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cenário atual do setor flores-
tal brasileiro demonstra os

reflexos da exploração predatória
das florestas naturais, causadas
principalmente, pela expansão da
fronteira agropecuária, pelas ativi-
dades de mineração, pela produ-
ção de carvão vegetal a partir do
cerrado. A falta de uma política de
monitoramento da exploração via
manejo sustentado, também con-
tribuiu para agravar a situação.

O fato de a madeira ser uma ma-
téria-prima renovável e requerer um
baixo consumo de energia para ser
processada representam uma vanta-
gem comparativa em relação a outros
produtos de mesma aplicação. Den-
tro deste contexto econômico-ambien-
tal, torna-se oportuno ressaltar a im-
portância da produção e utilização de
produtos de madeira reconstituída,
pelas indústrias moveleiras, de cons-
trução civil e de embalagens.

O Brasil apresenta excelentes
condições, em curto prazo, para a pro-
dução de painéis estruturais de ma-
deira reconstituída, devido à experi-
ência com os recursos silviculturais
de pinus e eucalipto, atualmente im-
plantados em larga escala.

Os inexpressivos investimen-
tos tecnológicos realizados recen-
temente nas indústrias de compen-
sado, bem como a deficitária es-
trutura de produção e os elevados
custos com matéria-prima (nativas
da região Norte), caracterizam-se
como fatores limitantes ao desen-

PRODUÇÃO DE PAINÉIS DE OSB COM PINUS
volvimento da produção desse tipo
de painel no Brasil.

Em contrapartida, observa-se
um grande crescimento na produ-
ção e consumo dos painéis recons-
tituídos no Brasil, representados
pelo aglomerado, MDF e pelo OSB.

O "marketing" agressivo e contí-
nuo aperfeiçoamento de painéis
tipo OSB e Waferboard que possu-
em especificações próprias, vem
incentivando sua aplicação, princi-
palmente, como substituto natural
das tradicionais chapas estruturais.

Os painéis OSB são produtos uti-
lizados para aplicações estruturais,
como paredes, forros, pisos, compo-
nentes de vigas estruturais, embala-
gens, etc., tendo em vista suas ca-
racterísticas de resistência mecâni-
ca e boa estabilidade dimensional,
competindo diretamente com o mer-
cado de compensados. A utilização
dos painéis OSB tem crescido signi-
ficativamente e ocupado espaços,
antes exclusivos aos compensados,
em virtude de fatores como: (1) redu-
ção da disponibilidade de toras de
boa qualidade para laminação; (2) o
OSB pode ser produzido a partir de
toras de qualidade inferior e de espé-
cies de baixo valor comercial; (3) a
largura dos painéis OSB é determi-
nada pela tecnologia de produção e
não em função do comprimento das
toras como no caso de compensa-
dos; (4) A performance do OSB é atu-
almente reconhecida pelos grupos
normativos, construtores e consumi-

dores. Entretanto a grande vantagem
na produção de OSB, em relação aos
produtos concorrentes, é no grau de
aproveitamento das toras, sendo que
as perdas são mínimas e ocorrem
nas fases de geração e secagem das
partículas na forma de finos.

A Masisa foi a primeira empresa
a iniciar a produção de OSB no Bra-
sil, utilizando o gênero Pinus como
matéria prima, aproveitando as ex-
tensas áreas plantadas com este
gênero no estado do Paraná, que é
o maior produtor deste tipo de ma-
deira no Brasil. Vale ressaltar que a
madeira de Pinus se encontra den-
tro da faixa de densidade utilizada
pelas indústrias Americanas e Ca-
nadenses produtoras de OSB.

Por ser um produto novo a ser
produzido no Brasil, ainda não exis-
tem informações disponíveis sobre
as variáveis de processamento,
principalmente com relação a es-
pécies. Dentro desta linha de raci-
ocínio, alguns trabalhos têm cha-
mado a atenção para este detalhe.

