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RESUMO

Este documento estuda as diferentes etapas dos traba-
lhos silviculturais envolvidos na formação, no manejo e na e~
ploração de florestas com especies de rápido crescimento.

Consolidando as observações e os conceitos apresentados
em Formação de El.o r e e t a e com Espécies de Rápido Cr e e c ime n t o
(PRODEPEF, 1976), adicionam-se aqui as inovações tecnicas ve-
rificadas nos ultimos anos. As abordagens sobre manejo, expl~
raç ã o e re g e n e ra ç ã o b a s e a r am - se, também, em o b s e r v a ç õ e s d e c am -
po colhidas em visitas feitas a algumas das principais empre
sas brasileiras e contatos com profissionais do setor. Procu-
rou-se enfatizar as e s pê c ie s dos gêneros Eu a a l u p t u e e Fi nue ,
utilizadas nos grandes programas florestais das empresas bra-
sileiras.



SUMr'1ARY

Thi s document exami nes the techni ca 1 aspects i nvol ved
in the establishment, management and harvesting of fast growth
species in commercial reforestation.

Canso 1 i da ti ng the observa ti ons and concepts presented
in Formação de Flores tas com Espécies de Rápido Crescimento
(PRODEPEF, 1976) the present volume incorporates inovations
more recently developed. Following the procedure of the previous
vo 1ume, t h e s e c t i o n s o n ma n a 9 e me n t , ha rv e s t i n 9 a n d r e 9 e n e r a t i o n
methods have been based on field crbservations from visits to
som e of t h e p r i n c i p a 1 Bra z il i a n f o r e s t r y c o mp a n i e s a n d c o n t a c t s
with professionals in the sector.

Emphasis throughout the document has been given to
species o f the genera Eucalyptus and Pinus since they are
predominantly used in the large reforestation programs of the
Brazilian forestry companies.
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INTRODUÇAO

A silvicultura brasileira tem, ultimamente, apresenta-
do evolução significativa com relação às tecnicas utilizadas.
A existência de empresas florestais, conscientemente organiz~
das, escolas e instituições de pesquisas, com trabalho efici-
ente, e, acima de tudo, a extraordinária valorização da madei
ra para os diversificados usos sao fatores que continuarão a
exigir soluções objetivas em favor dos problemas si 1 vicultu-
rais que deverão surgir, à medida que a atividade florestal se
impuser economicamente no pais.

r, todavia, necessário, que aprimoramentos tecnicos, em
função da utilização de práticas ~ilviculturais de eficiência
comprovada, sejam uma constante preocupação dos profissionais
e empresas que atuam no setor. E e, tambem, perfeitamente de~
tro deste espirito que o Instituto Brasileiro de Desenvolvi-
mento Florestal, por meio deste documento, procurou colocar à
disposição dos interessados uma abordagem sucinta, mas objeti
va, das principais etapas do trabalho de reflorestamento. Es-
tudam-se aqui tecnicas de viveiro e produção de mudas, impla~
tação, manejo, exploração, regeneração e aproveitamento de re
siduos florestais.



1. VIVEIRO E PRODUÇAO DE MUDAS- -

Chama-se viveiro uma area delimitada de terreno onde se--- ---- -- --
concentram todas as operaçoes e cuidado~_na produção de mudas
(Figura 1).

FIGURA 1. Vista geral de um viveiro de produção de mudas de Eu
cal.upt.ue , medi ante semeadura di reta, em saco pl ãsti-=-
co (Bom Despacho, MG).

Agua em ~uantidade e qua1idad~, solo com boas pr~prie-
dades .íl.s.Lcas, tac í 1 ida de de acesso e loca 1 com intensa 1umi-
nosidade são algumas das c~racterrsticas fundamentpis e indis



Este
feiçoado na
florestais.

~ Algumas ~specles intolerantes ao trauma das ralzes exi
/1 gem a utilização da semeadura direta. Este me t o do e v i â ve l , pr~

.:t } ticamente, para todos os Euc a l up tue e Pinus, assim como para
Araucaria angustifol.ia e E. oi t r iodo r a que apresentam baixa so

~brevivência, quando repicados.
- - - - -

Comparativamente ã repicagem, o meto do de semeadura di
reta em recipientes apresenta certas vantagens, principalmen-
te porque dispensa o canteiro de semeadura e sua desinfesta-
ção, evita a repicagem e o sombreamento do canteiro, obten-
do-se, com isso, a muda pronta em mais curto prazo, reduz o
risco de doenças, pelo menor numero de mudas por metro qua-

\
),

\
I
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pensãveis para que se
produção de mudas.

A grande maioria-ante a utilização de mudas~

tenha um viveiro com capacidade de boa

-dos plantios florestais e feita medi-----garantindo, assim, sua sobrevivên
cia no campo.

Oe n t re o s d iver so s s is tem a s de p ro d uç ã o de m ud a S2 o s is
tema de mudas emba 1adas e o de mudas de ra I ze s nuas sao os
mais recomendãveis para os reflorestamentos atuais.

O sistema de mudas embaladas pode ser subdividido em
três tipos: sistema de semeadura direta e sistema de repica-
gem, que são de propagação sexuada, e sistema de enraizamento
d~_ estacas, que e de propagação assexuada ou vegetativa.

SU~nES et a l i i. (1976) apresentam, com profundidade, a
maioria dos metodos utilizados para produção de mudas flores-
tais. Por essa razão, apresentam-se, a seguir, somente o sis-
tema de semeadura direta e o de enraizamento de estacas. O pr::!.
meiro se râ apresentado em razão de ele ser o mais amplamente
utilizado nos reflorestamentos atuais. O enraizamento de esta
cas serã discutido por ser um sistema de recente introdução,
com promissoras possibilidades.

1.1. Produção de mudas por meio de semeadura
direta em recipientes

metodo vem sendo progressivamente adotado e aper-
produção, em grande escala, de mudas das especies
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drado de canteiro e por crescerem sempre em pleno sol e com
ma i o r v igo r .

Para a semeadura direta, os recipientes, bem cheios de
terra, são encanteirados, de modo a ficarem adequadamente a-
justados entre si.

1.1.1. Substrato

A terra ou mistura utilizada na confecção ou enchimen-
to dos recipientes pode ser proveniente do subsolo, em razao
de ser isenta de sementes de plantas invasoras e fungos pato-
gênicos, evitando-se, assim, as desinfestações dos canteiros
e reduzindo-se, sensivelmente, os riscos das mudas.

1.1.2. Adubação

A baixa fertilidade desse tipo de terra pode ser corri
gida mediante a aplicação de 2,5 a 5,0 9 de fertilizante NPK
5 :14 :3, ao s 3O', 4 O, 5O e 6U-----dias de ida de, o u e m "ra zã o d e h a -
ver necessidade de mudas. Esse sistema de adubação e bastante
vantajoso, porque permite controle mais eficiente do cresci-
mento das mudas, acelerando-o ou retardando-o mediante a adi-
ção de maior ou menor quantidade de fertilizante e/ou ãgua às
mudas.

1 .1 .3. Semeadura

Resolvido o problema da adubação, inicia-se a semeadu-
ra. Rega-se abundantemente todo o canteiro, e faz-se a distri
bui ção das sementes. No caso dos euca 1 iptos com sementes pe-
quenas, pode-se utilizar um pequeno semeador manual, de modo
a fazer cair cerca de 4 a 6 sementes ferteis por unidade de re
cipiente. Para isso, e conveniente proceder à purificação do 10

te de sementes mediante peneiragem. Essas sementes, classifi-
cadas em três tamanhos, devem ser semeadas separadamente, vi-
sando a uniformizar a germinação e o crescimento das mudas em
cada canteiro. Naturalmente, para cada tamanho de semente, de
ve-se ajustar a semeadura, a fim de distribuir o numero requ~
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rido de sementes ferteis por recipiente. No caso das especies
de Pinus, a semeadura e manual, colocando-se 1 a 2 sementes
por recipiente.

Fei ta a di stri bui ção das sementes, apl ica-se sobre o
canteiro leve camada de terra peneirada para apenas cobrir as
sementes. Em seguida, vem a proteção com casca de arroz ou a-

\c;culas de Pinus picadas, aplicadas a lanço, em camada de, a-
proximadamente, 0,5 cm de espessura. Camada mais espessa atr~
sa a germinação e, quando mais fina, pode não dar suficiente.
proteção e condições de germinação às sementes.

1.1.4. Controle de doenças fungicas

a. Controle preventivo

a.l. Desinfestação geral - e o tratamento do solo con-
tra plantas invasoras, fungos, nematõides e insetos. Para is-
so, podem ser utilizados diferentes produtos qu;micos. Um dos
mais utilizados, em razão de vantagem, e o rom~e~-m~e~t~l~-

Para aplicação desse produto, recobre-se totalmente o
canteiro com lençol plãstico, de modo a forma~ uma câmara bem
vedada'. Apl ica-se o produto à base de 20 a 30 ml/m2 de c a n t e i
ro. O canteiro deve ser mantido coberto durante dois dias, p~
ra que haja difusão e aprofundamento do produto no solo, para
perfeito controle dos agentes mencionados.

Descoberto o canteiro, para que haja completa elimina-
-çao do produto, espera-se mais dois dias, ficando ele pronto

para receber as sementes.
a.2. Desinfecção das embalagens - logo apos a aplica-

çao da primeira dose de adubo, aplicar t ambem Benomyl 50% ã ra
za o de O, 1 gim 2, d i s t r ib u in do - seu m re ga do r (9 1itro s de ã g ua")

2 2 d .em m e cantelro.
Esta prãtica serã adotada como medida preventiva no co~

bate a esporos de fungos, que naturalmente infestam a terra.
a .3. De s in fe c çã o da pa 1ha de a r ro z - to d a a pa 1ha de ar

roz de ve râ ser desinfestada com brometo de metila ã razao de
40 ml/m3, a qual deverã ficar coberta com um saco plãstico du
rante 48 horas. Descobri-la 24 'horas antes de sua utilização.
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a.4. Proteção das mudinhas

a.4.1. Produtos e dosagens - Benomyl 50% e / ou Captan
50% 1 g/litro - 1 litro/m2 de canteiro. Maneb 80% + Zn (2%)
e/ou Ferban 2 g/litro - 1 litro/m2:de canteiro.

a.4.2. Sistematica de aplicação - os produtos Maneb e
Ferban deverão ser aplicados, de 1 a 3 dias após a semeadura,
sobre o. solo e a proteção de casca de arroz. As outras aplic!

'ções,00 caso dos Pinus, deverão ser feitas após a germinação
e em intervalos de 15 dias. No caso dos Eucalyptus, as aplic!
ções deverão ser realizadas de 7 em 7 dias. Caso ocorra chuva
intensa depois da aplicação do produto, esta devera repetir-
-se. Essas aplicações visam a prevenir o aparecimento do Phy-
tium, Rhizoctonia e Cylindrocladium.

b. Controle curativo

enças,
kg/ha,

No caso de aparecimento de tombamentos e/ou outras
usa r B e n à my 1 5O % e /o u C a p t a n 5 0% , na dos a g em de
distribuindo-se 9 litros de calda em cada 2 m2 de

do-
0,4

can-
teiro. Preparando uma calda com 45'Ü litros de agua e 4 g de

-' 2Benomyl 50% aplicar-se-a o produto em 40p:m de canteiro. Fa-
zer aplicações intercaladas, de 3 em 3 dias, at~ que a doença
desapaTeça totalmente.

Eliminar, diariamente, todas as mudas doentes, bem co-
mo as respectivas embalagens. Se ocorrer chuva durante mais de
4 dias consecutivos, usar tamb~m o Benomyl 50%, distribuindo-
-se 9 litros de calda em 4 m2 de canteiro.

1.1.5. ·Controle de insetos

Um dia antes do encanteiramento, deve-se aplicar Aldrin
40% PM, ã razão de 10 g para cada regador (9 litros de â qua )
e distribui-lo em 4 m2 do leito do futuro canteiro. Pode-se,
tamb~m, utilizar 20 g/m2 de Aldrin 5% pó seco no leito do ca~
teiro (Figura 2).

A pós o e n c a n te i r am e n to, r e ga r a te r ra u til i z a d a nas.bor
das dos canteiros com calda da mesma concentração citada ante
riormente.
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FIGURA 2. Aplicação de Aldrin 5% pó seco no leito do futuro,
canteiro de recipientes (Bom Despacho, MG).

Para combater grilos, lagartas-roscas, pulgões, besou-
ros, f o r-m t qa s+ lav ap é s e outros insetos, recomenda-se parathion
metílico 60% em pulverização, ã razão de 0,7 litros/ha, ou s~
ja, 10,5 ml para cada pulverizador de 15 litros, aplicados nu
ma ãrea de 150 m2. Inicia-se a aplicação depois da semeadura~
repetindo-a com intervalos regulares, de 7 em 7 dias. De pre-
ferência, fazer as aplicações no período da tarde.

Observações:

a. Uso de espalhante adesivo

·Sempre que se aplicar Ferban, Maneb e Parathion metíli
co, usar um espalhante adesivo, ã razão de 0,2 litros/ha (3 ml
po r pu 1ver iza do r); q ua n dos e a p 1 ic a r B e nomy 1 o u C a p ta n , usa r
2 ml (100 m2) ou 4 ml (200 m2), respectivamente, para as cal-
das referidas nos itens anteriores desse capítulo.
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b. Regra geral para preparaçao de caldas

Como regra geral, na preparaçao de caldas, deve-se pr~
ceder da seguinte forma:
- em primeiro lugar, certificar se o vasilhame (caixa, latão,

lata, pulverizador, regador, etc.) que vai ser utilizado p~
ra preparar a calda estã limpo.

- colocar metade da quantidade de agua calculada para o consu
mo.

- colocar o p ro du t o e mexer, homogeneizar muito bem a calda,
com um pedaço de pau limpo.

- completar o volume com a outra metade da quantidade de agua
e mexer novamente.

- após a utilização, lavar muito bem o vasilhame, bem comooa
parelho aplicador (regador, pulverizador, etc.) e o mexedor.

- recomenda-se não guardar o material utilizado em pulveriza-
ções com sobras de produto, ou sujos, para evitar corrosões,
entupimentos, etc.

- o vasilhame utilizado na preparaçao das caldas nao deverã
ser utilizado no transporte de ãgua ou outros produtos de u
tilização e consumo por homens e animais.

1.1.6. Desbaste das mudinhasjrepicagem .

Para o caso de Eucalyptus, as mudinhas, quando atingi-
rem a altura de 4 a 5 cm, deverão ser desbastadas, por meio do
arrancamento ou corte, com o auxilio de uma pequena tesoura,
deixando-se somente uma muda por recipiente.

No caso do sistema de arrancamento, que e o mais comum,
irrigar o canteiro com alguma antecedência e arrancar, indivi
dualmente, as mudas excedentes, mantendo-se em cada unidade de
recipiente apenas a melhor delas, em vigor e em forma.

Convem salientar que, para o arrancamento das mudas a
serem desbastadas, deve-se fazer uma rega no canteiro, com a~
tecedência de pelo menos duas horas, para permitir a percola-
ção da ãgua e amolecer o solo, facilitando, desse modo, seu ar
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rancamento, sem danificar excessivamente o sistema radicu1ar.
As mu das são a rra nca da s in d iv id u a 1me n te, se g u ra n do -a s

pelo colo. Em seguida, são selecionadas de acordo com O vigor
e CDm a forma da parte aerea e do sistema radicular. As defe.i
tuosas, seja por bifurcação, seja por tortuosidade, bem como
as de pouco vigo'r, devem ser sumariamente eliminadas. As mu-
das selecionadas vão sendo colocadas em recipientes com ãgua,
ã sombra, ate serem entregues ã repicagem, sendo, antes, pod~
das as raizes, mantendo-se apenas cerca de 4 cm de comprimen-
to ida raiz principal.

Para repicagem, os canteiros de recipientes devem ser
convenientemente preparados para que possam receter as mudas.
Assim, se necessãrio, completar o enchimento dos recipientes,
regando-os com abundância. Em cada recipiente, abre-se um pe-
queno orificio, com 4 a 5 cm de profundidade, onde se coloca
apenas uma muda. Seu colo deve ser mantido a altura da su-
perficie, comprimindo-se a terra em todo o comprimento da raiz.
E muito importante que as raizes sejam colocadas em pos i ção
normal, evitando se~ entortamento para cima, o que provocaria
a morte da futura ãrvore no campo.
~ A medida que se desenvolve a repicage~, o canteiro vai
sendo regado e sombreado com esteira, para assegurar o maior
pegame.nto das mudas. Essa sombra deve ser manti da por alguns
dias, ate que haja total recuperação das mudas repicadas. Ma~
têm-se rigorosamente as irrigações e, gradativamente, os can-
teiros são descobertos, para que as mudas, novamente, se aco~
tumem ao sol e cresçam ã plena luz ate o momento do plantio.
Q~ando as mudas alcançarem 20 a 25 cm de altura, estarão pro~
tas para o plantio no campo, como se verifica nas regiões tro
picais para o E. grandis, E. saZigna, E. urophyZZa, etc.

1.1.7. Remoção e encaixotamento

Antes de as mudas serem enviadas ao campo, devem ser
preparadas no viveiro. Devem ser removidas do local para des-
prendimento das raizes que, eventualmente, tenham se aprofun-
dado no piso do canteiro. Ao mesmo tempo, procede-se ã rigor~
sa seleção e classificação das mudas, por altura, em dois a
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três 10 te s , e a e 1 im ina çã o dos re c ip ie n te s f a 1ha dos, os q u a is
serão reaproveitados posteriormente. As mudas poderão ser re-
encanteiradas, cada lote separadamente, ou jã encai xotadas.
Nesse caso, e preferlvel usar caixas p lâ s t i c a s , por serem e-
las mais durãveis, uma vez que as mudas deverão permanecer a-
inda no viveiro durante 4 a 5 dias, para serem recuperadas.

No ato do encaixotamento de mudas produzidas em sacos
plãsticos, corta-se o fundo do recipiente para eliminar as ra
ízes enoveladas.

Após a remoção, deve-se irrigar imediatamente as mudas
e manter regularmente a umidade. Conv~m reduzir grada~ivamen-
te as regas para permitir a rustificação das mudas, o que re-
sultarã em maior sobrevivência após o plantio.

Enviar os lotes ao campo, separadamente, para que se u
niformize o crescimento das plantas, dentro de cada talhão, vi
sando a maior uniformidade e produtividade da floresta.

1.2. Produção de mudas mediante o enraizamento
de estacas

o uso da estaquia, visando ã formação de florestas de
Buc a l u p t u.e , tanto em escala experimental como comercial, vem-
-se difundindo rapidamente por meio das empresas flores.tais.

Essa t~cnica, de uso rotineiro em floricultura e fruti
cultura, e tambem viãvel na silvicultura, com vantagens inco~
testãveis. A rãpida difusão dessa t é c n i ca deve-se principal-
mente, ã possibilidade de um ganho substancial em produtivid~
de e homogeneidade a curto prazo, em razão da multiplicação l
mediata, em larga escala, de plantas com caracterlsticas feno
típicas superiores.

A implantação de talhões com estacas originadas de uma
só ãrvore (plantios monoclonais), e a forma com que vêm sendo
conduzidos os plantios de Eu ca l up t ue no litoral do Espirito
Santo. Esse c r i t ê r i o tem como objetivo evitar o plantio de mi~
turas de estacas de diferentes ãrvores (plantios multiclonais),
de forma a evitar variabilidade do talhão e, ainda, preservar
posslveis sinistros, que podem ocorrer com um sã clone e dani
ficar grande ãrea reflorestada.
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Por essa razão, a emp re s a v que atua na região se 1 ecio-
nou em suas ãreas (aproximadamente 60.000 ha) 4.000 arvores
com caracteristicas superiores para possibilitar seus plantios
por estacas, bem como conduzir um programa de melhoramento g~
netico por via sexuada que assegure·a realização de suas futu
ras plantações, mesmo sob eventuais condições adversas.

O programa de reflorestamento por meio de estaquia, p~
ra 1981, no litoral do Espirito Santo, deverã ser de aproxima
damente 10.000 ha, graças ãs condições de ambiente favorãveis
para enraizamento que ocorrem naquela região. Para o desenvol
vimento dessa t é c n í c a noutras regiões, e necessãrio o desen-
volvimento de estruturas que mantenham uma variação de tempe-
ratura diãria de 25 a 300C e uma umidade relativa próxima a
100%.

Atualmente, apesar de alguns sucessos, nao h â ainda o
dominio completo da tecnologia para o enraizamento de estacas,
em escala comercial, em todas as regiões onde ocorre o reflo-
restamento.

Portanto, para a execução de um programa de plantio por
estacas, de forma que se possam obter as vantagens que ele o-
ferece, e necessarlO, alem das condições favor~veis de ambie~
te, que se tenham ãreas reflorestadas em quantidade suficien-
te para que se selecione um numero minimo de ãrvores.

A seguir, serã apresentada a metodologia de produção de
mudas por estaquia, que tem como base o trabalho desenvolvido
no litoral do Estado do Espirito Santo.

1.2.1. Seleção e multiplicação do material

Na estaquia só serã utilizado material originãrio da
brotação de cepas que tiverem condições de fornecer, cada uma,
em media, 300 estacas. Por essa razão, e necessarlO que antes
da realização dos plantios comerciais se faça um teste de se-
leção e multiplicação do material, que permita a produção de
grande numero de estacas.

a. Seleção de ãrvores matrizes

Em toda a floresta, selecionam-se as arvores com carac



13

te ri st ic a s s u p e r io re s (c re s c ime n to, re t idão, resiste n c ia a p r~
gas e doenças, densi dade da madei ra, etc.). A empresa que a-
tua na região já tem selecionadas mais de 4.000 árvores, den-
tre as quais, apos uma serie de testes, serão escolhidas de 50
a 100 das que mais interessarem aos futuros programas.

b. Estabelecimento dos testes clonais

Esses testes têm por finalidade avaliar a superiorida-
de das matrizes e, ao mesmo tempo, fornecer estacas para os
plantios e áreas de multiplicação clonal.

