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RESUMO 

 
 O setor florestal brasileiro como um todo apresentou grande desenvolvimento 
ao longo dos últimos anos, colocando o país em posição de destaque mundial. Isso 
se deu devido às características intrínsecas do país, como a geografia, e ao seu 
desenvolvimento tecnológico. Aliado a isso e às necessidades contemporâneas de 
utilização de menos recursos e otimização, ferramentas matemáticas podem 
contribuir com o potencial competitivo do país no cenário mundial. Para tal 
otimização, podem ser empregadas diversas técnicas, sendo uma delas a 
programação Linear. O presente trabalho objetivou realizar uma revisão bibliográfica 
narrativa do uso da Programação Linear no setor florestal nos últimos 20 anos, 
separando as publicações por área da engenharia florestal. Foram discutidos o uso 
específico da ciência em cada publicação citada seus dados de entrada, função 
objetivo e restrições utilizados no problema. Além disso, foram realizados 
comentários sobre as conclusões e comparações apresentadas pelos autores, a fim 
de elucidar o uso da PL como ferramenta de auxílio na tomada de decisão. Como 
resultados, foi analisado que a área de manejo florestal foi a que mais apresentou 
publicações, seguido pela área de transporte e melhoramento genético. 
 
Palavras-chave: Programação linear. Setor florestal brasileiro. Manejo florestal. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

 
The Brazilian forest sector presented a huge development in the time, 

placing the country in a highlighted position worldwide. This fact is due intrinsic 
characteristics of the country, like Geography, and it’s specific technological 
development. Allied to that and the contemporary needs of better resources 
management and it’s optimization, mathematics tools can contribute with the 
country’s great competitive potential on the world stage. For such optimization, 
several techniques can be used, one of them is the Linear Programming. With that 
seen, the present study aimed to conduct a narrative bibliographic review about the 
usage of the Linear Programming in the forest sector in the last 20 years, separating 
publications by area of forest engineering. To this end, comments were made on the 
specific use of the science on each publication cited, regarding the data input, 
Objective Function and Restrictions used in the model. In addition, comments were 
made about the conclusions and comparisons written by the authors, to clarify the 
usage of LP as a tool to make a decision. The results have shown that forest 
management was the area with most publications, followed by transportation and 
genetic enhancement, with an unpresented character. 

 
Keywords: Linear programming. Brazilian forestry sector. Forest management. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O setor florestal brasileiro como um todo tem apresentado ao longo do 

tempo um crescente desenvolvimento, tanto no setor de florestas plantadas, quanto 

no de florestas nativas. Isso proporcionou ao país grande competitividade no 

mercado, principalmente por dois motivos, como as características edafoclimáticas e 

o desenvolvimento tecnológico específico à floresta. O setor florestal abrange uma 

cadeia produtiva com vasta diversidade, variando desde a madeira in natura, até 

setores com alta tecnologia envolvida, como os setores de papel e celulose e 

moveleiro. Ainda como setores intermediários há o de carvão vegetal e o de 

produtos florestais não madeiráveis. 

Dada diversidade de produtos, é esperado que exista uma diversidade de 

atividades relacionadas a cadeia produtiva, sendo que para cada produto ser 

entregue ao consumidor final deve passa por várias etapas, como a de escolha de 

material genético, silvicultura, manejo e administração do plantio, colheita e 

transporte de toras, além do processamento industrial da madeira.  

Devido à complexidade e diversidade, é necessário um bom planejamento 

manejo para se atingir os objetivos de todos participantes da cadeia produtiva, 

podendo ser o aumento do lucro ou a diminuição de despesas por parte dos 

produtores, utilizando de ferramentas para tal.  

A programação linear encaixa-se como uma ferramenta a ser utilizada com 

fins de otimização de diversos processos florestais, sendo bastante utilizada nas 

áreas de manejo e transporte. A ciência em questão é abrangida pela Pesquisa 

Operacional, utilizando de coleta de dados, formulação e análise de um problema, 

para uma modelagem matemática, sendo que a PL utiliza apenas de equações 

lineares na respectiva modelagem. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral do presente trabalho foi realizar uma revisão de literatura 

narrativa do uso da Programação Linear (PL) no setor florestal brasileiro.  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 



13 

 

 

Os objetivos específicos envolveram: 

• Discutir sobre o uso da programação linear no setor florestal, 

apresentando pontos relevantes que tenham sido abordados. 

•  Verificar quais áreas da engenharia florestal já utilizaram a PL para 

auxiliar em suas atividades, categorizando os artigos encontrados 

perante tais áreas. 

• Formular material que possa servir de apoio para a leitura para 

discentes no âmbito da programação linear  

• Realizar recomendações para futuros trabalhos, com base nos 

resultados obtidos. 

  

1.3 OBJETO DE ESTUDO E REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.3.1 Programação linear 

 

 A ciência relacionada à Programação Linear tem suas raízes em trabalhos 

realizados na primeira metade do século XIX, tendo seu início propriamente dito em 

1939 e sua aplicação em maior escala em 1947, com a utilização dessa técnica pela 

força aérea dos Estados Unidos. Após esse período, diversas outras publicações 

contribuíram no desenvolvimento da PL nos anos seguintes (VANDERBEI, 2014).  

Gass (2003) afirma que assim como outros métodos matemáticos de 

programação, a Programação Linear envolve o uso e/ou alocação de recursos 

escassos, a fim de se atingir um objetivo, com o diferencial de que a PL utiliza de 

relações lineares para a descrição de um problema.  Esses métodos de 

programação possuem condições básicas – restrições – que são atribuídas a sua 

realização, sendo que o efeito da adição de novas restrições pode resultar em 

menos liberdade de ação do modelo. Com as restrições citadas, é gerado um 

cenário onde há inúmeras soluções possíveis, no qual o objetivo estipulado poderá 

atuar. A solução que satisfaz tanto as restrições quanto ao objetivo é considerada 

uma solução ótima, e tal solução sempre maximizará ou minimizará uma 

combinação linear de variáveis. 

Rodrigues et al. (2014) apresentam que a Programação Linear está contida 

em outra ciência chamada de Pesquisa Operacional (PO), a qual utiliza da coleta de 

dados, a formulação e a análise do problema, sendo que tais informações são 
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utilizadas para a geração de um modelo, prezando pela simplicidade do mesmo. Os 

mesmos autores afirmam que a PL é uma das técnicas mais difundidas dentro da 

PO.  

Ainda segundo Rodrigues et al. (2014), a Programação Linear é a 

representação das peculiaridades de um problema na forma de um conjunto de 

equações lineares. O mesmo autor ainda afirma que a PL está relacionada com as 

escolhas a serem tomadas, sendo que tais escolhas podem ser resultantes de uma 

grande combinação de fatores possíveis, dificultando a atuação exclusiva do 

raciocínio humano nesse processo. Dentre os principais trabalhos publicados 

referentes à Programação Linear no setor florestal, destaca-se o de Johnson e 

Scheurman (1997), que revisaram diversos modelos de programação linear, 

realizando a primeira classificação desses modelos em Tipo I e Tipo II (GAMBARO, 

2015). 

Johnson e Scheurman (1997) explicam que o Modelo I proposto faz 

referência a um conjunto de ações a serem tomadas em uma área durante o 

horizonte de planejamento. Assim, o resultado obtido de tal modelo “representa um 

possível regime de manejo para cada unidade de manejo, associando suas 

respectivas entradas e saídas durante um horizonte de planejamento” (JOHNSON; 

SCHEURMAN, 1997, p. 2-3). Diferentemente, o Modelo II agrupa as áreas com 

mesmas classes de idade, considerando estas variáveis como uma unidade de 

manejo. Assim, obter-se-á como resultado do modelo o manejo adequado para a 

área com idades iguais.  

Comparando-se os modelos, tem-se que o Tipo I gera um manejo que 

considera a localização de cada unidade de manejo e utiliza de mais variáveis de 

decisão. O Tipo II não considera a localização geográfica das unidades de manejo e 

utiliza de menos variáveis na modelagem, o que facilita o cálculo do mesmo. 

 

1.3.2 Manejo florestal 

 

Manejo florestal pode ser definido, segundo Silva (1996), como a aplicação 

de métodos empresariais e princípios técnicos na operação de uma propriedade 

florestal, estando a silvicultura entre tais princípios. O mesmo autor ainda cita o 

Decreto Brasileiro n. 1.282, de 19/10/95, o qual diz que o manejo sustentável se dá 
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pela administração florestal, visando benefícios socioeconômicos, tendo em mente a 

sustentação do ecossistema local.  

Similarmente, Bettinger et al. (2017) afirmam que o manejo florestal engloba 

a união de práticas silviculturais e conceitos de negócios, a fim de se atingir da 

melhor maneira os objetivos do proprietário da terra. Para o manejo, é necessário 

planejamento e avaliação das atividades necessárias para atingir um objetivo, 

podendo ser adicionado fatores, como a preocupação social e ecológica associada à 

interesses econômicos da floresta. Além disso, o manejo sustentável de florestas 

tem sua importância ambiental, uma vez que há o aumento do desmatamento, 

recorrendo ao apelo ecológico contemporâneo existente. Tal atividade também pode 

gerar benefícios à empresa que a realiza através de iniciativas de ‘marketing’ ou 

certificação, por exemplo (SILVA, 1996).  

 

1.3.2.1 Regulação florestal 
 

Muitas das publicações que utilizam programação linear para o manejo 

florestal apresentam problemas que visam a regulação da floresta. Rodrigues1 

(1997, apud MIRANDA, 2003) afirma que a regulação florestal consiste na 

transformação de uma estrutura atual de classes de idade, durante um período 

estipulado, visando obter classes de idade em progressão aritmética, na qual o 

intervalo de transição é o intervalo de colheita e as idades variam de um ano até a 

idade de rotação.  

Santos (2008) afirma que a regulação florestal resulta em maior eficácia e 

produtividade da floresta, propiciando às empresas maior autonomia de recursos em 

relação à demanda de matéria prima em um horizonte de planejamento. Também é 

citado como resultado da regulação a redução da pressão sobre florestas nativas, 

uma vez que essa gera maior produção por área cultivada. 

