a,qUlvo 

Após completadas as mtormações sobre ind lce de ';"0 e ta>3 de atratlvldade, oc,ona 
se o comando 3 deste pr09'.ma pIO'. se obre, os ,",ultados conlarme duSIrados na F'gu'. 1 
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4.3 Comp ... aç60 antr. regi""'" de manejo 

Para o utabeleclmento de de um aSludo m<lIO<lol(>g,co .obre a dec,.oo por um regime 
de maneio, 'enOo por base uma jUf1damenlaç1lo econ6mlCa, torem utot"edos velores de produç1lo 
de made"" simulada 1>"10 SISPINUS, r"t"renle. a 25 r"'il,mes al'e",."vos, contorme es Tabelas 
I e 2 do A~nd,ce. Cada alterna"va too anol,sOOa r><>lo PLANIN a lua de etra"v"'."" de 10'10 ao 
ano, u"I,,~nOo-.e custOS e preços ... spec,l,cados nas Tabela 5 a 9 apresenladas no A~nd",e 

A avahaç60 ...:on6mlCO de um r"'il,m" de meMlo, isoladamente. pode, conforme e 
'nteress" do lécn'co, ""r b.""OOa em qualq","r parAmetro da 'abel. de re.ultado. de PLANIN Se 
lorem conSiderada. tua. de atr.uvidade ma,or"s Que lerO, deverão .er acOMd"" c"lé"o. Que 
levem em conta eSles te~a. (Valor Pre.ente Llqo,do, Valor Pre""nte liquido AnualozOOo, Ta~a 
Inlern~ de Re,orno. Velor Esperado da Terra e Relação Benefic.e Custol Par •• comp.aração de 
do," ou me .. reg,mes, Mssas taxu de ., .. t,v,dade, deve ser ob.ervOOo. inicialmente, se os 
povoamentos sãoconsoderado. par. e mesma "'ade de rotação_ DependMOo da 5I1u.açào, aphcam 
se os c"t~""" de avaliação econ6m'ca ""'ad,, ou conluntemen,e. Alguma. destas ""uaçÕ8' 
par. lomada. de decl.fIo .';0 

4.3.1 Regimu <lo Manejo pare a mn"'" id,,"* de Roteçflo 

4.3,1,1 TomlKla de decido ulili .... do-• ., ° "'todo de TlR e do VPl. 

Ouando se eum,Mm reg,me. de maneiO, pode se calcular suas TIR e compará-Ias 
,,"'ad~men'e com e Ta~a Min,ma de Atrat,vldade. Es'a proced,mento pou,b,I". saber se o. 
reg,mes são ou não ...:onom,camenle v,he,._ Entre'.nto. a compareção das TlR não pa .. ,o.l,la 
'omar dec,slo 'ob<e a melhor altern~t",a. Esle dec .. ão deve estar baseada nos VPl de cada 
.ltemal,va computOO. a uma mUma ta~" de a"ot'v,dade (, 1_ A .eleção d. melhor Bltem."va 
dependerá do valor d. ta~" de ."o'""dade As.,m, comparando,se o reg ,me de maneio A4 com 
o R20. por e"emplo, ve"l,ca-se que, pa'. a lu. de ,"ativ"'.de de 10%. R4 apresen'a maIO, 
VPl, Entrelanto, ""a TIR é menor, 'nO,cando q","," parTiR de determinada I .. a de )u'os, o 
reg,me R20 toma se ma,. van,e)O$o 

A F'gura 2, baseada nos dados da T .bele 10, refere-se aos VPL dos reg,me. R4 e R20, 
gerados pala opçào ·An~h.e de Sensibd,dade" do PLANIN Nela, ob""r~a se que, para as taxa. 
de alrallv,dade desde zerO "'~ o ponlo de cruzamenlo da. curvas, ° regime R4 proporc,o"," o. 
m.,Ore. VPl, apre.entando-se como opção ma,. v,ável. Na lu. de alf8tlv,dOOc correspondenle 
ao pon'o em que as curvas se crUlam, as alterna"vas apre.en,am • mesma renl.b,lodade e 
ambas apresentam Taxas de Relorno supo"ores às Te~es Min,mas de AlratOVidade 110%1 

A parTiR 00 ponto de cru lamentO das curva. alé ° ponlo.,m que es,as in,erceptam o 
e,~o da. abscissas, ° reg,me R20 "",Ii ° ma .. v~vel, proporcoonando o. m,,",res VPL e renlabd"'ade 
não nega',va, Par. as I.".s de .lra"vldOOe 'I ..... resultam em segmentos das cur~as de VPl 
abal~o deste .'''0, amDo' es reg,mes $fIo consoder!Klos ,nv,/lve ... apresenlando ren'.b,lIdade. 
negal'v.s_ 

4.3_1 2, Tomadas de decido uI~izendo. Tau 'nteme de Relorno. O VPUL 

A metodolog,a de seleçflo de regimes através do VPlA "da TlR ~ semelhante'; uI,ll2ada 
3nl""or Como passo ,n",'al, v""f",,, s. a vl.brl,dade ecooom",a de cada .llemal'v" Na 'eQu6ncla, 
... I",,'ona-se" proPOSta que oferece o maio. VPlA poIS este serll ° reg,me d" ma.or rentabolldade 

Na F'gura 3, do demon".do. os comportamentos do. VPiA dos reg,me. A4 e A20 a 
d,ferente. tu.s d" a,r",lv,dade O. valoru do apruentados na Tabela 10 A ,nterpretaçÃo 
de.te. re.ultados obedec. I><l. me.mOS pr",cipíos do "em 3n\e"Or, quando"" utll'10U o VPl 
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fliGIJI\A 2. T,nd.llcõ. do V-.x Prn.lIII UcpiD !VA..J dot 1$'''' o. ~ R4 III R20, ..... h...;Io .<11 __ Til~"'A_ 

Adrr'lOlnk>'H III f_t'loV~ _ CICIOI. 01 VP!.A resultlntes dos FI" , ,,. de : .... 
com durt.ç6ft ong' .... '. _lo cooncodenHn com 0'1 \lPtA _ Ilu. os de "" ... com 11'1'0 "",ai "'" 
,"" .... mo M".,opIo Comum IHIRSC HFElD 19921 Auom ....... ~.IDr ... usados na C"""" .. ~ de 
pro,elol ondeoel'lOern do flu o de q ... "'" , ......... III mum. durao;jo. Dos 25 '''O, ..... ,",.cios 
oR15IQ10"", .. ".."helcornVPiAd8US' 102,7 .... oóodoR9.RlOlVPt:A US' '011, 
IR16!VPLA .USt98,61. 