Cortam-se, no campo, as árvores selecionadas, e o mat~
rial originado da brotação das cepas fornecerá as estacas pa-
ra o estabelecimento dos testes. Nesses, eliminar-se-ão as ar
vores que se mostrarem inferiores.

c. Estabelecimento das areas de multiplicação clonal

As árvores superiores, de acordo com os testes clonais,
serao propagadas para o estabelecimento das áreas de multipli
caçao clonal. Elas têm por finalidade fornecer material para
os plantios comerciais e suas dimensões ideais, para cada ma-
triz, ainda se encontram em estudo, sendo que, atualmente, e-
las têm a dimensão do numero de estacas passivel de ser obti-
do nos testes clonais.

1.2.2. Te c n i c a s de enraizamento

a. Infra-estrutura de viveiro

o viveiro deverá ser constituido de uma area coberta
com sombrite 50% para enraizamento das estacas e de outra á-
rea, ã plena luz, para aclimatação das estacas já enraizadas
(Figuras 3 e 9).

O sistema de irrigação dentro da estrutura sombreada se
faz por meio de nebulização intermitente, controlada, automa-
ticamente, por um dispositivo conhecido por "folha eletrôni-
ca". Esse sistema permite que as folhas das estacas estejam
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FIGURA 3. Casa de vegetação coberta com sombrite 50% e siste-
ma de irrigação por nebulização instalado no seu te
to (Aracruz, E5).

sempre com teor de umidade satisfatõrio, alem de evitar supe-
raquecimento do ambiente.

b. Col heita dos brotos

As ãrvores das ãreas de multiplicação clonal sao corta
das com 1,5 a 2,0 anos de idade (10 a 15 cm de DAP), deixando-
-se cepas de 10 a 15 cm de altura com superf;cies de corte em
forma de bi sel .

Dois meses, aproximadamente, depois do corte, inicia-se
a colheita dos brotos, tomando-se o cuidado de manter na cepa
2 brotos vigorosos. Essa operação deve ser feita pela manhã,
c o 1o c a n do - s e o s b ro tos num b a 1 d e c o m ã gu a f re s ca (Fi g u r a 4),
mantendo-se o controle por matriz. Repete-se essa operação 4
a 6 vez e s , em p e r; o dos de 1 5 a 2 O d ias. A p,,.õs e s s e p e r ; o do (2
a 4 meses apõs a primeira colheita), os 2 brotos remanescentes
sao conduzidos por 1,5 a 2,0 anos de forma a propiciar novo ci
clo de produção de estacas.
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FIGURA 4. No primeiro plano, balde com brotos recem-colhidos,
e ao fundo a estrutura onde se preparam as estacas
(Aracruz, ES).

c. Preparo das estacas

Os brotos, corretamente acondicionados nos baldes, sao
levados para o viveiro, onde um grupo de operarios, com aux;-
1io de te sou ras, t ra n s fo rm am - nos em e s ta c a s de 12 a 14 cm., c om
um ou 2 pares de folhas (Figura 5).

Essas estacas são selecionadas, aproveitando-se somen-
te as que se originam de brotos vigorosos, sem lignificação,
sendo descartadas as que apresentarem uma base muito lignifi-
cada e/ou um apice muito tenro. As estacas com internodios cur
tos e 2 pares de folhas têm demonstrado melhor comportamento
que as estacas de internodio longo, com somente par de fo-
lhas. Quando as folhas das estacas forem muito grandes, acon-
selha-se corta-las ao meio, de forma a reduzir a area foliar,
diminuindo a transpiração da estaca.

Apos toda essa operação, as estacas selecionadas sao co
locadas em pe dentro de um recipiente com solução de Benlate
(200 ppm), de forma a protegê-las, preventivamente, contra in
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fecção por fungos (Figura 5). Essa operação e realizada com
rendimento medio de 100 estacas/homem/dia.

FIGURA 5. Detalhe de uma estaca preparada para plantio e reci
piente com í n iime ra s estacas mergulhadas na solução
de fungicida.

d. Plantio nos recipientes

Os recipientes (sacos p lâ s t í c o s 5 x 12 cm) sao preen-
chidos com terra de subsolo, sendo, posteriormente, completa-

/ .dos com camada de areia, com 2 a 3 cm de espessura, vlsando a
melhorar o arejamento da base da estaca (Figura 6).

Apos preenchidos e encanteirados embaixo da cobertura,
os canteiros são irrigados alem da capacidade de campo, para
que se possam fazer furos no centro do recipiente, com, apro-
ximadamente, 4 cm de profundidade, para o plantio das estacas.

Antes do plantio, as bases das estacas são tratadas com
um estimulador de enraizamento (Aci do-Indolbutirico, diluido
em talco mineral, na proporção de 7.500 a 8.000 ppm).
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FIGURA 6. Plantio das estacas nos recipientes completados com
2 a 3 cm de areia e detalhe do furador de substrato
gabaritado (4 cm).

1.2.3. Formação das mudas

Sob nebulização intermitente, 10 a 15 dias apos o pla~
tio, as estacas jã têm raizes (Figura 8). Vinte e cinco dias
apos o pl anti o, el as recebem uma adubação ã base de 3 kg de
NP K 5: 1 7 :3, di 1 ui dos em 1O O 1 it ros d I ã g ua e a p 1 ic a dos em 1 O .O O O
recipientes.

Quando as mudas completarem 35 a 40 dias dentro da casa de ve-
getação, elas devem ser selecionadas e transferidas para o vi
veiro, a ceu aberto (Figuras 7 e 9), onde receberão nova adu-
bação semelhante ã anterior e permanecerão por mais 35 a 40
dias, ate que se faça o plantio no campo (Figura 10).

Durante esse periodo de permanência no viveiro de mat~
ração, os brotos, em excesso, são cortados com auxilio ~e uma
tesoura, .deixando-se somente 1 broto por estaca.

O aproveitamento das estacas tem sido da ordem de 70%,
com custo de produção semelhante ao da muda produzida por se-
m~ntes.
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FIGURA 7. Remoção e seleção das estacas, jã enraizadas, para
o viveiro de maturação (Aracruz, E5).

FIGURA 8. Detalhe de uma estaca enraizada, com 30 dias de p l an
tio, no recipiente.



FIGURA 9. Vê-se, no primeiro plano, o viveiro de maturação; ao
fundo, a casa de vegetação (Aracruz, ES).

FIGURA 10. Floresta de E. grandis hibrido, com 4,5 anos de i-
dade, produzida por meio de estacas enraizadas (A-
racruz, ES). Espaçamento: 3 x 3 m; Altura: 25 m;
Produtividade: at~ 80 m3 sõlidos com casca/ha/ano.
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1.3. Inoculação de mi corrizas em viveiros
de pinus spp.*

A existência de uma associação simbiõtica entre deter-
minados fungos e as raizes das especies do gênero'Pinus e uma
condição extremamente necessãria para o sucesso do refloresta
mento com esse gênero. Essa associ ação confere ao P'inu e um si s
tema radicular com maior ãrea de absorção, permitindo um su-
primento maior e mais eficiente de nutrientes às ãrvores. Es-
sa e uma razao que supostamente confere às especies de pinus
boa capacidade de adaptação nos solos com fertilidade margi-
na 1 .

Tais fatos, aliados ao avanço da cultura de Pinus, no
Brasi 1, para ãreas onde não ocorrem naturalmente os fungos for
madores de suas micorrizas e que apresentam limitações de fer
tilidade do solo e/ou outras condições adversas, requerem cui
dados especiais para a obtenção de mudas com nivel adequado de
desenvolvimento mi c o r ri z i co .

Basicamente, podem ser distinguidos dois tipos de inõ-
culos de fungos micorr;zicos para a infestação de viveiros de
Pinus: inõculo produzido naturalmente e inõcule produzido ar-
tificialmente.

Em razão de os inõculos artificiais estarem ainda em ~
tudos, em nossas condições, a tecnica de inoculação apresent~
da serã relativa aos inõculos produzidos naturalmente.

O material obtido por meio do solo e/ou IIlitterll de an
tigos reflorestamentos de Pinus e incorporado ao solo do vi-
vei ro , em gera 1, antes da semeadura. A infestação dos solos do,
viveiro pode ser feita pela distribuição do material com inõ-
c u lo sobre o substrato contido nos canteiros de semeadura, com
posterior incorporação, mecânica ou manualmente, dele no so-
lo, ate uma profundidade de 12 a 15 cm. Em caso de produção de
mudas em recipientes, o inõculo e misturado ao substrato, an-
tes do seu preenchimento. A proporção inõculo:substrato para
os recipientes deve ser de mais ou menos 1 :10.

* Este capítulo foi elaborado com base no trabalho de KRUGNERe TOMAZELLO
FILHO (1979).
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Ac;culas contidas no chão de povoamentos florestais a-
dul tos, a inda não decompos tas, têm s ido ut i1 izadas por a 1gu-
mas empresas para a cobertura dos canteiros, visando, alem da
proteção das sementes em germinação, ã introdução do inõculo
mi c o r r i z i c CY.

O uso exclusivo desse tipo de inoculação nao deve ser
eficiente para uma formação abundante de micorrizas nas rai-
zes das mudas, uma vez que as ac;culas, alem de conterem bai-
xa quantidade de propãgulos dos fungos micorrizicos, não sao
incorporadas ao solo onde as raizes das mudas deverão encon-
trar o inõculo.

Outro tipo de inõculo natural que poderã ser utilizado
e o que se origina de esporos ou corpos de frutificação dos
fungos (Figura 11). Esse tipo .de inõculo, a pó s sua trituração,
tambem pode ser incorporado ao solo dos canteiros de semeadu-
ra ou ao substrato para o preenchimento dos recipientes.

FIGURA 11. Frutificação de fungos micorrlzlcos encontrados em
povoamentos de Euca~yptus (Turmalina, MG).



2. IMPLANTAÇAO FLORESTAL

Definida a especie que deve ser utilizada num determi-
nado local, bem como sua futura utilização e ãrea a ser refl~
restada, podemos, a q o r a , optar pelo sistema de implantação que
deve ser utilizado.

As operações de implantação florestal iniciam-se com o
preparo do solo e vão ate o segundo ou quarto ano de manuten-
ção, dependendo do local e da e s p é c í e implantada. Após esse p~
r1o do, a f 1 o r' e s t a e n c o n t ra - se e s ta b e 1 e c i da, f i c a n do o s p e r1o -
dos posteriores por conta das operações de manejo e proteção
florestal.

Tem sido pequena a ênfase.dada a essas operações no que
tange a planejamento florestal a longo prazo. Atualmente, os
reflorestamentos em maturação e que vêm sendo cortados começam
a evidenciar os reflexos negativos da falta de planejamento
das atividades de implantação.

Outro aspecto que merece ser ressaltado e a pouca ou
quase nenhuma introdução ou desenvolvimento de equipamentos es
peclficos para as atividades de implantação florestal. Toda ~
tividade atual e feita com equipamentos agrlcolas convencio-
nais, porem sua eficiência e versatilidade operacionais deixam
a desejar.

2.1. Operações de implantação

Preparo de solo, plantio e tratos culturais constituem
operaçoes bãsicas que determinam o estabelecimento da flores-
ta.



2.1.1. Preparo de solo

De acordo com FONSECA (1978), as operações envolvidas
no preparo do solo poderiam ser subdivididas e desenvolvidas
do seguinte modo:

- construç~o de estradas e aceiros
- desmatamento
- desdobramento e retirada da lenha
- enleiramento ou encoivaramento
- queima das leiras e coivara~
- desenleiramento ou descoivaramento
- ca tação
- combate ã formiga
- revolvimento de solo
- sulcamento e/ou coveamento
- drenagem e/ou camaleões (terrenos umidos)

a. Construção de estradas, carreadores e aceiros (talhonamento)

A construção dessas vias de acesso ã floresta, que definem con
seqtlentemente o dimensionamento e posicionamento dos talhões,
tem sido muito pouco considerada no planejamento dos reflores
tamentos.

Tanto nas areas planas como, principalmente, nas areas
inclinadas, o bom planejamento das vias de acesso e fundamen-
tal para facilitar as atividades de exploração florestal, ha-
j a v is ta o fa to de e ss a o pe ra çã o re p re se n ta r , a tua 1me n te, em
media, mais de 30% do custo da madeira posta na fabrica.

Estudos de sistemas de exploração de Pinus têm demons-
trado que as distâncias de arraste e/ou transporte do interior
da floresta para os carreadores não devem, em razão de econo-
mia, ultrapassar 150 m. Portanto,os talhões nao deverão ter
mais que 300 m de largura, ao passo que seu comprimento pode-
ra variar de 500 a 1.000 m, não ultrapassando esse valor, pa-
ra proteção da floresta contra incendios.

Esses talhões poderão ser separados por aceiros inter-
nos de 4 a 5 m de largura. De 3 em 3 ou de 4 em 4 talhões, ou
seja, de 45 a 120 ha devera haver um aceiro de 10 m de largu-
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ra, com leito carroçável de 4 a 5 m, po r motivo de
Os aceiros de divisa poderão ter aproximadamente 15
gura, com leito carroçável de 6 a 8 ~etros.

O maior comprimento dos talhões deverá, quando possi-
vel, estar no sentido norte/sul, sempre ligado a uma estrada
de escoamento no sentido leste/oeste. Essas estradas poderão
ter um leito c a r ro ç áve l de 6 a 8 m, devendo ser cascalhadas
nos pontos de tráfego dificil.

Q aumento da densidade de carreadores e aceiros signi-
fica uma diminuição da área de efetivo plantio. Entretanto, e~
sas perdas relativas ã área não são proporcionalmente acomPf-
nhadas de perdas de produção de madeira, já que as árvores de
bordadura, aproveitando o maior espaço disponivel, apresentam
volume maior que as árvores internas, e, conseq~entemente, e-
quilibram parte das perdas pela diminuição da área plantada.

- í ,,,I) .Para as areas planas e suavemente onduladas, uma dens~
dade de vias de acesso, ocupando ate 5% da área iit í l , pode ser
considerada normal, ou seja, 1 km de estrada para 15 a 20 har ,,,\o!.-<,

(WATTLE RESEARCH INSTITUTE, 1972). Em áreas declivosas, onde
predomina a extração manual de madeira, as distâncias de arras
te não devem exceder 40 a 50 m.

proteção.
m de lar-
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b. Desmatamento

Dependendo principalmente da densidade da vegetação e
da topografia do terreno, pode-se optar por 2 metodos de des-
matamento: o manual e o mecânico.

No abate da vegetação em á r-e a s de capoei ras e c e r ra-
dões, a prática mais adotada tem sido o uso do correntão, cu-
jo peso varia de 50 a 120 kg/metro de corrente e o comprimen-
to tota 1 de 90 a 150 metros.

Essas correntes são arrastadas, pelas extremidades, por
dois ou três tratores de esteiras, que se movimentam paralel~
mente ao longo de picadas, atuando numa faixa de 25 a 50 m de
largura. Esses tratores, quando equipados com lâminas diantei
ras, dispensam, em alguns casos, o uso de picadas. FreqUente-
mente há necessidade de fazer duas passagens com o correntão:
uma de tombamento e outra de "arrepio", para completar o arra~

--
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camento da vegetação. Presença de ondul ações, rochas, depres só e s ,
muitas arvores com diâmetros acima de 45 cm e alta densidade
de árvores (acima de 2.500jha) são algumas das restrições im-
postas ao sistema de correntão. Também não se justifica esse
tipo de equipamento para ãreas inferiores a 400 hectares. Seu
rendimento oscila entre 2,0 e 4,0 hajhora.

Para vegetação mais pesada, freqOentemente, t~m sido u-
tilizadas lâminas frontais empurradoras (Bulldozer) ou fron-
tais cortadoras (Rome KG).

Os rendimentos da ultima são bastante superiores ao da
primeira (Quadro 1), jã que a Rome KG é uma lâmina especial p~
ra desmqtamento, ao passo que a Bulldozer é propria para ope-
rações de movimentação de terra (terraplenagem).

QUADRO' 1. Comparação entre os rendimentos da lâmina Rome KG e
Bulldozer para um trator de 200 HP (Tipo 07)

Rendimento em hajhora
Operação

Bulldozer Rome KG

- Derrubada
- Remoção
- Enleiramento
- Gradagem

.-0,24
0,72

0,23
1, 12

0,36
0,68
0,,52
1 ,22

- Total das operações
% de aumento na produção

0,098 O, 1 37

40%

Fonte: SAAD (19,77).

c. Enleiramento, queima e descoivaramento

Apos o abate da vegetação, procede-se a remoção do ma-
terial que tem possibilidade de ser aproveitado. O restante é
geralmente enleirado, ã distância de 40 a 60 m um do outro, e
queimado. Os residuos da queima são amontoados e novamente que.:!.
mados.

O equipamento mais adequado para o enleiramento é o an
cinho enleirador. Entretanto, é freqOente as proprias lâminas



f r o n t ai s e xe c u t a rem e s s a o p e ra çã o, c o m a de s v a n ta g e m de que e s
ses equipamentos arrastam muita terra para as leiras, o que di
ficulta a queima e pode ocasionar problemas posteriores, como
dificuldade no combate às formigas e raspagem da camada mai s
fertil do solo. A queima pode ser feita por um lança-chamas,
utilizando o combust;vel óleo diesel.
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d. Revolvimento do solo

o terreno destinado ao cultivo de essências florestais
tem sido cuidadosamente preparado, visto que dessa atividade
dependerá, em grande parte, o resultado econômico das planta-
çoes.

o p r i n c i p a 1 o bj e t ivo do re v o 1 v ime n to dOs o 1 o e f o r n e-
cer condições adequadas ao plantio e posterior estabelecimen-
to das mudas no campo.

Basicamente, o favorecimento das mudas e conseqtlência
da redução da competição pelas ervas daninhas, 'alem de uma me
lhoria das propriedades f Ts i ca s do solo, o que permitirá uma
expansão mais livre do sistema rapicular das mudas.

O sistema de revolvimento do terreno, bem como sua in-
tensidade, varia de acordo com a especie que deve ser planta-
da, condições do solo, clima local e vegetação natural das á-
reas a serem reflorestadas.

A literatura apresenta algumas controversias relativa-
mente à intensidade do preparo do solo para culturas flores-
tais. Entretanto, para os plantios de eucaliptos, em nossas
condições, alem de plenamente justificável do ponto de vista
e c o nôm i co-, recomenda-se, tecnicamente, que haja um esmerado
preparo de solo.

Em solos arenosos e permeáveis, como nas regiões de ce.!:.
rado, a gradagem pesada e a leve, ou superficial, têm-se con~
t i t uido , praticamente, nas iin i c a s operações de revolvimento do
terreno.

Usam-se, para melhorar ainda mais as condições de es-
truturação do solo, a incorporação de restos de cultura, de cal
cário, o nivelamento e o destorroamento do terreno, com a fi-
nalidade de facilitar o plantio.
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A gradagem s~perficial atinge em torno de 15 cm de pr~
fun~idade. Quando feita em duas operações, os sentidos dos cor
te s são t ra n s ver sa is, g ra da ge m c r u za da. Q ua n dos e faz a pe nas
uma operação, o corte inicia-se da ~eriferia para o centro da
ãrea trabalhada. As grades mais comuns para tais casos com-
põem-se de 16 ou 20 discos recortados, distribuidos em 2 ou 4
seções. Os discos são de 22 ou 26 polegadas de diâmetro.

Bons resultados t amb em têm sido obtidos em solos de tex
tura- medi a, quando se fazem 2 gradagens, com 15 cm de profun-
didade. Ao passo que em alguns locais o preparo do terreno e-
xige prãticas altamente intensivas, noutros, como em algumas
regiões de campo,- em Santa Catarina, a operaçao nos terrenos
de leve inclinação tem sido limitada muitas vezes ao preparo
de faixas de 70 cm de largura, no centro das quais são estabe
lecidas as linhas de plantio. A operação e feita com enxadas
rotativas, que atuam numa profundidade de 12 a 15 cm. Em ter-
reno de forte inclinação, a operação se resume na abertura de
covas grandes (30 x 30 cm), feitas manualmente. Atualmente,
vem sendo introduzido, com bons resultados, em diferentes re-
giões do Pais, um equipamento denominado grade "bedding". Es-
sa denomi nação 'se deve ao cama 1eão "que o equi pamento faz ã sua
passagem. Esse equipamento, modelo TRBR 6 x 32", pesa 2.498 kg,
sem lastro, e 3.047 kg, lastreado (Figura 12), proporcionando
largura de corte de 2,13 m , foi desenvolvido principalmente p~
ra atividades de reflorestamento.

A vantagem dessa grade sobre os equipamentos convencio
nais de revolvimento de solo e que ela, com uma sõ passada, re
volve o terreno, faz um camaleão, alinha o plantio e ainda p~
de, dependendo de adaptação, deixar o terreno adubado e sulca
do (Figuras 13 e 14).

Na Região do Alto Rio Doce, ~sse equipamento vem sendo
usado para o preparo de ãreas acidentadas, anteriormente pre-
paradas manualmente (Figura 13).

Nessa operação, a "bedding" vem sendo tracionada por um
trator de esteiras CATERPILLAR D6-C, preparando ãreas com de-
clividade de 30%, aproximadamente.

Em regiões planas, ela vem sendo utilizada, com suces-
so, em reforma de eucaliptais de primeira rotação, apresenta~
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FIGURA 12. Grade "bedding" TRBR 6 x 32" com adubadeira a da p t a
ta (Aracruz, E5).

FIGURA 13. Area acidentada (inclinação aproximada 30%) prepa-
rada com a grade "bedding" (Alto Rio Doce, MG).
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FIGURA 14. Preparo de solo em areas de reforma de eucaliptais
de primeira rotação (Aracruz, ES).

do rendimento de 0,85 hajhora, quando tracionada por um tra-
tor de esteira KOMATSU D-85 A (Figura 14).

Alguns estudos desenvolvidos no Vale do São Francisco,
MG, têm mostrado que os custos do preparo do solo com grade
/I b e d di n g /I são i n f e r i o r e s a o s dos s i s tem a s t r-a d i c io n a is e que
o crescime~to das plantas não foi prejudicado, mostrando a pe~
feita viabilidade de utilização do equipamento.

e. Combate as formigas

As formigas podem ser consideradas como· parte dos fat~
res limitantes da produção florestal. Seu combate e uma oper~
çao normal incluída nos projetos de reflorestamento, ã seme-
lhança dos tratos culturais. Durante a formação florestal, as
formigas, mesmo bem controladas, ainda chegam a causar certos
prejuízos. Constituem, portanto, s é r í o problema (Figura 15),
que merece atenção especial e constante dos reflorestadores.
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FIGURA 15. Reboleiras em plantios de eucalipto com 8 meses de
idade, causadas por formigas cortadeiras (Eixo Cam
po Grande/Três Lagoas, MG).