 

1.3.3 Melhoramento genético 

 

_______________  
 
1 RODRIGUES, F. L. Regulação de florestas equiâneas utilizando programação linear. 1997. 117 

f. Dissertação (Mestrado em Ciência Florestal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa. 
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Uma atividade de suma importância à silvicultura e, por consequência, ao 

manejo, é a de melhoramento genético, que é definida como: 

 “a arte e a ciência que visam à modificação gênica das plantas para torná-
las mais produtivas, envolve um conjunto de procedimentos e técnicas, 
baseados em fundamentos científicos, que visa à melhoria de 
características produtivas das culturas utilizadas pelo homem.” (QUEIRÓZ, 
20012 apud MELLO, 2012, p. 1). 

Assis et al. (2015), afirma que, referente ao setor de celulose brasileiro, o 

melhoramento genético tem papel importante devido ao aumento na produção por 

área e pela sua consequente redução de custos, sendo que fatores relevantes à 

produção industrial também são aprimorados. O mesmo autor ainda afirma que há 

aplicações do melhoramento genético em áreas como a produção de carvão vegetal, 

o qual impacta principalmente atividades de produção colheita e transporte de 

madeira. 

 

1.3.4 Transporte florestal 

 

O transporte florestal, corresponde a uma das fases que compõe a cadeia 

produtiva do setor florestal. Essa etapa consiste no carregamento de madeira dos 

talhões ou margens das estradas, quando então é deslocada até o local onde será 

consumida ou processada, com posterior retorno do veículo descarregado para 

iniciar um novo carregamento. No Brasil, a maior parte do transporte florestal se dá 

pelo sistema rodoviário (STEIN; CARASCHI; GUERREIRO, 2013). 

A atividade de transporte de madeira é de suma importância e de possível 

aplicação em modelos de PO e PL, visto que, segundo Berger et al. (2003), tal 

atividade é uma das que mais geram custos dentro de uma empresa florestal.  Stein, 

Caraschi e Guerreiro (2013) também comentam que, devido às condições de 

transporte ainda estarem longe das ideais no Brasil, estudos buscando maior 

eficiência no transporte rodoviário florestal são muito importantes. 

 

_______________  
 
2 QUEIRÓZ, M. A. Melhoramento genético no Brasil: Realizações e Perspectivas. In: NASS, L.L.; 

VALOIS, A. C. C.; MELO, I.S.; VALADARES-INGLIS, M.C. Recursos Genéticos e Melhoramento. 1 
ed. Rondonópolis: Fundação-MT, 2001. p. 1-28. 
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2 METODOLOGIA 

 

 A fim de se realizar uma revisão bibliográfica narrativa de artigos científicos, 

teses e dissertações que tratam sobre a aplicação da Programação Linear no setor 

florestal, adotaram-se os termos “programação linear setor florestal” e “programação 

linear florestal” para a pesquisa das publicações que iriam a compor, utilizando-se 

exclusivamente a ferramenta Google Acadêmico. A ferramenta em questão foi 

selecionada, pois essa compila dados de diversas fontes científicas, evitando 

repetições do mesmo estudo e apresentando resultados satisfatórios perante os 

objetivos visados. 

 Selecionou-se para serem tratados nesta revisão aqueles trabalhos que 

continham o termo “programação linear” no título, nas palavras-chaves ou mesmo no 

corpo do trabalho, aliado à correlação com a palavra “florestal”. 

Utilizou-se de um critério temporal para inserção dos trabalhos, sendo 

selecionados apenas os que tinham publicação após o ano 2000, com exceção do 

trabalho mais antigo encontrado, a título de ilustrar a aplicação da PL ao longo do 

tempo. A escolha destas restrições de pesquisa se deram a fim de reduzir as 

possibilidades de inserção de publicações, respeitando o limite de tempo para a 

realização do trabalho, ao mesmo tempo em que se direcionava o foco à temas mais 

relacionados à engenharia florestal brasileira.  

Para título de inclusão, as publicações encontradas foram lidas e analisadas 

quanto à sua relevância e complexidade compatível com a deste trabalho, a critério 

do autor, uma vez que não se tinha como objetivo realizar uma revisão sistemática.  

Assim de 30 trabalhos encontrados, foram selecionados 15 para compor esta 

revisão narrativa, sendo esses categorizados em subáreas da Engenharia Florestal, 

podendo-se analisar como a PL é aplicada em problemas diversos do setor. 
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3 RESULTADOS 

 

A seguir, são apresentados os títulos das publicações selecionadas para 

este estudo (QUADRO 1), juntamente com o autor, o ano de publicação e a 

classificação na área da Engenharia Florestal.  

 

QUADRO 1 – PUBLICAÇÕES INCLUÍDAS DE ACORDO COM AUTOR, ANO, TÍTULO E ÁREA DA 
ENGENHARIA FLORESTAL 

(continua) 

Autor Ano Título Área da Engenharia Florestal 

GOMIDE, L. 
Z. et al. 

2010 
Efeito das restrições espaciais de 
adjacência no planejamento  

Manejo - Agendamento de 
colheita 

SILVA, P. H. 
B. M. 

2015 
Planejamento otimizado da colheita 
florestal por blocos e talhões integrado à 
rede de estradas 

Manejo - Agendamento de 
colheita 

FERNANDES, 
A. P. D. et al. 

2013 
Alternativas de planejamento para a 
exploração florestal 

Manejo - Agendamento de 
colheita 

CARVALHO, 
K. H. et al. 

2015 
Influência da taxa de juros e do preço da 
madeira em modelos de regulação florestal 

Manejo - Regulação Florestal 

SILVA, G. F. 
da et al. 

2006 
O método das restrições na solução de um 
problema de planejamento florestal 
multiobjetivo 

Manejo - Regulação Florestal 

SILVA, G. F. 
da et al. 

2003 
Influência de estimativas de produção de 
madeira em processos de regulação 
florestal utilizando programação linear 

Manejo - Regulação Florestal 

SILVA, G. F. 
da et al. 

2003 
Problemas com o uso de programação 
linear com posterior arredondamento da 
solução em regulação florestal 

Manejo - Regulação Florestal 

CARVALHO, 
K. H. et al. 

2016 
Influência de diferentes funções objetivo 
em modelos de regulação florestal 

Manejo - Regulação Florestal 

RODRIGUEZ, 
L. C. E. et al. 

1985 
A utilização da Programação linear na 
determinação de uma estratégia ótima de 
reforma de um talhão florestal 

Manejo - Regulação Florestal 

FIORENTIN, 
L. D. 

2016 
Estratégias de regulação de povoamentos 
de Pinus elliottii e Pinus taeda utilizando 
programação linear 

Manejo - Regulação Florestal 

SANTOS, A. 
L. 

2012 
Uso da programação linear na identificação 
de estratégias ótimas de regulação florestal 
considerando mix de consumo 

Manejo - Regulação Florestal 
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QUADRO 2 – PUBLICAÇÕES INCLUÍDAS DE ACORDO COM AUTOR, ANO, TÍTULO E ÁREA DA 
ENGENHARIA FLORESTAL 

(conclusão) 

Autor Ano Título Área da Engenharia Florestal 

BARREIROS, 
R. M. et al.  

2000 
A programação linear como ferramenta 
para seleção de árvore matrizes de 
Eucalyptus grandis para polpação Kraft-AQ 

Melhoramento Genético 

BERGER, R. 
et al. 

2005 
Minimização de custos de transporte 
florestal com a utilização da programação 
linear 

Transporte Florestal 

LACOWICZ, 
P. G. et al. 

2002 

Minimização dos custos de transportes 
rodoviário florestal com o uso da 
programação linear e otimização do 
processo.  

Transporte Florestal 

LACHINI, E. 
et al. 

2018 
Pesquisa operacional na minimização de 
custos de transporte florestal 

Transporte Florestal 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Ao todo, estudou-se 15 publicações e encontrou-se quatro formas diferentes 

de abordagem da Programação Linear na Engenharia Florestal. Esses estudos 

dataram de 2000 a 2018, com a adição de um artigo de 1985. Assim, é possível 

notar uma utilização ao longo do tempo da ciência em questão.  

A TABELA 1 abaixo mostra a frequência de publicações inseridas no 

presente trabalho por área da Engenharia Florestal.    

 

TABELA 1 – FREQUÊNCIA DAS PUBLICAÇÕES SELECIONADAS POR ÁREA DA ENGENHARIA 
FLORESTAL 

Subárea da Engenharia Florestal Frequência 

Manejo florestal 11 

Transporte florestal 3 

Melhoramento genético 1 

 
FONTE: O autor (2020). 

 
 

Ao todo, 11 trabalhos fazem uso da PL para solucionar problemas de 

Manejo Florestal, seguido de três na área de transporte e 1 na área de 

melhoramento florestal. Nota-se que a PL tem sido utilizada principalmente no 

manejo florestal, sendo possível atribuir tal fato a maior utilização histórica, no qual 

existem trabalhos específicos do tema publicados desde 1977. Outro uso também 
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recorrente é no transporte florestal, uma vez que a área tem grande aplicabilidade 

em problemas de PL. 

Cabe dizer que foram encontrados outros informativos, apostilas e até 

revisões bibliográficas, que não foram adicionadas ao presente trabalho devido ao 

teor didático apresentado. 

 

3.1 UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR NO MANEJO FLORESTAL 

 

3.1.1 Influência de estimativas de produção de madeira em processos de regulação 

florestal utilizando programação linear 

 

Tem-se como exemplo da utilização da Programação Linear no manejo 

florestal o trabalho escrito por Silva et al. (2003), que abordam um estudo que 

objetiva avaliar as consequências do uso de estimativas de produção oriundas de 

diferentes modelos de crescimento e produção em um modelo Tipo I de 

Programação Linear aplicado à regulação florestal.  

Com esse objetivo, utilizou-se de diferentes equações, as quais geraram 

distintas volumetrias e projeções que foram utilizadas como dados de entrada no 

modelo de programação linear. Assim, o modelo foi formulado com sua Função 

Objetivo visando à maximização da renda oriunda da floresta, por meio da utilização 

do indicador econômico Benefício Periódico Equivalente (BPE). As restrições foram 

referentes à área, produção mínima e produção máxima de volume. 

