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RESUMO 

 

Espécies de Pinus vêm sendo introduzidos no Brasil para variadas finalidades.  

Muitas delas foram trazidas pelos imigrantes europeus como curiosidade, para 

fins ornamentais e para produção de madeira. Segundo ABRAF (2012), As 

plantações de Pinus cobrem milhões de hectares do território nacional, e se 

destinam a diversas utilidades industriais. O manejo a ser aplicado vai depender 

do objetivo da madeira a ser plantada, se forem para indústria de resina e 

celulose não necessitam de muitos tratos silviculturais, se é para indústria 

madeireira necessitam de várias formas de manejo ao longo do ciclo. Como 

desbastes, poda, e controle de pragas. Do Pinus podem ser feitos vários 

subprodutos como celulose e resinas destinados a indústria de papel, vernizes, 

solventes, tintas e produtos de limpeza etc. Além de madeira para fabricação de 

chapas, compensados, e diversos tipos de moveis.  
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ABSTRACT 

 

Pinus species have been introduced in Brazil for various purposes. Many of them 

were brought by European immigrants as a curiosity, for ornamental purposes 

and for timber production. According ABRAF (2012), The pine plantations cover 

millions of hectares of the national territory, and are designed for many industrial 

uses. The management to be applied will depend on the purpose of the wood to 

be planted, if for resin and pulp industry does not need many silvicultural 

treatments, whether it is for the timber industry require various forms of 

management throughout the cycle. As thinning, pruning, and pest control. Pinus 

can be made various by-products such as cellulose and resins for the paper 

industry, varnishes, solvents, paints and cleaners, etc. Wooden In addition to the 

manufacture of sheets, plywood, and various types of furniture. 

 

 

Key words: products, thinning management, pruning 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

 

 

 

1.1 Problema de Pesquisa 

 

 

            Com o avanço da indústria madeireira, e o consequente 

esgotamento das reservas florestais, que foram ficando cada vez mais 

escassas, a única alternativa para suprir as necessidades resultantes 

desses desmatamentos foi a inserção das coníferas exóticas. 

             O momento exigiu duas diretrizes básicas: explorar racionalmente 

as florestas nativas e replantar as áreas devastadas pelos 

desmatamentos descontrolados. 

              O Pinus veio como um forte aliado para suprir a necessidade do 

setor madeireiro. Com euforia o governo e a iniciativa privada passaram 

a implantar os reflorestamentos. 

              A medida que a derrubada das matas nativas iam acontecendo 

novas florestas plantadas com o Pinus surgiam. 

               O Brasil hoje possui uma ampla área reflorestada a qual se 

localiza principalmente nos Estados da região Sul. Estima-se que esta 

totalize mais de dois milhões de árvores plantadas. (FONTE: IBGE, 2014) 

                O Pinus é um gênero produtor de madeira utilizada como 

matéria prima para a produção de celulose de fibra longa e papel de 

qualidade superior, chapas, compensado, laminados, tábuas que podem 

ser utilizadas na construção de casas. 

           No entanto dependendo da finalidade da floresta de Pinus, essa 

necessita de um bom manejo silvicultural, para que a madeira seja de 

qualidade e tenha um bom preço no seu corte final. 

           Existe portanto a necessidade de pessoas qualificadas e 

especializadas para realizar o manejo sustentado, das matas nativas e 
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disseminar as técnicas silviculturais, para um povoamento homogêneo no 

reflorestamento. 

            A aplicação de um bom manejo florestal é essencial para que se 

possa produzir madeira de qualidade superior. Assim deve-se levar em 

consideração o tipo de desbaste, o inicio do desbaste avaliando as 

condições de crescimento da floresta. E também a intensidade e intervalo 

entre possíveis desbastes sucessivos. Só assim o produtor poderá obter 

bons preços e qualidade na venda da madeira de Pinus.  

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

       

       Analisar como um bom manejo florestal e tratos silviculturais do Pinus 

realizados nas horas certas implicam na qualidade da madeira que servirá 

de matéria prima para fabricação de vários produtos e subprodutos. 

 

 

 

 1.2.2 Objetivos específicos 

  

· Avaliar o porquê de optar por fazer ou não fazer os desbastes na 

floresta. 

· Especificar os tipos de desbastes existentes e, por qual optar. 

· Entender como se faz um manejo de Pinus. 