431 3 Roo,,,, Benefõcõo-Cuoto 48CI 

AI T .bel". 5 III 9 do A~rld,c. ,ndICam Q"" 01 '''9''''''' de man"jO Q\Je .o, •••• ".'.m .. 
ml""l' flUMI e"""f(ctO-Custo IS·-C) ''''1m A9. AIO, Al!. III A16. todos com S·C de 146 
IT~ .. 7 III 81 EI,e VI'O! ''''''''III que, em ,,"". um de"eI "'II,mel, IOflm '""ebodol US' , .46 
como benel iclOl (61 pOf r.aI ,nvHll<k> (CI. A CO!nc~nc,. ".s, el valorO$ nio "lIn,l,elll qw, ..... 
reg ....... MI ...... 8<I"""",nl'" em 'em"bd,d8(!t,. C~ton<Io se RIO Com R'5, q"" N II'erem III 
p(lVo.me<1I011 de _sme "' ..... de ''''açlo. v .. ,f,.,. .. que, ..... .-,,, " pt, ....... ,,, 1IJlI.~'. um 
Vf'l 1M US' 892,1. " oeg_ 6 maos 'en!6ve! com USt 900,80 
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Assom. o VPiA. "I~m de "present" as mesma. vantagens do VET "m relação "". 
<!ema" crit~Ms (dest&cadu por NEWMANN. 19881. po",l>ol'ta uma Interpr"tltÇlio ma •• s.mples 
quarn:lo., obletlvo 6 estudar a rent.bllidade " compar", regImes de maneiO 

4.3.2. Regime. de mllne;o com dil ..... ", ... ida"". d .. rot ... .., 

A Interp.-etaçA<> dos C"lêM' de ccmparltÇão d. renlablildade de rf!\jlmeo d .. maneiO 
com dur ... ões dIStintas é a me.ma para 'eg.mes com durações Igua .. , entretanto. oó lem sentido 
"comparltÇio d .. allemat<v,," com os homonle. ogua ... Assim, deve ser &dmihda a ,e~IibllKlade 
dos ciclo. e adotada COmo duraçA<> comum, ° Mimmo MUltlplo Comum das durações o"glna .. 

Este proced,mento;' ,,611do p"ra todo. os c"té"os d" "nállse estudado., Entretanlo, 
para alguns del"s, lorna-." d •• p"nsllv"L porque os ruullado. do COlnCldentn, s"ndo 
desfl8C"SSa"O r,,~ TIR os Iluxos de ca.xa do. reg.me. de man"lo 

Na Tabela 12, são ap.-esent&dos os resultados doo c,,'~"os d" análise par" com08rltÇao 
dos r"9.me. R20 e R25, r"s~cti".mente, com 20 e 30 anos de duração e, com repetlbollda"" 
dos CIcios p"r" que os tluxos sejam equlv.lentes, ambos eom ho,",onte d" planelam"n'o de 60 
anos. Enquan'o na an~l .. e reol .. &da sem repat.bolKlade dos e.elos, O VPl do regIme com rOlltÇ"" 
&Os 20 ano. é superIor ao do '''II,me com rotaçA<> aos 30 anos em 15,0%. esta su~"o"dade 
atinge 27.4% quando se ,em um hOrIZonte de planelamento comum de 60 anos. ~",e percentuat 
la;, delect&do ao se aplicar ° método do VPLA e do VET, com". durações 0"9.na.S dos re9.mes 
de maneiO. Ass.m, estes métodos dISpensam a de,ermlnação do minlmo múltIplo comum e a 
real"ltÇlo d .. clllculos mal' trabalhosos. Outros métodos Que, tamMm. dlSj>ensam, para e!""os 
de cAle"'o., A repotlbil,d&de do. CICio. do ra730 benelicoo custo .. TlR Par. a comparação dos 
regimes de "",nejo com durações dl',,"I85. lIea ImplicI'" a h,pó' ..... de r-,'ç"" de cada ahernaw ... 
em COndIÇõeS ldên1<c"., ao longo de todo o ho",onle de planejamen,o. C(Kn duraçio ClQu<valente 
ao minlmo multlplo comum da Kl&de de rotaçA<> de có>d. reg<me 

44 An .. i,.. de Sensóbilidade - Comparaçlo de ,asul,&do. Quando sic alt .. r&dos cultos. 
preços diversos, ta .. de ;"'00 e Idade de totaçlo 

Para a anállSo de senSll>olld&de, &dotou se, como b, .. e, o '''II.me A14 com taxa <le 

.trat,vld."" de 10%. " CuStaS e preços conforme especlllCadO. na Tabela 3 00 segulMe. 
parametros foram anal .. aoos 

1 T8.85 de Atratlvidade 
2 Idades de RotaçA<>, 
3 Custos de Impl.ntação e Manut"n~iio. 
4 Custos de Exploração 
5 Preços d. Made"a 

Par. c&da va,,$vel, !Ol estabelecida uma ! .... de variação "" 50"" a 150%. em Inle,valo. 
de 10%, em relaç60 /lldó>de de 20 .nos, tua de atratovodó>de de 10% e, aos Cuslos e preço. 
especllicado. na Tabela 3. A. produções de made". p"r. ° estudo"" Id&d ... de rotação, no. 
Imervalo. estudado. relerem-s .. aos reg"""s R7 e RI 3 • RI 9, (l abel •• 1 e 2). A. "n611 .... lorom 
proce,sadas pelo PLANIN e os resultados são a~rese",ado. na T "bela 1 2 do Ap6ndlce 

Par •• v""ável Idade de 'otaç"" [Tabela 12BI, o c$lculo do VPL 101 e!etuado sem levar 
em "<>rI'"" ,el"'IIçllo de CIcios. Com &$ta exceção, O ntuoo "e sen •• b.l.d&d .. pode ser e!eluado 
p.ra QU."Quer dos valores represem.llVOS [VPLA, a.C, VETou TlRi 

" 



N. F'gur. 4 e .. ~ represe"tado o Gr&f,co de ..,,, .. bd,dad .. do VPLA a todas as va"."e,. 
estudadas. Atr."és deste. pode -se observar que os parâmetros cUjas alterações percentua,s 
ma,. rnflu.enc,am O VPLA .ão D' taxas de atrat,v,dade e os preços da made ... 