Em resumo, a programação linear foi utilizada por Silva et al. (2003) como 

ferramenta para a comparação entre modelos de prognose e geração de cenários 

para realização da regulação florestal, ou seja, foram utilizados diferentes dados no 

modelo a fim de se observar os resultados oriundos de tais dados. 

Os modelos geraram valores ótimos distintos de volume de produção anual 

nas áreas estudadas. O que foi disposto pelos autores no gráfico a seguir (FIGURA 

1), onde VPL, V1, V2 e V3 correspondem aos volumes de produção anual referentes 

aos modelos de Projeção Linear, 1, 2 e 3 respectivamente. 
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FIGURA 1 - RESULTADOS DA OTIMIZAÇÃO DE DIFERENTES EQUAÇÕES POR 

PROGRAMAÇÃO LINEAR 

 

FONTE: SILVA et al (2003, p. 67). 

 

Assim, por meio do uso dos métodos e ferramentas acima dispostos, os 

autores puderam concluir que bons modelos de prognose são essenciais para a 

utilização da programação linear. Concluíram também que um mesmo modelo de 

produção pode alterar significantemente seu resultado, dependendo dos dados 

fornecidos para sua resolução. 

 

3.1.2 Planejamento otimizado da colheita 

 

Com uso similar da PL, há a Tese redigida por Silva (2015), que objetiva a 

formulação e posterior comparação de três diferentes modelos Tipo I de 

Programação Linear Inteira Mista (PLIM), visando a minimização de custos 

relacionados a atividade de colheita e a atividade de manutenção da rede viária 

interna. O modelo gerou decisões sobre qual período e quais unidades a serem 

manejadas deverão ser exploradas.  

O autor informa que a área objeto de estudo é composta por mais de uma 

espécie florestal e com grandes amplitudes de idades. Também é informado que 

foram utilizadas curvas de produção oriundas da empresa detentora da área 

estudada para a projeção de volume futuro, assim como o sortimento foi realizado 

com base nos mesmos parâmetros de interesse para e empresa. Cabe dizer que a 

quantidade demandada de madeira não foi igual em todos os períodos do Horizonte 

de Planejamento, devido a flutuações das metas de produção anuais. 
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Os dados utilizados para a otimização referentes ao custo de colheita por 

talhão e ao custo linear de manutenção das estradas, também foram 

disponibilizados pela empresa proprietária. Os dados que dispõem sobre as 

distâncias das unidades de manejo até o destino, foram obtidos através da utilização 

de softwares de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), não sendo considerada a 

possibilidade de inclusão de novas estradas. 

Para a aplicação dos três modelos, o autor utilizou da união de talhões em 

blocos, seguindo critérios de limites de quantidade de área produtiva e qualidade de 

acesso dos blocos formados, entre outros parâmetros. Então foi aplicado um modelo 

considerando a área apenas em blocos, um segundo modelo considerando a área 

apenas em talhões e, posteriormente, um modelo misto, considerando a utilização 

de ambas as divisões. Cabe dizer que, para cada um desses modelos, foram 

realizados três cenários, variando a idade de corte, sendo tais cenários 

denominados precoce, semiprecoce e normal, totalizando 9 cenários. Também foi 

denominado um “cenário 10”, o qual correspondeu ao plano tático da empresa, 

sendo esse utilizado como testemunha para comparação da eficiência da otimização 

frente à realidade. 

Quanto a Função Objetivo, essa visou à minimização da soma de custos de 

operações de colheita, junto à soma de custos da reforma dos trechos de estradas 

utilizadas.  

Os modelos de “talhão” e de “bloco”, constam com conjuntos de restrições 

referentes à representação da integridade dos talhões e do sequenciamento das 

variáveis de decisão durante o horizonte de planejamento, assim como restrições 

que anexem o custo das estradas com a utilização de um talhão. Restrições quanto 

às produções máximas e mínimas por período também foram adicionadas. 

Para a funcionalidade do modelo misto, teve de ser adicionada um novo 

conjunto de restrições junto às citadas acima, as quais impediam a utilização de um 

talhão, caso o bloco em que este está inserido já tenha sido utilizado. Para 

demonstrar os resultados obtidos, Silva (2015) utilizou de indicadores que retrataram 

o desempenho dos modelos. Assim, o autor afirmou que, de forma geral, o aumento 

da produção acarreta em aumento de custos, além de afirmar que os modelos 

“talhão” resultaram em maiores produtividades, uma vez que esses apresentaram 

maior liberdade de seccionamento da floresta. Utilizando o Incremento Médio Anual 

(IMA) como parâmetro, obteve-se que, em média, os plantios de Eucalyptus spp. 
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obtiveram rendimento 5,4% maior e os plantios de Pinus spp. tiveram rendimento 

10,9% maior. 

O autor afirma também que outros fatores como a razão entre a produção 

madeireira e a quantidade de estradas e quantidade de ramais internos dos talhões 

tiveram resultados positivos quando comparados com a testemunha. Os custos 

totais e relativos à produção, também apresentaram resultados positivos, concluindo 

o principal objetivo do trabalho. 

Em suma, pode-se afirmar que o presente trabalho se aproximou da 

utilização da PL quando comparado ao trabalho citado de Silva et al. (2003), uma 

vez que este utilizou diferentes dados submetidos a uma mesma FO para geração 

de cenários a serem comparados, ainda que o escopo dos trabalhos seja 

completamente diferente. 

 

3.1.3 A utilização da Programação linear na determinação 

 

Sendo a publicação mais antiga da presente revisão bibliográfica, há o artigo 

escrito por Rodriguez e Lima (1985), o qual utilizaram da PL, diferentemente da 

forma utilizada por Silva (2015), objetivando demonstrar a utilização da programação 

linear como ferramenta de auxílio a tomada de decisão para a reforma de um 

povoamento de Eucalyptus. Com tal objetivo, os autores formularam duas Funções 

Objetivo (FO), uma visando à minimização de custos da operação e outra visando 

ao melhor desenvolvimento futuro das árvores, medido através da maximização do 

volume, a serem plantadas.  

 Quanto às restrições, primeiramente, os autores subdividiram a área a ser 

manejada em quatro diferentes categorias, conforme a respectiva disponibilidade de 

maquinário a ser empregado. A seguir, foram adicionadas restrições referentes ao 

uso máximo do maquinário disponível por período de tempo e de necessidade de 

reforma em cada unidade de área. 

Como resultados dos modelos utilizados, obteve-se que a FO de 

minimização de custos gerou um menor valor total da reforma, porém um valor total 

futuro da floresta também menor, enquanto o modelo de maximização de 

desenvolvimento da floresta gerou valores futuros superiores, enquanto despendia 

de maior investimento para a reforma. Cabe dizer que foi realizada uma análise de 

sensibilidade, reduzindo o volume ganho pelo segundo modelo apresentado, a fim 
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de se saber a até que ponto tal modelo ainda geraria maiores valores oriundos da 

floresta, caso o IMA fosse reduzido. Assim, verificou-se que se o volume real estiver 

entre 90 e 100% do estimado, ainda o modelo de maximização resulta em maiores 

ganhos.  

Os autores concluem que a metodologia aplicada é satisfatória e que ambas 

as funções são viáveis, dependendo da política adotada pela empresa. Além disso, 

é citado que a tomada de decisão pode ser aprimorada com dados a respeito do 

desenvolvimento da espécie após a utilização de cada tecnologia, resultando em 

uma análise econômica mais precisa.  

Nesse caso, nota-se a utilização da Programação Linear como ferramenta 

para otimização do manejo de uma floresta, facilitando a tomada de decisão do 

responsável por tal atividade, uma vez que reduz o número de possibilidades a 

serem executadas para cada área a apenas duas para a área total. Também é 

notável que os autores utilizaram de diferentes FO para comparação das 

possibilidades a serem realizadas, o que veremos a frente que é uma prática comum 

ao se utilizar a PL para geração de cenários. 

 

3.1.4 Estratégias de regulação de povoamentos de Pinus elliottii e Pinus taeda 

utilizando programação linear 

 

Utilizando de metodologia semelhante a Rodriguez e Lima (1985), a 

dissertação de mestrado redigida por Fiorentin (2016) apresenta um estudo que 

objetiva planejar a produção florestal, realizando o agendamento da colheita de 

povoamentos de Pinus elliottii e Pinus taeda. Quanto ao uso da Programação Linear 

para a resolução do problema, o autor adotou diferentes estratégias de otimização 

para regulação. Junto a isso, foi objetivado realizar uma classificação das áreas 

estudadas em relação a sua produtividade, concomitante a um ajuste e análise de 

modelo de afilamento. 

Para a realização da classificação de sítio, foi explicitado a utilização de 

regressão não-linear, seguido pelos testes para sua verificação. Quanto ao modelo 

de afilamento, o autor utilizou de um polinômio de 5° grau para sua realização, 

sendo tal modelo também sujeito a diferentes testes.  
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Baseado na busca por diferentes estratégias de otimização, o autor recorreu 

a quatro Funções Objetivo possíveis de serem utilizadas, sendo que o mesmo afirma 

ter utilizado do Modelo Tipo I para a formulação destas, como mostra a seguir:  

I. FO de maximização, a qual visava o maior retorno de volume oriundo 

das florestas. 

II. FO de maximização, a qual visava o maior retorno financeiro oriundo 

das florestas, utilizando-se o Valor Presente Líquido (VPL) da mesma 

como parâmetro.  

III. FO de minimização, a qual visava a menor oscilação da produção 

anual máxima e mínima da floresta. 

IV. FO de minimização, a qual o objeto era os desvios absolutos da 

produção volumétrica total dos sortimentos dos talhões entre anos 

consecutivos. 

Cabe dizer que todos os modelos apresentados utilizaram de valores de 

volume e preço referentes a classes de sortimento, tendo cada uma dessas classes 

seu estoque, demanda e valor monetário respectivos. 

Para a resolução de tais Funções Objetivo, foram considerados alguns 

parâmetros referentes ao manejo adotado pela empresa proprietária das florestas, 

como desbastes aos 10, 15 e 20 anos, podendo estes variar 2 anos para mais ou 

para menos, e corte raso de 24 a 26 anos, podendo este ter variação de ±1 ano. 