·  Ressaltar a importância de um bom manejo do Pinus. 
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2.0 JUSTIFICATIVA 

 

      A realização do estágio sobre o tema se justifica, pela importância do Pinus 

para a silvicultura, e a necessidade de suprir o abastecimento industrial.    

        A falta de trabalhos nessa área foi um dos motivos que levamos em conta 

quando optamos pelo estágio nessa área. 

           No estágio buscamos compreender e quantificar os processos que 

controlam a produtividade do Pinus e a finalidade da sua plantação. Seja, pela 

produção da madeira serrada, de lâminas, de aglomerado para papel e celulose. 

            Higuchi (2006) afirma que muito em breve o mercado internacional da 

madeira entrará em colapso, por falta de manejo das florestas. 

             Nesse sentido nosso trabalho busca contribuir para um melhor 

entendimento da produção de Pinus. 

             Como o Pinus é matéria prima para vários produtos e subprodutos. É 

necessário que a madeira seja de qualidade superior. 

             Para que o produtor possa produzir com qualidade e aceitação no 

mercado é de grande importância o planejamento de tratos silviculturais.  Como 

os desbastes em épocas certas além da poda e controle da floresta. E para isso 

necessita de pessoas qualificadas nesse setor. 

            

     3.0 DESENVOLVIMENTO 

 

 

3.1 Embasamento teórico 

 

        A cultura do Pinus veio como alternativa à falta da madeira no Sul do Brasil. 

Chegou como forma de prevenir os desmatamentos das florestas como fonte de 

matéria prima para a indústria madeireira. E hoje é um sucesso silvicultural.         
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          O Brasil possui uma ampla área reflorestada com espécies do gênero 

Pinus, a qual esta localizada principalmente nos Estados do Sul e totaliza cerca 

de 2.048.284 milhões de hectares ( FONTE – IBGE , 2014). Essas espécie se 

desenvolveram bem nas regiões onde foram introduzidas e, cujo plantio tornou-

se uma alternativa viável para suprir a demanda da madeira. 

            A década de 70 foi marcada pela política de incentivos fiscais para o 

reflorestamento, com isso, foi possível ampliar o estoque de madeira nesses 

plantios. 

            O Pinus possui espécies bem adaptadas a todas as regiões do país, 

havendo rápido desenvolvimento e excelente qualidade, quando a floresta é bem 

manejada. 

            Pesquisas buscam cada vez mais melhorar o desempenho das madeiras 

produzidas no pais e o melhoramento genético é peça chave neste objetivo. O 

Pinus assim como seus híbridos estão cada vez mais bem adaptados às nossas 

regiões vem aumentando seus rendimentos. 

 

3.1.1 Espécies de Pinus. 

 

            O gênero Pinus pertence à ordem Coniferae, do grupo Gymnospermae. 

Apresenta várias espécies identificadas, que são fisiologicamente resistente a 

seca muito exigentes com luz, suportam temperaturas de -65ºC até 50º C. 

Devido a sua grande versatilidade possibilita o plantio em diferentes condições 

ambientais. 

             As espécies mais plantadas no Brasil são: Pinus taeda, Pinus elliotti, 

sendo a maior parte plantadas nos Estados da região sul 

3.1.2 Utilização do Pínus. 

 

          O Pinus é um gênero produtor de madeira utilizada como matéria prima 

para a produção de celulose de fibra longa e papel de qualidade superior, 
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chapas, compensado, laminados, móveis, tábuas podendo ser utilizadas na 

construção de casas, caixotarias e pellets. 

           A casca é utilizada como substrato para plantas, principalmente para 

mudas de Pinus promovendo melhor desenvolvimento da planta no viveiro e no 

campo.  

           O gênero como um todo pode produzir resina, que destilada fornecerá 

Breu na fase sólida usado na produção de colas, vernizes, tintas e adesivos. 

Terebintina usada na indústria de solventes, fungicidas, germicidas e cânfora 

sintética. 

             A espécie com maior produtividade é o Pinus Elliotti, além da produção 

da madeira que pode ser usada nas serrarias e indústria de celulose, produz 

também a resina. 

       

 3.1.3 Tratos culturais. 

 

           Os tratos culturais tem por objetivo a manutenção dos povoamentos, 

sendo realizados após o plantio até o fechamento do dossel de copas. Esses 

tratos visam reduzir a concorrência por nutrientes, a luz e a umidade impostas 

às plantas pela vegetação invasora. 

