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Recursos Florestais em 
Propriedades Agrícolas

Manejo de Florestas
Eucalyptus - Pinus - Tectona



Eucalyptus



Eucalyptus
Uso da Madeira

- Energia (lenha e carvão)
- Fonte de C (carvão)
- Fonte de Fibra Curta (Celulose/Papel)
- Madeira Roliça (mourões e postes)
- Madeira Serrada (estrutura, móveis)

- Densidade: 0,45 a 0,85 g/cm³



Eucalyptus: sistema silvicultural

• Talhadia:
- Condução das brotações 

- Mesma constituição genética

- 47% dos talhões em 2009

- 53% foram em regime de alto fuste



0 a 6 anos

6 / 8º ano



Talhadia – Simples
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Fatores que Influenciam 
a Talhadia

. Espécie, 

. Época de Corte, 

. Altura de Corte, 

. Danos às Cepas, 

. Sombreamento de Cepas, 

. Conservação do Solo, 

. Compactação do Solo, 

. Tipo de Solo, 

. Pragas e Doenças, 

. Fertilização, 

. Desbrota, 

. Clima...



TALHADIA

A regeneração dos povoamentos é assegurada pela brotação 
dos tocos.

Talhadia Simples ou Talhadia Simples Regular
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MÉTODOS DE TALHADIA

A regeneração dos povoamentos é assegurada pela brotação 
dos tocos.Talhadia Simples ou Talhadia Simples Regular

Feito o corte raso, os brotos desenvolvem sobre os tocos;

Comumente usado para o eucalipto;

Redução do número de brotos:

ü 1 broto por cepa ou 2 se houver falha

ü feita após 1 ano (podendo variar)

ü seleção do broto dominante

ü corte: deixar superfície lisa (evitar acúmulo de água 
doenças, apodrecimento)
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OPERAÇÃO DE DESBROTA

yObjetivo
pRepor a densidade populacional inicial do talhão

pEspaçamento 3 x 2 metros (1667 árvores)
p1500 a 1800 árvores/ha

ySistema
p1 broto por cepa e 2 brotos nas melhores cepas para compensar as 

falhas
p2 brotos nas cepas das bordaduras



ySeleciona-se o broto mais vigoroso

yAltura, diâmetro, sanidade e inserção na cepa

OPERAÇÃO DE DESBROTA



MOTORROÇADEIRA

yOperação

pRealizada entre 12 a 18 meses
p12 a 14 meses solos mais produtivos
p14 a 18 meses solos menos produtivos

p(4 a 6 metros de altura) 



Sombreamento de Cepas

• Sombreamentos 
Simulados:

• Sem Sombreamento
• Sombreamento Galhos
• Sombreamento Casca



Danos Mecânico às Cepas

• Danos Simulados:

• Cepa Íntegra
• Deslocamento 1/4 Casca
• Deslocamento 1/2 Casca
• Deslocamento 3/4 Casca
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CONTROLE DE BROTO LADRÃO

DESBROTA 

COMBATE A FORMIGA MANUTENÇÃO

ADUBAÇÕES DE COBERTURA

ROÇADA BROTAÇÕES

CONTROLE QUIMICO NA LINHA E ENTRELINHA

COMBATE A FORMIGA REPASSE

IRRIGAÇÃO

CONTROLE QUIMICO PRÉ EMERGENTE

MUDAS

PLANTIO

ADUBAÇÃO DE BASE

PREPARO DE SOLO

CONTROLE QUIMICO PRÉ PLANTIO

MANEJO DE RESÍDUOS ( LIMPA TRILHO - ESTROVENGA

CONTROLE QUIMICO CEPAS

REBAIXAMENTO DE TOCOS

CALAGEM

ROÇADA PRÉ CORTE

COMBATE A FORMIGA PRÉ CORTE

CONDUÇÃOREFORMAATIVIDADES

Redução dos C
ustos ( 5

0%) em Relação a 

Reforma - No prim
eiro ano, custo é 65% menor.