A importância das formigas e ressaltada por MENDES FI-
LHO (1979), que apresenta os seguintes dados de observação:
- uma arvore de eucalipto morre depois de três ataques conse-·

cutivos;
- um formigueiro necessita, para sua manutenção, de uma tone-

lada de folhas por ano. Isto significa que sao necessárias
rcerca de 80 árvores/ano de eucalipto;

- num plantio de eucalipto que possu;a, em media, 2 formiguei
ros/ha, esse numero foi triplicado apos 1 ano;

- numa área de eucalipto com uma infestação de 4 formigueiros/
lha, a perda de plantio foi de 14%;

- numa região com incidência de 200 formigueiros/ha, de quen~
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quem, houve perdas de 30% das cepas de eucalipto.
Os maiores cuidados na erradicação das formigas corta-

dei ras devem ser tomados, de preferênc ia, na fase de prepa ro
do terreno. Maior facilidade de localização dos formigueiros
e melhor eficiência no combate têm sido obtidas após a limpe-
za do terreno, porem antes do seu revolvimento. No caso de eu
calipto, cuidados especiais tambem deverão ser tomados na fa-
se inicial de brotação.

Os produtos para combate às formigas cortadeiras disp~
niveis no mercado são: pós secos, gases, iscas e liquidos te~
monebulizáveis, e os produtos mais utilizados como pri ncipio
ativo desses formicidas são: o aldrin, o heptacloro, o dodeca
cloro e o brometo de metila.

Os pós secos são eficientes na erradicação da quenquem,
cujos formigueiros são superficiais, porem só podem ser usados
em epocas secas.

As iscas granuladas, principalmente à base de do de c a c lo
ro, são bastante efetivas nos periodos de seca. As de granul!
çao media ou pequena são recomendáveis para o caso da "minei-
rinha".

Os gases, à base de brometo"de me t i la , têm sido usados
com sucesso, inclusive nos periodos chuvosos, porem eles apr~
sentam limitações de ordem econômica.

Os produtos termonebulizáveis (heptacloro ou aldrin) ~
xigem para sua aplicação equipamento motorizado (termonebuli-
zador), mas têm demonstrado muito bons resultados no combate
às formigas, de modo geral em qualquer estágio ou epoca do a-
no.

Vem sendo observado considerável aumento de refloresta
dores que utilizam do processo de termonebulização no combate
a sauva.

O termonebul i zador consta de um motor de 2 ou 4 tempos,
estacionário ou móvel, equipado com dispositivo denominado
"queimador", que e acoplado diretamente à saida dos gases do
escapamento do motor. A função desse dispositivo e receber,
continuamente, pequena quantidade do produto termonebulizável
(heptacloro ou aldrin) em estado liquido, transformando-o em
"fumaça", que e injetada nos cana is do formi guei ro por mei o de
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tubos flex;veis. A energia calor;fica do escape do motor aqu~
ce o "queimador" e o produto ali introduzido e transformado em
fumaça aquecida, que contem o ingrediente ativo do formicida
(Figura 16).

FIGURA 16. Termonebulizador - aplicação de gases em olheiro de
sauva (Três Lagoas, MS).

As tecnicas de aplicação, os metodos de combate, etc.,
sao detalhadamente descritos por MENDES FILHO (1979).

Recentemente tem sido enfatizado e discutido o sucesso
do controle qu;mico das formigas, dadas as implicações de or-
dem biológica. Os formicidas clorados, por exemplo, quando d~
positados na superf;cie, podem contaminar a agua e os alimen-
tos, por causa de sua degradação diflcil. Ha, tambem, evidên-
cias de serios danos causados pelas iscas cloradas ã fauna sil
vestre, que podem, inclusive, causar a morte de diversas esp~
cies de inimigos naturais das sauvas. O emprego de iscas gra-
nuladas, em recipientes apropriados (porta-iscas) que as pro-
tegem contra chuva e umidade, e sugerido por ALMEIDA (1979),
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possibilitando, assim, o combate preventivo e intensivo dos
sauveiros sem causar danos e co lô q í co s . Esta t é c n i ca jã estã
sendo testada em algumas empresas com protõtipos de porta-is-
cas desenvolvidos pelo IPEF.

2.1.2. Operações de plantio

Antes de iniciar qualquer implantação florestal, deve-
-se ter definido dois importantes fatores: o espaçamento de
plantio e a fertilização mineral.

Definidos esses aspectos, as operações normais seriam:
sulcamento ou coveamento, fertilização, aldrinização de campo
(opcional), plantio p ro p r iame n t e dito, irrigação (opcional) e
replantio.

a. Escolha do espaçamento

A escolha do espaçamento de plantio, na maioria dos pla
nejamentos florestais, tem sido fundamentada simplesmente no
uso final da madeira, negligenciando-se outros envolvimentos ~
colõgicos/silviculturais de suma importância.

O espaçamento tem uma serie de implicações do ponto de
vista s i lv i c u lt u ra l , t e cno ló q i c o e econômico. Ele influencia
as taxas de crescimento das plantas, a qualidade da madeira, a
idade de corte, bem como as prãti cas de exploração e ma n e j 0-

florestal, e, conseqUentemente, os custos de produção.
Em nossas condições, a maioria dos plantios comerciais

tem sido implantada graças aos estudos desenvolvidos vi sando
ã produção de madeira para celulose e/ou chapas de fibras .. co.!!.
siderando-se a diversidade de comportamento das especies flo-
restais e as diferentes qualidades de madeira exigidas para c~
da uso, considera-se que o espaçamento ideal para celulose não
seja o mesmo indicado para produção de lenha, carvão ou madel
ra para serraria. A diferenciação entre espaçamentos pode ta~
bem ocorrer a nlvel de especies, ou seja, especies diferentes
podem apresentar comportamentos diferentes dentro de um mesmo
plantio.

A idade de corte e o espaçamento encontram-se tambem in



34

timamente relacionados, ou seja, os plantios em espaçamentos
menores, normalmente, exigem desbastes ou ciclos mais curtos
'de cortes, pois a competição entre plantas ocorre mais preco-
c eme n te , 'antecipando a e s t a qna çâo do crescimento. A· percenta-
gem de árvores dominadas e mortas cresce com o avanço da ida-
de, causando, conseqüentemente, um aumento da percentagem de
t a l ha s . Esse fato ocorre com maior intensidade e mais preco-
cemente nos espaçamentos mais apertados. r evidente que uma mo.!:.
talidade e/ou um maior numero de árvores dominadas pode refl~
tir negativamente no volume da madeira, estabilizando e ate re
duzindo o incremento medio anual (Quadro 2).

QUADRO 2. Percentagem de árvores dominadas de E.saZigna, em ra
zão do e s p a ç ame n t o , da idade e do incremento anuaT
aos 9 anos

Percentagem de arvores dominadas I.M.A. aos 9
Espaçamento (m) anos

4 anos 6 anos 9 anos (m3/ha/ano)

3,0 x 1,50 31% 45% 57% 26,8
3,0 x 2,00 31% 37% 43% 29,1
3,0 x 2,50 13% 22% 38% 30,1
3,0 x 3,75 21% 25% 35% 23,5

Fonte: BALLONI e SIMOES (1980).

Do ponto de vista teórico, para tornar viável o corte
da floresta com idade mais jovem, seria necessária sua impla~
tação em espaçamentos mais apertados. En t r e ta n t o , esse fato
nem sempre ocorre em razao das interações entre especie/espa-
çamento.

•
Há certas e s p e c i es que, quando colocadas sob i n te n sa

competição (espaçamento ápertado), não o suportam e mostram
grande numero de árvores dominadas e mortas, ou seja, autode~
bastam-se com mais facilidade que outras. O E. dunnii e um e-
xemplo de especie que se tem mostrado intolerante a espaçame~
tos apertados (Figura 17). Os dados do Quadro 3 mostram que
nos espaçamentos mais apertados o E. saZigna apresentou maior



FIGURA 17. E. dunnii com idade aproximada de 10 anos. A esquer
da, espaçamento 3,0 x 2,0 m; ã direita, com 3,0 x
x 3,0 m, mostrando que essa especie tem forte ten-
dência para ser plantada a espaçamentos mais aber-
tos e cortadas mais tarde que o convencional (Telê
maco Borba, PR). -

numero de arvores dominadas e mortas que o E. grandis.

No caso dos espaçamentos mais abertos, as diferenças en
tre as e s pé c t e s , praticamente, desaparecem, mostrando que o E.

saZigna provavelmente e uma especie que não deve ser implant!
da em espaçamentos muito apertados.

Os trabalhos conduzidos por MELLO et aZii (1976) já res
saltaram esses aspectos, ou seja, as produções q r a v imê t r i c a s
de madeira foram pouco influenciadas pelos espaçamentos test!
dos (3,0 x 1,5 e 3,0 x 2,0) para E. ur ophu l-l a , E. grandis e E.

saZigna.

35
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Q UA D R O 3. P ro po rçã o de ã rvo re s dom in a das, fa 1has e m o rt e sem
parcelas experimentais de E. q r arid i e e E. e a l i q na ,

aos 6 anos de idade, em diferentes espaçamentos.

E. grandis E. eal iqna
Espaçamento % falhas % falhas% dominadas % dominadase mortes e mortes

3,0 x 1,50 16 15 21 30
3,0 x 2,00 18 06 21 20
3,0 x 2,50 15 09 11 12
3,0 x 3,75 19 12 11 16

Fonte: BALLONI e SIMDES (1980) .

A ma n u te n çã o da f 1o re s t a com o c re s c ime n to e s t a g n a d o.
nao e interessante, devendo-se, para evitar esse problema, f~
zer o corte ou desbastes com idade mais jovem. Todavia, depe~
dendo do espaçamento de plantio e do ritmo de crescimento, os
cortes tornar-se-iam necessãrios em fases muito jovens de cres
cimento, o que poderia exportar quantidades e*cessivas de nu-
trientes do solo, diminuindo sua fertilidade e podendo compr~
meter o sucesso das rotações futuras, alem de produzir madei-
ra de qualidade inferior. Portanto, dependendo da e s p é c i e a
ser implantada, não seria conveniente a adoção de espaçamen-
tos extremamente apertados para antecipar sua rotação~

Os incrementos gravimetricos anuais (Quadro 4) sugerem,
para o espaçamento estudado, 3,0 x 2,0 m, que o corte do E.

grandis com idade inferior a 4 anos não seria compensador, jã
que a curva de crescimento em peso sofre grande inclinação p~
sitiva a partir do 4.0 ano. Esses acrescimos podem ser parci-
almente explicados com o provãvel aumento na densidade da ma-
deira a partir do 5.0 ano, alem, evidentemente, do a c ré s c í mo
do crescimento vo lumê t r ic o . Os dados obtidos por esse autor
mostram a importância de se fazer um inventãrio florestal cri\
terioso que acompanhe o crescimento da floresta não só do po~
to de vista dendr omé t r t co , mas t amb êm quanto ao crescimento gr~
vimetrico.

/
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QUADRO 4. Peso total da ma t é r i.a seca da parte aerea de E.gra!!:.
dis, considerando a idade

Idade Peso* I.M.A.**
(ano) (t/ha) (t/ha/ano)

1 12 ,1 12, 1
2 39,4 19,7
3 64,3 21 ,4
4 108,4 27,1
5 149, 1 29,8
6 289,6 48,3
7 224,2 32,0

* Peso dos ramos, folhas e caules de 1.500 ãrvores/ha.
** I.M.A. - Incremento me d io anual, em peso.
Fonte: BELOTTE et alii (1980).

Ou t ro fa to r im po rta n tis sim o que po de a g ra va r ainda m a is
o problema de mortalidade de plantas em espaçamentos muito a-
pertados e a qualidade do sitio. Aeõs alguns anos de cresci-
mento da floresta, as plantas entram em competição por ãgua,
por luz e por nutrientes, que e agravada pelos espaçamentos
mais apertados. Portanto, e esperado que os fatores abiõticos
do. sitio (climãticos, edãficos e fisiogrãficos) devam ter suas
influências na escolha do espaçamento. Locais mais secos e/ou
com solos de mais baixa fertilidade apresentam tendências pa-
ra suportar um numero menor de plantas por ãrea que os locais
mais umidos e ferteis, ou seja, hã uma ãrea basal mãxima para
cada sitio.

Em razão dos resultados apresentados, hã forte tendên-
cia que mostra que o espaçamento ideal para o E. e a l iqna e 6,0
a 7,5 m2 por planta, ao passo que para o E. ~andis o espaça-
mento seria de 4,5 a 6 m2, por planta. Ressalta-se que essa
maior densidade de ãrvores por ãrea para o E. grandis e dese-
J âve l , para que se possa garantir numero adequado de ãrvores
na segunda rotação, em conseqUência dos problemas de brotação
ocorridos com essa especie. forem, com o E. saligna, essa pr!
ocupação e menor, visto que essa especie não tem apresentado
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problemas de brotação.

b. Fertilizante mineral*

As exigências edãficas das diferentes espécies flores-
tais são estudos recentes e pouco explorados em nossas condi-
ções. Entretanto, alguma evidência tirada da literatura e de
observações de campo indica que essa caracter;stica pode e de
ve ser utilizada num zoneamento florestal, a nIv e l regional,
como mais um fator de aumento da produtividade.

O objetivo dessa preocupação, que é bastante simplista,
seria zonear as espécies potenciais de uma região bioclimãti-
ca, em razão de suas exigências e dâ f i ca s , ou seja, plantar a
"espécie certa no solo certo" (Figura 18).

FIGURA 18. Aspecto do crescimento do E. grandis, sob diferen-
tes n;veis de adubação, em solos extremamente infér
teis, cujo uso mais indicado seria para o plantio
de espécies do gênero Pinus (Lu;s Antônio, SP).

* Este capítulo foi elaborado com base nos trabalhos de BALLONI (1978) e
de BALLONI et alii (1980).
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t evidente, conforme foi salientado, que o conhecimen-
to atual das relações entre especies e propriedades do solo e
ainda superficial, carecendo de estudos profundos.

O caso da relativa tolerância a solos hidromõrficos, de
monstrado pelo E. robusta, pode ser apresentado como exemplo.
Essa particularidade da especie tem sido amplamente aproveit~
da na prãtica. Entretanto, essa tolerância e limitada a certo
grau de hidromorfismo ou superficialidade do lençol freãtico,
que ainda não foi exatamente pesquisado e esclarecido.

A menor exigência nutricional das e sp é c i e s de Pinus,
quando comparadas às de Eucalyptus, e outro exemplo bastante
conhecido e com reais possibilidades de utilização num zonea-
mento de plantio a nlvel regional.

Com relação ao E. grandis e E. saligna, suas exigências
quanto às condições edãficas parecem ser algo diferente. Apa-
rentemente, o E. saligna tem mostrado ser mais exigente em so
10s com maior fertilidade e/ou maior teor de argi1aemaior ca
pacidade de retenção de umidade que o E. grandis.

t claro que outras caracterlsticas podem estar intera-
gindo e alterando o comportamento das e s pé c ie s . O Quadro 5,
que foi obtido de ensaios de i n t rs du ç âo de e sp ê c i e s i n s t a la-
dos em diferentes locais pelo IPEF, mostra que as diferenças
entre o E. grandis e E. saligna tendem a diminuir na medida em
que for melhorada as condições ambientais.

QUADRO 5 . Crescimento em altura (m) de E. grandis e de E. sa-
ligna, aos 6 anos de idade, em diferentes locais

Localidade do Estado de são Paulo /'
Relação

Especie Casa Mogi-Guaçu/
Branca Mogi-Guaçu Salto Paraibuna /Casa Branca

E. grandis 14,0 21,0 24,0 24,4 1,50
E. saligna 10,7 19,0 22,0 22,3 1,78

Fonte: Adaptado de MORA et alii (1981).

Observa-se, ainda, mediante a ultima coluna desse mes-



mo quadro, que para uma mesma reglao bioclimatica, o E. sali~

na foi mais afetado pela mudança de solo que o E. grandis. E~
quanto o E. grandis teve um a c r é s c imo de 50% na altura media
com a mudança de Casa Branca (Latossolo Vermelho-Amarelo-Are-
noso) para Mogi-Guaçu (Latossolo Vermelho-Escuro-Barro argil~
so), o E. saZigna cresceu 78% mais com essa mudança.

Ressalta-se que, enquanto nas condições de solos não-
-ferteis do MunicTpio de Casa Branca, SP, o E. grandis tem a-
presentado crescimentos da ordem de 25 a 30 m3/ha/ano, e o E.
saZigna 20 a 25 m3/ha/ano, em media, com 100 g de fertilizan-
te NPK (10:34:6) por planta, as e s p é c ie s tropicais de Pinus

têm apresentado incrementos semelhantes e ate superiores, sem
qualquer adubação.

O pinus caribaea varo bahamensis apresenta, nessa re-
gião, um incremento da ordem de 25 m3/ha/ano, ao passo que o
Pinus caribaea varo hondurensis e o P. oocarpa podem superar a
casa dos 30 m3/ha/ano. Uma simples calagem de 2a 3 t/hade cal
ca r io d o 10m T t i c o P o d e a um e n t a r o in c re m e n to do P. caribaea var .
bahamensis em ate 50%.

Esses dados, aliados as grandes variações de solos nas
regiões de reflorestamento, demonstram que as ~dubações deve-
rao ser diferenciadas em razão da e s p é c ie ou grupo de e s pé c ie s
com as mesmas exigências e t amb êm com a qualidade do solo a
ser reflorestado.

A localização e a dose dos fertilizantes tem estreita
relação com o rapido aproveitamento deles pelas plantas, pri~
cipalmente se as formas aplicadas forem soluveis. Nesse caso,
e importante que o sistema radicular esteja proximo dos fert~
lizantes para absorve-lo antes de sua lixiviação e/ou imobili
zação pelo solo. Por outro lado, a proximidade entre fertili-
zante e o sistema radicular pode provocar danos às raTzes, em
razão da alta higroscopicidade de alguns produtos utilizados,
principalmente se depois da aplicação houver um perTodo sem chu
va.
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Em razao disso e que a aplicação do f er t i l t z a n t.e num fi
lete contTnuo no fundo do sulco de plantio, ou a aplicação num
filete contTnuo lateralmente à muda a pó s o plantio, tem mos-
trado menor porcentagem de falhas que a aplicação na cova do



plantio.
As formulações utilizadas hoje t~m variado mais em ra-

zão do mercado de fertilizantes que em conseqU~ncia de reco-
mendações tecnicas originadas de pesquisas de campo. As doses
mais comuns e com resultados satisfatórios empregados atual-
mente variam de 100 a 150 g por planta de NPK (10-:34:6 ou 10:28:6

ou 5:30:10 ou 10:30:10 ou 5:30:6).

Ressalta-se que resultados de pesquisas recentes t ê m
mostrado, para alguns locais, a viabilidade da substituição to
tal ou parcial dos fosfatos so lIive i s das formulações por fosfa-
tos menos soluveis, como por exemplo, o hiperfosfato.

Com relação aos micronutrientes, hã certa preocupação
em função da evidência clara do sintoma, como e o caso da de-
ficiência de boro. A seca do ponteiro e o necrosamento das f~
lhas, bem como a rachadura dos ramos apicais, são os princi-
pais sintomas que caracterizam a de f i c t én c t a . Esses sintomas
preocupam mais em regiões com deficit hidrico acentuado, e sua
severidade tem variado muito com a especie plantada.

O E. citriodora e uma especie altamente sensivel a de-~
fici~ncia de boro, recomendando-se a aplicação de fertilizan-
tes que cont~m boro quando se planta essa especie em solos p~
bres e sujeitos a deficit hidrico acentuado.

A ap 1 ica ção de ± 5 g de bó ra x (1 1 % B) na proje çã o da co
pa das ãrvores, 2 a 6 meses após o plantio, tem dado bons re-
sultados. Convem que essa aplicação seja feita no fim da esta
ção chuvosa, quando as chuvas, no local, jã não são f r e q üe n-
tes.

c. Sulcamento e/ou coveamento

Após o revolvimento do solo, em ãreas de topografia po~
co acidentada, totalmente livre de tocos e pedras, inicia-se
a operação de sulcamento. Os sulcos, com aproximadamente 20 a
25 cm de profundidade, são abertos por sulcadores tracionados
por tratores de pneus.

O coveamento e normalmente feito em locais em que o a-
cesso de mãquinas e dificultado pela topografia ou pela exis-
t~nc;a de tocos ou pedras. Esta operação e comum em ãreas de
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reforma de eucaliptais.

d. Aldrinização

Antes do plantio, visando a um controle preventivo qua~
to ao ataque de cupins, t~m sido aplicados de 5 a 10 g de al-
drin 5% na cova de plantio. Essa operação pode ser feita no vl
veiro, imediatamente antes do envio das mudas ao campo, por
meio da irrigação das mudas com uma solução de aldrin 40% po
molhãvel, na dosagem de 0,25 g/planta.

~
e. Plantio propriamente dito

Preparado o solo, sulcado e/ou coveado, inicia-se o
plantio propriamente dito. Na prãtica, essa operação pode ser
parcialmente mecanizada, pois, ate o momento, não se conhece
nenhuma empresa que faça plantio de eucalipto totalmente meca
nizado.

~ Plantio manual

Faz-se um alinhamento, bem como a marcação do terreno
onde serao abertas as covas, utilizando-se uma corrente, ou si
milar, com ate 50 m de comprimento, previamente marcada em e~
paços jã definidos em relação ao espaçamento entre plantas.

Feito o balizamento inicial, seguem-se as linhas subs~
qüe n t e s . Em segui da, vem a abertura das covas, com dimensões
de pelo menos 20 x 20 cm, para receber o adubo.

A distribuição das mudas tambem e feita manualmente por
um operãrio que as leva numa caixa e as coloca nas covas, en-
quanto outros operãrios v~m atrãs, com pequenas enxadas, ou e~
xadões, misturando o adubo e executando o plantio propriamen-
te dito.

e.2. Plantio semi mecanizado

Esse tipo de plantio e utilizado, normalmente, onde a
topografia tem condições para receber o trabalho mecanizado.



