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Resumo: Na busca por uma produção e corte de árvores autosustentável, que seja capaz de 

suprir as necessidades econômicas e ao mesmo tempo, que não prejudique o meio ambiente, 

surgem modelos matemáticos que vão ao encontro dessa perspectiva, sendo úteis e muitas 

vezes necessários para implementar um sistema de coleta adequado, dentro deste contexto. 

Assim, utilizando a Matemática aplicada na administração florestal com objetivo de auxiliar 

o corte de árvores de uma determinada área de forma sustentável, irá-se discutir um modelo 

matricial, consolidado pela literatura, para administrar uma floresta cujas árvores são 

agrupadas em classes de acordo com sua altura. Esse modelo tem como pressuposto que a 

altura de uma árvore quando for cortada determina seu valor econômico, e assim, parte-se 

de uma distribuição de árvores de várias alturas. O que queremos encontrar é um rendimento 

sustentável ótimo da floresta ou seja, um modelo para o qual o valor econômico total de 

todas as árvores removidas seja o maior possível e ao mesmo tempo sustentável, garantindo-

se um menor impacto ao meio ambiente. Nessa etapa inicial do trabalho será discutido a 

aplicação do modelo a um problema com dados fictícios que servirá de base para 

continuação do estudo objetivando a aplicação em dados reais o que irá contribuir 

significativamente para a sociedade e a difusão do estudo e aplicação da matemática. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Muito se fala em sustentabilidade e na sua importância para todos nós. Visando combater 

o desmatamento e corte de árvores ilegal, foi desenvolvido um modelo matemático 

simplificado para o corte sustentável de uma determinada floresta em que as árvores são 

classificadas pela sua altura. Quanto maior a árvore( quando for cortada) maior será seu valor 

econômico. Com o intuito de se trabalhar com sustentabilidade, supomos que uma empresa 

administra uma área em que exista a floresta. E num determinado período de tempo( varia 

com a espécie de cada árvore) se deixa a floresta crescer livremente e posteriormente algumas 

árvores de tamanhos distintos são cortadas, e no lugar destas árvores cortadas são plantadas  

 

 

mudas. Ao final do plantio, veremos que a configuração da floresta final vai ser o mesmo da 

floresta inicial, formando, assim, um ciclo em que ocorrerá a sustentabilidade. 

Este modelo matricial foi desenvolvido para que se descubra  as maiores árvores que se 

pode retirar da floresta para que se obtenha o maior lucro possível e ao mesmo tempo que não 

mude a configuração da floresta e nao cause o desmatamento. Isto determina o rendimento 

sustentável ótimo da floresta, ou seja, o maior rendimento que pode ser obtido continuamente 

sem dizimar a floresta. 

É interessante frisar que este é um modelo simplificado e não leva em consideração 

alguns acontecimentos que podem ocorrer, como exemplo, não se trabalha com as árvores que 

podem morrer durante o ano, também se supõe que cada muda plantada sobrevive e cresce até 

a hora de ser cortada. Há a necessiade, também, que dependendo da espécie da árvore e de sua 

quantidade em um determinado terreno, que ocorra um rodízio da terra plantada para que nao 

a torne improdutiva. 

Apesar de ser um modelo simplificado( que contém algumas falhas) pode-se adequar seu 

modelo nas empresas que admininistram cortes de árvores em florestas de uma determinada 

área para reduzir o número de acidentes ambientais que ocorre em nossa sociedade, 

corroborando assim a importância da aplicação da matemática para servir de auxílio como 

solução dos poblemas do cotidiano . 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

O trabalho tem como objetivo principal introduzir um modelo matricial simplificado para 

o corte sustentável de árvores. Assim, busca-se encontrar uma forma para que o valor 

econômico total de todas as árvores removidas seja o maior possível, garantindo e 

legitimando os pressupostos ambientais e econômicos. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e aplicada. Para Gil (2002, p. 44), “a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 

de livros e artigos científicos”. Dessa forma, inicialmente foipesquisado algumas aplicações 

de Álgebra Linear no contexto de sustentabilidade, tanto em livros como também em artigos 

científicos. Após isso chegou-se a um exemplo que servirá para ilustrar uma aplicação de  

Álgebra Linear no problema de corte de madeira de forma sustentável. 



XX EREMAT -  Encontro Regional de Estudantes de Matemática da Região Sul 

Fundação Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Bagé/RS, Brasil. 13-16 nov. 2014. 
 

 
 

 

408 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Suponha-se que um plantador conserve uma floresta por um certo período de tempo, a 

floresta cersce livremente e, então, algumas árvores de tamanhos variados são cortadas. Para 

cada árvore  cortada é plantada uma muda em seu lugar. Assim as árvores restantes, que não 

forem cortadas, devem ter a mesma configuração de tamanho que as árvores da floresta 

original, como exemplifica a figura a seguir: 

 

 

 

 

 
Figura 1- Esta figura demonstra como funcionaria o “ciclo” que se forma através da aplicação da fórmula. 

Fonte: HOWARD, Anton. Álgebra linear com Aplicações. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 

 
Figura 2- Esta tabela demostra as variadas classes, valores e altura de árvores separadas em cada grupo. 

Fonte: HOWARD, Anton. Álgebra linear com Aplicações. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 

As árvores possuem diferentes tamanhos e consequentemente valores econômicos 

variados. Portanto existe n classes distintas de preços, que corresponde a certos intervalos de 

altura conforme  o exemplo:  
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Figura 3- Esta figura separa as árvores em variações de altura diferentes. 

Fonte: HOWARD, Anton. Álgebra linear com Aplicações. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

 

O rendimento sustentável ótimo é encontrado pela fórmula: 

 

 
Figura 4- Esta é a fórmula que determina quais árvores deverão ser cortadas para se obter o rendimento sustentável ótimo. 

Fonte: HOWARD, Anton. Álgebra linear com Aplicações. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
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