Fiorentin (2016) cita que foi criado um Manejo de Exceção (ME) para as áreas com 

idade superior a 27 anos, a fim de que não gerassem possíveis problemas 

operacionais ao serem selecionadas integralmente para o abate no primeiro ano, 

então foi disposto que estas áreas deveriam sofrer corte raso em até 12 anos. 

Quanto às restrições, o autor inicia citando a de área máxima, no qual cada 

unidade manejada não pode exceder sua área total. Em sequência, é demonstrada 

a restrição de demanda industrial, no qual o volume anual colhido tinha de ser 

suficiente para atender tal demanda, considerando os sortimentos utilizados.  Junto 

a isso, as duas FO de minimização tiveram restrições específicas, a fim das mesmas 

atenderem seu objetivo. 

Como resultado, Fiorentin (2016) apresenta que todas as FO resultaram em 

soluções factíveis e que para cada estratégia de regulação houve uma diferente 

condução da floresta. Um exemplo disto são as FO de maximização, as quais 

obtiveram que a partir do ano 28 do horizonte de planejamento a área integral da 
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empresa submetida ao Manejo Padrão (MP), o que representa a forma ideal de se 

conduzir a floresta. Em contrapartida as FO de minimização obtiveram valores 

diferentes, uma vez que o Manejo Padrão foi atingido aos 24 anos do horizonte de 

planejamento. 

O autor dispõe a diferença acima descrita de forma gráfica, utilizando de 

uma figura (FIGURA 2) que ilustra as distinções de manejo das áreas de Pinus 

taeda (PT), Pinus elliottii (PE) e Manejo de Exceção (ME) ao longo do tempo, que 

resultam no Manejo Padrão (MP). 

FIGURA 2 - PORCENTAGEM DE ÁREA DOS POVOAMENTOS DE Pinus spp. POR REGIME DE 
MANEJO E PARA CADA FUNÇÃO OBJETIVO 

 

FONTE: FIORENTIN (2016, p. 70). 

 

O autor também cita que, apesar de todas as funções serem capazes de 

regular a floresta, as FO de minimização obtiveram resultados de produção 

volumétrica mais homogêneos quando comparadas com aquelas de maximização, 

especialmente nos primeiros anos do horizonte de planejamento. 

Fiorentin (2016) conclui que a programação linear apresentou resultados 

satisfatórios e que esta pode ser utilizada como técnica de auxílio ao planejamento 

da produção florestal. Adicionalmente, o autor recomenda o manejo que minimiza os 
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desvios absolutos da produção dos sortimentos, uma vez que este evita a ocorrência 

de problemas operacionais oriundos de uma grande área a ser manejada em um 

curto período de tempo. 

 

3.1.5 Influência de diferentes funções objetivo em modelos de regulação florestal 

 

Também utilizando de comparação de Funções Objetivo, há o artigo 

realizado por Carvalho et al. (2016), o qual objetivou demonstrar o efeito da 

utilização de diferentes funções objetivo na regulação de florestas. 

Os autores citam que seus dados são compostos de 10 unidades florestais, 

sendo um desses obtido de uma empresa florestal e as demais obtidas através de 

simulações. Também é citado que cada uma dessas florestas tem sua área total, 

estrutura etária e distância dos talhões à fábrica distintos. 

 Em seguida, são demonstradas as quatro Funções Objetivo utilizadas pelos 

autores, dispondo do modelo Tipo I de PL, que estão explicitadas abaixo: 

I. FO de maximização da produção; 

II. FO de maximização do Valor Presente Líquido (VPL) da Floresta; 

III. FO de minimização do Custo Total (CT); 

IV. FO de minimização do Custo Médio de Produção (CMP). 

As restrições utilizadas são referentes ao uso máximo de área de cada 

talhão, bem como restrições de demanda máxima e mínima e restrições de 

regulação da produção da área para a próxima rotação. 

Os autores afirmam que apenas para duas florestas os modelos 

apresentaram soluções não viáveis, sendo ambos cenários decorrentes de 

características intrínsecas das florestas. No primeiro caso, a floresta apresentava 

indivíduos com idade muito jovem, não sendo possível o atendimento da demanda 

mínima em um ano específico do horizonte de planejamento. Nesse caso a solução 

encontrada foi a de diminuir a demanda para o ano em que o problema acontecia. 

No segundo caso, ocorreu o oposto do problema mencionado, a floresta tinha 

indivíduos com idade mais avançada e, por consequência, a demanda nos anos 

iniciais foi maior do que a demanda máxima proposta. Para a resolução deste 

problema decidiu-se alterar as idades de corte, podendo a floresta ser regulada em 

14 anos. 
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Em sequência os autores dispõem dos resultados obtidos, explicitando as 

diferenças obtidas com cada um deles. Como exemplo, pode-se citar que os 

métodos que minimizaram custos apresentaram a área média de florestas a serem 

abatidas menores quando comparadas com os modelos de maximização de VPL e 

produção, sendo que estes dois últimos apresentaram valores próximos deste 

parâmetro.  

Outras tendências observadas por Carvalho et al. (2016) que podem ser 

descritas são a respeito dos dois modelos de maximização, que tendem a ter uma 

área de corte, volume e custo de produção médios anuais maiores, assim como 

menor idade média de corte se comparados com os dois modelos que visam a 

minimização. Já os modelos de minimização apresentam comportamento inverso ao 

disposto. 

Os autores finalizam concluindo que os modelos utilizados atenderam aos 

objetivos propostos, citando as peculiaridades de cada modelo e afirmando que a 

adoção deles depende dos objetivos visados pela empresa manejadora das 

florestas, uma vez que os resultados oriundos de tais modelos são 

significativamente distintos. 

Quanto à utilização da PL, é possível realizar um comparativo entre o estudo 

de Carvalho et al. (2016) e a dissertação escrita por Fiorentin (2016), uma vez que 

ambos utilizam da técnica com o objetivo de se obter uma floresta regulada, 

comparando quatro Funções Objetivo diferentes. Porém é notável que mesmo com 

tais semelhanças houveram diferentes FOs, o que acarretou diferentes resultados. 

Tal fato pode ser utilizado para demonstrar as inúmeras possibilidades atreladas ao 

uso da PL e como esta serve de apoio à tomada de decisão. 

 

3.1.6 O método das restrições na solução de um problema de planejamento florestal 

multiobjetivo 

 

O trabalho escrito por Silva et al. (2006) visou a apresentação de uma 

metodologia para a solução de problemas no planejamento florestal quando se 

considera múltiplos objetivos.  

Para a realização do trabalho, os autores se embasaram em um problema 

hipotético anteriormente proposto, no qual é visado a regulação de uma floresta 

equiânea em um período de oito anos, sendo tal floresta alvo de diversas funções 



29 

 

 

objetivo visando o máximo retorno econômico, minimização de desvios de produção 

por período e maximização do uso de mão-de-obra. 

 Os dados utilizados levaram em consideração o número de povoamentos, 

idade e área dos mesmos, bem como uma demanda pré-estabelecida anual oriunda 

da floresta. 

Foi considerado um cenário inicial, que seria referente à maximização do 

VPL da floresta, com restrições referentes à área máxima de corte, demanda 

mínima, exigência da regulação florestal e mão-de-obra disponível. 

Em seguida, os autores informam que devido à limitação do programa 

utilizado para realizar os cálculos de otimização, o qual permite a utilização de 

apenas um parâmetro para otimização, foi utilizado o artifício da transformação de 

cada um dos objetivos em restrições, aplicando tais restrições nos modelos que não 

visam sua otimização na função objetivo. Como resultado de tal artifício, foram 

gerados diferentes cenários, que, segundo os autores, auxiliam o gestor florestal no 

processo de tomada de decisão, permitindo também a avaliação de cada modelo, 

comparando-o com os demais. 

Como resultado da comparação dos diferentes cenários, foi notada uma 

relação inversa entre os objetivos de maximização de produção e minimização dos 

desvios de demanda durante o horizonte de planejamento, no qual o aumento do 

lucro é concomitante com os maiores desvios de demanda, assim não é possível a 

realização de um manejo que atenda ambas FO. No artigo também é disposto um 

gráfico (FIGURA 3) que demonstra a fronteira ótima encontrada da interação entre 

tais parâmetros, facilitando o tomador de decisão encontrar um ponto de equilíbrio 

entre as variáveis. 

 

FIGURA 3 - INTERAÇÃO ENTRE O LUCRO E O DESVIO DA DEMANDA 
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FONTE: SILVA et al. (2006, p. 46). 

 

Conjuntamente é citado como a decisão tomada pode influenciar o manejo, 

no qual dependendo do objetivo escolhido as estratégias de corte podem ser 

totalmente diferentes. Ainda, é apresentada como vantagem do uso desse método 

em relação ao tradicional, a melhor visualização das mudanças oriundas das 

estratégias, ocasionadas pela adoção de um objetivo. 

Silva et al. (2006) concluem que o planejamento através de múltiplos 

objetivos se mostrou viável, apresentando maior flexibilidade e visão mais 

abrangente e detalhada ao tomador de decisão, sendo superior se comparado com 

os modelos que utilizam apenas um objetivo. 

O trabalho em questão é relevante à aplicação prática da PL, pois ele ilustra 

as limitações do método, que apenas aceita a otimização de um parâmetro, e quais 

são as medidas para contornar tais limitações. Também é proveitosa a explicação 

realizada sobre relação inversa de objetivos visados, como no caso do desvio da 

demanda e aumento de lucro, assim expõe a importância do tomador de decisão 

responsável pelo manejo da floresta o qual caberá selecionar um objetivo em 

detrimento de outro. 

 

3.1.7 Problemas com o uso de programação linear com posterior arredondamento 

da solução ótima, em regulação florestal 

 

Com abordagem diferente, há o artigo escrito por Silva et al. (2003), que 

objetivou a avaliação do arredondamento de resultados oriundos do uso da 

Programação Linear, dando ênfase em um cenário de regulação de florestas 

equiâneas. 

A base de dados para a realização do trabalho foi um exemplo de empresa 

que visa a regulação de uma área em 8 anos, maximizando o retorno econômico, 

medido através do Benefício Periódico Equivalente (BPE).  