Pode-se fazer a marcação do espaçamento, num so senti-
do, por meio de sulcador. Esta marcação determinarã as linhas
de plantio, enquanto a distância entre as mudas e feita post~
riormente. O sulco deve seguir, de preferência, a direção co!
tando as ãguas.

A marcação das covas pode ser feita pela própria distri
buidora de mudas, tracionada por trator medio, que tem em seus
rodados de ferro saliências que, ao contato com o solo, deixam
marcas que localizam o plantio.

Empresas que atuam em regiões de topografia suficient~
mente plana fazem o sulcamento cruzado, isto e, nos dois sen-
tidos. A intersecção dos sulcos constitui o local para o plan-
tio da muda. Este mê t o do permite que os tratos culturais se-
jam feitos mecanicamente nos dois sentidos. r utilizado nas re

.giões em que a mão-de-obra e mais escassa e as empresas têm ne
cessidade de maior mecanização para dar atendimento as opera-
ções de implantação de extensos programas anuais.

Nesse caso, a distribuição das mudas e feita com o au-
xilio de uma carreta comum, sem as guardas laterais, .ondel se
colocam as caixas de mudas. Esta carreta e puxada por um tra-
tor medio, com rodados de pneus, q~ vai seguindo o alinhamen
to; operãri os ao 1ado da carreta vao colocando as mudas nas mar
caso

Hã equipamentos mais sofisticados que sao uti 1 i zados
nos plantios. São plantadeiras que sulcam o terreno, fazem a
aplicação do fertilizante e do aldrin e distribuem as mudas m~
canicamente nos espaçamentos determinados. Outros operãrios
vêm atrãs da mãquina, com pequenos enxadões, efetuando o pla~
tio das mudas.

f. Irrigação

Em zonas tropicais, quando o plantio e feito fora da ~
poca das chuvas, torna-se necessãri a uma irri gação na c o va ,
possibilitando, assim, maior indice de sobrevivência das mu-
das.

Essa irrigação e feita com o auxilio de carreta-pipa,
puxada por trator medio de pneus; dela saem diversas manguei-
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ras, que sao usadas para irrigar as mudas logo depois do p1a~
tio.

A tecnica de irrigação permite que o plantio seja fei-
to o ano todo, independentemente das chuvas, com bons resulta
dos na prática. Empresas que têm programas anuais extensos e
que operam em regiões onde a mão-de-obra e escassa, procuran-
do manter em equ i lf b r í o um numero de operários durante o ano
todo, utilizam a comprovada tecnica de irrigação nos seus p1a~
tios.

A quantidade de ãgua, por cova, varia em razao da umi-
dade do solo, mas, geralmente, está em torno de a 3 litros
uma unica aplicação.

f . Rep1antio

Essa operação, que e feita manualmente, e bastante one
rosa. Ela s6 se justifica quando a sobrevivência de plantio e
inferi or a 90%, devendo ser rea 1izada, no mâ x imo, 30 di as a-'
p6s o plantio.

Os euca1iptos, de modo geral, na faSe inicial do cres-
cimento são especies altamente sens;veis ã competição de er-
vas daninhas. Portanto, os tratos culturais são operações in-
dispensáveis ate que os povoamentos, atingindo crescimento s~
ficiente, passam a dominar a concorrência da vegetação espon-
tânea. Em media, ap6s 12 meses de idade, especies como E.gra~

dis e E. saZigna, plantadas sob tecnicas adequadas, jã domina
ram e ab afa ramas e rvas da n in has (F igu ra 19 ). A es sa idade, p~
ra as condições do Estado de São Paulo, essas es pê c í e s atin-
gem, em media, 3 a 5 metros de altura, necessitando, nesse p~
r;odo, de 2 a 3 capinas, aproximadamente.

r evidente que o numero de capinas necessãrias para fo~
mação do euca1ipta1 depende do ritmo de crescimento da especie
cultivada, do n;ve1 de infestação e das especies de ervas da-
ninhas, do espaçamento de plantio, das t é cn i ca s de imp1anta-
çao, etc.
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FIGURA 19. Talhão de E. grandis puro, em solo de cerrado, plan
tado no espaçamento 3,0 x 1,5 m , completamente fe-=-
chado aos 1,5 anos de idade (Le n ç ô í s Paul ista, SP).

Alem dos beneficios jã citados, os tratos culturais fa
vorecem o combate às formigas e protegem o talhão contra pos-
siveis incêndios.

Os Quadros 6 e 7 revelam a importância dos tratos cul-
turais para as diferentes especies de Eucalyptus, quando cul-
tivadas em solos com predominância de sape (Imperata brasili-

ensi) e capim-gordura (Melinis minutiflora).

Os dados do Quadro 7 mostram que o crescimentq dos eu-- - -caliptos e diretamente influenciado pelo sistema de trato cul--tural empregado. Quanto mais esmerado for o trato cultural, me
1 ~ serã o crescimento dâslJTãntas.

Cumpre salientar que as diferenças apresentadas com r~
lação ã mão-de-obra serão fatalmente diminuidas quando as co~
dições permitirem uma mecanização da limpeza nas entrelinhas.
Tambem o uso de especies e procedências adequadas, aliado a ~
ma fertilização mineral balanceada, diminuirã o numero de tr~
tos culturais para formação do povoamento~ Nessas condições, a
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QUADRO 6. Sobreviv~ncia aos 27 meses de idade, em razao do ti
po de trato cultural efetuado

Sobreviv~ncia %
Tratamento

E.alba E.saUgna E.botryoides

Capina + roçada* 95 95 96
Roçada e coroamento** 97 96 91
Capina 96 91 93
Roçada 96 92 91
Coroamento 94 95 87
Testemunha 70 79 78

Media

* Capina em toda parcela.
** 3 capinas, seguidas de duas roçadas\
Fonte: BRANDI et alii (1974).
Observação: todos os tratamentos,

ram aplicados 5 vezes
rimento.

a exceção da testemunha, fo
\durante os 27 meses do exp~

QUADRO 7. Crescimento em altura e gasto com mãg-de-obra, em
c o n se qüé nc ia do tipo de trato cultural, empregado
aos 27 meses d idade

Altura (metros)
Tratamento Media* Homens

dia/ha
E.alba Ei ealiqna E.botryoides

Capina 4,10 I 3,87 z, 3,57 ) 3,84a 11 ,09
Capina + roçada 3,54 3 ,57 ~ 3 ,06 ~ 3,39ab 10,08
Roçada e coroamento 3,10 , 2,87 1. 2 ,45 ~ 2,81 b 9,47
Roçada 3,06 \. 2,62 -1 2,64 Z 2,78 b 8,48
Coroamento 1,99 , 2,42 l 1,71 ~ 2,04 c 2,81
Testemunha 1 ,26 1,21; 1,32 1,26 d

c.

* As medias seguidas de mesma letra nao diferem estatisticamente, ao nf
ve1 de 5% de probabilidade.

Fonte: BRANDI et a li i (1974).
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aplicação de tecnicas apropriadas ao preparo do solo, a sele-
ção e a padronização das mudas para plantio vão concorrer pa-
ra a formação rãpida do povoamento de eucalipto que, ao final
de um ano, pode alcançar alturas medias de 4 a 6 m, completa~
do-se, assim, a fase de implantação.

Hã três metodos que podem viabilizar os tratos cu 1 tu:-
rais: manual, mecânico e quimico. FreqUentemente, sao utiliz~/
das combinações entre dois desses processos.

o sistema totalmente manual e utilizado em locais de de
clividade acentuada, onde o acesso às mãquinas e impossivel.
Consiste na promoção de roçadas nas entrelinhas e capinas, c~
roando as mudas, ou em toda a extensão da linha de plantio.

~ um 5istema extremamente oneroso, que exige grande nQ
mero de mão-de-obra.

Mesmo em locais onde o acesso de mãquinas e permitido,
a capina manual ainda e necessãria nas linhas de plantio.

b. Mecânico nas entrelinhas e manual nas linhas

o trato mecanizado e, na maioria das vezes, realizado
em combinação com o manual, mesmo nos locais em que a declivl
dade do terren~ permite total uso de mãquinas.

~ praticado, geralmente, entre as linhas de plantio ou
de maneira cruzada, quando o alinhamento permite, e em condi-
ções especiais que não comprometam os aspectos de conservaçao
do solo.

Em algumas regiões do Espirito Santo, onde os tratos me
canizados das plantações de eucalipto são feitos de maneira
cruzada, adotou-se o espaçamento de 2,70 x 2,70 m para evitar
danos às plantas, como se observou no espaçaniento 2,5 x 2,5 m.
Esses danos são o corte de algumas raizes, cujos efeitos so-
bre as plantas não se manifestam em regiões de alta precipit~
ção. Entretánto, na região de Vãrzea da Palma, MG, onde o de-
ficit hidrico e acentuado, tratos culturais com grades semip~
sadas, nas entrelinhas, em plantações com 2 anos de idade, a-
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proximadamente, levaram grande parte das plantas a morte.

c. Controle qu;mico

De acordo com o ressaltado, o trato cultural e uma op~
ração essencial para o bom desenvolvimento de uma floresta de
Eucalyptus. A crescente escassez de mão-de-obra nos reflores-
tamentos prõximos aos grandes centros tem causado atrasn nos
tratos culturais, com reflexos altamente negativos na produt~
vidade dessas florestas. Portanto, tecnicas mais racionais e
eficientes, que exijam pouca mão-de-obra, devem ser desenvol-
vidas para que sejam equac\onados esses casos referentes a a-
traso de capina. \

\ O uso dos herbicidas \ uma alternativa que tem possibi
'- lidade para solucionar os ref\ridOS problemas a curto prazo.

Em razão da sistem~tica\atual de reflorestamento, seria
interessante que os herbicidas fossem aplicados na 1 i nha de
plantio. Em razão disso, os produtos deveriam ser seletivos p!
ra as especi~s florestais e de prefer~ncia com ação pre-emer-
gente. Numa primeira etapa das pesquisas desenvolvidas nessa
~rea, testaram-se dezenas de produtos, visandoa selecion~-los
quanto à sua efici~ncia e fitotoxicidade às cultur~s flores-
tais.

V~em-se no Quadro 8 os resultados de fitotoxicidade de
alguns produtos testados em reflorestamentos.

Ate agora, somente o oryzalin tem sido utilizado em e~
cala piloto em alguns reflorestamentos, com resultados satis-
fatõrios, dependendo das condições locais.

\A dose recomendada varia de 2,0 a 3,0 kg/IA/ha, aplica~
do-se o produto somente em faixa de 1,0 m de largura sobre as
linhas de plantio, em pre-emerg~ncia das ervas. A limpeza das
entrelinhas e feita por meio de uma grade leve ou de uma enx!
da rotativa. Supondo um espaçamento de entrelinhas de 3,0 m,
a quantidade de produto a ser utilizado e reduzida para um ter
ço do total.

Recomenda-se adicionar o oryzalin à ~gua limpa do tan-
que de pulverização, durante a operação de enchimento (MACHA-
DO, 1977). Aplicar 200 a 400 litros de ~gua por hectare, uti-



QUADRO 8. Relação de alguns produtos herbicidas testados em re
florestam nto e sua fitotoxicidade

Dosagem FitotoxiProdutos *kg ou litro Especies cidade-IA/ha

l. Oryzalin 1 ,5 3,0 Eucalyptus spp -a e Pinus spp nao
2. Linuron 1 ,5 E. eal iqna leve
3. Oxifluorfen 0,75 a 1,5 Eucalyptus spp levee Pinus spp
4. M.S.M.A. 1,77 Eucalyptus spp severae Pinus spp
5. Glyphosate 1,O a 3,0 E. grandis morte
6. Bromaci 1 3,2 E. eal iqna morte
7. Pronami de 1 ,O a 2,0 E. grandis nao

* IA - Indice ativo.
Fonte: BALLONI e SIMDES (1979).

lizando-se de um pulverizador para herbicidas calibrado ã bai
-xa pressao.

A calda deve ser agitada vigorosamente, antes e duran-
te a aplicação.
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3. MANEJO

A produção atual de madeira de que o Pais dispõe, ori----- --- ~ginada da extensa ãrea recoberta com florestas implantadas, vi
sa, principalmente, ao abastecime~to de industrias de celulo~
se e pap~l, pain~is de fibras, produção de carvao para a side
rurgia e outras.

Em razão da dificuldade de aquisição e do alto custo da
mat~ria-prima para serraria e laminação, do esgotamento das ma
tas de Araucaria, no Sul, e da grande distância da Mata Amaz~
nica, surgiu a necessidade de uma re v t sào do conceito e dos 0É.
jetivos de produção de nossas florestas implantadas, concentra
das, em grande parte, nas regiões Sudeste e Sul, com esp~cies
de EucaZyptus e Pinus.

Observa-se, assim, uma constante preocupação das empr~
sas em diversificar a linha de produção de s ua s florestas, que,
al~m de madeira fina para o abastecimento industrial, produzi
da em rotações curtas, mantêm, paralela e conjuntamente, a pr~ __
dução de toras ~m rot~ções longas, para fins mais diversifica

\...

dos.,..--
Em conseqUência, tanto ~s esp~cies de Pinus como as de

EucaZyptus estão sendo estudadas e consideradas como alterna-
tivas econômicas viãveis para a continuidade de produção de ma
deira com dimensões e qualidades apropriadas ao desdobro e la
minação (Figuras 20 e 21).

Conceitualmente, o manejo florestal ~ a condução racio
nal e organizada da floresta, para que se tenha produção sus-
tentada de madeira e outros produtos, ou beneficios, da melhor
qualidade e a baixo custo.
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\

FIGURA 20. Floresta de eucalipto manejada para produção de to
ras para serraria (Estrada Campinas-Mogi-Guaçu, SP)~

Considerando a floresta como recurso natural renovãvel,
ela apresenta, como valores diretos, fornecimento de madeira
e outros produtos, tais como resinas, óleos essenciais, semen
tes, tanino, etc. Como valores indiretos, a floresta fornece
proteção ao solo, ã ãgua, abrigo aos animais, recreaçao, pai-
sagismo, etc., o que, na sua totalidade, deve servir a vãrias
finalidades e beneflcios da comunidade.

Dessa forma, o manejo florestal estã intimamente rela-
cionado com Ecologia, Silvicultura, Economia, Inventãrio, etc.,
como ferramentas auxiliares do manejo, de tal modo que asseg~
re,nao só a produção, mas tambem bens e serviços.

Por isso, o manejo aplica vãrias prãticas si 1 vicultu-
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FIGURA 21. Talhão de pinus caribaea varo hondurensis com 20 a
nos de idade, em condição de ser cortado para pro-
dução de toras pa ra serrari a e 1ami nação (A g u dos,
SP) .

rais que passam a fazer parte do manejo geral da floresta. Dl
ante disso, a própria escolha da especie a plantar, com capa-
cidade de produção e a qualidade que se quer; a escolha do e~
paçamento de plantio com relação ã finalidade da madeira e grau
de mecanização das operações de tratos culturais e exploração;
a fertilização mineral em doses econõmicas, aplicadas nas di~
versas fases de produção florestal; a determinação da idade de
corte e dos usos da madeira; a diversificação da produção fl~
restal; a utilização para outros beneficios, como proteção ao,
solo, produção de ãgua, recreação, ~tc., fazem parte do mane-
jo. Tambem as operações posteriores ã exploração, como condu- /
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ção da brotação~ interplantio, adensamento e reforma das flo-
restas~ são tecnicas envolvidas no manejo.

-v O manejo propriamente dito das florestas plantadas co-
meça na floresta ja formada e prevê a sua condução futura~ s~
ja em rotações curtas~ seja ~m rotações longas (Figura 22).

FIGURA 22. Talhão de E. grandis com 8 anos de idade em condi-
ção de ser manejado (Lenç6is Paulista~ SP).

A seguir~ são relatadas as oper~ções}de desrama e des-
b a s te com o te c n ic a sim po rt a n te s no ma nej o de p ro d uçã o de to -
ras para serraria e/ou laminação.

3.1. Desrama

Os nos constituem os defeitos mais comuns da madei ra.
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Em razão disso, o controle do crescimento dos galhos, bem co-
mo sua eliminação, e, em determinados casos, prãtica importa~
te aplicada às principais especies produtoras de madeira. Nu-
ma floresta manejada não se podem esperar muitos anos para pr~
duzir madeira sem nós, como acontece com povoamentos velhos.
Os nós de galhos vivos causam menores prejulzos que os deixa-
dos por galhos mortos. Galhos morto~ constituem serios defei-
tos ~m madeira serrada, porque se desligam do todo, quando s~

r __ _ I _

cos, especialmente quando sao porçoes de galhos mortas ha lon
go tempo.

3.1.1. Desrama natural

A desrama natural pode, em certos casos, ser acelerada
pelo manejo da densidade do povoamento, embora com sacriflcio
do crescimento em diâmetro. O processo mais simples consiste
em desenvolver e manter um estoque inicial denso, o que, alem
de manter os ga 1 hos i nferi ores pequenos, causa-l hes t amb em a
morte. Geralmente, isso representa o melhor meio para a condu
ção de povoamentos de eucalipto, pois não só estimula a 'desra

'"ma natural, como t amb ém impede que os troncos se tornem cur-
vos e desgalhados.

A desrama natural, geralmente, e bastante eficiente em
florestas de eucalipto (Figura 23), e, a menos que seja econ~
micamente viãvel, nenhuma medida especial deve ser tomada com
o fim de promovê-fa.

Contudo, para a maioria das especles de Pinus, a desra
ma natural e normalmente deficiente, mesmo em povoamentos den
sos.

3.1.2. Desrama artificial

O objetivo mais tradicional da desrama artificial e a
produção de "madeira limpa" ou isenta de nos em rotação mais
curta que a exigida com desrama natural. A desrama artificial
pode ser feita tambem para prevenir a formação de nós soltos,
prodtizindo, conseqUentemente, madeira com nós firmes, mas não
necessariamente "limpa". Este esforço pode não oferecer recom



55

FIGURA 23. Desrama natural em E. grandis com 5 anos de i d ade
(Lençóis Paulista, SP).

pensas muito valiosas, envolve, porem, um perlodo de espera me
nor.

Ocasionalmente, as arvores sao desramadas para preve-
nir a ocorrência de incêndios florestais e para favorecer a-

I cesso aos povoamentos durante as operaçoes de desbastes, inven
1

tarios e combate ã formiga.

a. Efeito sobre o crescimento

Se forem removidos muitos galhos vivos de uma so vez,
po de r â haver redução na taxa de crescimento, tanto na altura
quanto no diâmetro das arvores. Embora as reduções de cresci-
mento em altura, causadas pelas desramas verdes excessivas, se
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jam relativamente pequenas, seu efeito cumulativo pode ser ba~
tante grande, a ponto d~ permitir que as ãrvores desramadas s~
jam suprimidas pelas não desramadas. As reduções de crescime~
to em diâmetro, por outro lado, são de maiores magnitudes.

Experiências em regiões temperadas indicam que 25 a 30%
da copa viva das co nIf e ra s podem ser desramados sem redução do
crescimento em altura nem grandes reduções no crescimento em
diâmetro.

b. Aspectos a serem observados na desrama artificial

b.l. Seleção das especies a serem desramadas

A desrama artificial deve ser limitada às e s p é c i e s e
aos indivlduos que não apresentarem boa desrama natural, ma s
que produzem madeira de reconhecido valor para serraria ou l~
minação, desde que livre de nos. Especies ou ãrvores individu
ais susceptlveis de morte ou ataque de insetos e fungos, alem
dos prejulzos causados pela p rôp r i a desrama, não deverãc ser
tratadas.

b.2. Seleção do sltio e dos povoamentos

As desramas são mais bem conduzidas em locris de boa
qualidade e em povoamentos acessíveis aos desbastes. Eles sao
necessãrios não s ô para promover a produção de "madeira 1 im-
pa ? , mas t amb ém para garantir a rãpida cicatrização dos cor-
tes e a permanente dominância das ãrvores desramadas.

Povoamentos sujeitos a perdas de ãrvores provocadas por
vento, fogo, doenças e outros agentes prejudiciais nao devem
ser desramados.

b.3. Taxa de crescimento

As desramas destinadas à produção de madeira para ser-
raria ou laminação devem ser feitas somente nas ãrvores que ~
presentam ainda rãpidas taxas de crescimento diamét.ri c o ou que,
com os desbastes, tenham ainda condições de crescimento acele
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rado. Isso significa que as desramas devem atingir ãrvores jo
vens. O nucleo enodado tambem será pequeno e haverá um perio-
do de tempo maior para o desenvolvimento de espessa camada de
lenho limpo.

b.4. Numero e caracteristicas das arvores a serem des-
ramadas

A determinação do numero de ãrvores/hectare a ser sub-
metido ã desrama depende do conhecimento do espaço que cada á..!::.
vore ocupará no fim da rotação. Algumas perdas, inevitavelmen
te, ocorrerão. Assim, poder-se-ia conseguir uma margem de se-
gurança com a desrama de algumas árvores a mais a fim de que
se possa manter a produção final.

Na maioria dos casos, esse numero situa-se entre 200 e
500 â r vo re s z ha . Pode, ocasionalmente, valer a pena desramar
grande numero de árvores antes do primeiro desbaste ate a uma
altura que seja facilmente atingida do chão. A principal van-
ta ge m de s se t r a ta m e n to e fa c i 1 i t a r o a c e s s o ã s o p e ra çõ e s inte..!::.
nas nos povoamentos que apresentam numerosos galhos baixos.

A seleção das árvores a sere~ desramadas deve recair so
bre as de maiores diâmetros entre as dominantes. Deve-se evi-
tar desramar árvores situadas nas margens dos povoamentos, u-
ma vez que elas apresentam, geralmente, formas ~bres, com ex
tensa folhagem que protege os povoamentos da ação dos ventos.

b.5. tpoca de se iniciar a desrama

A desrama deve ser iniciada cedo, quando os galhos mais
baixos p r í n c t pi a re m a morrer. A primeira operação consiste, g~
ralmente, em desramar os galhos que podem ser atingidos do
chão. Nas etapas subseqOentes, a desrama ascende progressiva-
mente em intervalos de poucos anos ate que o comprimento de
tronco desejado fique livre de galhos.