A. "a""ve,. econ6mrcu h Q"a's o VPiA .presenta menor se"sob,lIdade foram os 
custos de 'mplantaçiio e manutençao e os de exploração. As I,nhas ,epresentat'vas deste. 
custO$ rio quase oobrepOotas. En"",anto. para lUfOS ma"" ... QlJe 10%, os cuslO$ com 'mplantaçio 
II manu tençio ,endem" te, ma,or ,nl l ~nc.a QUe os de exploração, dev'do ir computação anterror 
DOs CuStOS de exploraçJio no fluxo f,nance"o_ 

" 
.00 ._-,. 

! "'_ ...... '. I 
• 

• 

FIGURA 4 An6li ... de ... nsibilidade do Valo, Pre.eme Liquido Anualizado iVPLAl em lunçio 
das variá" ..... studowlu 

" 



ESM observaçAo pode ser ~val,ada atrovh <la an!ill.e de sens,ll<l,dB<le do VPLA em 
,eI",,~o!is taKa. de atral,vodB<le par. duas .ltuações: na prome"., O. CustOS COm ,mplanlaçAo e 
m.r>ulençA<>.A<> consoderados ,em e, n8 segunda, cons,de,am·.., le,o o. cu.lo. de exploração 
Os resultados e.l~o apre.entados M T8t>ela 13, Inse,oda no apênd,ce e, podem..,r VtSu.I"lOdo. 
na Fogura 5 

A va"ac;50 da odlOde de rotaç50 apresenta um compon.mento QUadr!itico, ,nd lcondo 
,dade 6t,ma ao. 22 .nos, E.ta va,,;;vel, comparlOda com preços de made"a e taKa. de o"atlvodBde 
kwo o VPLA menos susceptível ..... alteraç6es percenlua,s, Enlfelanto, estas .a"""õe. sao 
""onom'c~menle, bast.nte acentuada. Nas COoolÇôeS esta belec,das, o corte /"'31 ""5 22 anos, 
comparado com 18 .nos, repre..,n," um aumento de lucralov'dade de 28.4% 

Na figura 6, são ap,e..,nta<las cur" •• d. VPLA em lunçAo da .:Iode de rotaçAo para 
d,/erentes ta.as de 3Iral,v,dade Estes resultados lorom obtodo. a"a"é. do .oltware REPLAN A 
medKla que a lua de 0"81Iv.:lod" aumenta, • m.K,mw.ção da lue,at,,,,dade ii con ..... uKl. com 
CICios maiS Curtos Em períodO' de 2.4 ano. em tOmo da.:lade de rOlaçA<> de ma.,r lucratlvoda<le, 
lOS .Iterações nos VPLA sA<> pequena •. ISlo posSlbrllt8 certa fle"bil.:lode ii tomado <I" decosAo 
par" • rOlaçA<> do povoamento; entretanlo, para I>"r;OO05 maioreS que estU, po<!em ocorr", 
groooes pe'das 

A ,dade de rOI~çAo' bastante sensível" vo"açóe. no lIu~o de ca ... Um acrésc.mo de 
30% no preço de toru par .. lamlMç'" especial IDiam. > 35,0 cml aumenta em 2 .no. ~ ,d~de 
6t,m~ do rotaçA<> para tau. de otr .. t,v,dad .. de 6% e 8%. P"r. ta'~ de .\r~l,vldade de 10% .• 
";Bd" de rotaç~o c""tonu. a mesm., mas h&" .... 6 "'" ~umenlo de 24% n. lucr,"v,dade Par. 
taxa. maio,,,, que 10%, esla proporçAo' aondo m.,or IFrgura 71. 
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FIGURA 5. VlIIofu Pr .... nr. líquido AnUllli,ado (VPlA) do regime de ""'''''lo R14 sem conoidefa, 
oa cuotOI de uploraçlo a, de Implamaçlo e Manutençlo. em lunç&o de vari.~. 
nu tnal de IItratividede . 



Idod& 1.""5) " " " " " " " 
VPiA{TA '" 200.8 246,6 287,3 301,6 307,1 308,0 302,8 

VPiA{TA '" 141,8 174,4 200.9 204,5 205.5 196,5 186,4 

VPiA{TA _10%) 88,8 111 ,3 127.4 125,7 119,1 108,7 96,8 

VPiA{TA&12%) 41,2 56,0 67J 59,4 50,5 39,3 27,4 
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fIGURA 6 V.lor ... "' .... nl" LIquido Anu .... adol IVPiAI ..-rI lunçlo de Idodn de rot.çao • 
dil",,,nl'" I ..... de .trali~idade 1%1. 
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FIGURA 7 Valores Ptesenl81 UQUidos Anuali,adOI'VI'iA) conside'andO'H um ac,bcimo de 
30% no p'eço da madeira par. lami"",..., .. ~al IDi'"""ro > 35.O<:mL em 
junç6o!lo idade. !lo m'II<;io _ .aus de atr.tividade 



A anahse de sensoblhdade par. Idade de rotação tem grande ImportônCla prétlca, 
pOIS nem sempre a d"';Isão pela mUlmlZação da lucra"vodade de um povoamento especlhco 
podelá sei conSiderada. A idade de lotação se constituI em um fator que depende. baSicamente. 
d. tom.da de decisão, a!ravés de e"t6,,0. técnicos, eeonOmlCOS OU e'!ratégicos. frequentemente . 
não é POSSível a decisão ser baseada apenas na e"lério ecooOmlco. Fatores como a manutenção 
da disponibilidade de m.téri.·prlma, nO caso de operaçõ"s Ilor"stais ver\lcallmd~s, ne<:essldade 
de sustentação da produção. prOblomas com e.tradas e OutraS dificuldade. na e.ploração podem 
tevor ° .dmlnl.trador a decidir por Cortes finais de povoamentos fora da idade ó1ima. ASSim. a 
verificação da flutuacãc da lucrallvldade em funcão da Idade possibi lita uma visão estratéGica. 
no sentido de minimizar posslva .. perdas 