            Para o Pinus esses tratos estendem-se normalmente até os dois ou três 

anos, com variações para as condições de clima e de solo. 

 

 

 

3.1.4 Limpeza. 

 

   A limpeza é realizada até que as plantas atinjam um porte suficiente para 

dominar a vegetação 
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Invasora. Em geral são feitas através de três métodos principais: 

· Limpeza manual: através das capinas nas entrelinhas ou coroamento e por 

roçadas na entrelinha. 

· Limpeza mecanizada: utilização de grades, enxadas rotativas e roçadeiras. 

· Limpeza química: utilização de herbicidas. 

· O replantio também deverá ser feito após 30 dias quando a sobrevivência for 

inferior a 90%. 

 

3.1.5 Desbaste 

 

       Os desbastes são cortes feitos em povoamentos jovens para regular a 

densidade populacional e, com isso, estimular o crescimento das árvores 

remanescentes. Nesta operação removem-se as árvores excedentes para que 

o potencial produtivo possa se concentrar num número selecionado de árvores. 

         Para determinar a intervenção, é necessário conhecer o incremento médio 

anual e corrente da floresta. Quando o incremento passar a ser menor que o 

médio até a idade correspondente à última medição (diminuindo a média geral 

da produção da floresta). Seria então a hora de intervenção. Para isso é 

necessário a realização de inventários contínuos.  

          Para um programa de desbaste, de rotações relativamente longas o 

número de árvores deve ser reduzido gradativamente. 

            O principal efeito favorável do desbaste é estimular o crescimento em 

diâmetro das árvores remanescentes. 

           O manejo de plantações florestais implica decidir sobre ações 

silviculturais que devem ser executadas de modo que possam  produzir  madeira 

com características desejadas e a qualidade requerida. 
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 Figura 1: exemplo de plantação de Pinus, regime com desbaste fazenda 

Guatapara Caçador SC. 

 

Fonte: Cruz Tiago, 2016. 
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3.1.6 Manejo de Pínus regime sem desbaste 

 

           O objetivo original dos reflorestamentos era suprir a indústria de papel. 

Com isso os povoamentos foram estabelecidos com uma densidade inicial de 

2000 a 2500 árvores por hectare (espaçamentos de 2,5m x 2,0m e de 2,0m x 

2,0m respectivamente). Esse tipo de povoamento resulta em elevada produção 

de biomassa por unidade de área. 

           O modelo de manejo acima não previa originalmente a adoção de podas 

e desbastes, pois o interesse residia em produzir grande quantidade de 

biomassa, sem a preocupação com a qualidade da madeira. 

            O regime sem desbaste visava principalmente à produção de uma 

grande quantidade de madeira por área plantada.  Com os fins de abastecimento 

de unidades fabris de papel, celulose e chapas de madeira reconstituída (fibras 

e partículas). Nesse regime emprega-se uma alta lotação de árvores por 

hectare, ou seja 2000 indivíduos em espaçamentos quadrados ou retangulares. 

           A idade da rotação é antecipada para antes de 20 anos, 

aproximadamente 15 anos, maximizando a produção de biomassa, sem haver 

preocupação com a qualidade (dimensões das toras e presença de nós). 

        Assim a prática silvicultural como a poda não são compatíveis com esse 

regime. É portanto um regime que deve ser empregado preferencialmente em 

reflorestamentos de empresas produtoras de papel e celulose. 

        A praticidade desse regime depende muito da distância, do transporte, do 

mercado e do preço. Os custos com o metro cúbico produzido são mais baixos 

que no regime de manejo para produção de múltiplos produtos. 

         Atualmente esse regime é usado por um número reduzido de empresas, 

porque o mercado de toras de grandes dimensões está, aquecido pela escassez 

de madeira. Porém este pode se tornar interessante para sítios pobres e áreas 

próximas a fábricas que utilizam madeiras finas em grande quantidade. 

(COELHO,2010) 
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Figura 2: exemplo de plantação de Pinus, regime sem desbaste. 

Fonte: panoramio, 2009. 

 

 

 

3.1.7 Manejo de Pínus regime com desbaste 

 

        Devido ao sucesso silvicultural, a adaptação ao parque tecnológico e a 

aceitação do mercado, os investimentos tem sido no sentido de melhorar a 
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produtividade. Os plantios foram desenvolvidos para suprir toda uma cadeia 

produtiva e desde cedo manejados com esse objetivo. (GONÇALVES,2000). 