O início da produção de OSB no
Brasil sanou uma defasagem his-
tórica do país em relação aos prin-
cipais produtores de painéis de
madeira no mundo. Apesar de o
setor florestal representar em tor-
no de 4,5% do PIB do país, a parti-
cipação brasileira no mercado in-
ternacional ainda é quase inexpres-
sivo, considerando a sua grande
vocação para produção florestal.

As poucas unidades industriais

localizadas fora da América do Nor-
te apresentam relativamente uma
pequena capacidade de produção,
citando como exemplo uma fábrica
na Escócia com capacidade anual
de 115.000 m3 e outra na França
com capacidade de 75.000 m3/ano.
Há existência de cinco pequenas fá-
bricas na China, com baixíssima
capacidade de produção em função
da escassez de matéria-prima (ma-
deira). A capacidade instalada da
indústria chinesa de OSB varia en-
tre 8.000 a 16.000 m3/ano e é ca-
racterizada quase na totalidade por
tecnologia doméstica, com os equi-
pamentos desenvolvidos pratica-
mente de forma artesanal no pró-
prio país, e atualmente existe uma
política agressiva de reflorestamen-
to para suprir estas unidades indus-
triais. A primeira unidade industrial
brasileira de OSB tem uma capaci-
dade instalada de 350.000 m3/ano.

Pode-se observar que seus
custos são aproximadamente a
metade dos compensados produ-
zidos naquele país e praticamente
iguais ao waferboard. Este aspec-
to, aliado ao ganho em resistência
mecânica e estabilidade dimensi-
onal, fatores estes determinados
pelo processo de produção, e que
são fundamentais para aumentar
a sua participação no mercado em
relação aos produtos concorrentes.
* Fonte: Lourival Marin Mendes, Doutorado
em Eng. Florestal da Universidade Federal
do Paraná, e professor da U. F. de Lavras
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LARGURA MÍNIMA DA FAIXA

30 m em cada margem

50 m em cada margem

100 m em cada margem

200 m em cada margem

500 m em cada margem

Raio de 50 m

30 m ao redor do espelho d'água

50 m ao redor do espelho d'água

100 m ao redor do espelho d'água

100 m ao redor do espelho d'água

SITUAÇÃO

Rios com menos de 10 m de largura

Rios com 10 a 50 m de largura

Rios com 50 a 200 m de largura

Rios com 200 a 600 m de largura

Rios com largura superior a 600 m

Nascentes

Lagos ou reservatórios em áreas urbanas

Lagos ou reservatórios em zona rural, com
área menor que 20 ha

Lagos ou reservatórios em zona rural, com
área igual ou superior a 20 ha

Represas de hidrelétricas

Formação vegetal localizada
nas margens dos rios, córregos,
lagos, represas e nascentes. Tam-
bém é conhecida como mata de
galeria, mata de várzea, vegetação
ou floresta ripária. Considerada
pelo Código Florestal Federal
como área de preservação perma-
nente, possui diversas funções
ambientais, devendo respeitar
uma extensão específica de acor-
do com a largura do rio, lago, re-
presa ou nascente.

O uso das áreas naturais e do
solo para a agricultura, pecuária, lo-
teamentos e construção de hidrelé-
tricas contribuíram para a redução da
vegetação original, chegando a mui-
tos casos na ausência da mata ciliar.
Alguns problemas causados pela
não existência de mata ciliar são:

- Escassez de água: a ausên-
cia da mata ciliar faz com que a
água da chuva escoe sobre a su-
perfície, não permitindo sua infiltra-
ção e armazenamento no lençol
freático. Com isso, reduzem-se as

MATA CILIAR
nascentes, os córregos, os rios e
os riachos.

- Qualidade da água: a mata ci-
liar reduz o assoreamento dos rios,
deixa a água mais limpa, facilitan-
do a vida aquática.

- Impede a formação de corre-
dores naturais: essas áreas natu-
rais possibilitam que as espécies,
tanto da flora, quanto da fauna, pos-
sam se deslocar, reproduzir e ga-
rantir a biodiversidade da região.

- Erosão e assoreamento: a
mata ciliar é uma proteção natural
contra o assoreamento. Sem ela, a
erosão das margens leva terra para
dentro do rio, tornando-o barrento e
dificultando a entrada da luz solar.