Se se espera ate que a primeira tora possa ser desram~
da de uma s ô vez, a parte mais baixa do nii c le o enodado pode
tornar-se desnecessariamente grande.

FONSECA (1979) relata um trabalho de Fishwick, realiza
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do na Região de Irati, PR, com Pinus eZZiottii varo eZZiottii,
plantado em espaçamento de 2 x 2,5 m, com o proposito de con-
ter os nos num cilindro central de 10 cm de diâmetro. Houve ne
cessidade de fazer três operações de desrama para obter uma t~
ra limpa de 5,5 m de comprimento; p~ra uma tora de 7 m foram
feitas 4 operações. Para atender a esses requisitos, iniciou-
-se a desrama quando o povoamento estava com 4 anos de idade
e as ãrvores selecionadas estavam com altura que variava de 5
a 6 m e um DAP de 10 cm.

Para manter os nos dentro de um cilindro de 15 de di
âmetro, houve necessidade de apenas uma operação de desrama p~-ra obter uma tora limpa de 5,0 m de comprimento; para uma to-
ra de 7 m , foram necessãrias 2 operações. Para atender a es-
ses requisitos, iniciou-se a desrama quando o povoamento esta
va com altura que variava de 9 a 10 m e um DAP de 15 cm.

A medida que a desrama se estende para cima, ela se tor
na dispendiosa porque o diâmetro dos galhos aumenta com a al-
tura e tamb~m porque a desrama deve ~er feita com ferramentas.montadas em cabos e/ou escada. De qualquer maneira, a altura
to tal de de s rama de pe n de rã do com p r ime n to de t o r a d e s e j a do. :",
Quanto maior for essa altura, mais cuidado se aeve ter com a
seleção das ãrvores e, provavelmente, menor serã o numero ~-
las por hectare.

A escolha da ferramenta para se fazer a desrama depen-
de de alguns fatores. Em razão disso, muitos deles são deter-
minados pelas diferenças entre as espêcies tratadas. Entre e!
ses fatores, citam-se o tamanho dos galhos, o numero de galhos
por verticl1io e o ângulo deles. Algumas ferramentas são mais
indicadas para determinadas a1tu~as do chão, ao passo que ou-
tras se aplicam a grandes alturas. A capacidade do operador ~
fator muito importante para ser considerado na escolha de fer
ramentas e têcnicas para a desrama.

Com um serrote manual, um operador, do chão, pode des-
ramar troncos at~ alturas de 2 a 2,5 m. Para alturas maiores,
hã necessidade de fazer o trabalho com serrotes montados em ca
bos. Deve-se evitar o uso de ferramentas que cortam por lmpa~
to, pois disso resultaria alta proporção de tocos quebrados,
longos, cascas dilaceradas, etc.
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FONSECA (1979)' apresenta alguns rendimentos de desra-
mas de P. taeda e P. eZZiottii varo eZZiottii, com dados for-
necidos pela CIFSUL - Cia. de Ln diis t ri a s Florestais do Rio Gran
de do Sul, e de P. oocarpa e P. caribaea va r. car i ba ea , com da
dos fornecidos pela RESA - Reflorestadora Sacramento. As des-
ramas de P. taeda e P. eZZiottii var eZZiottii, em espaçamen-
tos de 2 x 2; 2,5 x 2,5 e 2 x 2,5 m , ã altura de 2,70 - 3,0 m,
feita com foice especial, bem curva e afiada, forneceram ren-
dimento mé d io de 342 ãrvores/homem/dia, sendo o tempo mé d i o ,
por ãrvore, de 1,40 minutos. A mesma altura de desrama, para
P. oo carp a e P. caribaea varo caribaea, feita com serrote de
poda, proporcionou-rendimento medio de 250 ãrvores/homem/dia,
com tempo medio, por ãrvore, de 1,92 minutos.

N a Re g iã o de A g udos, S P, Pa ra se p ro d uz i r m adeira de e~
pecies tropicais de Pinus, visando ao abastecimento de uma f~
brica de chapas aglomeradas e de uma serraria, fazem-se 3 de~
ramas. A primeira e feita em todas as ãrvores do_po~voamento",..--. ~ ~ -- ~ ....• '" -' -,-,- ..- --
com 5 a~-d e ida de, u tiliZúld ~- se de se r ro tem a nua 1 de p o da,
com re nc!.(~;;!-;;d;-SOO pe s/ homem/ d ia ,-pa ra-ã 1tu ra de de s rama de

___ ...,.~. . o"," _ ...•_"".0....... _'" ·""".-_.~,·~~""""" ••'N ..••__ ~'""""<.

2 m, visando a prevenção de incêndios de copa e acesso aos po---- ' -voamentos para trabalhos de desbast-e, inyentãriols e combate ã
formiga. A segunda desrama e feita aos 8 ~n0s de idade, conco-- ~------ -mi tantementeCõino~p-r-ilfrei'ro desbaste', uti 1 i zando-se do mesmo
serrote de poda montado num cabo de 4 m, aproximadamente. Se-
lecionam-se, no povoamento, as 500 melhores ãrvores, e a ope-
ração atinge ate 6 metros, do chão; o rendimento e de 200 ãr-
vores/homem/dia. A terceira desrama e feita aos 10 -,11 Enos

" .--. ._- -~ - - - --- ..•.

de idade, concomitantemente com o segundo desbaste, ate a al-
tura de 12 m, aproximadamente, em 300 das melhores arvores se
lecionadas entre as 500 anteriores; o rendimento e de 50 arvo
res/homem/dia. Essa ultima operação e feita pelo pessoal de co
leta de sementes, utilizando-se de escadas de 6 m de altura.'

Na Região de Lençóis Paulista, SP, as ãrvores de povoa
mentos de EucaZyptus grandis e E. saZigna, com 2 anos de ida-
de, são selecionadas para a produção de madeira para uma ser-
raria projetada para aproveitamento de toras de ate 18 cm dê
diâmetro minimo. As 160 arvores selecionadas por hectare sao
desramadas ate a altura de 4,50 m, de modo a conter os nós num
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cilindro de 10 cm de diâmetro (Figura 24). Durante o corte r~
so dos povoamentos para ab a s t e c ime n t o de indústrias de chapas,
essas ãrvores desramadas são mantidas em pé, visando a produ-
çao simultânea de postes e toras.

FIGURA 24. Talhão de E. grandis, com 6 anos de idade, apos cor
te raso parcial em que foram mantidas 160 árvores7
/hectare, para corte futuro, visando ã produção de
postes e/ou toras para serraria (Lençóis Paulista,
S P ) •

3.2. Desbastes

Desbastes sao cortes parciais feitos em povoamentos i-
maturos, com objetivo de estimular o crescimento das arvores
remanescentes e aumentar a produção de madeira utilizável. Nes
sa operação, removem-se as ãrvores excedentes, para que se po~
sa concentrar o potencial produtivo do povoamento num numero
limitado de ãrvores selecionadas (Figura 25).

Nos desbastes, as vantagens em conseqUência da competi
ção devem ser, pelo menos em parte, preservadas. Assim, num pr~
g rama de de s b a s te s , pa ra ro ta çõ e s re 1a t ivame n te 1o n g as, o nú-=--
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FIGURA 25. Talhão de E. grandis~ desbastado~ com 160 árvores/
/ha~ aos 10 anos de idade (Paraibuna~ SP).

mero de arvores deve ser reduzido gradativamente~ porem~ a u-
ma taxa substancialmente mais rápida do que seria em condições
meramente naturais.

3.2.1. Seleção das árvores

Caracterlsticas de seleção:
a. Posição relativa e condições da copa;
b. Estado de sanidade e vigor das árvores;
c. Caracterlsticas de forma e qualidade do tronco.
A posição relativa ocupada pela copa das árvores e uma

caracterlstica altamente correlacionada com o vigor passado~
presente e futuro das ãrvores~ constituindo~ portanto~ a base
da seleção.

3.2.2. Efeito sobre o crescimento e qualidade das arvores

o principal efeito favorável do desbaste e _stimular o



crescimento em diâmetro das árvores remanescentes.
O padrão de crescimento de uma árvore produtiva, libe-

rada periodicamente nos cortes de desbastes adequados, carac-
teri za-se por decresci mos 1 entos, porem regul ar na espessura
dos aneis, da medula para a casca. Nessas árvores, o estimulo
do crescimento resultante dos desbastes visa mais prevenir que
remediar as desacelerações do crescimento proporcionadas pela
competição.

A variação no diâmetro das árvores induzida pelos des-
bastes e muito ampla. Desbastes leves podem não causar efeito
algum sobre o crescimento, embora seja possivel, em razão dos
desbastes pesados, conseguir uma produção constituida de árv~
res com o dobro do di âmetro que, durante o mesmo tempo, e 1 a c:;

teriam sem desbastes.
E evidente que as acelerações bruscas do crescimento em

diâmetro, induzidas pelos desbastes tardios, prejudicam certas
propriedades da madeira, em razão da tendência do seu enfraqu~
cimento no ponto de aceleração.

O manejo da densidade dos povoamentos tem muito pouco
efeito sobre o crescimento em altura, exceto em povoamentos
muito densos ou muito abertos, onde as árvor~s se acham di s-
tintamente isoladas.

Os desbastes tendem a desacelerar a desrama natural e a
estimular o crescimento dos galhos. A íin i ca vantagem disso e
que os ga 1 hos permanecem vi vos por ma is tempo e, desse modo,
reduz-se o numero de nós soltos na madeira.
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3.2.3. Metodos de desbastes

a. Desbaste sistemático;
b. Desbaste "seletivo" (por baixo).
Os desbastes sistemáticos são aplicados em povoamentos

altamente uniformes, onde as árvores ainda não se diferencia-
ram em c1asses de copas, o que implica povoamentos jovens nao
desbastados anteriormente.

Os desbastes seletivos, ao contrário, implica~escolha
de individuos segundo certas caracteristicas previamente esta
belecidas, variáveis de acordo com o propósito a que se desti
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na a produção. As arvores removidas sao sempre as inferiores:
dominadás ou defeituosas.

Na Região de Agudos, SP, nos reflorestamentos com esp~
cies tropicais de Pinus, visando ã produção de madeira para a
fabricação de chapas de aglomerado, para serraria e para fa-
queado, o metodo de desbaste usado e o seletivo em combinação
com o sistematico. O esquema de desbaste adotado para povoame~
tos em espaçamento de 2,5 x 2,0 m (2.000 â rvo re s Zh a ) e o se
guinte, por hectare:

1.0 desbaste (8 anos de idade): remoçao de 30% dos individuos
existentes, ou seja, 600 arvores.
Produção: 30 m3 destinam-se ã fabrica e 5 m3 a serraria.

2.0 desbaste (10 anos): remoção de 28,57% dos 1.400 individuos
remanescentes, ou seja, 400 arvores.
Produção: 30 m3 para a fabrica e 10 m3 para a serraria.

3.0 desbaste (12 anos): remoção de 30% dos 1.000 individuos re
manescentes, ou seja, 300 arvores.
Produção: 25 m3 para a fabrica e ~o m3 para a serraria.

4.0 desbaste (15 anos): remoção de 28,57% dos 700 individuos
remanescentes, ou seja, 200 arvores.
Produção: 20 m3 para a fabrica e 30 m3 para a serraria.

5.0 desbaste (19 anos): remoção de 40% dos 500 individuos re-
manescentes, ou seja, 200 arvores.
Produção: 20 m3 para a fabrica e 50 m3 para a serraria.

Corte raso (25 anos): remoção das 300 arvores remanescentes.
Produção: 90 m3 para a fabrica e 380 m3 para a serraria.

Para o espaçamento de 2,0 x 2,0 m (2.500 arvores/ha) a
empresa adota o seguinte esquema, por hectare:

1.0 desbaste (7 anos de idade): remoção de 40% dos individuos
existentes, ou seja, 1.000 arvores; da produção, destinam-se ã
fabrica 33 m3 e 0,2 m3 ã serraria.
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2.0 desbaste (9 anos): remoção de 33,33% dos 1.500 individuos
remanescentes, ou seja, 500 ãrvores; 32 m3 para a f â b r t c a e
0,8 m3 para a serraria.

3.0 desbaste (11 anos): remoção de 30% dos 1.000 individuos re
manescentes, ou seja, 300 ãrvores; 25 m3 para a f âb r lca e 20 m1
para a serraria.

4.0 desbaste (15 anos): remoção de 28,57% dos 700 individuos
remanescentes, ou seja, 200 ãrvores; 20 m3 para a f áb ri ca e
30 m3 para a serraria.

5.0 desbaste (19 anos): remoção de 40% dos 500 individuos re-
manescentes, ou seja, 200 ãrvores; 20 m3 para a f âbr i c a e 50 m3
para a serraria.

Corte raso (25 anos): remoção das 300 ãrvores remanescentes;
90 m3 para a fãbrica e 380 m3 para a serraria.

A madeira com diâmetro inferior a 12 cm , sem casca, des
tina-se ã fãbrica de aglomerados e a de diâmetro superior de~
tina-se ã serraria ou faqueado.

Para eucalipto, pode-se adotar o mesmo sistema seleti-
vo de desbaste, conforme pode ser observado na Figura 26.

3.3. Resinagem

A extração de resina e, geralmente, uma atividade lu-
crativa que merece ser incluida no manejo de florestas de pi-
nus.

A produtividade de resina e variãvel entre as e s pé c í e s .
O Pinus elliottii varo elliottii e um dos mais produti-vos e ~
tualmente, vem sendo mais explorado. A capacidade produtiva de
uma arvore depende de sua idade, do seu vigor, do diâmetro do
seu tronco e das dimensões da copa .

.Na Região de Agudos, SP, a resinagem inicia~se ã idade
de mais ou menos 15 anos, em ãrvores com diâmetro superior a
17 cm, em talhões jã desbas~ados, que cont~m cerca de 500 ãr-
voresjha.

Para iniciar a operaçao, faz-se a abertura, no tronco,



65

FIGURA 26. Painel de resinagem em Pinus eZZiottii com 15 anos
de idade (Agudos, SP).

do painel de resinagem, fixando-se abaixo as calhas e o cadi-
nho (Figura 26).

O rendimento media dessa operação de resinagem e de 120
ãrvores/homem/dia. A produção media de resina bruta na região
de Agudos, SP e de 3 kg/ãrvore/ano. O cicTõ de resinagem e de
6 anos, sendo o painel de ate 2 m de altura, de cada lado da
ãrvore, durante 3 anos cada um.

A perda estimada de crescimento do volume e de 20%, a-
proximadamente, alem de ser prejudicada a forma da base do fus
te da ãrvore.

3.4. Produção de óleo essencial

As folhas de eucalipto contêm óleos essenciais em teo-
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res variãveis entre especies. As que apresentam teores mais e
levados são cultivadas para fins comerciais.

No Brasil, as especies mais cultivadas sao EucaZyptus

citriodora, o E. q l obul.u e , o E. smithii e o E. staigeriana
(BRILHO, 1969). Apresentam teores de ate 2% de óleo/peso da mate
ria seca.

O mais cultivado e o E. citriodora, que, alem da alta
produtividade de óleo essencial nas f o lha s , produz ainda ma-
deira de grande versatilidade (Figura 27).

FIGURA 27. Exploração e regeneração de E. citriodora, maneja-
do para produção de folhas para óleo essencial, le
nha e postes (Santa Maria da Se~ra, SP).

Uma das t é c n i c a s que vêm sendo adotadas e o plantio com
espaçamento apertado, com a finalidade de obter alta produção
de folhas. A primeira colheita de folhas e feita no outono,
com 1,5 ano de idade, ate a altura de 1/4 da copa. Faz-se, no
ano seguinte, o corte total da ãrvore para colher as folhas.

A produção de lenha e de 40 a 60 e s t ê r-e o s z ha . No tercei
ro ano, executa-se a desbrota, deixando-se 2 a 3 brotos/cepa,
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colhendo~se as folhas. Repete-se o ciclo enquanto for econômi
co. A produção de folhas tem sido de 8 a 12 tjha.

Selecionam-se, antes do primeiro corte raso, ate 100 ar
voresjha, considerando-se o vigor e forma, as quais serão man
tidas em pe, visando ã produção futura de postes e toras.

3.5. Idade de corte

A idade de corte ou rotação refere-se ao tempo necessa
rio para que uma floresta, ou parte dessa, cresça e produza ~
tima quantidade de madeira.

As considerações a serem levadas em conta na determin~
ção da idade de corte incluem os aspectos biológicos, os eco-
nômicos e os tecnologicos de qúalidade da madeira a ser prod~
zida. Tais caracterlsticas variam de acordo com a e spê c ie , com
o espaçamento entre árvores e com a finalidade da produção.

Para fins industriais de produção de celulose, papel,
carvão vegetal, paineis de fibras, etc., as florestas de Euca

Zyptus e Pinus sao geralmente cortadas em rot~ções que variam
de 5 a 8 anos, por meio de cortes rasos ou parciais.

A definição t é cn i ca da i da de de corte pode ser obtida
em razão do crescimento da floresta. Para isso, deve haver um
acompanhamento por meio de parcelas permanentes representati-
vas, onde, de ano em ano, sao medidos o diâmetro, a altura e
o volume das árvores. Com isso, determina-se o incre~ento me-
dio anual (LI-·1.A.)de volume da floresta, assim como o {ncremen-
to corrente anual (LC.A.). Quando o incremento do ano passar a
ser me~or que o medio ate a idade correspondente ã ultima me-
dição, tendendo, portanto, a abaixar a media geral de p ro du-
ção da floresta, este seria o ano para sua exploração.

A ilustração dessa definição de idade de corte e mostrada a
seguir, no Quadro 9 e na Figura 28.

Pe 1a a ná 1 ise do Q ua d ro 9, o s a u to re sob se rv am que a pa.!:.
t ir dos e x to a no in ic ia - se s e n s1ve 1 d e c re s c imo do I.M.A., em ra
zao da queda do LC.A., que atinge o valor máximo no quarto ano,
decrescendo acentuadamente nos anos subseqaentes. Pela obser-
vação da Figura 28, os autores ainda chamam a atenção para o
fato de que se a intenção for manter o povoamento no máximo de
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QUADRO 9. Evol ução do p ro vâve l crescimento vol umê t r i co para Eu
cal.uptius spp. nas regiões de cerrado do Estado de Sao
Paulo

Idade em Volume provâve l I.M.A. r. C.A.
anos estereos/ha estereos/ha/ano estereos/ha/ano

2 51 25,5 25,5
3 89 29,9 38,0
4 130 32,5 41 ,0
5 163 32,6 33,0
6 189 31 ,5 26,0
7 210 30,0 21 ,0

Fonte: FERREIRA e TIMONI (1978).

40 Fonte: FERREIRA e TIMONI (1978)
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FIGURA 28. Vari ação do incremento corrente anua 1 e incremento
medio anual para Eucalyptus spp. nas regiões de cer
rado do Estado de São Paulo.

seu potencial de crescimento volumetrico, o corte devera efe-
tuar-se entre o quinto e o sexto ano.

Ha, atualmente, forte tendência para diminuição dos ci
clos de corte, entretanto, conforme ja salientado no capitulo
2.1.2. (a) deste trabalho, existe uma s ê r i e de indefinições,
principalmente quanto ãs interações entre idade de corte/esp~
cie e espaçamento, as quais s6 poderão ser respondidas median
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te pesquisa sistematizada. Visando a contribuir para solucio-
nar essas indefinições e conseqt.lentemente, dar subsidios para
a implantação de florestas para energia, a CESP - Companhia E
ne rqe t i c a do Estado de são Paulo - em colaboração com o IPEF -
- Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais - implantou ex-
tensa rede experimental, abrangendo cerca de 50 ha (Figuras 29
e 30).

A SIF - Sociedade de Investigações Florestais - vem co.!:!.
duzindo uma serie de experimentos que envolve especies - esp~
çamentos - adubação, visando ao estudo tecnico-econômico para
a implantação de florestas de ciclos-curtos para a produção de
energia, abrangendo uma area de aproximadamente 140 ha.

FIGURA 29. Experimento sobre varias especies e procedências de
eucaliptos, espaçamentos diversos, idade de corte,
fertilização, etc. (Area experimental da CESP, Ju-
pia, SP).
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FIGURA 30. Experimento com E. grandis em diversos espaçamentos
e previsão de corte com diferentes idades (Area ex
perimental da CESP, Ju p í â , SP). -

3.6. Florestas de preservaçao

Como parte integrante do manejo das florestas implant~
das, considerem-se, ainda, os aspectos de equilíbrio biológi-
co e o controle biológico de pragas e doenças. Para isso, es-
tã sendo devidamente considerada pelas empresas reflorestado-
ras a necessidade de manutenção de faixas ciliares de vegeta-
çao natural entrecortando as florestas implantadas.

O objetivo principal dessas matas é preservar a fauna
silvestre, cuja função de proteção altamente eficiente das flo
restas implantadas, principalmente contra o ataque de pragas,
poderã ser conseguida por meio de uma e s t ra t ê q i ca distribuição
das duas formas de vegetação (Fi gura 31).

/
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( \

FIGURA 31. Talhão de eucalipto comercial, ã esquerda, e flo-
resta natural de preservação, ã direita (Lençõi s
Paulista, SP).

\



4. REGENERAÇAO

Chama-se regeneração o processo de recuperação da flo-
resta que lhe confere condição de continuidade de crescimento,
visando ã nova rotação para produção de madeira.

Geralmente, a regeneração pode ser feitapormeio de se
mentes ou mudas, ou, en tão, por mei o da brotação das cepas, de
pois do corte das ãrvores, durante a exploração.

No caso das florestas implantadas com especies capazes
de brotar, tendo-se como exemplo os euca1iptos (Figura 32), a

-teca, a cunninghamia, etc., todas cultivadas em maciço puro, e
possível obter sua regeneração por brotação das cepas remane~
centes, ap6s o corte raso, ao final da rotaçã~.

Dessa forma, quando bem conduzida, essa brotação perm~
te realizar, em media, três rotações sucessivas e econômicas.

A sobrevivência das cepas e progressivamente reduzida
nessa sucessão de cortes, seja por causa da p ró p r i a e s p ê c i e
com pequena capacidade de brotar, seja em conseq~ência de sua
idade mais avançada ou, ainda, em razão de outros fatores que
prejudicam os brotos, ocas~onando o decrescimo da produtivid~
de de madeira, a ponto de tornar antieconômica uma nova rota-
çao.

