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Brazilië, toekomstig leverancier
van tropisch hout

Enige maanden geleden heeft ir. 1. T. Wassink
op uitnodiging van de Braziliaanse regering een
reis door Brazilië gemaakt. Doel van zijn be
zoek was het uitbrengen van advies aan het Bra
ziliaanse Staatsbosbeheer over verbetering van
de marketing van hout. Wij vroegen deze tro
pisch-houtdeskundige om zijn impressies.

v.d. M

nige algemene oriëntatie

I1 'I h' '/(1 Iill dc ' middelde Nederlander van Brazilië
als IHnd It . ·ft is m' stal beperkt tot één of een paar fa
. ·llcl!.

m mllal' i Is I ' no m n:
I3l'ûzilj'· is h '1 IHn I VHn dc Amazone, met wilde, woeste
Indian 'n, ct· MulO iI'OSSO, d roene Hel, de eindeloze
jun" .
Brazilië is h tland van I' ol acabana, een zonovergo
ten strand, ecn sp 'clplaals voor :.wrgeloze mensen.
Brazilië is het land van n uitbundig carnaval, dat in
praal nergens overlrol'fen wOl'dt, h tland van de Samba
en andere opzwepcn Ie muziek. Brazilië is het land van
de armoede en de menselijke ellende (lelevisiereporta
ges!).
Brazilië is een land van beloftc voor ncrgiekc emigran
ten. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat is Brazilië?

Brazilië is in de eerste plaats immens groot, bijna 8,5
miljoen vierkante km. Ter vergelijking: De oppervlakte
van de USA is 9,6 miljoen, die van Australië 7,6 miljoen
km2• Van Noord naar Zuid strekt het land zich uit van
4 . NB tot 32· ZB, hetgeen ongeveer even ver is als van
de Noordkaap in Noorwegen tot midden in de Middel
landse Zee. Het gevolg is dat bijna ieder klimaatstype in
Brazilië vertegenwoordigd is.
Er wonen momenteel ongeveer 125 miljoen mensen (in
Europa 525 miljoen) oftewel ca. 1,5 per km 2 (in Neder
land maar liefst 369!). Die bevolkingsdichtheid is echter
een gemiddelde. In het Amazonegebied is hij maar 1 in
woner per 5 km2• De 5 grote steden - Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Belem, Manaus en uratiba - hebben samen
evenwel net zoveel inwoners als geh el Nederland: 14
miljoen. En als laatste voorbeeld: Het eiland Ilma de
Marajo dat bij Belem in de mond van de Amazone ligt is
net zo groot als Nederland en België samen; het wordt
echter nauwelijks bewoond omdat het zo nat is.
Wat de b volking betreft: Er bestaan waarschijnlijk
geen nationaliteiten en rassen die geen vertegenwoordi
gers in Brazilië hebben en het lijkt zeer wel mogelijk dat
door de gemengde huwelijken een of meer nieuwe ras
sen uitgemendeld zijn!
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Rassendiscriminatie kent men nauwelijks. De enigen
waarop men neerkijkt zijn de 'wilde' Indianen.
De opvallende afwezigheid van rassenbewustzijn zal
vermoedelijk in grote mate zijn bevorderd door de ge
mengde huwelijken en het opgeven - althans in zeer
sterke mate - van de oorspronkelijke eigen nationale
culturen. Men spreekt allemaal Portugees, Brazilië-stijl,
en dat is bijna voor iedereen de enige taal die hij be
heerst.

De lonen zijn voor onze begrippen laag, doch de prijzen
ook, behalve voor import-produkten. Met de constante
devaluatie van de cruzeiros heeft men leren leven.

Door de grote klimaatsverschillen en de enorme afme
tingen van het land is de ontwikkeling zeer uiteenlo
pend. Dat geldt zeer zeker ook voor de houtbranche. Ik
heb een 50-tal bedrijven en enige tientallen instanties en
instellingen bezocht, onder meer in de gebieden van
Brasilia, Belem, Santarem, Manaus, Curutiba en Rio.
Men vindt enerzijds houtverwerkende industriën en
handelshuizen die een vergelijking met Europa glans
rijk kunnen doorstaan, met aan het andere einde de pri~

mitieve ondernemingen zonder enig reëel management
die men ook elders in de wereld, zeker in de tropen, aan
treft.