Em seguida, os autores demonstram a resolução do problema através do 

uso do Modelo Clássico de Programação Linear, explicando que tal modelo, sem 

restrições específicas, pode gerar cenários otimizados nos quais unidades de 

manejo são subdivididas, adotando um regime diferente para cada parcela da 
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mesma. As restrições utilizadas em tal modelo foram referentes à área máxima 

possível a ser colhida e demanda mínima.  

Com base nos resultados obtidos do modelo acima, Silva et al. (2006) 

discorrem que muitas vezes os mesmos, apesar de otimizados, são inviáveis 

operacionalmente, devido a maior fragmentação dos talhões. Frente a este 

problema, é citado que algumas empresas arredondam o valor ótimo por unidade de 

manejo, normalmente utilizando o maior valor entre as apresentadas nos resultados. 

Assim, a unidade de manejo passa a ter apenas um regime de manejo, facilitando a 

operacionalização na mesma.  

Uma terceira opção é apresentada no artigo, esta utilizando o modelo de 

Programação Linear Inteira (PLI), a qual a modelagem é muito similar ao Modelo 

Clássico, porém este modelo utiliza de variáveis binárias, a fim de que cada unidade 

de manejo seja considerada integralmente, sem a possibilidade de uma unidade ter 

dois regimes de manejo diferentes. A FO é alterada para o funcionamento do 

modelo com tal restrição de uso, já as restrições apresentadas são as mesmas, com 

a adição de restrições que consideram os talhões em sua integridade. 

O resultado do modelo clássico cumpriu as restrições e objetivos impostos, 

porém a maioria das unidades de manejo foram particionadas, representando um 

grande empecilho do ponto de vista operacional. O cenário que utilizou do 

arredondamento dos resultados apresentou maiores problemas, como não 

atendimento da demanda mínima em alguns anos e ter demanda superior a máxima 

estipulada em outros. Também foi notável a diminuição do lucro. 

O modelo de PLI resultou em cenário no qual as restrições são atendidas e é 

gerada uma área sem unidades de manejo particionadas. Os autores citam que 

dentre todas as unidades de manejo no horizonte de planejamento, apenas uma 

coincidiu o resultado do modelo de arredondamento com o que utilizou PLI. Tal fato 

é usado para provar a fragilidade do modelo de arredondamento. Ainda é citado que 

o resultado da FO do modelo clássico foi superior quando comparado ao de PLI, o 

que foi esperado, uma vez que a restrição de integralidade dos talhões adicionada 

foi considerada como forte. Também é citado que o modelo clássico apresenta 

menores desvios de produção.  

É concluído que o modelo de arredondamento citado não é recomendado, 

uma vez que este pode levar a solução que não atende ao objetivo e restrições. Tal 
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modelo é passível de substituição pelo modelo que considera variáveis inteiras, uma 

vez que este atendeu a todas as restrições. 

 

3.1.8 Influência da taxa de juros e do preço da madeira em modelos de regulação 

florestal 

O artigo escrito por Carvalho et al. (2015) realiza uma abordagem com 

direcionamento a fatores econômicos da floresta, objetivando a análise da influência 

da taxa de juros e do preço da madeira na utilização de modelos tipo I em regulação 

florestal. 

Os autores utilizaram dados oriundos de 10 povoamentos florestais como 

base de dados, tendo cada um destes povoamentos características distintas de área 

e classes de distribuição, mas todas sendo divididas em 100 unidades de manejo. 

As duas Funções Objetivo utilizadas para a simulação de cenários foram 

ambas de maximização, sendo a primeira relativa ao Valor Presente Líquido (VPL) e 

a segunda relativa à produção volumétrica. As restrições de ambos os modelos 

foram referentes ao uso máximo de área de cada unidade de manejo e restrições de 

demanda mínima e máxima. 

O modelo de maximização do VPL, utilizou para o cálculo da renda oriunda 

da floresta as variáveis referentes ao preço da madeira e a taxa de juros. Em 

sequência, é demonstrado que os autores utilizaram de 3 taxas de juros e preços de 

madeira diferentes, resultando em nove combinações para cada povoamento, 

originando um total de 90 modelos diferentes de maximização de VPL. 

Como resultados, obteve-se que o manejo para uma floresta indivíduos 

médios muito jovens e outra com indivíduos médios com idade avançada foram 

necessários fazer ajustes nas formulações dispostas no parágrafo acima, afim de 

ser possível a aplicação do modelo. 

Adicionalmente, Carvalho et al. (2015) afirmam, após análise, que o preço 

da madeira tem maior influência no cálculo do VPL, quando comparado à taxa de 

juros. Também é citado que com o aumento da taxa de juros e/ou preço da madeira, 

os modelos de maximização do VPL tendem a se aproximar com os de maximização 

de produção. Também é exemplificado que em alguns modelos a variação tanto da 

taxa de juros quanto do preço da madeira resultaram em pouca ou nenhuma 

variação no resultado, tal fato é explicado pelas restrições de demanda impostas, 

estas funcionando como “gargalo” para os modelos em questão. 
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Resumidamente, o trabalho apresenta o uso da PL com indicadores 

econômicos, o que pode ser interessante a ser feito, uma vez que dentre os 

objetivos do manejo está o retorno financeiro da floresta. A utilização em especial é 

pertinente pois auxilia a formação de cenários de preço e taxa de juros, o que é um 

fator que varia durante o horizonte de planejamento florestal. 

 

3.1.9 Uso da programação linear na identificação de estratégias ótimas de regulação 

florestal considerando mix de consumo 

 

Santos (2012) redigiu um trabalho que objetiva o uso da programação linear 

para a maximização da produção, bem como a regulação de uma floresta, utilizando 

de critérios múltiplos referentes a diversos setores florestais. 

Como base para a aplicação, o autor utiliza de diferentes combinações de 

espécies, denominados “mix”, que serão usadas como restrições posteriormente. 

Também foram gerados 10 cenários para a aplicação dos modelos, estes variando a 

quantidade de produto e madeira demandada, bem como o mix e a origem da 

madeira. 

As restrições impostas a 9 cenários foram referentes ao atendimento da 

demanda mínima, a utilização do arranjo proposto por seu respectivo mix e a 

realização da regulação florestal. Apenas um cenário teve outras 3 restrições 

adicionadas as citadas acima, sendo estas a respeito da limitação de plantio, 

limitações de colheita de madeiras não certificadas, atividades referentes a 

certificação FSC, e limite de implantação florestal anual. 

Dos 9 modelos com restrições similares, apenas um dos que tinham menor 

restrição referente a demanda industrial apresentou sustentabilidade da produção. 

Os demais tiveram diversos impedimentos referentes às restrições impostas. Muitos 

modelos não atingiram a demanda mínima nos anos iniciais do horizonte de 

planejamento devido à alta demanda imposta ou devido a fatores intrínsecos a seu 

mix e disponibilidade das espécies componentes de tal mix. É notável a tendência 

presente em todos os modelos em que ao longo do horizonte de planejamento há a 

substituição das espécies menos produtivas, resultando em uma menor 

diversificação, respeitando as restrições impostas pelo mix de consumo. 
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Curiosamente o modelo que mais apresentou restrições foi um dos 2 

modelos que apresentou viabilidade, mostrando que não necessariamente a adição 

de restrições acarreta em eventuais impossibilidades de cálculo. 

Santos (2012) finaliza citando o grande potencial de uso da PL em 

problemas complexos, auxiliando na tomada de decisão, também afirmando o 

sucesso apresentado pelo modelo no caso em questão, mesmo com este 

apresentando um período de até 5 anos para a regulação começar a apresentar 

vantagens. 

Tal trabalho é útil por apresentar um cenário mais restrito de manejo 

florestal, no qual é possível atrelar a utilidade dos modelos de PL, já que muitos 

resultados não cumpriram todas as restrições mesmo com o uso de técnicas 

matemáticas e computacionais, sendo exponencialmente mais difícil de tal atividade 

ser realizada apenas com o raciocínio humano. 

 

3.1.10 Efeito das restrições espaciais de adjacência no Planejamento florestal 

otimizado 

 

O artigo realizado por Gomide, Arce e Silva (2010), aborda diferentes 

restrições em um modelo de PL, objetivando a introdução de restrições espaciais de 

adjacência por área e unidade de talhão, referentes a atividade de colheita florestal. 

Também foi objetivada a comparação dos resultados obtidos com o manejo 

tradicional realizado. 

Foram utilizados dois tipos de modelo de restrição, sendo o primeiro do tipo 

ARM (Area Restriction Model), o qual permite o corte de talhões vizinhos até um 

limite de área, sendo adotados dois diferentes cenários, um considerando um limite 

de 50 ha e outro de 70 ha. O segundo modelo, mais restritivo, foi o URM (Unit 

Restriction Model), o qual não permite a colheita de dois talhões adjacentes. Assim, 

foram utilizados de 3 cenários com tais restrições, que utilizaram da Programação 

Linear Inteira para sua resolução. Tais cenários foram comparados com um 4º que 

não utiliza do manejo espacial. 

Cabe dizer que a utilização de tais modelos de restrição espacial se dá por 

benefícios ambientais decorrentes da dispersão espacial da atividade de colheita, 

como redução da erosão e proteção da fauna. 
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Os dados usados para a modelagem foram referentes à produção 

volumétrica em um horizonte de planejamento, considerando uma taxa de juros 

estipulada. Também foram adotados critérios rigorosos quanto à vizinhança de 

talhões, afim de se garantir um resultado que expresse a realidade em campo. 

A função objetivo utilizada foi uma de maximização visando o VPL. Quanto 

às restrições, em todos os cenários foi demandada a estabilização da produção, 

visando um fluxo contínuo de madeira, dentro de um limite de demanda mínima e 

máxima por período. Também foi estipulado um intervalo limite de idade para corte 

do talhão, sendo que ao final do horizonte de planejamento a área deve estar 

regulada. Também há as restrições específicas referentes ao objetivo do trabalho, 

como a utilização de variáveis binárias para a escolha de talhões. 

Os resultados obtidos pelos autores demonstraram que a restrição URM 

gerou 3 vezes mais restrições (250) que o cenário testemunha, sendo tal número 

ainda maior para as restrições de adjacência tipo ARM, totalizando 422 restrições 

para o cenário ARM com limite de 50 ha e 580 para o cenário ARM com limite de 70 

ha. Tal fato se dá pelo aumento da área total possível de ser enquadrada em tal 

restrição. 