4.1. Condução da brotação

o manejo dessa brotação e muito importante para que se
possa assegurar alta produção no corte seguinte. Assim, as ce
pas não devem ser abafadas pelos resíduos da exploração, tais
como ramos, folhas, casca, etc., devendo-se ordenar, para is-
so, as operações de exploração (Figura 33).
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FIGURA 32. Re qe ne ra ç à o natural de eucalipto por brotação de ce
pas, apos o corte raso total, ã esquerda, e. após o
corte raso no qual foram mantidas 160 ãrvores/ha, ã
direita (Lençóis Paulista, SP).

FIGURA 33. Disposição da madeira e dos residuos da explo~ação
do eucalipto, colocados nas entrelinhas para nao co
brir as cepas (Bom Despacho, MG).
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Especies como E. saZigna, E. urophyZZa, E. citriodora,
etc., apresentam alta capacidade de brotação após a explora-
çao e sao cortadas ã altura media de 5 cm acima do solo (Fig~
ra 34).

FIGURA 34. Segundo corte de E. citriodora manejado para produ
ção de óleo essencial, lenha e postes (Santa Maria
da Serra, SP).

Outras, por exemplo, o E. grandis, têm apresentado de-
ficiência de brotação. Uma alternativa seria elevar a altura
de corte para que haja maior numero de gemas na cepa. Essa e~
pecie está sendo cortada ã altura de 10 a 15 cm, obtendo-se,
com isso, um adicional de brotação da ordem de 10%. Sua expl~
ração deve ser feita, de preferência, na epoca chuvosa do ano,
o que, em certas circunstâncias, pode resultar em maior sobre
vivência e vigor das brotações (Quadro 10).

Esses efeitos, somados, poderão representar i ncremen-
tos de ate 15 estereosjhajano, como o obtido em Lençóis Pauli~
ta.

As especies citadas anteriormente podem ser cortadas em /
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QUADRO 10. Efeitos da época de corte de E. grandis na sobrevi
vência de cepas e na altura da brotação, aos 6 me7
ses de idade (Mogi-Guaçu, SP)

Parâmetro
tpocas do c?rte

Maio Agosto Novembro

Sobrevivência (%)
Altura da brotação (m)

60
0,94

80 100
3,282,75

Fonte: FREITAS et alii (1979).

qualquer época do ano.
Da mesma forma, o combate às formigas cortadeiras é de

suma importância para evitar drãstica redução na sobrevivên-
cia das cepas.~Esse ataque inicia-se no princlpio da brotação
e pOderã prolongar-se durante o crescimento das ãrvores.

Pode-se afirmar que depois de dois ataques sucessivos
de formigas, com danificação senslvel dos brotos, cessa a ca-
pacidade de brotação e a cepa morre, constituindo-se, al, uma
nova falha.

Outro fator importante para manutenção da produtivida-
de f 1o re s tal po r va r t a s ro ta çõ e s é a fe r til iz a çã o m ine ra 1 . Hã,
entretanto, uma série de indefinições quanto ã melhor técnica
a adotar, em conseqüência de a experimentação ter demonstrado
respostas bastante desencontradas. A maioria das empresas não
tem empregado qualquer adubação na segunda rotação. As empre-
sas que utilizam adubo têm adotado de 100 a 150 gjcepa de NPK
10:28:6, aplicados em sulco, na entrelinha, ou a lanço, inco~
porados na entrelinha de plantio, imediatamente antes do corte.

Em condições de grande infestação de plantas daninhas,
seu controle é necessãrio para reduzir a competição com a br~
tação e, ao mesmo tempo, fac i1 ita r a loca 1 ização e o comba te
à formiga. Esse trato cultural pode ser feito mediante roça da
manual ou mecânica, ou por uma gradagem na entrelinha de pla~
tas, conforme as circunstâncias locais.

A desbrota consiste na redução do numero de brotos por



76

cepa. Deve ser feita sempre que houver um numero excessivo de
les, procedendo-se a uma seleção e mantendo somente os brotos
mais vigorosos e bem implantados (Figura 35). Usualmente, ma~
têm-se 2 a 3 brotos por cepa, em função do objetivo de uso da
madeira e da quantidade de falhas, visando a recuperar a pop~
lação, para garantir alta produtividade por unidade de area na
rotação seguinte. Hã empresas que estão mantendo um numero de
brotos com base no diâmetro da cepa e de seu posicionamento no
talhão. Nas cepas com diâmetro menor ou igual a 8 cm serã ma~
tido 1 só broto, ao passo.que nas maiores de 8 cm serão manti
dos 2 ou 3 brotos, dependendo de sua posição no talhão. Quan-
do a cepa estiver na bordadura do talhão, ou próxima a falhas,
serão mantidos 3 brotos, no caso contrãrio, serão mantidos so
mente 2.

FIGURA 35. Talhão de eucalipto depois dadesbrota, mantidos 2
a 3 brotos/cepa.

Essa desbrota vem sendo feita com a idade de 10 a 12 me
ses, quando os brotos jã contarem com resistência. Ha quem fa
ça a desbrota de acordo com a altura da brotação, ou seja, qua~
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do ela tiver 2,5 a 3 m. Na região de Bom Despacho, MG; no ca-
so de uti 1 i za ç à o da madei ra para fi ns e ne r qê t i cos, por exem-
plo, para carvão, podem ficar ate 6 brotos, desde que sejam l
gualmente vigorosos. O rendimento me d i o na desbrota tem sido
da ordem de 15 a 17 homens/ha/hora. Em determinados casos, p~
derã ser conveniente o emprego de re s f duo s da desbrota para
queima em caldeira.

-<Quanto ã é poc a do ano para a realização da desbrota, hã
quem afirme ser o pe rIo do quente e chuvoso o mais conveniente,
visando ao maior crescimento e ã produção futura.

Essa regeneração e mantida ate a idade de nova explor~
-çao, na faixa dos 5 aos 7 anos.

~ s sim, re pe te - se o c ic 1o, v is a n do ã te rc e i ra rotaçã o ou
mais, enquanto a economicidade estiver assegurada. Em geral,
para ãrea com produção em torno de 30 estereos/ha/ano, a pro-
dução no segundo corte pode ser ate 20% maior que a do primel

- 0--ro corte, ao passo que a produçao do 3. corte e semelhante a
obtida no 1. o corte. Quando a produção esperada para a rotação
seguinte for muito pequena e antieconômica, seja por causa da
alta percentagem de falha~ de brotação, seja em razão da bai-
xa qualidade ou baixa capacidade p-ro d u t i v a de um determinado
talhão de eucalipto, este deve sofrer interferência, que pode
constar das seguintes alternativas: a) quando a brotação rem~
nescente for aproveitãvel, procede-se ao chamado "interplan-
tio"; e, b) em t a lhó e s muito deficientes e sem possibilidade
de recuperação procede-se ã reforma completa.

4.2. Interplantio

c o nc e i tua 1me n te, in te rp 1a n tio vem a se r o p 1an t io de ~
das da mesma especie nas falhas de brotação. Essa tecnica vem
sendo desenvolvida em talhões de eucalipto, visando ã recupe-
raçao de sua população durante a regeneração, depois do corte
ra so , e consiste em fazer o plantio de mudas ao lado do toco
não-brotâu~~ A orientação tem sido plantar mudas de acordo com
o numero de falhas, sempre na relação N-l, ou seja, quando a-
parecem três falhas seguidas, plantam-se duas mudas, quando
houver duas falhas, no espaço que fica entre os tocos, planta-
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-se sempre, apenas uma muda. Nos locais onde houver apenas u
ma falha, não compensa plantar.

Não se recomenda a queima da area, 1.0) para nao des-
truir a materia orgãnica; 2.0) para manter abafada a planta da
ninha; 3.0) para não prejudicar a brotação das cepas.

O trabalho deverã ser iniciado dois a três meses depois
da exploração da madeira pelos levantamentos das falhas no ta
lhão. São consideradas, nessa contagem, tanto as falhas origi
nadas em conseqUência do plantio como as originadas em conse-
qt.lência da não-brotação das cepas. t comum esse total de fa-
lhas, a pó s o primeiro corte, atingir 40 a 50% na rotação de s~
te anos, em condições de solo pobre. Esse levantamento e rea-
lizado após haver decorrido o tempo necessãrio para surgimen-
to da brotação, ou seja, quando ele permitir detectar as ce-
pas que realmente não brotam.

Cerca de três a quatro meses após a exploração, proce-
de-se ao rebaixamento geral da brotação mediante roçada a foi
ce. Essa operação tem como objetivo reter seu crescimento pa-
ra uniformizã-lo com o crescimento das mudas.

Para o plantio, utilizam-se mudas bem -desenvolvidas,
com seis a oito meses de idade, para que possam acompanhar o
crescimento da brotação.

Pl antam-se, durante a é po ca chuvosa, em covas ampl as,
mudas que recebem uma fertilização mineral de formulação e do
sagem usual. Comumente, usam-se 100 gramas de NPK 10:28:6.

De inicio, o crescimento da brotação e mais rãpido que
o das mudas, tendendo a igualar-se jã aos dois anos (Quadro
1 1 ) •

Como resultado, obtem-se uma população razoavelmente ~
niforme (Figuras 36 e 37), assegurando, desse modo, alta pro-
dutividade para a rotação seguinte. O efeito isolado do int8r
plantio chega a 10% de incremento volumetrico. --------

As empresas consideram viãvel o interplan~io após
meira exploração do eucalipto. Esse processo, apesar de
te, estã em desenvolvimento.

a pri
recen
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QUADRO 11. Altura dos brotos e das mudas interplantadas de E.
grandis com diferentes idades (Mogi-Guaçu, SP)

Idade
Parâmetros

3 meses 7 meses 16 meses

Altura media dos brotos (m)
Altura media das mudas (m)

1 , 1 2,6 6,0
0,6 2 , 1 5,2

Di ferença % 45 1 9 1 3

Fonte: FREITAS et alii (1979).

FIGURA 36. Interplantio de eucalipto: crescimento comparativo
entre a muda e a brotação aos 2 anos de idade (Mo-
gi-Guaçu, SP).
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FIGURA 37. Vista interna de talhão de E. grandis, interplanta
do, com 2 anos de idade (Mogi-Guaçu, SP). -

4.3. Ádensamento

E o aumento do numero de plantas por hectare.
Neste caso, e feito o plantio de novas mudas na entre-

linha das cepas resultantes da exploração do eucalipto (Figu-
ra 38).

O objetivo do adensamento e aumentar a população de ã~
v o re s po r uni d-ade de ã re a, v is a n do a a ume n ta r o vo 1 um e to tal
de madei ra ao fi na 1 da rotação. Com esse adensamento, reduz-
-se o espaçamento entre plantas e deverã t amb em ser reduzida
a rotação. A madeira produzida, embora em maior volume, serã
constituída de peças finas e servirã como fonte ene rqê t i ca , se
ja em forma de lenha, seja na de carvão, metanol, etc.

Dessa forma, em talhões normais com espaçamento 3 x 2 m
ou 3 x 1,5 m, cerca de três a quatro meses após o corte raso,
procede-se ao rebaixamento total da brotação. Em seguida, vem
uma gradagem na entrelinha para preparar o terreno. Pode ser
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FIGURA 38. Talhão de E. grandis com 3 meses de idade, de espa
çamento original 3 x 1,5 m, interplantado na entri
linha de cepas após o primeiro corte raso (Bom Des
p a c h o , MG).

feito com grade de 1.400 kg, passando em duas faixas, simult!
neamente. Em seguida, abre-se um sulco na entrelinha, associ!
do ã adubação mineral, em filete continuo, no fundo do sulco,
e, depois, a distribuição e plantio das mudas da mesma espe-
c i e .

o espaçamento entre as mudas no sulco de plantio tem si
do de 1 m. Assim, o espaçamento final passa a ser de 1,5 x 2,0. x 1,0 m
ou 1,5 x 1,5 x 1,0 m , respectivamente, conforme o espaçamento
original.

Nessas circunstâncias, a rotação psevista seria de 3 a
4 anos. Espera-se, dessa forma, a manutenção de altas produti
vidades vo lumé t r i ca s de lenha, com diâmetro mé d í o de 9 e 10 cm ,
que e tido como o mais conveniente para a produção de carvão
(Figura 39).

A me d ida que se s u ce d em o s co r te s ra s o s do e u ca 1 iP to, !
parecem falhas, que poderão ser sanadas' com o ac io name n t o do
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FIGURA 39. Talhão de eucalipto com 4 anos de idade, plantado
no espaçamento 1,5 x 1,0 m, para produção de lenha
para carvão (Bom Despacho, MG).

esquema de interplantio. Assim, pelo menos teoricamente, a d~
ração do eucaliptal em produção continua seria indefinida, des
d e que 1 h e s e j a a p 1 i c a dou m man e j o a de q ua do.



5. REFORMA

Talhões com potencial muito baixo sao totalmente subs-
t i tu i d o s por meio de novo plantio de mudas. Faz-se isso, ge-
ralmente, em talhões muito falhados e constituidos de material
genetico de baixa qualidade.

Para a reforma, devem ser eliminadas as cepas sobrevi-
ventes, de modo a extinguir toda a brotação, para não competir
com as mudas. A morte das cepas pode ser obtida, facilmente,
pelo deslocamento de sua casca (Figura 40). Usa-se, para isso,
uma pequena cavadeira reta.

FIGURA 40. Toco em que se produziu o deslocamento da casca em
talhão de eucalipto a ser reformado (Aracruz, E5).
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o controle da formiga e muito importante nessa fase e

deve ser feito antes do plantio.

Embora possa facilitar as operaçoes de reforma do ta-

lhão, não se recomenda o fogo como meio de limpeza do terre-

no, por causa do risco envolvido e dos inconvenientes ecolõg~

cos decorrentes da queima.

A forma mais pratica de plantar e abriras covas nos e~

paços entre os tocos, mantendo-se, portanto, o mesmo a 1 i nhamen

to (Figuras 41 e 42).

FIGURA 41. Area de reforma: plantio de eucalipto em cova (Mo-
gi das Cruzes, SP).

Não se recomenda o plantio na entrelinha do toco; esse

espaço deve ficar livre, para efeito d e tratos culturais me-

canizados e-, futuramente, para retirada da madeira (Figuras
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FI GURA 42. Reforma de euca 1ipto com 5 meses de idade, após o
3.0 corte, em solo de cerrado (Mogi-Guaçu, SP).

43 e 44).

Em condições de terreno muito infestado de plantas in-
vasoras, hã necessidade de um controle inicial dessa vegeta-
ção. Isso pode ser feito pela aplicação isolada ou em conjun-
to de .m~todos mecânicos por meio de roçadeira ou rolo-facas,
queima e uso de herbicidas.

o preparo do solo tem sido feito por meio de, grade
"bedding" acoplada a uma adubadeira, tracionada por um trator
de esteira.

Esse conjunto remove o solo das entrelinhas para a li-
nha de tocos, e, simultaneamente, aplica o adubo no local da
cova. O rendimento m~dio dessa operaçao chega a 1,2 hora por
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FIGURA 43. Area reformada com E. urophylla em terreno de cer-
rado. Idade, 3 anos (Mogi-Guaçu, SP).
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FIGURA 44. Area reformada com E. grandis em terreno de cerra-
do. Idade, 3 anos (Mogi-Guaçu, SP).

hectare (Figuras 45 e 46).
Com isso, o toco fica abafado e nao brota mais. As co-

vas são abertas manualmente na marca do adubo e devem ser am-
plas, para permitir a diluição do fertilizante mineral, mini-
mizando, com isso, os riscos de queima das mudas.

Aplicar cerca de 100 gramas de NPK 10:28:6, bem mistu-
rado ao solo. O plantio propriamente dito serã t amb êm normal.

Os tratos culturais, geralmente, são minimos, especial
mente nos terrenos de cerrado pouco infestados e tambem pela
contenção da vegetação invasora pela manta orgânica remanescen
te após a exploração florestal anterior.

Quando necessãrio, o cultivo pode ser feito por meio de
capina mista, ou seja, manual na linha e mecânica, por grada-
gem ou roçada, na entrelinha.

"Todos os cui dados de manutenção devem ser tomados re-
gularmente, como os da implantação origina J, durante todo o p~
rI o do de maturação do povoamento florestal, ate completar a ro
tação, quando entrarã tambem em exploração.
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FIGURA 45. Preparo do solo para reforma com grade "b e d d i n q " 50
bre a linha de tocos (Aracruz, ES).

FIGURA 46. Terreno preparado por grade "b e dd i n q " para reformJ
de eucaliptal (Aracruz, ES).



6. EXPLORAÇAO FLORESTAL*

A exploração de florestas de rãpido crescimento estã pr~
gressivamente despertando a atenção das empresas brasileiras.
O estãgio de maturação de grandes ãreas reflorestadas, o au-
mento da capacidade produtiva das industrias madeireiras, com
a conseqOente repercussão no volume dos trabalhos de campo, a
crescente escassez e sazonalidade da mão-de-obra rural, em de
terminadas regiões, e a expressiva representação dos custos ~
peracionais da exploração no custo final da materia-prima ma-
deira podem ser apontados como fatores importantes que irão,

w ,

a medi o e alongo prazo, determi na r profundas alterações nos
procedimentos da atividade. Atualmente, ainda persiste, nas di
ferentes etapas de exploração, a predominância do trabalho ma
nual. A introdução de inovações tecnicas e de equipamentos es
pecializados ainda se apresenta como processo lento e muito
restrito. No entanto, em algumas empresas, os metodos mecani-
zados jã constituem realidade, e os resultados, pelo que se
vê, são altamente sa t i s f a t ô r i o s . O indice de mecanização nas
etapas da expl oração ap re se n t a estrei ta 1igação com o desen-
volvimento de equipamentos florestais especificos e depende di
retamente da evolução da própria industria de mãquinas, de e-
quipamentos e de forma significativa da disponibilidade de mao-
-de-obra rural. Observa-se, porem, que algumas etapas da ex-
ploração apresentam-se com maiores indices de mecanização, s~
bretudo as que exigem grande esforço fisico. Nota~se, tambem,

*, A elaboração deste capítulo contou com a part~c~pação do Prof. Arnaldo
Salmeron - Departamento de Silvicultura - ESALQ/USP.
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que as inovações tecnicas, ou introduções de equipamentos, so
têm alcançado resultados s a t i s f a t ó r io s quando precedidas de
treinamento especializado e de perfeito trabalho de planeja-
mento, integrando de forma conveniente os aspectos sacio-eco-
nômicos e tecnicos especificos de cada região.

'De forma generalizada, os trabalhos de exploração, at~
almente, são executados manualmente ou com participação vari~
vel dos recursos disponiveis de mecanização. Hã sistemas que
se diferenciam de acordo com a dimensão do material explorado
e das etapas de trabalho que cada sistema envolve. Esse con-
junto de atividades operacionais, para que possa apresentar ai
ta produtividade e custos convenientes, exige perfeito plane-
jamento, acompanhamento e avaliação dos trabalhos de execução.

6.1. Fatores que influenciam os
sistemas de exploração

Para o estabelecimento de determinado sistema de expl~
ração e necessãrio que se considerem, dentre outras, as se qu i n
tes variãveis: condições locais, equipamentos disponiveis, a~
pectos silviculturais, exigências e lo ca l t z e ç àb do mercado con
sumidor.

6.1.1. Condições locais

As caracteristicas locais de topografia, tipo de solo,
indice pluviometrico, vias de acesso, qualidade e disponibili
dade de mão-de-obra rural podem ser apontadas como condicion!
mentos locais que devem ser convenientemente observados para
que haja perfeito planejamento dos trabalhos de exploração.

6.1.2. Equipamentos disponiveis

Devem ser levados em consideração, ainda que limitada-
mente, os equi pamentos di sponivei s no mercado. Esse aspecto,
alem de altos custos de investimento inicial, exigirã perfei-
to treinamento operacional e efetiva assistência tecnica. Ap~
sar das adaptações de equipamentos agricolas que ainda se ob-
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servam no setor florestal, acredita-se que ja ha condições 0-
peracionais satisfatõrias com os equipamentos atualmente dis-
poniveis.

6.1.3. Aspectos silviculturais

A escolha dos procedimentos de trabalho deve levar sem
pre em consideração os aspectos silviculturais envolvi dos na
exploração. As caracteristicas prõprias das especies devem ser
respeitadas e integradas aos procedimentos de trabalho. Dados
experimentais e observações de campo têm demonstrado que a ca
pacidade de regeneração das especies pode ser influenciada p~
la epoca e pela altura de corte e, tambem, pelas operações de
retirada da madeira.

A idade de corte, o volume de madeira e o manejo empr~
gado na floresta são tambem variaveis silviculturais que po-
dem condicionar os trabalhos de exploração a serem utilizados.
Atualmente, o manejo de eucaliptais, mediante corte raso, e o
de povoamentos de Pinus, por meio de combinações e variações
dos desbastes seletivos e sistematicns, constituem as princi-
pais variaveis que exigem formas áiferenciadas de exploração.
Deve ser caracterizada, tambem, a existência real e bastante
promissora do manejo de eucaliptais por meio de explorações s~
letivas que apresentem, no entanto, diferenças bastantes pro-
nunciadas da extração seletiva verificada em povoamentos de pi
nus.

6.1.4. Exigências e localização do mercado consumidor

A exploração deve produzir materia~prima que possa a-
tender, da forma mais completa possivel, às exigências do me~
cado consumidor. Adaptações de acordo com as distâncias e meios
para transporte são tambem necessarias e muitas vezes limita~
tes.' No entanto, o objetivo deve ser sempre a produção da ma-
deira dentro de padrões que minimizem processamentos comple-
mentares, apõs sua retirada da floresta. O comprimento e a r~
tidão das toras, as limitações de diâmetro, a manutenção ou a
retirada da casca constituem as principais variaveis exigidas
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atualmente pelo mercado consumidor.

6.2. Sistemas de exploração

Hã, de acordo com as condições brasileiras, uma combi-
nação de ativídades manuais e mecanizadas dentro de cada sis-
tema de exploração. As combinações baseiam-se essencialmente
no comprimento das toras a serem retiradas da floresta. Desse
modo, podem obter-se sistemas manuais ou mecanizados, ou com-
binações deles determinando os seguintes sistemas bãsicos:

- sistemas de toras curtas,
- sistemas de toras longas,
- sistemas de ãrvores inteiras.
A predominância do trabalho manual tem condicionado

maior utilização dos sistemas de toras curtas, mas que pode,
eventualmente, apresentar lndices de mecanização significati-
vos. Porem, para o caso de toras longas e arvores inteiras,
por maior que sejam as alterações, invariavelmente, obtêm-se
sistemas com altos lndices de mecanização .