5. CONCLUSÕES 

o O desenvolvimento dos sohwares PLANIN e REPLAN permite a realizacão de anáh.e econOmlca 
da prOdução madeor.'f6 de p",us sp. em larga esc.la, atravé. de "arios cm""os de aval,açào 
e possibilita" tomada de decido sobre reg ime. de maneiO IdeaIS em função do CUStO de 
produção, t.xas de juros, praço de madeira no mercado co~sumidDr e de neoessldade do 
fornecimento de matéria prima a Indústria. agregadas. 

o A Integraçào dos sol1wares PLANIN e REPLAN com o software SISPINUS proporCiona uma 
v,são conjunta dos tatores b,olOglcos e econOm,eos, po.sobll,tando a conf'guração de dIVersos 
cenolrios. baseados em va"ação de pro<lução e preços de mode'fa para diferentes flnahdades, 
bem como na variação daS taxas de aU~tividode e custOS de produção_ 

• Para a u\lli,ação do V310r Presente Líquido IVPO e d~ Ra';;o Benefício CUStO 18·'C! na 
comparação de dilerentes r"9'mes de maneio, deve-se conSiderar a de igualdade nos ho"zontes 
de planeiamento. A anll1l5e atr.vés destes critérios s"ré ma;s informativa, se os me. mos 
forem observados .imultantiamente 

• O Valor E.perado da Terra IVEn e o Valer Presente Líquido Anualizado IVPLA) são o. 
critórios mais eficientes para e avalial'ão econõmica da produção de Pinus sp., Quando s. 
des"la compa rar regimes de maneio com diferentes idades de rotação; o segundo apresenta 
a vantagem da maior Simplicidade para interpretação dos resultados. 

o A anáfise de senSibilidade é um Instrumento prá\lcO para 8 avaliação do comportamento dos 
CuStos e da rentabilidade da produção de madeira de povoamentos de pinu. em funçto de 
vaflação nas taxa. de atrauvt-dade e no. diverSOS cenuos de custo. e preças 

o Os software. PLANIN e AEPLAN podem ser utilizados para ou!ras espécies. po,s os mesmo • 
• 110 ba.eados em calculos matemét,cos independentes de .spe<:tos biológ,cos de creSCimento 
e prOdução das espéCies 

" 



6 REFERt:NCtAS BtBLlOGRAFtCAS 

ANGELO. H ENCINAS. J.I . HOSOKAWA R E_'O' para o 1''''''_'0 110, ..... Bt •• iIo. 
EtI Un", ... slda<le de Bt .. ,l,a 1991. 

8ENTlEV. W TEENGUAROEN O F,nanc,al malu"'V •• heoty ,ev,e ... fo, .. , Sel.nu. 
Wa.h"'II.on. v.l'. n.3. p.7687. 1965 

BERGER. R ApUc.çlo do clll*,101 oco,,""'icol par. <I.,.,ml"açlo da mo'ufidado ""t<>e,,,. do 
Po.""rntnIOI do luc.llp'OI. Cunt,ba, Un,ve'l,d_ Fede,.' do Pa,aná Seto, dO! CoIInco •• 
Ag"" .. 19B5. 85p. Te .. 1"01 ...... T"ula' 

BUONGIORNO. J . GILLESS. J K F", .. , ""' .... ,,_. tn.d KO"om'cI A p",n .. o Q<.o." .h •• 

.... 'hod. Na ... V",~ MKm""". 1967 2631' 

CASAROTTO FILHO. N. KO",TTKE. 6 H A"'~ .. oH ItIV""rntn'OI 510 " .... 10. Ed Re.,.,. dos 
T,""n., •. 1990.3251' 

CHANG S.J. De' .. ,m,nal,on 01 lhe Op"mal '0'."0" age. e lheory ' ... ,'W FO'I" Icology ... d 
manOlllmonl. Am .... 'd.m ,,8. p 137-147.1984 

ClUTTER. JL, FORTSON. J C "'ENAAA. LV BRISTER_ G H . 8AILEV. R l TimIN'm .... III""'nl 
a quen"'."ve ""P,,)acl> Ne ... Vork. J W .... V. 1983 333p 

OAVIS. L.S JOHNSON K N T,mbe< m ... agl"-I 3 ed New Votk McG,aw H. 

FENSTERSEIFEA. J E GALESNE_ A ZIEGHMANN.J A u,_"açto de ,"'''''' •• 
"ec'sões de ""."',m,n'OI d .. eap,lal du \Irand .. o .. mp,uas no 6'0' 
Adm,nrslraÇaO. SAo Paulo .• ZZ. n4. p.70-78. 1987. 

1917 790p 

,·,aI",c .. '" 
Ao."'. <II 

fENSTERSEIFER. J.E SAUL. S Inv ... t,mento. de cap,tal no. \Irandes "",p,esa. A •• I.,. d. 
Admlnl.'raçlo Sto p.ulo. 2B. n.3. p .3 12. 1993 

GAHNEV. M.M COA<:~" 01 IInanclal ""',,,,,'V 01 "mIN, an.d olh., .1 •• " Aale<g~ No"h C.,olo"" 
SlIt. Un,versnv. 1957 nto pag.,lodo_ lAlI"e. ECOf'I_ ln! Ser .. 62! 

HIRSCHFElO. H Eng ...... ' .. K_mlCO o ... Mi .. do c .... o. S60 PM>Io A"o •. 1992 46!>p 

lEUSCHNER. W.A Inlrod~,_." ,,,.. ... resourc ........ g."-I ,"", Votk 
298p 

W ..... 1984 

NAUTIVAL J.C. f ..... ' Konomicl pro""o,,"".nd IOIlPIo<:,IOO"". T".. .... 'o, C.nad, ... Scholar"1 
","ess. 1988 

NA UTIVAL. J.C. GRAÇA.L R COUTO.L. Um modelo pa,a a,,6lose ""onõm,ce de ,elorm ... m 
povo.men,os de eucolop'o ln fNCONTRO BRASILEIRO Of PlANEJAMENTO E ECONOMIA 
FLORESTAL. 2 1989. Cu,",,!)". Anai •. Cur",b., EMIIflAPA·CNPF. 1999 p. lB5 200 

NEWMAN O.H. TIM oP" ..... 1"'"1 rot.tion. a dosaJl,.,n an.d ... notat"" b,l)hograp"v A ....... , ... -
USDA-fore5' s..voce Southeas' .. " Font., h.,.,,,nenl S'.bon. 198B. 4Jp (USOA For 
Ser" Gen. TKh Repo.., SE a91 