       A realização de desbastes é uma antecipação de renda, ao longo da 

rotação, mas, sempre existirá um custo associado a sua execução. Por esse 

motivo é desejável reduzir o número o número de desbastes, aumentando a 

intensidade do corte das árvores em cada desbaste, recomenda-se que sejam 

considerados os seguintes fatores: (GALVÃO,2000). 

- Considerar a realização de mais de dois a três desbastes seletivos (intensidade 

de remoção de 40% do número de árvores existentes) às idades de 10, 14 e 18 

anos. Os desbastes devem ser pesados e mais tardios que os praticados 

tradicionalmente. 

- Os desbastes devem ser compatíveis com os objetivos da produção. 

- O ideal é que os desbastes sejam concebidos por modelagem e simulação 

(considerando custos e receitas). 

- O objetivo é produzir toras de grandes dimensões e de maior valor, no mais 

curto espaço de tempo. 

           O propósito do desbaste é a eliminação de árvores de um povoamento, 

com objetivo de melhor desenvolvimento das remanescentes com a otimização 

da utilização dos recursos existentes no meio como luz, água, nutrientes, entre 

outros. (OLIVEIRA,2008). 

            O desbaste consiste em uma técnica para diminuir a competição entre as 

árvores que sobrarem, retirando algumas delas para favorecer o crescimento e 

a qualidade da madeira das outras. (OLIVEIRA, 2008). 

            A finalidade do desbaste é também a produção intermediária de madeira 

ao longo do ciclo florestal. E, melhorar o padrão das florestas remanescentes, 

através da retirada das árvores de menor porte. Proteger as árvores do ataque 

de pragas e doenças, por meio da diminuição do estresse, evitando também a 

taxa de mortalidade. 

           A atividade de desbaste acarreta em investimentos, sendo necessário um 

planejamento para sua execução. Considerando os custos do corte e da retirada, 
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e do valor da venda da madeira. A tendência é realizar menos desbastes, mas 

com maiores intensidades. 

           Assim o planejamento, deve se levar em consideração o tipo de desbaste, 

o inicio do desbaste, avaliando as condições de crescimento da floresta. A 

intensidade e intervalo entre possíveis desbastes sucessivos. Deve se dar 

preferência a este manejo em sítios mais produtivos, pois os retornos podem ser 

comprometidos.  

 

3.1.8 Tipos de desbaste 

 

· Desbaste sistemático:  Consiste na retirada das plantas sem prévia 

avaliação, por exemplo, retirada de uma em cada 4 linhas de plantio. Os 

desbastes sistemáticos são mais recomendáveis para povoamentos 

altamente uniformes, nos quais as árvores pouco se diferenciam entre si. Por 

isso, caso seja aplicado em povoamentos de menor uniformidade, a sua 

utilização acarreta em perda de indivíduos superiores.(CAMPOS 

LEITE,2006). 

             Esse sistema é mais simples e as principais vantagens são a facilidade 

de execução, sem a necessidade de selecionar as árvores e menos custo de 

extração. A desvantagem é a menor produtividade do plantio, pois sem seleção, 

são retiradas também árvores com bom crescimento.(MELLO,2008). 

Figura 3: Exemplo de desbaste sistemático. 

 

Fonte sitio vitória-régia 2009. 
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· Desbaste seletivo: Consiste na retirada de plantas segundo certas 

características pré-estabelecidas, que variam de acordo com o propósito a 

que se destina a produção. 

 

          Para escolha dessas árvores, é necessária a prévia seleção no campo, 

o que não ocorre no desbaste sistemático. O sistema mais empregado é o 

seletivo por baixo, que consiste na remoção das árvores inferiores 

(dominadas ou defeituosas), deixando as árvores de maiores diâmetros. 

        Esse método é mais trabalhoso, porém permite melhores resultados na 

produção e na qualidade da madeira. As desvantagens é o alto custo de 

operação, maior dificuldade de extração das árvores. Sendo também 

necessário o treinamento de mão de obra para realizar a seleção e marcação 

prévia nas árvores antes do corte. 

        A variação no diâmetro induzida pelo desbaste é muito ampla. 

Desbastes leves podem não causar efeito algum sobre o crescimento. 