. As ca ra c t e rf s t i c a s dos sistemas b â s í co s .•.de exploraçâo
-vem logo a seguir.

6.2.1. Sistemas de toras curtas

Abate-se a arvore, e no próprio local de corte reali-
zam-se todos os trabalhos complementares de desga1hamento, de~
topo, toragem e descascamento, quando necessãrios. As toras
produzidas apresentam variações de comprimento de 1 a 6 m, d!
pendendo do lndice de mecanização empregado. Para facilitar a
mecanização do sistema e necessãrio que a topografia seja fa-
vorãvel. Esse e o sistema que predomina no Brasil, tanto nos
locais planos como nos acidentados.

6.2.2. Sistemas de toras longas

Nesses casos, no local do abate, faz-se o desga1hamen-
to, bem como o destopo da ãrvore. As operações complementares
de toragem e o descascamento eventual são realizados a beira
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das estradas que circundam o talhão, ou em pãtios intermediã-
rios de processamento. São sistemas desenvolvidos para terre-
nos mais acidentados, tanto que o transporte fisico das toras
exige equipamentos sofisticados, em razão do peso e da dimen-
são da madeira.

6.2.3. Sistema de arvores inteiras

A utilização dessa alternativa implica a remoção da ã!
vore para fora do talhão, como operação subseqaente ao abate.
O processamento completo e feito em local previamente escolhl
do. Esse sistema implica elevado indice de mecanização e pode
ser utilizado tanto nos terrenos planos como nos acidentados.

6.3. Fases da exploração e equipamentos em uso

O trabalho de exploração envolve, geralmente, as segui.!!.
tes fases: corte, desgalhamento, picagem, ou desdobro em tor~
tes, descascamento, transporte a curta distância, carregamen-
to, transporte às fontes consumidoras e descarregamento, as
quais podem apresentar variações q~anto aos indices de mecani
zação em função da disponibilidade de mão-de-obra e de equip~
mentos.

A aquisição e introdução de qualquer equipamento deve
ser precedida de detalhado estudo referente aos custos e ren-
dimentos envolvidos, infra-estrutura de assistência dos forne
cedores e treinamento de operadores. Deve ser acompanhada de
eficiente serviço de manutenção, avaliações periódicas de re-
sultados, alem de atender plenam~nte à segurança dos operado-
res.

Embora ainda em escala reduzida, pode-se observar fre-
qaente introdução de equipamentos nas diversas fases de expl~
raçao, sobretudo em razão das dificuldades de mão-de-obra que
surgem em cada etapa da exploração.

6.3.1. Corte

Incluem-se, as vezes, na fase de corte, as operaçoes de
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derrubada, o desgalhamento, a picagem, o preparo da madeira p~
ra o arraste e o empilhamento ou amontoamento. Esse agrupame~
to de operações e bem caracterizado em sistemas com total pr~
dominância de operações manuais. Porem, quando se trata de si~
temas mais mecanizados, as operações são separadas, uma vez
que elas se realizam em locais diferentes.

Em sistemas mecanizados, o corte e feito com motosser-
ra, procurando-se dar certa orientação ã queda (Fi gura 47).

FI GURA 47. Vê-se, aqui, o operador de motosserra com to d o o
seu equipamento de proteção. Para que os resul ta-
dos de trabalho sejam s a t t s f a t ô r io s , cumpre dar a
esses operadores todos os treinamentos indispensã-
veis (Aracruz, ES).

Faz-se, logo depois, o desgalhamento, normalmente integrado ao
desdobro, seguindo-se o empilhamento (Figura 48). Em flores-
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FIGURA 48. Operador treinado e equipado para executar i niimeras
operações. A propria disposição das ãrvores abati-
das, utilização de ganchos e motosserras especiais,
alem de perfeito treinamento, permitem que diver-
sas operações sejam efetuadas por um so operador (A
racruz, ES). -

tas exploradas sob regime de desbaste, geralmente, o empilha-
mento vem apos o arraste, por causa da dificuldade de movimen
tação de equipamentos maiores. Em nossas condições, as motos-
serras, utilizadas normalmente, têm potência de 3,0 a 5,0 HP
e o peso varia de 7,0 a 9,0 kg. As empresas, porem, jã se pre~
cupam com a aquisição de motosserras profissionais leves e p~
quenas, que são menos cansativas e desgastam menos o operador,
e, obviamente, com maior rendimento. Utilizam-se, t amb ém , e-
quipamentos de freio de corrente, protetores auriculares e vi
suais, calças e calçados especiais e cabos antivibratorios p~
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ra maior segurança do operador.
No Brasil, em razão da facilidade de mão-de-obra, e co

mum utilizar, durante o corte, um operador e um ajudante para
derrubada de arvores (ori entação da queda). Porem, e x p e r iên-
cias bem sucedidas têm mostrado que a tendência e a utiliza-
ção de um só homem, equipado com ganchos e barras de direcio-
namento, pois alem da redução de riscos de acidente hã aumen-
to na produtividade de ate 20%, conforme as condições.

Segundo LONNER (1976), a produtividade do sistema des-
crito pode chegar de 4 a 6 estereosjhomemjhora, quando se uti
liza 1 só homem. O autor afirma, ainda, que nos próximos 5 a
10 anos a motosserra ainda se r â o principal equipamento de cor
te. Na operação de desga 1hamento o uso do machado ou facão e
ainda bastante difundido. Acredita-se, no entanto, que com o
aparecimento de motosserras mais leves essa operação passe a
ser mecanizada. A redução das arvores em toras menores e, ho-
je, realizada, na sua quase totalidade, com motosserra. Sali-
enta-se, ainda, a importância do treinamento e assistência aos
operadores na implantação de sistemas de alta produtividade
sem grandes riscos de acidentes, assim como de um esquema efi
ciente de manutenção (Figuras 49 e 50).

FIGURA 49. Aspecto de um curso de treinamento para operador de
motos serra (Mogi das Cruzes, SP).
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FIGURA 50. Serviço de manutenção de motosserras no campo. As
empresas que se utilizam de grandes equipes de mo-
tosserristas devem apresentar serviço de manuten-
ção de campo bastante eficiente. Trabalhos diver-
so s e co nt ro 1e s, ge ra 1m en te, são fe itos com b a s e
nas estimativas de campo (Aracruz, ES).

6.3.2. Picagem ou desdobro em toretes

A operaçao de picagem pode ser realizada tanto no lo-
cal de corte como na ãrea de processamento. Nesse caso, traba
lha-se num sistema de ãrvores inteiras ou com toras longas. A
picagem e uma operação tipica de um sã operador, porem, fre-
q~entemente, utiliza-se de um ajudante, que faz o trabalho de
medir os toretes. Esse trabalho e bastante facilitado quando
as ãrvores são arrastadas e amontoadas em feixes. Nesse caso,
a utilização de motosserras com sabre longo facilita a opera-
ção, pe~mitindo ni~eis elevados de produção (Figura 51).

A produtividade da operação e resultado dos seguintes
fatores: diâmetro das ãrvores, comprimento dos toretes, disp~
sição das ãrvores na queda, topografia, tipo de ferramenta em
pregada, treinamento do operador.



FIGURA 51. Motosserrista processando a picagem das toras (Ar~
cruz, ES).
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6.3.3. De s ca scemen to

o descascamento manual geralmente e realizado na area
de corte, com auxilio de um facão ou machadinha. Essa opera-
ção tende a ser totalmente mecanizada, jã que se trata de uma
operação pesada de baixo rendimento; atualmente, o mercado o-
ferece bons descascadores mecânicos. O descascamento mecânico
tem sido realizado na ãrea de corte ou nas estradas e e,fre-
qUentemente, efetuado por descascadores portãteis, tipo ane-
lar, com alimentação manual e rendimento em torno de 5 a 6,5
m3/hora (Figuras 52 e 53). Porem, com a possibilidadeatual de
se obter o aproveitamento da casca para energia, serã intens~
ficado o descascamento na fãbrica, com descascadores anelares
ou, como e mais comum, com descascadores de tambor rotati vo.
O equipamento anelar tem a vantagem de ser mais barato, mais
versãtil e poder atender às produções variãveis de madeira. Jã
o tambor rotativo e equipamento de instalação mais cara, empr~
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FIGURA 52. Sistema de descascamento mecanizado de eucalipto,
efetuado no campo. O abastecimento e feito manual-
mente. O equipamento e acoplado a tratores agrico-
las e pode mover-se em diferentes pontos da flores
ta (Itapetininga, SP).

FIGURA 53. Sistema de descascamento mecanizado de Pinus, no
campo (Agudos, SP).
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gado somente para grandes produções, com a vantagem de ter ma
nutenção mais simples.

6.3.4. Transporte a curta distãncia

Esta operação refere-se ã retirada da madeira da flo-
resta, que serã colocada na estrada transitãvel por caminhões
(Figuras 54 e 55).

FIGURA 54. Madeira empilhada e preparada para ser transporta-
da para pãtios intermediãrios ou diretamente para
as fontes de consumo (Itapetininga, SP).

Conforme o equipamento utilizado, esse trabalho recebe
diversos nomes, sendo os mais comuns: baldeio e arraste. Ge-
ralmente, o termo baldeio e utilizado quando o transporte e
feito por veiculo dotado de plataforma de carga (carretas, ca
minhões e "forwarders"). Jã o termo arraste e mais empregado
quando se utilizam guinchos ou arrastadores mecânicos ("skiders").

Em condições topogrãficas favorãveis, e bastante vant~
josa a utilização do chamado transporte direto, onde o próprio
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FIGURA 55. . - IMadeira empilhada em local de topografia favoravel,
possibilitando o carregamento direto às fontes de
consumo (Aracruz, ES).

caminhão do transporte principal entra diretamente na flores-
ta, reduzindo bastante o manuseio da madeira, pois as etapas
de baldeio e transbordo são eliminadas. Porem, nem sempre a to
pografia favorece esse sistema de trabalho.

Em terrenos pouco acidentados, um caminhão tipo 4 x 4,
ou os "forwarders", ou mesmo tratores agrlcolas com carreta,
pode perfeitamente atender a essa etapa da exploração. Os se-
guintes fatores devem ser considerados nesse tipo de transpo~
te: condições topogrãficas, equipamentos, distância de trans-
porte, densidade do povoamento, distância entre pilhas, arra~
jo da madeira (empilhada ou amontoada). Com relação a esses f~
tores, podem ser caracterizados os seguintes tipos de trans-
porte a curta distância:

a) manual: e um sistema de arraste mais utilizado em
desbastes de Pinus, porem, em terrenos acidentados, e larga-
mente empregado para trazer a madeira ate as estradas. Normal
mente, aproveita-se a declividade do terreno para "tombar" a
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madeira morro abaixo. Alguns melhoramentos para aumentar a e-
ficiência do trabalho conseguem-se com a uti 1 ização de "ca-
lhas" metãlicas montadas em lances de 2 a 3 m, formando um ca
nal contlnuo por onde a madeira desce por gravidade. Porem,
sao metodos grosseiros, que têm pouca eficiência.

b) animal: empregado t amb ém em terrenos acidentados,
principalmente na zona produtora de carvão de Minas Gerais. O
animal mais empregado nesse trabalho e o burro, que carrega a
madeira num suporte, preso ao arreio. Uma outra opção e a ut~
lização de juntas de bois, arrastando um tipo de trenó (Figu-
ra 56). Nesse caso, o rendimento e melhor, porem só trabalha
em locais mais planos.

FIGURA 56. Transporte a curta distância, com animais, em regi
ões de topografia acidentada. Utiliza-se com mais
freqüência o burro; as juntas de bois podem, tam-
bem, ser utilizadas, em condições mais leves (Vale
do Rio Doce, MG).

c) mecânico: dentre os sistemas de transporte mecânico,
destacam-se os seguintes tipos:
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- trator agrlcola com carreta (Figura 57) e o m ê t o do
mais simples de baldeio, porem, de acordo com a topografia,
tem grandes limitações. Tem a vantagem de ser um equipamento
bem mais econõmico que o transportador autocarregãvel (forwarder),
embora dê rendimentos e versatilidade bem inferiores que es-
tes.

FIGURA 57. Sistema de carretas acopladas a tratores agricolas
para transporte a curta distância (Vale do Rio Do-
ce, MG).

- caminhões de tração dupla - recomendado t amb em para
terrenos mais diflceis; os caminhões tipo 4 x 4 não são muito
empregados pelas empresas, por causa de sua pouca durabilida-
de frente às dificuldades do trabalho e em razão de seu baixo
rendimento. Seu desempenho em terrenos acidentados e bastante
inferior ao do IIforwarderll

•

guinchos - acoplados a tratores agricolas ou aciona-
dos por motores estacionãrios·têm ma i o r utilização t amb àm em
locais bastante acidentados, predominando os guinchos de tam-
bor simples. com cabo de retorno manual. Hoje, tem-se dado im



portância ao desenvolvimento de guinchos continuos, com tamb~
res duplos, equipamentos que permitirão indice de mecanização
bem maior, porque somente as operações de engate e desengate
da madeira continuarão manuais. Porem, os guinchos de que dis
pomos nao têm correspondido satisfatoriamente, carecendo, Po!
tanto, de melhoramentos para que se tornem um equipamento efi
ciente e econômico.
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- transportador autocarregãve1 (lIforwarderll) (Figura
58), embora de origem canadense, foi na escandinãvia que esse
equipamento atingiu alto grau de desenvolvimento, sendo que e~
ses equipamentos representam 70% da frota de mãquinas flores-
tais da Finlândia. t um equipamento dotado de uma grua hidrã~
1ica para carregamento e descarregamento. Tem chassi articul~
do, podendo ter tração do tipo 4 x 4, 6 x 4 ou 6 x 6, com ca-
pacidade de carga que varia de 10 a 15 toneladas. Projetado p~
ra trabalhar em sistemas de taras curtas, são mãquinas versã-
teis, com bom desempenho em terrenos com dec1ividade ate 30 a
32%. Algumas empresas no Brasil utilizam o transportador auto

FIGURA 58. Transportador autocarregãve1, "f o rwa rde r " (Aracruz,
ES) •
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carregãvel, porem seu custo de aquisição e bastante elevado,
limitando muito o mercado do equipamento.

- arrastador (lIskidderll) - excetuando-se os guinchos e
os sistemas de cabos aereos, o IIskidderll e o equipamento mais
apropriado para o trabalho de arraste em condições adversas de
topografia e solo. Dotado de chassi articulado e oscilante,
com tração nas quatro rodas, pode atuar em decl i vi dade de 40
a 45% com bom desempenho e segurança. Com vantagem de ser utl
lizado na exploração de florestas nativas, o arrastador e um
equipamento que pode solucionar a mecanização da operação de
arraste, embora, no Brasil, praticamente, nao seja utilizado
em florestas plantadas, e, inclusive, não estã sendo fabrica-
do no Brasil. Porem, os modelos menores, equipados com pinça
traseira, poderão representar, num futuro bastante próximo, um
equipamento indispensãvel em qualquer sistema de exploração p~
ra locais acidentados, principalmente hoje, quando a floresta
adquire importância como fonte en e r qê t i c a , e a utilização da
ãrvore inteira jã e uma opção bastante estudada. Basicamente,
hã 3 tipos de arrastadores:

- arrastadores por e s t r an qu l ame n t o-> o arraste das toras e fei
to por mei o de cabos aci onados mecani camente. A capaci dade de~
sas mãquinas e de ± 3 e 12 toneladas, dependendo da p o t ê n c i a
do motor. O engate e desengate da madeira efeito manualmente.

- arrastador de garra - o equipamento que manipula a madeira
e uma garra, que fica na traseira da mãquina. A participação
do trabalho manual e menor, uma vez que o carregamento como o
descarregamento se fazem mecanicamente.

- arrastador de pinças duplas - o equipamento dispõe de uma
pinça na traseira. A diferença como tipo anterior e que par-
te da carga apoia no chassi da mãquina (40%). As ãrvores são
manipuladas por meio de um carregador hidrãulico. A capacida-
de de carga e aumentada para 10 a 15 toneladas. A mãquina ba-
se para esse equipamento e um IIforwarderll, sem carroceria.

6.3.5. Carregamento

A operação de carregamento estã sempre ligada ao trans
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porte primário ou principal. No caso do transporte primário, o
carregamento e feito no local de corte, ao passo que no tran~
porte principal o carregamento e feito ã beira das estradas.
Isto não acontece com o sistema que permite o transporte dir!
to, quando os caminhões são carregados diretamente na área de
corte, destacando-se os seguintes sistemas de carregamento:

a. carregamento manuaZ: realizado, geralmente, pelo m~
torista do caminhão e um ajudante, com rendimento bastante bal
xo, e que, gradativamente, vem sendo substituído por equipa-
mentos hidráulicos. A dimensão e o peso da madeira influem bas
tante no rendimento.

b. carregamento mecânico: operação que envolve o empr!
go de carregadores ou gruas hidráulicas sobre trator agrícola
(Figuras 59 e 60) ou mesmo caminhões. O carregamento de madei
ra industrial, na floresta, foi feito, durante muito tempo,
com recurso do braço do homem. Porem, a dificuldade crescente
de mão-de-obra para esse serviço, o grande risco de acidente
a que ele expõe e o aparecimento, no mercado, de equipamentos
eficientes ocasionaram o grande desenvolvimento do chamado ca~
regamento mecanizado. Basicamente, pode-se di~tinguir três ti
pos de carregamento, de acordo com o sistema de exploração em
pregado:
- carregamento do veículo, na area de corte, para baldeio;
- carregamento do veículo, na area pre-determinada ou pátios,
para transporte ã longa distância (transbordo);
- carregamento direto, na área de corte, para o veículo que
faz transporte ã longa distância .

.No primeiro caso, quando não e possível a entrada do ca
m i nh ào na floresta, faz-se o baldeamento por caminhões leves
(4 x 4) ou tratores com carreta ou mesmo "f o rwar-de rs v • Somen-
te quando se realiza o baldeio com "forwarders" e que o carre
gamento e mecânico, já que o trator e equipado com um carreg~
dor hidráulico para autocarregamento, ao passo que nos demais
o carregamento se faz manualmente.

No segundo caso, a madeira colocada ã beira de uma es-
trada, ou em pátios especiais, e carregada nos caminhões, com
ajuda de carregadores acoplados em tratores agrícolas, que e
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FIGURA 59. Carregador acoplado ao trator agricola (grua hidrãu
lica).

FIGURA 60. A grua procedendo dentro da floresta ao carregamen
to do caminhão para transporte ã longa distância
(Lençóis Paulista, SP).
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o equipamento mais difundido no Brasil em materia de carrega-
mento. No terceiro caso, quando a topografia permite a entra-
da de caminhões diretamente ao 1enheiro, o carregamento e fel
to com o mesmo trator agrico1a, com carregador.

Este e o sistema que vem sendo bastante uti 1 i zado no
Pais, por causa de seu baixo custo. Os carregadores, no Bra-
si1, têm alcance lateral de 04 a 07 m , com capacidade de 1~
vante de 300 a 1.500 kg. Os carregadores maiores (estacionã-
rios) podem ter um rendimento de ate 150 estereos/hora.

6.3.6. Transporte às fontes consumidoras

Refere-se ao transporte da madeira desde a floresta a-
te o pãtio da industria. No Brasil, predomina o transporte ro
doviãrio, e poucas empresas utilizam o ferroviãrio. Hã uma se
rie de modelos empregados para a atividade, desde os caminhões
simples utilizados por pequenos empreiteiros ate os caminhões
tipo semi-reboque, utilizados para cobrir grandes distâncias.
Em razão do crescente aumento do preço de combustive1 e o au-
mento da distância media das florestas às fãbricas, a tendên-
cia e utilizar caminhões com grandes capacidadés de carga. C~
mo parte significativa do transporte e feito por estradas de
fazendas e pouco no asfalto, a preferência estã sendo dada aos
caminhões com tração dupla, que permitem o abastecimento con-
tinuo da fãbrica, mesmo durante as chuvas. Os modelos mais u-
tilizados são:
- CAMINHAO TOCCO (4 x 2), com capacidade de 12 a 15 estereos,

utilizado por empreiteiros a distâncias pequenas;
- CAMINHAO TRUCADO (6 x 2), com capacidade de 18 a 20 este-

reos;
- CAMINHAO TRUCADO DUPLO (6 x 4), com capacidade de 25 a 30 es

tereos;
CAMINHAo SEMI-REBOQUE, com capacidade de 50 a 55 estereos
para distâncias longas e estradas boas;

- CAMINHAO TIPO ROMEU E JULIETA (6 x 4), com capacidade de 58
a 60 estereos, tambem para distâncias longas (Figura 61).
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FIGURA 61. Carregamento de caminhões para transporte a longas
distâncias, em região de topografia plana, com ca-
minhão tipo Romeu e Julieta (Itapetininga, SP).

6.3.7. Descarregamento

Em razão da necessidade de liberação rãpida da frota de
caminhões, o descarregamento, geralmente, e mecanizado, utili
zando gruas hidrãulicas móveis ou estacionãrias (Figura 62).

t freqUente, tambem, o uso de pontes rolantes para de~
carga, principalmente da madeira longa. A carregadeira fron-
tal ê de pequeno uso por causa da predominância, no transpor-
te, de caminhões que recebem a madeira paralelamente ao eixo.

6.4. Sistemas de exploração em utilização

As empresas florestais brasileiras estão desenvolvendo
sistemas próprios de exploração, de acordo com suas condições
de trabalho e com a finalidade da madeira.