O VPL obtido dos modelos de restrição de área foi inferior ao do cenário 

testemunha, resultado também observado no volume total colhido, o que é 

justificado pela maior dispersão da atividade de colheita, o que aumenta custos 

relacionados à construção de estradas. 

É concluído que o modelo de planejamento espacial florestal é viável, 

mesmo com as reduções de VPL. A tendência observada é que o aumento da área 

de restrição no modelo ARM é concomitante ao aumento da produção, já o modelo 

URM é mais restritivo, sendo isso demonstrado pela redução do VPL e produção 

volumétrica. 

Mais uma vez é possível citar a versatilidade do uso da PL. No caso em 

questão, isso se dá pela adição de restrições de área de colheita junto a outras 

restrições já citadas em outros trabalhos, já que era de interesse da empresa 

manejadora da área. Junto a isso, fica clara a complexidade do problema pela 

ilustração do número de restrições, que seriam um empecilho ao cálculo meramente 

humano. 

 



36 

 

 

3.1.11 Alternativas de planejamento para a exploração florestal 

 

Dentro do tema de manejo florestal, ainda há a publicação redigida por 

Fernandes et al. (2013) que objetivou a apresentação de um método de apoio ao 

planejamento e na alocação de recursos, sendo utilizados cenários para tal. Mais 

especificamente, o trabalho objetivou identificar o caminho crítico e as atividades 

“gargalo”, bem como a delimitação do número de equipes necessárias para a 

realização das atividades da cadeia de exploração de madeira nativa. 

Cabe dizer que o trabalho utilizou da pesquisa operacional, por meio de 

técnicas de Program Evaluation and Review Technique (PERT) e Critical Path 

Method (CPM), para encontrar os resultados referentes à exploração de madeira 

nativa. Tal tema tem grande aplicabilidade, pois a área explorada tem limitações 

quanto à época em que é possível realizar tais atividades, devido a períodos de 

intensas chuvas. 

Os autores utilizaram como base de dados o volume total estimado da área, 

a quantidade de estradas e número de pátios de estocagem. Conjuntamente, as 12 

atividades necessárias para o manejo, também usadas como objeto de estudo, 

foram fornecidas pela empresa responsável por tal atividade para a aplicação no 

modelo. 

Os autores utilizaram de quatro cenários para a resolução do problema. O 

primeiro destes teve finalidade de identificação das atividades gargalo, do caminho 

crítico e do tempo total de atividade. Para tal este utilizou de apenas uma equipe 

para a realização das 12 atividades necessárias para a exploração florestal. 

O segundo cenário foi uma demonstração da aplicação manual dos dados 

encontrados no PERT/CPM, a fim destes se encaixarem no limite de dias para a 

realização do manejo, que era 168. 

Os cenários 3 e 4 visaram a minimização do número de equipes, estes 

variando nas restrições de duração das atividades, no qual o cenário 3 admitia 

números não inteiros em tal parâmetro, enquanto o cenário 4 não admitia. 

A Função Objetivo nos dois últimos cenários foi referente à minimização da 

soma do número de equipes nas diferentes atividades. 

 As restrições foram relativas ao tempo máximo dispendido, ao 

sequenciamento de atividades, além da condição de não negatividade e a restrição 

de número inteiro de equipes, para o caso do cenário 4. Uma outra restrição foi 
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referente a concomitância de algumas atividades, que no caso não necessitariam 

esperar o término de suas atividades predecessoras para seu início.  

O resultado do cenário 1 explicita que são necessários 1000 dias totais de 

trabalho, caso se utilize apenas uma equipe para todas as atividades, e com base 

nesse dado o resultado do cenário 2 pode ser calculado dividindo o número de dias 

pelo prazo máximo estipulado, chegando a conclusão de que são necessárias 6 

equipes em cada atividade. 

O cenário 3 resulta em 22,63 equipes a serem empregadas, porém os 

autores citam que modelos como o citado devem ser utilizados com cautela, pois o 

arredondamento da solução final pode não representar a melhor técnica a ser 

empregada na realidade, sendo este modelo não recomendado. Similarmente o 

cenário 4 chega a soluções factíveis, porém com um valor um pouco acima do 

anterior, resultando em 25 equipes totais. Isso se dá pela restrição adicional 

imposta, porém essa gerando uma confiabilidade maior, podendo tal valor ser 

aplicado na realidade. 

A figura abaixo (FIGURA 4) demonstra a variação entre os cenários. 

 

FIGURA 4 - VARIAÇÃO DO NÚMERO DE EQUIPES POR CENÁRIO 

 

 

FONTE: FERNANDES et al. (2013). 

 

Com isso, Fernandes et al. (2013) concluem que os modelos utilizados 

permitiram o planejamento da exploração no período proposto. Também é citado 

que apenas 2 das 12 atividades não foram incluídas no caminho crítico, o que 

demonstra a importância da realização de um bom planejamento de tais atividades, 

uma vez que muitas destas são dependentes de suas antecessoras.  

O trabalho em questão demonstra uma aplicação da PL direcionada a 

otimização de atividades operacionais a serem utilizadas. É possível então afirmar 

que a Programação Linear ajuda tanto na escolha ótima das áreas a serem 

manejadas quanto nas próprias atividades referentes ao manejo, utilizando-se de 

modelos diferentes para tal.  
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3.2 UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR NO TRANSPORTE E LOGÍSTICA 

FLORESTAL 

 

3.2.1 Minimização de custos de transporte florestal com a utilização da programação 

linear 

 

Berger et al. (2003) realizaram um estudo utilizando da programação linear 

voltado ao setor de otimização de transporte, objetivando o levantamento de dados 

referentes aos custos do transporte florestal, para a então utilização desses na 

formulação de um modelo de minimização. Os dados levantados foram referentes a 

uma frota de caminhões e suas características, bem como os trajetos que a frota 

realizaria e a demanda dos diferentes sortimentos provenientes da floresta. 

A função objetivo utilizada visou minimizar da soma de todos os custos de 

deslocamento dos diferentes caminhões às distintas áreas de coleta de madeira. 

Quanto às restrições foram referentes à quilometragem máxima percorrida por cada 

caminhão e volume mínimo mensal demandado, sendo que esta última teve de ser 

adaptada, pois os valores propostos incialmente eram muito restritivos, 

impossibilitando a existência de qualquer solução viável. 

Como resultado do uso da PL, os autores obtiveram um aumento teórico de 

22,7% de produção em comparação aos dados reais com um concomitante aumento 

de custo, sendo este não tão expressivo quanto o aumento em produção. 

Comparando-se os custos relativos à produção (R$/m³ estéreo), os autores afirmam 

que o modelo propõe um arranjo 18,33% mais barato em relação ao usado 

atualmente pela empresa. Porém é citado que tal valor ótimo é condicional a 

utilização de três carregadores florestais. Tal fato faz com que o modelo não abranja 

todas as restrições, uma vez que a empresa possui apenas duas unidades da 

máquina citada. 

Por fim, Berger et al. (2003) concluem afirmando que a metodologia utilizada 

pode ser empregada em cenários similares, afim de suportar a tomada de decisão. 

Também é citado que a variação da função objetivo de minimização para 

maximização é possível, dependendo da meta a ser alcançada. Assim como é citado 

que para a aplicação do modelo em questão é necessária a utilização do terceiro 

carregador, citado anteriormente. Como possível resolução para tal problema, os 
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atores citam que o dinheiro economizado pode ser utilizado para a locação ou 

compra de tal maquinário. 

 

3.2.2 Pesquisa operacional na minimização de custos de transporte florestal 

 

Similarmente, o artigo escrito por Lachini et al. (2018) utilizou da ciência que 

abrange a Programação Linear, denominada de Pesquisa Operacional (PO), 

objetivando a minimização de custos do transporte de madeira de uma empresa 

florestal. Para a realização do trabalho, os autores citam que utilizaram de cenários 

de produção, realizando uma otimização para cada um destes.  

Também é citado que os responsáveis levantaram dados diversos sobre os 

caminhões componentes da frota da empresa em questão, referentes aos custos 

fixos e variáveis, além da eficiência operacional de cada um deles. Em seguida, tais 

dados foram utilizados para gerar os parâmetros utilizados na FO e restrições. 

Cabe dizer que por visar à otimização de número de viagens por cada 

caminhão, os autores utilizaram de Programação Linear Inteira, uma vez que não é 

possível a realização de viagens fracionadas. A Função Objetivo utilizada visou 

minimizar o custo de deslocamento da frota, multiplicando o custo de deslocamento 

de cada caminhão por cada distância total de ida dos mesmos à fazenda e volta 

para a serraria.  

Foram geradas restrições referentes a utilização máxima de cada caminhão, 

em horas mensais, levando-se em consideração fatores como grau de utilização e 

capacidade de carga. A restrição seguinte relacionou que o transporte deveria 

atender uma demanda mínima da serraria por mês e a última restrição foi a que 

explicitou a utilização de números inteiros para cálculos.  

Como resultado o modelo utilizado mostrou ser satisfatório, uma vez que 

este propôs resultados condizentes nos cenários de baixa, média e alta produção 

propostos, mesmo quando confrontado com a realidade. Assim, Lachini et al. (2018) 

concluíram que o modelo pode ser utilizado como ferramenta de tomada de decisão 

e que este atendeu aos objetivos propostos de otimização da frota de caminhões no 

transporte de madeira da empresa. 

O caso em questão é útil para demonstração da importância de um 

levantamento de dados confiáveis para utilização como entrada em modelos de 

Programação Linear. 
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Tanto o artigo em questão quanto o de Berger et al (2003) anteriormente 

citado servem como exemplo do potencial impacto que a otimização de um setor 

como o de transporte pode gerar. Isso se dá uma vez que dentro da matriz de custos 

do setor florestal, o transporte ocupa posição de destaque, chegando a corresponder 

por até 50 % do custo total da madeira posta na unidade consumidora (RESSEL 

FILHO, 2011). Assim uma otimização mesmo que pequena em termos percentuais 

impacta positiva e grandemente a balança financeira dos responsáveis pela 

atividade e sua cadeia produtiva. 