OLIVEIRA. [ B Um ... , ..... eomP" 'ado"'ado de p,o"no .. de cr .. c ..... nlO o prod .. ç'" oH ""nu. 
I .. da l com C,ité!iOI qulntittt •• o. par. a •• aWaçto t.cnoc •• ICO"ômOCt de r~,ml' dI 
m.n.jo C"",oba_ Unov ... odlode F .. d .. ,al do Par 1,,6. 1995 1 34p. Tese OQ-u'oradO 

RIBAS. L.C E."a"",a Konómlco d. relorm. de po.o.mon'OI 1I0r .... I. de Plnul IPP C"r",b,o 

'" 



-
UniverSidade Federal do Paraná, 1989 11 2p. Dissertação Me'l,atlO 

srOlFOAo, J.R S HOSQKAWA, R_T Avaliação da '018Cão econõmica pe,a Pinus câ"bd~" 
v~r. H()nrllH~n-<is "'leIto a rlcsnastp., Revista Anlo,@, VIÇO'"_ v 16. n 1, r.4J 58 199? 

SILVA l.A.G ~_G Avol'oção tlorestal três métodos, três resl.ltados, três rewrnos económiCOS 
d'5t1ntos ln ENCONTRO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO FLORESTAL, 1989 CLJm,ba 
Anais Colombo EMBRAPA-CNPF. 1989 p 185-200 

VEIGA FILHO, A.A , VEIGA, J_E. R. Compa,acão dos retOrnos econàrn,eos "mie producão periódica 
e programada de eucalipto em regime de talhadla Simples. Agricultura em São Paulo. São 
POLllo, v. 41, n I, r 7184.1994 



7. APÊNDICE 

TABELA 1 Reg,mes de maneio d. f'il1U. ' .. ~d .. utih.ados nO estudo 
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TABELA 2. ProduçAo da m~dei'8 de Pinus laedJf em dilerentes regime. de Me"ejo por classe 
de utiba~"', 

Regrmes Volume 

"' Total Laminação LamInação 
M.nejo Im'lhel Especial 

RI CF 710.2 0.0 126.0 
Fl2 DI 86,9 0.0 0.0 
R2_CF 513,2 " 136.4 
fl3CF 610.2 26.8 199.6 
R4,CF 700,0 53.1 253,5 
R5CF 782,3 82,6 295,3 
R6_CF 851.6 11 2.,2 349.2 
Rl,02 71.3 0.0 O., 
FIl CF 398,3 12,4 132,2 
R8CF 484.2 30.8 195,5 
R9 CF 567.0 87,4 243,1 
RIO_CF 647.1 118.0 271.7 
Rl',CF 723,4 1 58. 1 315,8 
RI2,CF 791.0 201.8 345,9 
R1J.OJ 75,1 0.0 ,. , 
R13_CF 387,3 28,2 173.5 
R14.CF 462,7 67,4 214,6 

fl15.CF 531,9 1 23. 1 239,9 
R16.CF 609,1 167.9 264,3 
RI7.CF 675,9 214.6 293,0 
R18CF 740.9 266.9 296,4 
fl19.GF 799,9 317.3 316.6 
R20.01 137,3 0.6 '" R20.D2 90,4 0.0 " fl20.03 85.8 O., 11 .3 
R20.CF 434.1 44,2 206,2 
R21.CF 506,9 89,1 230,6 
R22CF 576,6 130,4 261 , I 
fl23.CF 641.2 171,1 289,0 
A24.CF 700,2 217.9 304,5 
A25.CF 756,0 266,0 317,2 

o ... , '- Oe><> 2. DesII,J '., 2' e J .... ""'" •• , '."""""""'*0« 
Çf CO'" ,..., 

VOlume Im';hal 

Serra,," Celulose Energia 

376,2 179.4 28,6 
19,5 49,3 1 8, 1 

263,5 92,0 13,7 
278.3 91.3 14.3 

286.6 92.1 12.6 
309,5 83.0 12.0 
295.3 82,5 12,4 

23.1 " , " 193.9 52.0 " 204, 6 45.2 0.0 
198.8 49.1 '.' 203.9 45.2 " 196,1 45.3 'O 
188,9 47,9 " 47 , 4 17.5 " 149,1 30.9 " 143,6 31.3 " 1 36, 1 '" '.6 
137,6 33.9 " 128,4 34,6 U 
140,2 32,3 " 130.7 29.9 " 50, I 69,5 16,6 

37,9 42,9 " 33,6 18,2 " 142,9 35.3 " 145,5 35,3 "' 145,6 33,7 " 144,0 31.5 ,., 
139,8 32.7 U 
134.6 32,7 ,., 

• 



TABELA 3. CultOS da p.oduçlo d. madei •• de madeira d. Pinus 'udo. utllludo. no 
estudo 

Item 

• Implanll.ção do poVOIImenlO/ha 

• hploraçio 

Cone das 6rvores/m' , De$galham~nto/m' , ExtfaçAolm' , Traçamento/m' , Carr"ll amen' o 1m' , T.aMport~/m' , Descarr"llamenlolm ' 

• Adm,nosl.açAo/ha. ano 

• Manvtenç!o/ha I ' 8no 

4' ano 

9" ano 

70000 

0.98 

0.1 B 

, .00 

0,16 

0,71 

2,30 

0,67 

20.00 

150.00 

50.00 

40.00 

"" 

TABELA 4. P.-çOl d. maóeira de l'inus t_ por d .... inaçlo final. ul~il""". no .. tudo. 

o..stmaçio "" 
Lam,naçAo Es","",al 47,75 

Lam,naçAo. 27,91 

Serr.na 17,a I 

Celulose a.94 

En""9'a 7.72 



TABELA 5. Fluxo 1M Reeel, .. e C ... IOI. cril'ri". per. An6li •• de In~.llimemo pai'e" Regi ..... 
ct. Manejo RI T ... 1M AttaU"id __ 10,0%, 

Id~de 

O , , , , , , , , , 
" " " " " " " 

Receu TOlel 

R"""t& Total Uqu,da 

Receita Total M~la 

Custo Total 

Custo Total Mlldlo 

Rec •• te Uquide Mbd ... 

Valor Pr"sente da RecM. 

Valor Presente do. CuStOI 

Valor Preseme Liqu.do 

Rec.~a. IUStl 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

12.04 1,41 

V .. lo. Presente líQUIdo Anualm.do 

Rel",,~o BenefiCio/CuSlo 

Velor Esperado da Te". 