Trata-se de uma integração de trabalhos manuais e mec~
nizados, com tendência bastante pronunciada para elevar o in-
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FIGURA 62. Descarregamento em pátios, por meio de gruas.

dice de mecanização das atividades que requerem maior vigor fi
sico. A escassez de mão-de-obra, próxima aos grandes centros,
poderá ser amenizada por meio de adequada preparação que obt~
nha a racionalização dos trabalhos e o aumento da produtivid~
de. Salienta-se, t amb em , que em todos os casos de introdução
de novas t é cn t c a s , tornou-se constante a preocupação pelo a-
primoramento do sistema e pela valorização da mão-de-obra uti
lizada. Atualmente, os sistemas de exploração florestal utili
zados no Brasil podem ser agrupados da seguinte forma:

sistemas manuais - neste caso, há predominância dos tra
balhos manuais nas etapas de corte, desgalhamento, picagem e
descascamento e ate mesmo nos trabalhos de arraste. Mesmo nes
tes casos, nota-se a presença de motosserras e ate mesmo de
equipamentos para carregamento da madeira. t comum, nos siste
mas manuais, observar-se algumas etapas com certo lndice de me
canização. No todo, todavia, predomina o trabalho manual.

sistemas mecanizados ou semimecanizados - nestes casos
o esforço flsico do homem cede, gradativamente, sua particip~
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ção às mãquinas e aos equipamentos florestais. O lndice de me
canização e bastante variãvel para as diferentes etapas e nas
diversas empresas. Predomina a motosserra e os equipamentos v~
riados para o descascamento, para o arraste e para o carrega-
mento.

6.4.1. Sistemas manuais

Trata-se de sistemas utilizados para produção de madei
ra em toras curtas para industria de celulose, chapas, carvão
vegeta 1 e 1enha.

t empregado, geralmente, em ãreas de corte raso de eu-
caliptais, tanto nos terrenos ondulados como nos planos. A s~
qtlência b â s i ca das etapas de exploração e a seguinte: corte,

que poderã ser feito com motosserra ou machado; desgalhamento,

picagem, eventual descascamento, empilhamento, transporte pri

mário ou arraste e transporte às fontes de consumo. Hã, no e~
tanto, pequenas variações relativas ao arraste logo após o co~
te ou após o desga1hamento, geralmente visando a facilitar o
descascamento. A etapa de descascamento e muito importante e
sua existência ou não condiciona ;lterações profundas, origi-
nando os seguintes sistemas diferenciados.

a. Sistema manual para obtenção de madeira sem casca

Neste caso, a madeira deverã ser descascada; todo o sis
tema de exploração e baseado na equipe de descascadores, jã
que o descascamento manual e uma operaçao que deve ser reali-
zada, no mãximo, 24 horas depois da derrubada da ãrvore. Cada
equipe de descascadores (2 a 5) recebe um eito, ou faixa, que
varia de 5 ate 15 ruas. Essa faixa serve como unidade de con-
trole, para o pagamento do pessoal. Cada motosserra atende a
vãrias faixas de exploração. No i nIc i o do trabalho, o operador
da motosserra, ajudado por um dos descascadores, derruba uma
quantidade de ãrvores suficiente para o trabalho de um dia, e
vai para o eito seguinte. Logo após, a equipe do eito inicia
o desga1hamento e a marcação das ãrvores em toretes de comprl
mento predeterminado (geralmente entre 1,5 e 2,5 m), uti1iza~
do, para isso, de um facão ou machado. Durante esse perlodo,



a motosserra estara trabalhando noutros eitos. Terminada a der
rubada, a motosserra volta ao primeiro eito, iniciando a pic~
gem das arvores, conforme a marcação ja efetuada. Em seguida,
i ni ci a-se o descascamento das toras, que e rea 1 izado com fa-
cao ou machadinha. Em alguns casos, os descascadores ja dei-
xam empilhada a madeira, ficando pronta para medição e receb~
mento. Porem, noutras regiões, alguns dias antes de fechar o
-mes, a equi pe vol ta empi 1hando a madei ra, que anteri ormente es

tava enleirada.
Para os dois casos, a definição de campo e mostrada na

Figura 63.
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FIGURA 63. Disposição de campo, logo depois do corte, num siste
ma manual para obtenção de madeira curta, sem c as ca"

b. Sistema manual para obtenção de madeira com casca (Figuras
64, 65 e 66)

Quando o descascamento da madeira e dispensavel, o sis
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FIGURA 64. Disposição geral de campo, após o corte, num siste
ma manual de madeira curta, para obtenção de madeT
ra com casca.

tema e modificado, principalmente quanto a composição das e-
quipes. De modo geral, a equipe de corte e composta de um oP!:.
rador de motosserra e dois ajudantes. A equipe recebe um eito
de 5 ruas, sendo que a motosserra realiza a derrubada e a pi-
cagem, enquanto os ajudantes desgalham e amontoam a madei ra
com a ajuda de machados. Com esse sistema, normalmente, dispe~
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FIGURA 65. Disposição da madeira num sistema manual de toras
curtas para obtenção de madeira para carvão (Bom
Despacho, MG).

FIGURA 66. Sistema totalmente manual para obtenção de madeira
curta (1 m), com casca, associado ã produção de fo
lhas de E. citriodora (Santa Maria da Serra, SP).-
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sa-se a operação de marcação dos toretes, pois a própria moto~
serra tem uma IIreguall graduada, que delimita o tamanho dos t~
reteso Vê-se o aspecto do talhão, após o corte, na Figura 66.

6.4.2. Sistemas mecanizados

são sistemas utilizados, tambem, para produção de ma-
deiras industriais, em toras curtas, para celulose, chapas e
ate mesmo carvão. As observações de campo mostram que os sis-
temas manuais, uma vez racionalizados e providos de certos e-
quipamentos, em substituição às atividades de maior desgaste
f i s i c o , como o arraste e o carregamento, transformam-se pro-
gressivamente em sistemas mecanizados. De acordo com o manejo,
em corte raso de Eucalyptus ou em desbastes dos povoamentos de
Pinus, e eventualmente alguns povoamentos de Eucalyptus expl~
rados seletivamente, os sistemas mecanizados assumem estrutu-
ras bastante diferentes (Figura 67).

FIGURA 67. Povoamento de Eucalyptus submetido à exploração' se
1eti va. O objeti vo e a obtenção de madei ra para pro
dução de chapas e para serr~~ia (Lençóis Paulista~
S P) .
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a) Sistema mecanizado para cortes rasos

t um dos sistemas atualmente mais usado no Brasil. De-
senvolvido originariamente na Suecia, foi introduzido no Bra-
sil há pouco tempo; sua aceitação, ate o momento, tem sido r~
lativamente boa, em razão dos rendimentos alcançados e da re-
dução de mão-de-obra proporcionada. Um operador sozinho reali
za o corte, o desgalhamento, a picagem e o amontoamento da ma
deira, utilizando para isso uma motosserra leve e uma serie de
equipamentos auxiliares, tais como ganchos para amontoamento,
trena e barra para auxiliar a derrubada. A implantação desse
sistema e dificil, em razão do alto nivel de treinamento que
deve ser proporcionado ao trabalhador, alem de exigir sempre
planejamento para todas as operações realizadas.

Normalmente, a madeira fica enleirada ou amontoada. No
caso do descascamento no campo, geralmente utilizam-se desca~
cadores portáteis, tipo anelar, acionados por trator agricola
leve. Atualmente, eles estão sendo utilizados no Brasil na pr~
dução de madeira para celulose com casca. Nesse sistema, a li
nha de galhos e centralizada justamente para que o veiculo de
transporte, geralmente o "f o rwa rde r ? , transité sobre uma "c a-
ma 11 de residuos, visando ã proteção do solo contra compactação
e efeitos dos pneus da máquina.

Como hoje, em razão do problema energetico, há necessi
dade de utilizar os re sf duo s , o descascamento deve ser feito
nos pátios das fábricas. Vê-se a disposição geral de campo na
Figura 68.

b. Sistema mecanizado para desbastes

Embora haja povoamentos de EucaZyptus explorados sob o
regime de desbaste, em floresta de Pinus este sistema e muito
empregado. As dificuldades da exploração são bem maiores, em
razão da falta de espaço para a movimentação de máquinas,oque
depende muito do sistema de desbaste empregado.

Há, basicamente, três sistemas de desbaste:
1. Desbaste seletivo - Retiram-se do povoamento as ar-

vores inferiores. Portanto, nao há abertura uniforme do espa-
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FIGURA 68. Disposição geral de campo do sistema mecanizado pa
ra cortes rasos, visando ã produção de madeira in~
dustrial.

çamento, o que dificulta bastante os trabalhos de mecanização.
2. Desbaste sistematico - cortam-se sistematicamente to

das as arvores de uma determinada linha, sendo mais utiliza-
dos os sistematicos de 3.a e 5.a linhas. t o sistema que per-
mi te ma ior grau de mecani zação, podendo ser usados, p ra ti ca-
mente, os mesmos equipamentos que operam em corte raso,uma vez
que toda a madeira fica concentrada na linha abatida.

3. Desbaste combinado (mecãnico-seletivo) - trata-se de
uma combinação dos dois mé t o do s anteriores, retirando-se uma
linha espaçada regularmente, com a remoção das piores arvores
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do povoamento. Os exemplos mais comuns sao os sistemáticos de
10.a ou 20.a linha.

Os sistemas mais comuns de exploração apresentam as s~
guintes etapas: corte - os metodos de trabalho e os equipame~
tos são os mesmos usados para corte raso de eucalipto. Os re~
dimentos, porem, são bem diferentes, já que os Pinus têm mui-
to mais copa e ramos, dificultando tanto a operação de derru-
bada como, principalmente, o desgalhamento; arraste - e a op~
ração que diferencia os sistemas em relação ao corte raso, tan
to no aspecto operacional quanto aos equipamentos empregados.
t a operação que envolve maior participação de mão-de-obra,
principalmente nos primeiros desbastes, em que o arraste e ba~
tante dificultado pelas seguintes razões: pouco espaço para
trânsito, o que dificulta o uso de equipamentos; madeira dis-
persa na floresta; pequeno volume retirado e baixo valor da m~
deira, que não justificam o emprego de sistemas mais comple-
xos.

No desbaste mecânico, geralmente, o arraste e feito com
tratores agricolas equipados com pinças traseiras, que arras-
tam o fuste comercial inteiro. Já no sistema seletivo, os uni

.,
'cos equipamentos que têm possibilidade de ser usados são os
guinchos, acoplados a tratores e estacionados na estrada. As
vezes, tenta-se tamb em a utilização de animais para arrastar
as toras, predominando, no entanto, o arraste manual.

Nos desbastes mais velhos a floresta apresenta espaços
que permitem o emprego de tratores para o arraste.

6.5. Aproveitamento dos residuos florestais
para fins energeticos

Os residuos florestais são constituidos por todo o ma-
terial originado de arvores e que, tradicionalmente, permane-
cem no campo depois da exploração. Folhas, galhos, casca e m~
deira, com diâmetro inferior ao limite exigido pela t ndii s t r i a ,
cons t ituem o ma te ria 1 que a tua 1me nte se e nco n tra d isponive 1 p~
ra uso energetico. As cepas e as raizes são tambem considera-
das residuos, porem, nas condições atuais carecem de estudos
com relação ã viabilidade econômica de sua exploração.
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Considerando o poder calorifico, para residuos da or-
dem de 3.000 kcal/kg e para oleo combustive1 de 3.500 kca1/kg,
verifica-se que os residuos podem fornecer de 4 ate 12 t de o
1eo combustive1 por hectare, dependendo da especie, da idade,
do espaçamento e da produtividade da floresta.

Ha, no Brasil, varias alternativas praticas em estudo
para solucionar o problema relativo ao aproveitamento desses
residuos. Resultados bastante satisfatorios estão sendo alcan
çados com a seguinte estrutura operaciona1:

CoZeta de residuo - consiste no ajuntamento das pontas
de galhos em fileiras, dentro do proprio terreno, para faci1l
tar a colocação do material na mesa de abastecimento do pica-
dor. A produção media e de 20 m3 por homem/dia (Figuras 69 e
70) .

FIGURA 69. Picagem e ajuntamento de residuos florestais (Ara-
cruz, ES).
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FIGURA 70. Catação de residuos (Aracruz, ES).

Picagem - faz-se a picagem com um p t c a dc'r móvel, que
contem um 1\ c o n t a i n e r 1\ de 2O m3 a pa rentes, a u to ba s c u1 ã ve 1, a ~
ma altura de 3,75 m. Esse picador e tracionado por um trator
agrico1a com potência acima de 75 HP na tomada de força a 540
RPM. A alimentação do picador e feita manualmente, por meio de
4 a 5 homens, com produção media de 120 m3 aparentes/dia, em
dois grupos de traba1ro (Figuras 71 e 72).

Transporte de cavaco - o t ra n s po rte pa ra a f âb r i c a e
feito por meio de semi-reboques fechados, com capacidade para
100 m3 aparentes. O carregamento do semi-reboque e feito pelo
autobascu1ante dos picadores (Figura 73), à beira da estrada.

Um aspecto muito importante a considerar-se no aprovei
tamento dos residuos diz respeito ao aproveitamento das fo-
lhas. Questiona-se o aproveitamento desses materiais, em ra-
zão de eles apresentarem, em florestas com idade de corte, por
volta de 5% da ma tê r í a seca total produzida pela ãrvore, eco.!!.
terem, em alguns casos, mais de 50% dos nutrientes essenciais
às plantas. Essa exportação adicional de nutrientes pode rã im
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FIGURA 71. Abastecimento do picador de residuos (Aracruz, E5).

FIGURA 72. Picador de residuos (Aracruz, E5).
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FIGURA 73. Detalhe do descarregamento autobasculante do pica-
dor móvel.

plicar conveniências de sua reposlçao mediante adubação, para
que se possa manter a produtividade da floresta nos ciclos su~
seql.lentes. Considerando os atuais preços dos fertilizantes e a
baixa representatividade das folhas como materia seca, reco-
menda-se que, na exploração dos residuos, se deixem as folhas
no campo. Para a maioria das especies, basta deixar que os r!
siduos sequem durante algumas semanas, no campo, para sua po~
terior retirada. As folhas secas, quando os ramos são coloca-
dos nos picadores móveis, desprendem-se dos ramos com facili-
dade, permanecendo no solo.

Outra t é cn i c a que vem sendo testada no sentido de au-
mentar a produção de madeira para energia e o aproveitamento
da desbrota de talhões de Eu ca l g p t ue , Normalmente, faz-se a
desbrota 10 a 14 meses após o corte, dei xando 2 a 3 brotos por
cepa. Os brotos cortados são abandonados na floresta, apodre-
cendo com o tempo. A filosofia bãsica dessa tecnica consiste
em retardar a desbrota, para que os brotos tenham maiores di-
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mensoes e possam ser aproveitados apos sua eliminação da ce-
pa.

Gs resultados encontrados por algumas empresas mostram,
para as condições estudadas, que hã boa possibilidade para a
adoção dessa tecnica. Resta, evidentemente, conhecer os refl~
xos da desbrota tardia sobre o crescimento dos brotos remanes
centes, quando comparada com a prãtica normal, bem como suas
vantagens, quando comparada com ãreas que permanece r i a m sem
desbrota ate o final da segunda rotação.
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ANEXO

Rendimento das operaçoes de produção*

A consideração de padrões de rendimento das atividades
de produção florestal e bastante difícil, porque estâ na de-
pendência direta de uma serie de fatores regionais e específi
cos de cada empresa.

Apontam-se como principais variâveis: a qualidade de
mão-de-obra utilizada, os sistemas de avaliação, os sistemas
administrativos, as características lo~ais e as característi-
cas da própria empresa, etc. Trata-se, po rt a n t o-,de parâmetros
referenciais sujeitos a muitas variações, dificultando, sobr~
maneira, comparações e sua utilização em carâter generalizado.
Os resultados apresentados foram alcançados graças às informa
ções de algumas empresas e poderão, eventualmente, facilitar
o planejamento preliminar das atividades empresariais.

* Dados levantados pelo Prof. Arnaldo Salmeron - Departamento de Silvicul
tura, ESALQ/USP, e pelos Engenheiros Edson Antonio Balloni - Cia. Suza=
no de Papel e Celulose - e Rubens D. Garllip - IPEF.



Rendimentos das operações de produção

Operação Equipamento Empregado Rendimento

I. Produção de mudas
1. Confecção de recipientes

1.1. Enchimento do saco plãstico
1.2. Enchimento do laminado

2. Encanteiramento
3. Semeadura

./4. Desbaste de mudas
5. Arrancamento de mudas para repic~

gem
6. Repicagem
7. Remoção, seleção e encaixotamento

de mudas

manual
manual
manual

seringa semeadeira
manual

manual
manual

manual

II. Implantação
1. Preparo do solo

1.1. Desmatamento manua'l em mata
pesada
- roçada previ a
- derrubada
- queimada

descoivara e requeima

foice
machado
manual
manual

2.500 - 3.000 embalagens/homem/dia
2.000 embalagens/homem/dia
9.000 embalagens/homem/dia

16.000 embalagens/homem/dia
3.000 embalagens/homem/dia

2.300 mudas/homem/dia
2.500 - 3.000 mudas/homem/dia

2.500 - 6.000 mudas/homem/dia

5 homens/dia/hora
15 homens/dia/hora

4 ha/homem/dia
20 homens/dia/ha

(continua)
--'
N-...J



Rendimentos das operações de produção (continuação) ---"
N
(X)

Operação RendimentoEquipamento Empregado

1.2. Desmatamento mecanizado
1.2.1. Mata pesada

- derrubada com Lâmi-
na lisa

- derrubada com lâmi-
na KG

- derrubada com corren
tão

- enleiramento com an
cinho

- gradeação pesada,com
grade de 18 x 24"

1.2.2. Cerrado
- derrubada e enleira

mento com lâmina 11
sa

.- derrubada com cor-
rentão

- enleiramento manual
- enleiramento com lâ

mina lisa -
- limpeza com rolo fa

cas

,-

trator de esteira de 140 HP 8 - 12 horas zha

trator de esteira de 140 HP 2 - 5 horas lha

2 tratores de esteira de 140 HP 2 - 4 ha/hora

2 tratores de esteira de 140 HP 3 - 4 ha/hora

trator de esteira de 140 HP 0,8 ha/hora

trator de esteira de 140 HP 1,8 horaa/ha

2 tratores~de esteira de 140 HP 1 - 2 horas lha
manual 2 homens/dia/ha

trator de pneus de 90 HP 2 horas/mâquina/ha

trator de pneus de 90 HP 1 ,3 horas lha
(continua)



Rendimentos das operaçoes de produção (continuação)

Operação Equipamento Empregado

trator de pneus de 90 HP
trator de pneus de 90 HP

trator de pneus de 90 HP
manual

- araçao
.- gradeação

2. Sulcamento e adubação (sulcadora-
-adubadora)

\ 3. Comba te ã formi qa , com isca
4. Plantio manual

- alinhamento
- coveamento (em terreno prepara-

do)
- descascamento manual
- arraste animal
- arraste mecânico

transporte primãrio mecânico
3. Desbaste seletivo de Pinus (terre

no plano) -
marcação das ãrvores

~- corte e picagem (1 operador + 1
~ ajudante

O· _ desgalhe, arraste e empil hamento
- arraste mecânico
- desgalhe e amontoamento

manual

com enxadão
facão

tburro
guincho continuo, com 7 homens

transportador autocarregãvel de 100 HP

manual com facão

motosserra de 4 HP

Rendimento

2,0 - 2,5 horas/ha
0,8 - 1,5 horas/ha

0,7 horas/ha
0,5 a 1,0 homem/dia/ha

3 ha/homem/dia

1.000 covas/homem/dia
2,5 - 5,0 st*/homem/dia
3 a 4 st/dia

·4,5 st/homem/dia
7,8 st/hora/mãquina

1.100 ãrvores/homem/dia

5 - 8 st/hora/equipe
6 - 8 st/homem/dia
8 - 10 st/hora/mãquina
10 - 12 st/homem/dia

manual
trator agricola de 65 HP, com pinça

manual
* st = estereo = 1 m3 de madeira, empilhada com casca. (continua) N

\.O



Rendimentos das operações de produção (continuação) w
o

Operação RendimentoEquipamento Empregado

- descascamento mecâni co (3 h o -
mens/mãquina

- carregamento mecânico
4. Desbaste seletivo de pinus (terre

no aci dentado) -
- corte e picagem (1 operador + 1

ajudante)
- desqalhamento , arraste e empi-

1hamento
- descascamento manu~l

'-

- descascamento mecânico
- baldeação
- carregamento manual (2 horas)
- distribuição de mudas
- plantio propriamente dito
- plantio completo

5. Plantio mecânico (distribuidora-
-coveadeira)

6. Replantio
7. Irrigação de covas com pipas de 4

bicos

descascador anelar portãtil
grua hidrãulica de 3 t/metro

motos serra

manual
machado ou raspador

y

descascador anelar portãtil
transportador autocarregãvel

manual
manual
manual
manual
,

trator de pneus de 60 HP
manual

trator de pneus de 60 HP

10 - 12 st/hora/mãquina
40 - 45 st/hora/mãquina

4 - 5 st/hora

0,4 st/homem/hora
0,3 st/homem/hora
10 st/hora/mãquina
16 st/hora/mãquina
6,0 st/homem/hora

800 mudas/homem/dia
800 mudas/homem/dia
3,5 homens/dia/ha

1.000 mudas/mãquina/dia
1 homem/dia/ha

2.500 covas/dia
(continua)



Rendimentos das operações de produção (continuação)

Operação

8. Limpezas
- capina manual
- capina manual na linha
- capina mecânica com grade
- roçada mecânica com roçadeira

9. Desbrota manual

lII. Exploração
1. Corte raso de Eucalyptus (terreno

plano)
- corte, desgalha, pip6gem e en-

leiramento I
- descascamento (4 homens/mãqui na)
- carregamento
- transporte primãrio mecânico

2. Corte raso de Eucalyptus (terreno
acidentado)

corte, desgalha, picagem e en-
1eiramento

Equipamento Empregado

enxada
enxada

trator de pneus de 60 HP
trator de pneus de 60 HP

foice

1 homem com motos serra de 4 HP
descascador anelar

grua hidrãulica de 3 t/metro
transportador autocarregãvel de 110

1 homem com motosserra e machado

Rendimento

5 homens/dia/ha
25 - 30 homens/hora
0,8 - 1,0 ha/hora
0,5 - 0,8 ha/hora
800 - 1.000 touças/homem/dia

2,5 - 3 st/homem/hor~
-"80 st/diaimãquina

50 - 60 st/hora
HP 29 - 32 st/hora--
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1,5 a 2,5 st/homem/hora
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