Legislação
A mata ciliar é uma área de pre-

servação permanente, que segun-
do o Código Florestal (Lei n.° 4.771/
65) deve-se manter intocada, e
caso esteja degradada deve-se
prever a imediata recuperação.
Essa lei já existe há 40 anos, mas
nem sempre é cumprida.

Toda a vegetação natural (arbórea
ou não) presente ao longo das mar-
gens dos rios, e ao redor de nascentes
e de reservatórios, deve ser preserva-
da. De acordo com o artigo 2° desta lei,
a largura da faixa de mata ciliar a ser
preservada está relacionada com a lar-

gura do curso d'água. A tabela apresenta
as dimensões das faixas de mata cili-
ar em relação à largura dos rios, lagos,
represas e nascentes.

Para maiores informações sobre
mata ciliar e recuperação desta, visi-
te o site www3.pr.gov.br/mataciliar.
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ECONOMIA
VALORES MÉDIO DE MERCADO

Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO 98% KG. 1,40R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml UNID 1,40R$            
3 ARAME 14 GALV KG. 7,48R$            
4 ARAME 20 GALV KG. 7,60R$            
5 ARAME 22 GALV. KG. 7,90R$            
6 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 13,18R$          
7 BICOS DE AÇO P/ ALMOTOLIA UNID. 2,50R$            
8 BOTA DE BORRACHA PAR 25,00R$          
9 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 15,00R$          

10 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 44,10R$          
11 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 21,00R$          
12 COLETA TON. 6,45R$            
13 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 13,00R$          
14 ESTRIA RETA MIL. 12,79R$          
15 ESTRIA V MIL. 16,10R$          
16 ESTRIADOR UNID. 1,70R$            
17 ESTRIADOR DE BICO UNID. 2,25R$            
18 FARELO DE ARROZ TON. 500,00R$        
19 GRAMPOS CX. 6,50R$            
20 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 33,08R$          
21 LIMA UNID 7,60R$            
22 LUVAS DE RASPA PAR 8,00R$            
23 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 8,90R$            
24 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 8,00R$            
25 PASTA ESTIMULANTE 24% C/ETHREL KG. 2,80R$            
26 PASTA ESTIMULANTE 24% S/ETHREL KG. 1,30R$            
27 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 10,50R$          
28 RASPA DE TRONCO MIL. 25,97R$          
29 RASPADORES UNID. 6,00R$            
30 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  AGOSTO/2008 TON. 900,15R$        
31 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA  AGOSTO/2008 TON. 727,08R$        
32 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.755,00R$     
33 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 107,50R$        
34 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 27,30R$          
35 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 35,70R$          
36 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 50,40R$          
37 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 2,16R$            
38 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,04R$            

C
onforme dispõe a Associ-
ação Brasileira de Normas

Técnicas, ABNT denomina-se "cer-
tificação" ao conjunto de atividades
desenvolvidas por um organismo
independente de uma relação co-
mercial (entre produtor e consumi-
dor) com o objetivo de atestar pu-
blicamente, por escrito, que deter-
minado produto, processo ou ser-
viço está em conformidade com os
requisitos especificados. Tais re-
quisitos podem ser nacionais, es-
trangeiros ou internacionais. De
outro lado, podem-se certificar pro-
dutos, como, por exemplo, utilizan-
do-se das normas da série ISO-
9000, ou processos, fazendo uso
das normas da série ISO 14000 (e
que dizem respeito aos Sistemas
de Gestão Ambiental)

Sistemas de certificação
florestal

A expressão Certificação Flores-
tal, tão amplamente popularizada
nos últimos anos, diz respeito à
certificação das boas práticas de
manejo florestal. O conceito apli-
ca-se tanto para florestas planta-
das como para florestas naturais
(ou florestas nativas). Na atualida-
de, determinados mercados im-
portadores, principalmente de paí-
ses europeus, exigem que produ-
tos florestais como papel, celulo-
se, resinas ou madeira serrada e
móveis sejam produzidos com
madeira cujos meios de produção
tenham sido certificados. A essên-
cia do conteúdo técnico dos siste-
mas de certificação florestal diz
respeito à noção de sustentabili-
dade, segundo suas dimensões
econômica, social e ambiental.