FONTE: ORIANI (2009)



FATORES DE SUCESSO P/ 2ª ROTAÇÃO

• Altura da cepa: 10 a 15 cm

• Manutenção da cepa a descoberto (sem galhada)

• Adubos / calcário:

– mesma quantidade da 1ª rotação

– aplicação na ausência de matocompetição

• Controle de formigas

FONTE: DURATEX (2009)
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CONDUÇÃO OU FORMAÇÃO DE NOVO PLANTIO?

ANALISAR:

• Sobrevivência das cepas / Índice de falhas

• ÉPOCA: de 02 a 04 meses após o corte.

• COMO: Utiliza-se o mesmo critério de avaliação de plantio,
ou seja, uma parcela de 100 covas a cada 3 hectares. Após
o levantamento o registro é feito no cadastro.

FONTE: ALMADO (2009)



Operações 1ª Rotação 2ª Rotação
Controle brotação (áreas de reforma) (90)
Combate a formigas pré-corte 70 50
Controle de mato pré-corte 190
Arranjamento de resíduos 120
Calagem 130 130
Preparo de solo: Subsolagem 110
Plantio / replantio 450  / 30
Irrigação 80
Combate a formigas (anual) 110 70
Controle de mato (pré-adubações) 520 490
Adubações (base / coberturas) 450 / 945 1385
Desbrota 100
Outros (estradas / proteção & preservação) 120 / 115 70 / 115
TOTAL Aprox. 6,5 K Aprox. 4,5k

CUSTO FORMAÇÃO FLORESTA (R$/ha)

FONTE: DURATEX (2009)



Talhadia Composta

• Objetivos
• Vantagens 
• Desvantagens
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TALHADIA COMPOSTA

Principal objetivo: 

ü uso múltiplo da 
madeira produzida = 
diversificação da 
produção e da 
indústria menores 
riscos técnicos e 
econômicos



VANTAGENS

Diversificação da exploração florestal (menor risco econômico);

Menor exposição do solo logo após a exploração;

Área pode ser utilizada como área de produção de sementes

ü depende da densidade de árvores selecionadas e da 
qualidade do material genético

Árvores selecionadas têm desenvolvimento rápido 

ü obs.: as espécies utilizadas não devem ter grande 
capacidade de desgalhamento, caso contrário, deve ser 
aumentado a densidade das árvores.
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TALHADIA COMPOSTA OU TALHADIA SOB ALTOFUSTE



DESVANTAGENS

As mesmas da talhadia simples;

Necessidade de pessoal treinado para seleção de árvores e 
determinação da densidade e espaçamento entre árvores;

Exploração florestal mais difícil 

ü variação das dimensões das árvores

ü obstáculos à colheita mecanizada

Ramificações do lenho 

ü depende da densidade de árvores
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TALHADIA COMPOSTA OU TALHADIA SOB ALTOFUSTE



Vantagens e Desvantagens
Da Talhadia

VANTAGENS: 
- Rebrota (não viveiro)
- Menor $ Implantação
- Cobertura Solo...

DESVANTAGENS: 
- Impacto Colheita
- Uso Único Madeira (toras 

mais finas)

- Queda da Produção



PODA

Figura: Renato Teixeira Lima



1 m3 de madeira

1 m3 de madeira

≠

25



MADEIRA LIMPA

1 m3 de madeira

1 m3 de madeira

≠
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É o corte dos galhos inferiores das copas das árvores
cultivadas para produção de madeira.

Os nós constituem os defeitos mais comuns e visíveis da
madeira, esses são remanescentes de galhos. Provocam a
descontinuidade de fibras da madeira.

O objetivo da desrama ou poda é obter madeira livre de
nós, de melhor qualidade tecnológica, mais homogênea e de
melhor aspecto.

Povoamento antes de ser podado 

Poda 

Povoamento após a poda
Madeira com nó Madeira sem nó

DESRRAMA OU PODA



Por ser tratar de uma operação 
cara, em função da quantidade 
de mão-de-obra envolvida, a 
desrama deve ser limitada aos 
indivíduos que apresentam as 
melhores características para a 
serraria ou laminação.



A desrama natural é bastante eficiente para espécies de eucalipto e 
paricá , porém pouco eficiente para espécies de pinus e teca.