 

3.2.3 Minimização dos custos de transportes rodoviário florestal com o uso da 

programação linear e otimização do processo 

 

Outro trabalho com abordagem similar é escrito por Lacowicz et al. (2002), 

que objetivou a minimização de custos de transporte e otimização do tempo 

despendido em cada fase do ciclo do transporte. 

A base de dados usada para a otimização abrange diversos fatores da 

colheita, como as medidas de seccionamento das toras para transporte, número e 

composição da frota de caminhões e distância das fazendas até a unidade fabril, 

sendo esta distância separada para as seções de estrada de chão e pavimentada. 

No estudo de tempo realizado foram obtidas 17 fases referentes à ida do 

caminhão até a fazenda (5 fases) e a volta (12 fases). Já quanto aos custos, foram 

obtidos os custos fixos e variáveis da operação de transporte. 

A Função Objetivo modelada foi de minimização da soma dos custos fixos e 

variáveis da atividade de transporte. As restrições foram quanto à capacidade de 

carga e demanda mínima diária da indústria, no qual a soma da capacidade máxima 

de transporte de cada caminhão deve atender o mínimo requerido pela indústria. 

Também foram adicionadas restrições de uso máximo dos caminhões, de 

disponibilidade de madeira por fazenda e de comprimento da madeira transportada. 

Conjuntamente foi adicionada uma restrição que estipulava uma carga 

horária mínima de uso de um caminhão, visando à eliminação dos caminhões em 

excesso. 

Como resultados, Lacowicz et al. (2002) obtiveram que das 17 atividades 

que compunham o transporte, 6 representavam cerca de 90 % do tempo total 

despendido, sendo estas otimizadas e as 11 demais descartadas. 
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Para melhor comparação dos resultados foram utilizados de 3 cenários, 

sendo o primeiro a atual situação da empresa alvo do estudo. O segundo cenário 

visou a otimização sem o uso de grandes investimentos. Já o terceiro utilizou de 

maiores investimentos, como troca de carregadores e manutenção da rede viária. 

Os resultados demonstraram que ambos cenários otimizados reduziram 

consideravelmente a frota de caminhões utilizados, optando por caminhões com 

maior capacidade de carga. Alguns indicadores como quantidade média 

transportada por veículo, renda bruta e custos fixos e variáveis também se 

apresentaram melhores nos cenários otimizados. Cabe dizer que o aumento dos 

custos não repercutiu negativamente no resultado final, uma vez que a produtividade 

média também foi incrementada. 

Realizando a análise financeira, obteve-se que os custos totais médios são 

superiores a receita total média. Tal déficit está presente em todos os cenários, 

sendo reduzido nos cenários otimizados. 

Lacowicz et al. (2002) concluem que devido ao déficit apresentado, a 

empresa tem tendência à falência ao longo prazo, porém tal cenário pode ser adiado 

pela adoção de ambos cenários, sendo o cenário 2 mais interessante por 

proporcionar grande retorno e baixo investimento. 

O estudo em questão auxilia a retratar a PL como boa ferramenta de 

otimização dentro de parâmetros reais, ou seja, a solução completa de problemas 

não é garantida. Também é interessante relevar a análise financeira realizada, pois 

esta complementa o modelo de PL, servindo como base para uma tomada de 

decisão mais abrangente e precisa. Assim, é recomendado o uso de outras 

ferramentas para cada caso específico no setor florestal, não se limitando ao uso da 

PL. 

 

3.3 UTILIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR NO MELHORAMENTO GENÉTICO 

FLORESTAL 

 

3.3.1 A programação linear como ferramenta para seleção de árvores matrizes de 

Eucalyptus grandis para polpação kraft-aq 

 

O artigo escrito por Barreiros et al. (2002), utilizou da programação linear 

para uma abordagem até então inédita, segundo os autores, na qual foi objetivado a 
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geração de um modelo com a capacidade de otimizar, tanto em qualidade como em 

quantidade, a produção de madeira e de polpa para a utilização nas indústrias do 

setor. 

Inicialmente os autores selecionaram 64 indivíduos com boas características 

fenotípicas, então foram levantados dados sobre esses indivíduos sendo os mesmos 

analisados quanto a suas propriedades físicas e químicas, a fim de se obter dados 

relevantes ao processo de polpação industrial. 

Quanto ao modelo de PL utilizado, a Função Objetivo escrita foi uma de 

maximização de Massa seca de polpa (Msp), medida em toneladas, a fim de se 

otimizar a produção da mesma sem gerar um aumento de área plantada atrelada. O 

valor Msp é resultante do somatório do produto de três propriedades de cada árvore, 

sendo estas a Densidade Básica, Rendimento Bruto Gravimétrico da polpação e o 

Volume sem casca necessário de madeira. 

Os autores demonstram que utilizaram 70 restrições, sendo 64 de não-

negatividade e as demais fazendo referência aos limites dos fatores adotados, 

referentes ao processo de polpação. 

Como resultado Barreiros et al. (2002) obtiveram dois cenários. O primeiro 

resultou em um grande valor de toneladas de polpa, porém apenas foram 

selecionadas 3 das 64 árvores, sendo então julgada como uma seleção muito 

restritiva para um programa de melhoramento. Assim, para a formulação de um 

segundo cenário, novas restrições foram adicionadas, visando se obter entre 10 e 12 

árvores. Então, se adicionou uma restrição de que cada árvore poderia no máximo 

ter um volume correspondente a 11% do total, o que resultou na seleção de 11 

árvores. Como síntese da melhoria aplicada pelo método, pode ser demonstrada a 

seguinte tabela (TABELA 2), que mostra os ganhos obtidos pelo uso das matrizes 

selecionadas, comparadas com a média referente às 64 árvores da pré-seleção. 
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TABELA 2 - GANHOS OBTIDOS COM A APLICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO LINEAR NA SELEÇÃO 
DE INDIVÍDUOS PARA O PROCESSO DE POLPAÇÃO. 

 
Ganhos Diferença 

Massa de polpa s.e. (t/ano) 3.001,5 

Dias/ano 12,4 

Volume de madeira (m³/ano) 12.779,070 

Massa de lignina residual (t/ano) 47,1 

Massa de lignina solubilizada (t/ano) 0,0063 

Custo da deslignificação (US$/m³) -1.49 

Custo da deslignificação (US$/árvore) -1.32 

Custo da deslignificação (US$/ t polpa) 8.84 

Número de árvores anuais / t polpa 0,2 

Número de árvores anuais 14.407,1 

Número de hectares anuais 8,6 

 
FONTE: Adaptado de BARREIROS et al. (2002, p. 37). 

 

Barreiros et al. (2002) finalizam citando a importância da análise de diversos 

parâmetros e a interação entre eles em quaisquer objetivos de otimização, além de 

citar a importância da programação linear em si, afirmando que ela gerou resultados 

que seriam impossíveis de obter através de métodos tradicionais de seleção de 

árvores, o que resultou em um aumento de produtividade muito significativo. 

Esse artigo ilustra a potencial aplicação da programação linear em um 

contexto multidisciplinar e a maleabilidade da ciência, sendo relevante reforçar o 

caráter inédito da presente pesquisa, pois reforça os potenciais usos da ciência em 

questão.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente estudo, é possível observar que a utilização da 

programação linear é bastante diversificada, utilizando de diferentes métodos para 

formulação de modelos que podem ser aplicados em diferentes áreas da engenharia 

florestal. 

A área de manejo florestal foi a que apresentou mais resultados similares, 

visando primariamente à regulação de floresta e agendamento da colheita. Ainda 

assim, mesmo com tal semelhança, cada estudo teve sua abordagem única sobre o 

tema. 

Os estudos direcionados ao transporte florestal exemplificam um dos usos 

mais impactantes da Programação Linear. Todos esses visando uma função de 

minimização de custo e/ou tempo, uma vez que que tal atividade é bastante 

onerosa. 

Ainda se obteve o estudo que utilizou da PL para a seleção de árvores 

matrizes para realização de melhoramento genético, sendo o artigo inédito em sua 

área na sua época de publicação, demonstrando uma nova utilização de técnicas de 

PL. 

É notável citar a versatilidade das técnicas de Programação Linear, uma vez 

que, mesmo a maioria dos artigos tendo apresentado abordagens similares, todos 

utilizaram diferentemente de tais técnicas. Tal fato pode ser explicado pelo possível 

conjunto de combinações de variações a serem realizadas, podendo essa ser a 

respeito dos dados utilizados como entrada, a Função Objetivo e as restrições do 

modelo, além de outras variações que podem vir de métodos de comparação dos 

resultados obtidos no modelo. 

Também é de destaque a adaptabilidade dos modelos matemáticos em 

questão, uma vez que esses podem representar quase todos os problemas reais, 

desde que sejam representados em funções lineares. Como sugestão a ser 

implementada, recomenda-se a maior difusão das técnicas de PL no setor florestal, 

se possível direcionado a áreas que apresentem potencial em uso, visando à difusão 

do conhecimento e facilidade nas operações realizadas, incrementando de forma 

total o conhecimento das mesmas. 

Também se recomenda uma normalização da aplicação dos modelos de 

Programação Linear no setor florestal, a fim de padronizar e simplificar a construção 
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destes modelos em cada área aplicada. Cabe dizer que não se recomenda que tal 

normalização seja de caráter impositivo, mas sim descritivo, com o intuito de assistir 

o profissional que esteja elaborando um modelo, para que este abranja os objetivos 

visados. 



46 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSIS, T.; ABAD, J.I.M.; AGUIAR, A. Melhoramento Genético do Eucalipto. In: 
VIEIRA, M.; SCHUMACHER, M. Silvicultura do Eucalipto no Brasil (Ed. 1). Santa 
Maria: Editora UFSM, 2016. p. 217 – 244. 
 
BARREIROS, R.M.; GARCIA, J.N.; CAIXETA FILHO, J.V.; SANSIGOLO C.A. 
Modelo de otimização para seleção de árvores matrizes de Eucalyptus grandis. 
Scientia Forestalis, n. 61, p. 25-39. 2002. Disponível em:  
<https://www.ipef.br/publicacoes/scientia/nr61/cap02.pdf>. Acesso em: 19 maio 
2020. 
 