Het Braziliaanse probleem

Brazilië heeft een immens groot bosareaal, namelijk (in
1975) 496 miljoen ha, waarmee 58% van de landsop
pervlakte is bedekt. Het grootste deel van deze bossen
vindt men in het Noorden, vooral in het Amazonege
bied waar 375 miljoen ha bos voorkomt. Daarvan is 285
miljoen ha tropisch regenbos. Nieuwe bosaanplantin
gen vormen een oppervlakte van 3,3 miljoen ha.
Al met al behoort Brazilië tot de belangrijkste boslan
den ter wereld en is het een van de grootste houtprodu
centen: 215 miljoen m3 per jaar in 1982. Qaarvan is ech
ter maar liefst 160 miljoen m3 brandhout, dus bijna
75%. Verder is 57 miljoen m3 zaag- en fineerhout en 21
miljoen m3 vezelhout. Ter vergelijking: De USA produ
ceren 340 miljoen m3 per jaar en Canada 150 miljoen
111
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, maar daarvan is minder dan 5% brandhout.

ndanks zijn grote houtproduktie neemt Brazilië vol-
ens FAO-gegevens voor slechts 0,6% deel in de inter

nationale handel in hout en houtprodukten, vooral
dank zij een belangrijke cellulose-export (4!% van de
w ·rcldexport). De Braziliaanse regering wordt, voor
WV'r dit althans van invloed is op haar houtpolitiek,
H' '( nrronteerd met twee fundamentele (sociaal-)eco
IJ mis -h problemen. In de eerste plaats heeft het land
I h· f' (JOlst buitenlandse schuld ter wereld. De interna
I 1111 d - ll10n laire instituten oefenen daarom sterke

IJ \I IIp h 'I land uit om in deze situatie verandering te
Iil lil 11, PI m) I dus geëxporteerd worden om buiten
hllill v .tllil tc v rkrijgen.

Uitsleeppad in tropisch regenwoud.

In de tweede plaats verwacht men een bevolkingsgroei
van ca. 100% in de komende twee tot drie decennia. De
bevolking zal dan even groot zijn als die van de Ver
enigde Staten.
Aannemende dat de helft van deze bevolkingstoename
wordt opgenomen in de industrie en dienstverlenende
sector, moet de andere helft voedsel produceren voor
het totaal.
Voedsel produceren betekent dat er landbouwgrond ter
beschikking moet komen. Deze kan alleen gevonden
worden in de bosarealen, waar, zeker in het Amazone
gebied, de gronden niet tot de vruchtbaarste behoren en
dat heeft weer tot gevolg dat om een bepaald produktie
niveau te bereiken relatief veel hectares in cultuur moe
ten worden gebracht. Globaal geschat zou daarvoor
50% van het bos in het Amazone-gebied moeten ver
dwijnen. Dat proces is reeds gaande. Grote stukken bos
worden ontgonnen, voornamelijk voor - naar onze be
grippen - extensieve veeteelt. Men taxeert dat door ont
ginningen thans per jaar in de orde van grootte van 15
miljoen m3 commercieel bruikbaar hout wordt ver
brand. De hoeveelheid niet commercieel hout die wordt
verbrand, is dus vele malen groter.

De problemen van de regering zijn duidelijk:
1. De bevolkingsgroei inperken is slechts in zeer ge

ringe mate mogelijk.
2. Voedsel produceren is een absolute noodzaak.
3. Buitenlandse valuta verwerven is eveneens noodza

kelijk.
4. Een maximale opbrengst aan commercieel hout uit

de te ontginnen gebieden moet worden gereali
seerd.



e. De controle op minimum exportprijzen (deviezen
bewaking) belemmert de concurrentie-positie van

d. De grading is nog niet voor 100% effektief. Grading
volgens de nieuwe regels begint van de grond te
komen.

b. Het transport in het Amazone-gebied is primitief.
Het kan door betere organisatie en betere samen
werking tussen belanghebbenden aanmerkelijk
worden verbeterd.

c. Door gebrek aan kapitaal is er in het Amazone-ge
bied geen toereikende voorraadvorming voor di
rekte levering.
Via het oprichten van voorlopig 5 entrepots, waar
van de eerste in mei 1984 in Santarem werd geo
pend, probeert men daarin verbetering te brengen.
Kleine ondernemers kunnen hun produkt in die en
trepots tijdelijk opslaan en zonodig laten 'upgraden'
tot export-qualiteit, terwijl de nodige faciliteiten
worden geboden om hen financieel liquide te hou
den.

**) Volgens FAO-gegevens (Yearbook of forest products,
1982), bedraagt de export van gezaagd hout aanzienlijk meer,
namelijk 513.000 m3s, oftewel ongeveer 1.000.000 m 3r.e.

a. Het kapitaal en de know-how voor de verwerking
van hout bevinden zich in het Zuiden. Basis daar
voor is de exploitatie van de Parana Pina geweest, in
een mild klimaat, dat veel, van oorsprong Europese
ondernemers heeft aangetrokken. Parana Pine is
echter schaars geworden en hout, nodig voor de in
dustrie ter plaatse, wordt uit Bolivia en Argentinië
geïmporteerd of wel over een afstand van 2000 km
langs de weg uit Mato Grosso of Minas Gerais aan
gevoerd, of overzee per schip uit Belem. Voor onze
begrippen krankzinnig lange transportafstanden!
Een zekere verplaatsing van kapitaal en know-how
naar de bosvoorraden in het Amazone-gebied is
daarom noodzakelijk en is reeds aan de gang. De ge
trainde mensen die daarbij nodig zijn, zijn echter
niet graag bereid om vanuit een mild klimaat de
echte tropen in te duiken, waar de ontwikkeling en
de infrastructuur aanmerkelijk zijn achter gebleven.
Deze problematiek vraagt stimulering door de rege
ring en samenwerking tussen overheid en bedrijfsle
ven.