Existem diversos sistemas de
certificação florestal já operaciona-
lizado no planeta. Smerandi & Ve-
ríssimo (1999) e Azevedo & Freitas
(2001), descrevem alguns efeitos
positivos obtidos em resultado à
adoção do sistema Forest Stewar-
dship Council, FSC. Os procedi-
mentos adotados por esse siste-
ma de certificação (concebido ori-
ginalmente para a certificação de

CERTIFICAÇÃO FLORESTAL
florestas nativas) podem ser exa-
minados em www.fsc.org.br e
www.imaflora.org. Um exame do
estudo documentado por Roxo
(1999) também é pertinente, em
especial no que diz respeito ao
conteúdo normatizador de diferen-
tes sistemas de certificação. No
presente estudo, no entanto, a ini-
ciativa brasileira denominada
Abnt-Cerflor será brevemente exa-
minada como segue.

O sistema Abnt-Cerflor de
certificação florestal

Por uma iniciativa da Socieda-
de Brasileira de Silvicultura, SBS,
evidenciou-se, em 1991, a neces-
sidade de que pudesse ser desen-
volvido algum sistema nacional de
certificação das "boas práticas de
manejo florestal'. Garlipp (1995)
indica as diversas vantagens que
poderiam ser verificadas com o
desenvolvimento de um "certifica-
do" brasileiro. Já em 1993, a Em-
brapa Florestas engajou-se em
parceria com a SBS, produzindo-
se uma primeira aproximação de
uma proposta de um sistema de
certificação que pudesse represen-
tar as condições brasileiras. Du-
rante alguns anos o sistema pro-
posto foi sendo aprimorado com a
participação de diferentes "partes
interessadas" como, por exemplo,
instituições de ensino e pesquisa,
empresas florestais e organiza-
ções não-governamentais. Em
1998 a proposta foi recepcionada
pela Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas, Abnt. Após as devi-
das adequações o sistema Abnt-
Cerflor foi finalmente materializado
por meio da publicação, em feve-
reiro de 2002, das seguintes nor-
mas brasileiras:

NBR 14789: Manejo Florestal -
Princípios, critérios e indicadores
para plantações

florestais
NBR 14790: Manejo Florestal -

Cadeia de custódia
NBR 14791: Diretrizes para Audi-

tor Florestal - Princípios Gerais
NBR 14792: Diretrizes para Audi-

tor Florestal - Procedimentos de au-
ditoria - Auditoria de manejo florestal

NBR 14793: Diretrizes para au-
ditoria florestal - Procedimentos de
auditoria, critérios de qualificação
para auditores florestais.

Informações detalhadas acerca
destas normas podem ser obtidas
consultando-se  www.inmetro.gov.br,
www.sbs.org.br e www.abnt.org.br.

É oportuno mencionar que o
sistema Abnt-Cerflor foi desenvol-
vido para possibilitar a certificação
da sustentabilidade do manejo de
plantações florestais (ou florestas
plantadas, ou plantios florestais)
estabelecidas com quaisquer es-
pécies florestais, nativas ou exóti-
cas. O sistema aplica-se, portanto,
também àquelas plantações esta-
belecidas com espécies de Pinus.

A aplicação dos procedimentos

de auditoria florestal (que devem ser
observados na certificação pelo sis-
tema Abnt-Cerflor) fundamenta-se
na verificação de indicadores, no
contexto de diversos critérios e que
atendem a cinco princípios funda-
mentais, identificados como segue:

Princípio 1. obediência à le-
gislação;

Princípio 2. Racionalidade no
uso dos recursos florestais a cur-
to, médio e longo prazo, em busca
da sua sustentabilidade;

Princípio 3. Zelo pela diversida-
de biológica;

Princípio 4. Respeito às águas,
ao solo e ao ar;

Princípio 5. Desenvolvimento
ambiental, econômico e social das
regiões em que se insere a ativi-
dade florestal.

* Fonte: Embrapa Florestas
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