Tipos de desrama ou poda:

ü Natural

ü Artificial



ü Época de realização

ü Posição do Corte

ü Processo de Cicatrização

ü Efeitos da desrama sobre o crescimento

ü Danos causados pela desrama

ü Critérios para a escolha das árvores a serem desramadas

ü Idade e tamanho das árvores 

ü Equipamentos e ferramentas utilizadas na desrama

ü Fatores econômicos a serem considerados

PROGRAMA DE PODA
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FONTE:

1a PODA
IDADE E TAMANHO DAS ÁRVORES 
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2a PODA
IDADE E TAMANHO DAS ÁRVORES 



IDADE E TAMANHO DAS ÁRVORES 
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3a PODA



Após novo crescimento





36



Poda mal feita
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PORQUE O PROGRAMA DE DESRRAMA OU PODA DEVE 
ESTAR ALINHADO AO PLANEJAMENTO DE DESBASTE ?
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O número de árvores a serem podadas depende:

1.Densidade de plantio;

2.regime de desbastes;

3.número de árvores no corte final do povoamento;

4.qualidade das árvores;

5.riscos (ventos, temperaturas extremas, lesões da gema 

apical, pragas).

NÚMERO DE ÁRVORES A PODAR



3a 6a 9a 12a 15a

Desbaste sistemático da 3ª linha (33%)

Exemplo:



3a 6a 9a 12a

População Inicial (3 x 2 m): 1666 árv./ha
População Remanescente: 1067 árv./ha

Ex.:

15a
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Desrama ou Poda

DESRAMA PESADA



Utilização de folhas de eucalipto 
para obtenção de óleo essencial

• “Óleo essencial é a denominação dada a um 
grupo de substâncias naturais aromatizantes, 
que são extraídas de diversas partes de 
algumas espécies vegetais, segundo 
processamentos específicos (BRAGA, 1971)”.



Eucaliptos usados para óleo no Brasil 

E. citriodora - é a principal e gera sub-produtos
(carvão vegetal, postes, madeira para serraria,
mourões de cercas e lenha).

E. globulus- é explorada em pequena escala,
espécie para climas mais frios e sofre concorrência
com óleo importado da China.

E. staigeriana - é usada em pequena escala
somente para óleo e a madeira para lenha.



Manejo florestal do eucalipto para óleo

• Plantios adensados: 3.000 a 8.000 plantas/ha
• Utilizando 3x1 m - 10 t folhas/ha/ano
• Desrama artificial anual a partir dos 18 meses; 

folhas de 2/3 da copa.
• Uso múltiplo: folhas, gado, madeira, lenha, 

moirões, postes.

• Regime de talhadia; corte raso ao 5o ou 6o ano; 
brotação (2 a 4 brotos/planta)



Manejo para óleo
Deve haver preferência pela coleta de folhas durante os
meses de estiagem, pois neste período a concentração das
essências no óleo é maior em função do menor teor de
umidade das folhas.

A madeira obtida no corte raso só serve para lenha,
produzindo 40 a 60 st ha-1.

As árvores rebrotarão, e no próximo ano executa-se a
desbrota, com aproveitamento das folhas, deixando-se 2 a 3
brotos por cepa. Estes brotos também são desramados.

O ciclo é repetido enquanto for econômico, sendo em geral
de 5 a 6 anos quando a pretensão é a produção de lenha no
final do ciclo.





Extração do óleo essencial

Destilaria: caldeira, dornas, condensador,
separador e o coletor de óleo.

Folhas após destilação (bagaço): energia e
adubação.
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Mercado de óleo de eucalipto

China - 1.000 t/ano de óleo de E. citriodora (2/3 da
produção mundial); maior produtor de óleos ricos
em cineol.

Brasil - 1.200 t/ano de óleo de E. citriodora;
pequena produção para E.staigeriana e E.globulus
(60 t/ano).

Principais consumidores: França, Alemanha e
Inglaterra; EUA.