Te •• IntelM de Retomo 

C"stoIIUS$ 

720,00 
170.00 

20.00 
20.00 
70.00 
20,00 
20.00 
20.00 
20,00 
"'.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20,00 

4.281,20 

"" 
12.041.4 

6500.2 

752,6 

5.541.2 

346.3 

406.3 

2620.6 

1 991.3 

629.2 

80.4 

1.32 

804.34 

13.5 

, 



TABELA 6 FIu~o de Receita. e CustOI e c.lt<ltiol pa.a An6lise de Iflvestimento pa.a o Regime 
M""ejo R2. R6, T .... de Au.t;"'id _ _ 10.0%. 

Idade Receitas IU5$1 Custos IU5$1 

O 0.00 720,00 , 0.00 170,00 , 0.00 20.00 , 0.00 20.00 , 0.00 20.00 , 0.00 70.00 , 0.00 20,00 , 0.00 20.00 , 927,77 54140 , 0.00 60,00 

" 0.00 20,00 

" 0.00 20.00 

" 0.00 20.00 

" 0.00 20,00 

" 0.00 20,00 

" 0.00 20.00 
Corte II"al 

" 9795.78 3,099,80 

" 12733,68 3681,80 

" 15671,32 421940 

" 18532.83 471440 

" 21196,29 5,129,60 

Crnéfios p;lr3 aMllse do investimento (U5$) 

R"Il"'''' de M.nelO " " "' " " Idade ROIIIÇ~ " " " " " 
Rece,ta T olal 10,721,2 13,661,4 16599,1 19460.6 22124,1 
Aoce'ta TOlalliQulda 5,841,8 B 150.2 10516,3 12844,8 15053, I 
Aece,u, T olal Méd,,, 670.1 759.0 829,9 884,6 921,8 
Cus'o To'al 4,879.4 5 503.2 6,080,8 6615,8 7071,0 
Cus'o Total Méd,o 305.0 305,7 304,0 300,7 294,6 
Aece,ta liqu,da Méd .. 365,1 453.2 525.9 583,8 627.8 
Valor Presente da Aecel,a 2564,1 1973,9 1 942.2 902,8 1.849,2 
Valor Prno",e dos Custos 1977.0 1973,9 1 945 2 902.8 849,2 
Valor Presente UQuldo 587.1 749,7 617 I 806.7 735,6 
Vala Pre ..... 'e LIQuodo Anualrlado 75,0 91,4 96,0 92,0 81.9 
A,"IM;~ BeneflClolCusto 1.30 1,38 142 142 , " 
Valor Esperado Ten. 7504 91 4, I 959,7 919,6 818.7 
Tllu In!ema R,,,orno 13.5 13,8 13,6 13,3 12,8 



TABELA 7. Fluxo d" R.ui' .... Cu.'o •• e,i,',ioo par. An<lli .. cM Invu,imen.o par. O R*9inMr "
Man.;o R7. R12 Tau cM AtrativldlKl" _ 100'11.. 

Idade Rec,,',esIUStl Cus'oslUS$1 

O 0.00 720,00 , 0.00 170,00 , 0.00 20,00 , 0.00 20.00 , 0.00 20,00 , 0.00 70.00 , 0.00 20,00 , 0.00 0.00 , 927,77 541.40 , 0.00 60,00 

" 0.00 20,00 

" 0.00 20,00 

" 851,06 447,20 

" 0.00 20.00 

" 0.00 20,00 

" 0.00 20.00 
Corte ',nal 

" 8260,26 2409,80 

" 11036,88 2924,60 

" 14,029,25 3422,60 

" 17,317,27 3,902,60 

" 20322,54 4 359,80 

" 23138.91 4770,80 

Cf~érO)S para análISe do ir"fltesl,mento (US$) 

-~""- "' M ~ "" "" "" 
-~- " " ro " " " __ T_ 

10,039,1 12815.1 15,828.1 19096,1 22 101,3 2491.7 
Rec_ TO! .. llqt.oda 5.420,7 7,&42,5 10,177,5 12,864,9 15373,0 11,738.3 
Rec ..... TO!" M6doo 627,4 712,0 791.4 868,0 920,9 9!)(l,4 
C ..... olotaj 4618.4 5,173,2 6236.2 6,728,4 6,728,4 7,179.4 
c ..... o Total M6dIo 268,6 287,4 283,2 283,2 280,3 276,1 
Recto llqt.oda M6doo J3B,B 424,6 ~., 584,7 ~, 682,2 
VfIo, _tO ~_. 2,Wl,7 2,689,1 2,831,3 2,831.3 2767,2 2,645,5 
Valor Pt_,. _ Cus,,,. 1,963.4 1,973,3 1,939,2 1,939,2 1907,1 1,868,7 
Valor Pt_. ~ 536,3 715,7 829,5 892, I 860,1 768,8 
V_ Pt.." . ~ A ......... _ M.' 87,3 101.7 101,7 95,7 M' 
fWaçIoo 1Ieno1~ '" ,~ 'M 1.46 1,45 1 .42 
VfIo, E ..... O<Io ~ T.r. ~.O 872,8 1,017.1 1,017,1 957,3 847,9 
To ............. fIeIomo 13.4 13,8 13,7 13,7 \3,3 12,B 



T ARELA 8. FluAO de R""eilas e Custos e crit6tlol pe.a AI\6Iise de Invesli"-IO pata o Regima da 
ManejoR13aR19 Tua de Attatlvidade _ 10.0%. 