BARREIROS, R.M.; GARCIA, J.N.; CAIXETA FILHO, J.V.; SANSIGOLO, C.A. 
Programação Linear como Ferramenta para Seleção de Árvores Matrizes de 
Eucalyptus grandis para polpação Kraft-AQ. In: CONGRESO IBEROAMERICANO 
DE INVESTIGACION EM CELULOSA Y PAPEL. Anais, 2000. Disponível 
em:<https://www.researchgate.net/publication/281208402_Programacao_Linear_co
mo_Ferramenta_para_Selecao_de_Arvores_Matrizes_de_Eucalyptus_grandis_para
_polpacao_Kraft-AQ>. Acesso em: 19 maio 2020. 
 
BETTINGER, P.; BOSTON, K.; SIRY, J.P.; GREBNER, D.L. Forest Management 
and Planning. 2. ed. Reino Unido: Academic Press, 2017. Disponível em: 
<https://books.google.com.br/books?id=cHnUDAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=zJf_Td1nA
5&dq=forest%20management&lr&hl=pt-BR&pg=PA1#v=onepage&q&f=true>. Acesso 
em: 30 maio 20. 
 
BERGER, R.; TIMOFEICZYK JUNIOR, R.; CARNIERI, C.; LACOWICZ, P.G.; 
SAWINSKI JUNIOR, J.; BRASIL, A.A. Minimização de custos de transporte florestal 
com a utilização da programação linear. Revista FLORESTA, v.33, n.1, p.53-62. 
2003. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/floresta/article/download/2277/1902>. 
Acesso em: 25 maio 2020. 
 
CARVALHO, K.H.A.; SILVA, M.L.; LEITE, H.G.; BINOTI, D.H.B.; SILVA, L.F. 
Influência de diferentes funções objetivo em modelos de regulação florestal. Revista 
Agro@mbiente On-line, v. 10, n. 4, p. 371-380,. 2016. Disponível em: 
<https://revista.ufrr.br/agroambiente/article/view/3367>. Acesso em: 20 maio 2020. 
 
CARVALHO, K.H.A.; SILVA, M.L.; LEITE, H.G.; BINOTI, D.H.B. Influência da taxa de 
juros e do preço da madeira em modelos de regulação florestal. Pesquisa Florestal 
Brasileira (PFB), Colombo, v. 35, n. 82, p. 143-151, abr./jun. 2015. Disponível em: 
<https://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb/article/view/554>. Acesso em: 22 
maio 2020. 
 
FERNANDES, A. P. D.; GUIMARÃES, P.P.; BRAZ, E.M.; HOEFLICH, V.A.; ARCE, 
J.E. Alternativas de planejamento para a exploração florestal. Revista FLORESTA, 
v. 43, n. 3, p. 339-350, 2013. Disponível em: 
<https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/30955>. Acesso em: 23 maio 2020. 
 



47 

 

 

FIORENTIN, L.D. Estratégias de regulação de povoamentos de Pinus elliottii e 
Pinus taeda utilizando programação linear. 2016. 91 f. Dissertação (Mestrado em 
Engenharia Florestal) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba (PR), 2016. Disponível em: <http://www.floresta.ufpr.br/pos-
graduacao/defesas/pdf_ms/2016/d717.pdf>. Acesso em: 20 maio 2020. 
 
GAMBARO, A. Técnicas de geração de colunas e decomposição de dantzig-
wolfe aplicadas ao problema de planejamento florestal. 2015. 85 f. Dissertação 
(Mestrado em Matemática Aplicada) - Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas (SP), 2015. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/306119/1/Gambaro_Andre_M.pdf
>. Acesso em: 31 maio 2020. 
 
GASS, I.S. Linear programming: Methods and Applications. 5. ed. Nova York: 
Dover Publications, 2003. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=DTjPAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=linear+programming&ots=vC7Ypi
kG7T&sig=N8R2aQ0DjG2pA8Jd0CzGowCbS1I#v=onepage&q&f=true>. Acesso em: 
31 maio 2020. 
 
GOMIDE, L. R.; ARCE, J. E.; SILVA, A. L. Efeito das restrições espaciais de 
adjacência no planejamento florestal otimizado. Revista FLORESTA, v. 40, n. 3, p. 
573-584. 2010. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/18919>. 
Acesso em: 27 maio 2020.  
 
JOHNSON, K.N.; SCHEURMAN, H. L. Techniques for Prescribing Optimal Timber 
Harvest and Investment Under Different Objectives - Discussion and Synthesis. 
Forest Science, v. 23, n. 1, 1977. Disponível em: 
<https://academic.oup.com/forestscience/article/23/suppl_1/a0001/4675760>. 
Acesso em: 31 maio 2020. 
 
LACHINI, E.; FIEDLER, N.C.; SILVA, E.F.; VIEIRA, G.C.; CARMO, F.C.A.; Pesquisa 
operacional na minimização de custos de transporte florestal. Revista Brasileira de 
Biometria, v. 36, n. 2, p. 473-488, 2018. Disponível em: 
<http://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ/article/view/221>. Acesso em: 19 maio 
2020. 
 
LACOWICZ, P.G.; BERGER, R.; TIMOFEICZYK JUNIOR, R.; SILVA, J.C.G.L. 
Minimização dos custos de transportes rodoviário florestal com o uso da 
programação linear e otimização do processo. Revista FLORESTA, vol. 32, no. 1, p. 
75-87, 2002. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/floresta/article/view/2350>. 
Acesso em: 25 maio 2020.  
 
MELLO, B.V. Melhoramento genético vegetal: visão geral das técnicas e 
implicações. In: 10º SIMPÓSIO DE ENSINO DE GRADUAÇÃO - UNIMEP, 2012. 
Disponível em: 
<http://www.unimep.br/phpg/mostraacademica/anais/10mostra/4/30.pdf>. Acesso 
em: 01 jun 2020. 
 



48 

 

 

MIRANDA, G. M. Regulação de florestas eqüiâneas e implantação e regulação 
de povoamentos mistos. 2003. 83 f. Tese (Doutorado em Ciência Florestal) - 
Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2003. 
 
RESSEL FILHO, E.H. A importância do transporte florestal. CREA-SC, maio 
2011. Disponível em: <http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=artigos-
detalhe&id=1330#.XsR1wkRKiM9>. Acesso em: 19 maio 2020. 
 
RODRIGUES, L.H.; AHLERT, F.; LACERDA, D.P.; CAMARGO, L.F.R.; LIMA, P.N. 
Pesquisa Operacional – Programação Linear passo a passo: do entendimento 
do problema à interpretação da solução. Editora Unisinos, 2014. Disponível em: 
<http://biblioteca.asav.org.br/vinculos/000045/000045c5.pdf>. Acesso em: 31 maio 
20 
 
RODRIGUEZ, L.C.E.; LIMA, A.B.H.P.M. A utilização da programação linear na 
determinação de uma estratégia ótima de reforma de um talhão florestal. Scientia 
Forestalis, n. 31, p.47-53,  1985. Disponível em:  
<https://www.researchgate.net/profile/Luiz_Carlos_Rodriguez2/publication/23759808
5_A_UTILIZACAO_DA_PROGRAMACAO_LINEAR_NA_DETERMINACAO_DE_UM
A_ESTRATEGIA_OTIMA_DE_REFORMA_DE_UM_TALHAO_FLORESTAL/links/55
438c5b0cf234bdb21bd143/A-UTILIZACAO-DA-PROGRAMACAO-LINEAR-NA-
DETERMINACAO-DE-UMA-ESTRATEGIA-OTIMA-DE-REFORMA-DE-UM-
TALHAO-FLORESTAL.pdf>. Acesso em: 19 maio 2020. 
 
SANTOS, A.L. Uso da programação linear na identificação de estratégias 
ótimas de regulação florestal considerando mix de consumo. 2012. 90 f. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais) – Setor de Ciências Agrárias, 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba (PR), 2012. Disponível em: 
<https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/28284>. Acesso em: 23 maio 2020.   
 
SANTOS, F.L. Regulação da produção de floresta de eucalipto submetida a 
desbaste e destinada a multiprodutos. 2008. 92 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Florestais) Universidade Federal de Viçosa, Viçosa (MG), 2008. Disponível 
em: <https://www.locus.ufv.br/handle/123456789/2990?show=full>. Acesso em: 06 
jul 2020. 
SILVA, G.F.; GHISOLFI, E.M.; TEIXEIRA, A.F.; CABRINI, A.M.; BARROS JUNIOR, 
A.A. O método das restrições na solução de um problema de planejamento florestal 
multiobjetivo. Revista Brasileira de Ciências Agrárias, , v.1, n. único, p.41-48, 
2006. Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=119018241007>. 
Acesso em: 27 maio 2020. 
 
SILVA, G.F.; LEITE, H.G.; SILVA, M.L.; RODRIGUES, F.L.; SANTOS, H.N. 
Problemas com o uso de programação linear com posterior arredondamento da 
solução ótima, em regulação florestal. Revista Árvore, , v.27, n.5, p.677-688, 2003. 
Disponível em:  <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
67622003000500010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 27 maio 2020. 
 
SILVA, G. F.; LEITE, H. G.; SOARES, C. P. B.; SILVA, M. L. Influência de 
estimativas de produção de madeira em processos de regulação florestal utilizando 
programação linear. Ciência Florestal, v. 13, n. 1, p. 57-72, 2003.  Disponível em: 



49 

 

 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-
50982003000100057&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 18 maio 2020. 
 
SILVA, J.N.M. Manejo florestal. 2. ed. Brasília: Embrapa-SPI, 1996. 
Disponível em: 
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/916225/1/ManejoFlorestal.pdf
>. Acesso em: 30 maio 20 
 
STEIN, G. H.; CARASCHI, J. C.; GUERREIRO, E. D. R. Análise operacional de 
carregamento florestal. Revista de Madeira, n. 135, p. 60-64, 2013. Disponível em: 
< https://pt.calameo.com/read/002298648e9155395c632 >. Acesso em: 08 jun. 
2020. 
 
SILVA, P.H.B.M. Planejamento otimizado da colheita florestal por blocos e 
talhões integrado à rede de estradas. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Florestal) – Setor de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Paraná, Curitiba 
(PR), 2015. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/44125>. 
Acesso em: 21 maio 2020. 
 
VANDERBEI, R.J. Linear Programming: Foundations and Extensions. EUA: 
Springer, 2014. 
 
 
 