Valores

• Valor de frasco com 10ml (E. globulus)= R$ 27,00 
(maio de 2009)

• Valor do kg de óleo de E. citriodora



Pinus



Pinus
Uso da Madeira

- Fonte de Fibra Longa (Celulose/Papel)
- Madeira Serrada (estrutura, móveis)

- Densidade: 0,38 a 0,45 g/cm³



Pinus: 
Sistema Silvicultural

Alto Fuste

- Novo Ciclo – nova constituição genética



Alto Fuste



Alto Fuste – Corte Raso - Único

Tempo è

Vo
lu

m
e 

M
ad

ei
ra

Tempo de Espera



Alto Fuste – com Desbaste
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Espaçamentos Tradicionais:

- Massal (Energia, Fibra): 
- 3 x 1.5 =  4.5 m²/planta = 2222 arv/ha
- 3 x 1.8 =  5.4 m²/planta = 1852 arv/ha
- 3 x 2.0 =  6.0 m²/planta = 1667 arv/ha

- Individual (Serraria): Desbastes

- Desbaste: Remoção parcial de árvores de forma a 
favorecer o crescimento das árvores dominantes 



Desbaste Sistemático
(vantagens e desvantagens)



Desbaste Seletivo
(vantagens e desvantagens)



Desbaste Misto
(vantagens e desvantagens)





Desbastes Tradicionais:

- Plantio: 2222 arv/ha
- 1º Desbaste – 8 anos - 1400 
- 2º Desbaste – 12 anos - 800
- 3º Desbaste – 16 anos - 500
- 4º Desbaste – 20 anos – 300
- Corte Final   – 25 anos - 0

- Tendência Atual: Menos Desbastes 
e de Maiores Intensidades





Núcleo nodoso



Resinagem

Resinagem



• Com a extração da resina, pode-se 
diminuir os custos de implantação e 
manutenção dos povoamentos de 
Pinus, podendo-se através da destilação, 
extrair a terebentina e o breu. 

Resinagem



• A terebentina é utilizada na indústria química e 
farmacêutica, como solvente de tintas e vernizes, 
cânfora, composição de fungicidas e bactericidas.

• O breu é empregado na fabricação de vernizes, 
colas e outros produtos que necessitam de ligas de 
produtos naturais.

• Tradicionalmente tem-se utilizado o Pinus elliottii
na resinagem, por ser o mais produtivo.

Resinagem



Resinagem



Resinagem



• No Brasil inicia-se a resinagem quando as árvores atingem 
um DAP de 16 cm, enquanto que na China por exemplo, o 
DAP é de 20 cm.

• Quanto a face de resinagem, deve-se ter o cuidado de não 
exagerar, para não prejudicar o desenvolvimento normal da 
árvore. Mesmo assim, o rendimento cai em 
aproximadamente 25%. Pode chegar a 61% de perda.

• Se a finalidade principal do plantio não for a resina, 
recomenda-se que a resinagem seja iniciada somente 4 a 6 
anos antes do corte final.

• Pode-se usar duas faces simultâneas, com o rendimento 
aumentado em 70%, tendo-se o cuidado de usar largura 
menor do que quando se usa apenas uma face.

Método de Resinagem tradicional



Método de Resinagem tradicional

• Corte:
– o corte é feito em uma inclinação de 

aproximadamente 30o a intervalo de 21 dias, 
resultando no corte de 11 a 13 estrias, trabalhando-
se 8 meses por ano, evitando-se o período de frio 
ou seca prolongada.

– Sua largura é de 2 a 3 cm, com uma profundidade 
igual à  espessura da casca. 



Método de Resinagem tradicional

• Estimulação:
– para desentupir os canais resiníferos, borrifa-se 

ácido sulfúrico 50% sobre o corte para retomar o 
escorrimento da resina, no momento da  
realização da nova estria. 

• Rendimento anual em Pinus elliottii:
– 3 a 3,5 kg / árvore explorando-se árvores aos 19 

anos de idade ou 2 kg / árvore aos 10 anos  
(SILVA et al., 1984; NICOLIELO, 1983).



PRAGAS



Tectona

















- altitude entre 0 a 1.000 metros







= 10.000 ha 

Tectona
50.000 ha





a  0,65 g.cm-3



















Tectona: 

Sistema Silvicultural

Alto Fuste

- Novo Ciclo – nova constituição genética
- Com Desbastes







Fertilização: Altos Níveis de Ca e P

300 g/cova de superfosfato simples
1 kg de calcário dolomítico (PRNT 75%) em covas de 40 x40 x40 cm

























Espaçamento Inicial e Desbastes



Em 25 anos: R$10.068,51