Id ade R""."u IUSSI CUSIOS IUSSI 

O 0.00 720,00 
0.00 170.00 , 0.00 20.00 , 0.00 20.00 

• 0.00 20.00 , 0.00 70.00 , 0.00 20.00 , 0.00 20,00 , 927.77 541,40 , 0.00 "'.00 

" 0.00 20,00 

" 0.00 20,00 

" 851.06 447,20 

" 0.00 20,00 

" 0.00 20.00 

" 0.00 20,00 

" 243.70 471,20 

" 0.00 20,00 
Corte tonal 

" 9163,88 2343,80 

" 12.089,18 2795,60 

" 15328.75 324740 

" 18189.25 3674,60 

" 21061.82 4075.40 

" 23826.08 446540 

" 26.624,14 481940 

_"" T", .. ';q""'" ,. • 11149.1 .9 aS3,' • _.". To,.' >MO,. ~11.0 155,6 83 •.• 883,8 86.6 9~8.9 986" 
C .... 'o r", .. 5 <)43,. 5.53' .• &027,2 & 494 .• 6.&".8 1 3.",2 1 1~9,2 
C",'" rm" M"'", 280.2 216.8 214.0 210.6 ~, 263,0 258.6 
_.". l""'''. M ..... 396.8 'U8.8 MIO," 6' 3," 583.8 695,8 729,e 
v."" ... ...., .. d. _ .... 2.",& 2.17' .• 2851.1 282 •. 3 , 902.8 2626,S 2 !>OO.' 
v."" P, ... nl' "", Cu""" , 961.0 , 961,9 1 956.9 • 935,8 t 902 8 1 879.' , ""8,e 
v_",._,.l_ e5~.8 lOO3.8 ~. "85 .• ~, 107,_ fi", .8 v __ • .....-__ BO.O ... • 02.1 ... " . ~, 69.1 
"...00."8o<>.,,,,,,,,-c ... ,o ." ••• , .• e ... e .., 

' .• 0 ',35 
v."" fo __ d, TON' 79_ 7 9 .... • 026.9 9S'.6 9.9.6 B03 .• 69 •.• 
ru. Intom" ... "",,,,,,,, '3 .• n,8 1l.8 13.5 1J.3 '1,7 • 1.3 



r 
T A8ElA 9 FIu.o de R&Ceitaa " Custos. cri,"iaa para An6li.e de In~.sh",,",10 pa •• o Regi ..... de 

Manejo AZO" fll5 Tu. de Alfl'livid _ _ 10,0'!!.. 

Idade Receitas (USSI CU$to. IUS$) 

O 0,00 720.00 , 0.00 170JJO , 0,00 20,00 , 0.00 20,00 , 0.00 70.00 , 0.00 2000 , 0.00 20,00 , 0,00 20,00 , 0,00 20,00 , 0.00 60,00 

" 612,46 843.80 

" 0,00 20.00 

" 0.00 20,00 

" 0.00 20.00 

" 201.28 56240 

" 0.00 20.00 

" 0.00 20,00 

" 0,00 20,00 

" 117.37 414,80 

" 0.00 20.00 
Corle ',MI 

20 10768.69 2624.60 

" 13643.79 3_079.00 

" 16.453.09 3_059 .00 

" 19.124,73 3.866.60 

" 21126.41 4221.20 

" 24286.58 4556.00 

Crltét'los para anáhse 00 Invesllmento (USS) 

"_ ...... --- "M "" "" "" "" "" ... _ ... rnüÇk> ro n " " " ~ 

_.". To'" 14.159,8 11 630.9 w ..... . o 2J "fi.8 ~5117.5 .e.'71.7 
Ro< .. '. To'" l_ 9034.1 11 434,9 13183,8 'B ,O'8.2 '8235,3 20.420.1 
o.c .. ,. T", .. "- 138.0 SO' .fi 851,8 889. , 918._ 9'2.~ 

Cu"" To'" • 125,e " 200.0 " 6110 .• 7oe1,6 14S;..., 78.7,0 
C .. ,o TotaO"'- 186.3 281 .8 277,' 212 .• 2.,,' 251.9 
"""o<to l-, M_ .~1,7 ",9.8 SH,3 515.~ 651.3 ~, v_ ""'_ do _"'0 2 782,8 2 8J8.' 2a32,~ 2766.8 2668.7 2 ~~J.g 
V_ ""0"," _ C .... tot 1 99<> .• 1 987.7 1.9110 ,9 1 9449 1 918._ 1 881._ v_ ""'_' . ......- 7M, 4 8r.o.~ 852 .1 821 9 1~2.3 Me.~ V __ ~ __ 

00 , 91.0 00' 89.1 00,' /0./ _to I'oool"'oo .. Ç""O 1 ,38 1.43 , u , ., , .39 '" v_ E __ do ,.,," 
m' 9<>9.6 -, 891.' ~. 101.0 

T • • • "' ........ <lO "',,,,no '3.7 , 3.1 IJ," ," 12.8 ," 

1 



TABELA 10 An6h. de ... nolblUd.de do Valo< Pt . ... nt. LJquIdo • do V8Iot An .... E""I~"""'t. 
par. o. regime. de menejo ft4 . A20 .• diler.." • • T .. e. de Atr.,iYldade , 

Tue Atratovodadoe VLP IUSS) VPLA IUS$I VPLA IUSSI VPLA IUS$I 
% " " "" "" 

0O 10518.4 525,9 9,034,2 451.7 

'0 8.463,0 469,0 7 322,3 405,8 

'0 6 793.4 415.5 5 921.9 362,2 

" 5.434,2 365.3 4 773,5 320,8 

'0 4.325.7 318.3 3829,6 281.9 
' .0 3.419,7 274.4 3,052.0 2449 

'0 2677,8 233.b 2.409,9 210,1 

'0 2.069 ,1 195.3 1.878,5 177 ,3 
M .568,8 159,8 1437,8 146,4 

'0 1.156,9 126.7 1.071,5 11 7,4 
10 ,0 817.0 96.0 766.4 "'0 
11,0 536.3 67.3 511,8 64,3 
12 ,0 303,9 40,7 298,8 40,0 
13,0 111.2 15,8 120.4 17,1 
14 ,0 48,8 ·7.4 ·29.4 ·4,4 
15.0 ·181.8 ·29.0 ·155,5 24,8 

TABELA II . Cri1 6rios d. eveliaçao econ6micro IUS$I dOI regrmes de me,,*!o A20 • R2 5 
Te .. de Atre,ividade ~ 10 .0 %. 