Welke praktische problemen, in de eerste plaats organi
satorische, moeten er nu worden opgelost in Brazilië om
de export van hout en houtprodukten te bevorderen?

Praktische problemen voor de export

De totale export van gezaagd hout in 1982 bedroeg:
131.619 ton oftewel 221.059 m3 oftewel 440.000 m3

r.e.
(Bron: Gebaseerd op 'Analysa da Balanca Commercial
de Produtos Florestais, 1983, IBDF')**).
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Ik ';1 iJgi ng van de verhouding import-export in 1982
vall up. Dil is waarschijnlijk het gevolg van de dalende
inlcllwtionale markt, terwijl een deel van de houtver
IV\'I kende industrie in Brazilië voor zijn grondstof af
Iwnk\:lijk is van !Jet buitenland (waarover later).

Totaal

De exporiovel de gehele periode 1977-1982 (in ton
Ill.'n) l11el 19')\, omhoog, de import over die periode
daalde l11el

Par. Pine
Mahonie
Sucupira
Virola
Imbuia
Ceder
Jacaranda
Peroba
Anderen

De huidi{Je situatie

5. l)eexpOJl van !Jont en !Jonlprodukten moet worden
vergrooi , rnede orndat de binnenlandse markt niet
alles kan Opn\~nH:n, Men denkt daarbij aan een vijf
voudige lOenanle in vijf tot tien jaar.

*) Taxatie; vochlgclJdltc tHil1ckl'nd

De il11port I export balans voor hout en houtprodukten
vertoonl (k laatslc jaren een gunstige ontwikkeling zo
als nit het onikrstaande overzicht blijkt.

I)e export 191'12 van gezaagd hout als volgt:

Tabel 1. De exporl I 'IX! "Hl MUllaH<i 110"1

Houtsoort 110...", ... 111..1,.1

Met skldders worden de stammen naar verzomolpll'Hlt8tHl Ht'Hîfoopt,
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vooral minder bekende houtsoorten. Hiervoor
moet nog een definitieve oplossing gevonden wor
den.

f. Er bestaan zogenaamde Braziliaanse Conference
Line Tariffs voor zeetransport die relatief veel te
hoog zijn: Naar Europese hoofdhavens ruim S 80,
tegenover Malaysia, 2X zover, ruim S 40. Ook hier
voor moet nog een oplossing worden gevonden.
Tussenoplossingen zijn reeds mogelijk.

g. Veel houtsoorten uit Brazilië vallen in de categorie
'Minder bekend'. Dankzij het werk van het Houtin
stituut TNO in Delft, via OC 22, beschikken wij en
onder meer ook Brazilië thans over goede selectie
criteria voor houtsoorten bestemd voor ramen,
raamkozijnen, deuren en buitenbetimmering. Bra
zilië heeft een aantal zeer goede houttechnologische
laboratoria, waarbij dat te Manaus de kroon spant.
Het is wellicht het best uitgeruste laboratorium ter
wereld, met een bekwame staf. De ontwikkeling van
dit laboratorium is het werk geweest van ir. Van der
Slooten, een in Wageningen opgeleide bosbouw
kundige. Men kan nu houtsoorten, gegarandeerd
bruikbaar voor bepaalde doeleinden, selecteren en
op de markt aanbieden.

Een aantal Europese ondernemers, vooral Duitse, is
reeds bezig zich in Brazilië te nestelen. Voorlopig is het
eerste belang om voldoende kapitaal in voorraden in
Brazilië in te kunnen beleggen, teneinde een regelma
tige afscheep te garanderen onder andere via charters
de hoge transportkosten te kunnen omzeilen.
Tenslotte dient nog te worden opgemerkt dat voor be
paalde houtsoorten, recent rondhoutexport weer mo
gelijk is gemaakt.

Slotopmerking

In het voorgaande is een overzicht gegeven van de be
langrijkste facetten van de mogelijkheden van Brazilië

n

als houtexporteur. Uiteraard kan dat in de vorm van een
kort artikel als dit nooit volledig zijn. De belangrijkste
conclusie is dat in Brazilië in de komende decennia veel
tropisch hout beschikbaar zal komen. Veel is nodig om
dit optimaal ten voordele van de economie van het land
te benutten. De problemen zijn talrijk. Maar de wil om
de bestaande obstakels te overwinnen is zeker aanwe
zig.

Ir. J. T. Wassink

Stichting Bos en Hout
Bosrandweg 5
Postbus 253
6700 AG Wageningen
telefoon 08370-10121
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