Aeg lme de maMIO "" m "0 "" 13 c'clos) 12 CICios) 
kjade de rotação lano.1 " " " " 
Aece~e Totel 14 759.8 28277,7 44 280.0 56 555.4 
Aece'te Total liqU ida 9,034,2 20420,7 27,102.6 40.841 4 
Rece 'ta Total MoId .. 738.0 942,6 738.0 942.6 
Cu.to Total 5,725.6 7857,0 17 176,8 15.714,0 
Custo Total Med,o 286.3 261,9 286,3 261.9 
Aece't. LIQU ido Méd,a 451. 7 680 ,7 451.7 680.7 
Velar Ptesen,e d. Rece,ta 2 762.8 2553,9 3234.7 2,700.3 
Valor P,esente dos Custos , 996.4 1687.4 2337,2 1 995,6 
Valor PreHnte LI"",do 766.4 666,5 897.5 704.7 
V,*" Pr..-,te liQuotIo AnueI"ado '" , 70,7 "" 70.7 
Aelaçio Benelic,o,'CU810 1.38 1,35 1,38 1,35 
Velar E"""rado da Tefla ""., 707.0 "'" 707,0 
Taxa Interna Retorno 13,7 124 13,7 12,4 

" 



TABELA 12 C,itl!oio. pa,a 8Va~açlo KOn6mic. "" ,.{IIme de "-.;0 R 14. em 'ooçlo de •• iaç6e. 
M' T •••• de A"etlyM:!ede IAI. IlIeóe5 II. Roteçao 181. CUSIO. d. Implenteçlo. 
Me .. ut ... ç.o IC>. Custa. de Ex~.ç'" 101 • "''''1'0. d. M ..... i, • 

.... ,"",- • • " • • '. ." " '. '. " ". • 
1 ~,,,' ", • • , • • " " " , .. • .. , ,,, ., >lO,' 'O ... ,.U "U •• . ", ., .. ·oe " ". 
~ , ","" »",. ' .... 0 1...,. • "',0 

_. ... ,~ " .. , "',_ ". , .•.. 
~ ,. , ,., 1.7. ' .. ' .. '" ",9 ". '. ... C< .. ""0 lOn.. , ~'1.I , .' ... , .. .., - ''',' J"O ' ••. J ,,, ,., , - ". , ". 'u ' ... ' ... ". 'J" ". . " " . ," 
.... ,..".-. " • • '00 ," ,ro '00 ,. ,. 
... ... .aç'" 

Corto , .... .. .. .. ro " " 
,. ,. 00 ,"'-, 

~ <1.7 ... •. 0 9<.< '02,7 98.5 9'.0 oo, 59, , 

•• 307.3 538,3 6"",8 1103.8 ~. 88'.1 833.3 "1.0 M!.! 

= I, '8 1.21 1.J3 '" '" , .'~ '." '" ". 
~ ~17.7 ~88.0 ~O 9" , '0'~,9 9a~,e ~, 1103, , 89' .0 

"" , 2.' , 3.2 ," ". '3.8 , J.~ '" '2.1 , 2.3 

TA8EL .... '2C c....'o ... e ....... aç .... 10"' .. "' .... '1 

.... c.m ..... 00 • " • • '00 ," ,ro ,. '. '00 

... ... .aç'" 
h ...... 'USfI 'O " 

., •• .. M .. " " .. " 
~ "~,7 '38,2 , 2'.8 "~,3 '04.9 ... 83.9 1J.~ 63.0 ~2.6 "2. , 

'" , 2<e.e 159.8 1 010,9 geu 892.8 1103.8 "",9 5'~,7 ~Je,l "1.7 J56,7 

= , ,62 ',72 , ,~J ',5' , .. ',4' 1.3. 1.29 , " ... I, lO .. , "6(;,9 362.3 1 251.1 , , 53.2 , ()oI8.6 9".' e395 13~.O 531.7 ~15 Y "}l,J 

"" , ~.6 , ~ .. ''',9 ".5 ".1 , 3,e \3.' '3.0 12.6 12,2 11.8 

TA6EL .... 120 c.. .. o. d. Impl.maç ..... M..,Ulonç" 100_.,hol 

.... ,"",- 00 00 " • • '00 "o ,ro '00 .. O ,. ..... -
-""toÇ'" •• '" 'OO .00 • 00 ,. no ... ... .00 ,~ 

" 00 '" 'ro '" ," '" , .. ," '" m 
M __ ,. 00 .. .. .. 00 .. 00 " " " ro " 

,. 
" .. .. •• .. " .. 00 

~. 'oM 136.1 ,1~.J " ~,) "'0,8 •• .0.0 73,6 '" <l.' OH 

'" , 141. " ,(,$ , 0'0,9 M1,2 892.' IIOU 115.0 "'5,J 5J" ..... 8 ~O 

V '08' " " , ,63 1," 1.H U, , " ' .,9 ",. ". 1.10 
~, 1 O",., 1 "",., , ',",,8 , ,., .. , O<3.J ..... ' W "H .,\< ."" .,20 
~ ' •. 0 '".9 '5.0 , '" ".' 'U '" 'v 12.' n. '" 



TABU .... 12[ PNçoa d .... _. (06100< .. m31 --- W 00 ro ~ ~ ,~ '" ,~ ,~ '" ·W 
<IOv __ 

~,. 2/.8J 211.5~ 33.'~ "" .2.9' ". ~l ~l ~1.lO E20J MM " , .H • " .. 
~- '" 10,E9 l1.01 1. 2~ lE.03 11.11 1I.!II 21.31 ,3, " 2. gJ 1& " 

" ._~ ,. '.E3 ,~ 8. '8 'H '" ... g.2E 10,08 '0.001 " 
~ M ' J~.B " ., ., H' I l't\,1I l~iI ~ '92.0 '2' 6 2~1. , 

~ ~, -, '''- /'9 ~ ~11.a ~, 1 ceo.' '_.0 ,~. , 9'1 3 2'" , 
K ,. , .. '" '" '. , .. 

'" ,u ,~ ,,, 2. " 
~ ~, -, », ~. ~, -, ,., ' .... 0 19<'(1,3 ,-, , ~11.J 

~ .. " .. " , '" !l.1 ," ' .. '8.' ". '. , 
TABElA 13 II""" •• Pr ... n,o. L!quldoo Anu8li.edo. do ..-g, ...... d. menejo RI4 ..... 

considerar o. CUltOI .... 1"",I..,taçio o MenuI.nçIo ... m con.i ...... r 01 CUltO. 

.... bplo<açio . .... lunçio .... voriaç6otl n .. Tu ...... Atrotivida<N 

To .. <lO ... "., ," , , , • • " " " " " " _ ........ ~, -, lU _ 
Hl_ ,» • 'H' '" , ' 1],' 

. ., n • ~. 

"""o' O 
(, ...... ", .. ,. , 199.' . 2101 2" ~ 220.6 1986 I1U ,~. ") , 1111 II ~ 1 
' .... 0 - O 

.. 