Desbastes muito intensos conseguem o aumento na produção individual das 

árvores, mas com algumas desvantagens, entre elas: o menor crescimento 

em altura, o formato do tronco mais cônico e o aparecimento de mato-

competição e de galhos. 

      Para determinar a época da intervenção é necessário o 

acompanhamento do crescimento da floresta, sendo a realização do 

desbaste no momento em que a competição entre as árvores começa a 

provocar o decréscimo do incremento individual. (MELLO, 2008). 

 

Figura 4: Exemplo de desbaste seletivo. 

 

Fonte Sitio vitória regia 2009 
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· Desbaste seletivo sistemático: Esse tipo de desbaste, além de favorecer as 

melhores árvores, retirando-se a concorrência de árvores ruins, pode se 

ainda retirar uma linha inteira, aumentar o volume do desbaste e assim, 

compensar os custos com o aumento da renda. Essa prática é utilizada em 

algumas empresas do Sul do Brasil em plantios de Pinus. (AMBIENTE 

BRASIL, 2012). 

           Os desbastes de acordo com o peso podem ser classificados em: 

· Desbaste baixo: quando a relação entre o volume médio desbastado e o 

volume médio antes do desbaste for menor que um. 

· Desbaste alto: quando a relação entre o volume médio desbastado e o 

volume médio antes do desbaste for maior que um. 

· Desbaste neutro: Quando a relação entre o volume médio desbastado e o 

volume médio antes do desbaste for igual a um.   

 

 

 

 

3.1.9 Pratica de poda 

 

            Para efetuar o bom manejo da desrama e do desbaste, seus 

conceitos e definições são de alta relevância: desrama significa a retirada de 

galhos das árvores vivas de um povoamento. (GOMEZ, 2008). 

            Já prática da poda, para o autor, possui um sentido mais 

generalizado, podendo ser utilizada tanto para eliminação de galhos como 

de ramos secundários de quaisquer espécies de árvores, com mais distintas 

finalidades, inclusive de paisagismo. (KRONKA, 2005). 

            A poda é uma operação que visa a produção de toras sem a presença 

de noz, melhorando a qualidade e consequentemente aumentando o valor 

da madeira. Esta operação é realizada em diferentes momentos na floresta, 

dependendo do seu potencial produtivo, a qual também determinará a altura 

limite de desrama. A eliminação dos galhos é uma prática aplicada às 
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florestas que visam a produção de madeira para moveleira, pisos, produção 

de chapas laminadas etc. (MELLO,2008). 

           A poda ou desrama também pode ocorrer naturalmente dependendo 

da espécie utilizada e o espaçamento do povoamento, porém, o tempo de 

permanência do galho no fuste implicará na formação do nó, mesmo que o 

galho já esteja morto. 

           Na realização desta atividade o corte deve ser bem rente ao fuste, 

pois mesmo que seja cortado o galho a 1 cm do fuste, este 1 cm ficará 

marcado na madeira, pois a árvore só produzirá madeira livre de nó quando 

seu crescimento em diâmetro suplantar essa medida. (MELLO,2008). 

          Segundo o mesmo autor Michel Mello, como a poda é uma prática que 

causa diminuição na área foliar da planta (recomenda-se a retirada de até 

1/3 da altura da copa). Se não conduzida de madeira adequada pode 

provocar o retardamento do crescimento da planta, além de ser via de acesso 

à contaminação por patógenos, caso na realização da atividade seja feita 

feridas. 

          Assim recomenda-se o uso de uma serra, não se devendo tentar 

quebrá-lo ou arrancá-lo. 

          As florestas devem receber a desrama quando o diâmetro do tronco 

estiver com o tamanho apropriado para a finalidade desejada. Deve se iniciar 

quando base do segmento do tronco a ser desramado atingir o diâmetro 

máximo aceitável para o núcleo nodoso. 

        Não se deve esperar muito tempo para retirar os galhos mortos, pois 

esses irão transformar-se em sérios defeitos da madeira, pois quando secos 

podem se desprender da peça. 
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         Figura 5: exemplo de poda em Pinus. 

 

Fonte: Remasa reflorestadora S.A, 2007. 
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 4.0 Apresentação das atividades de estágio 

 

              O estágio foi realizado na empresa  Mata Nativa Soluções Ambientais 

Ltda ME no período compreendido de Abril a junho de 2015. 

              As atividades desenvolvidas foram pesquisa de campo em alguns 

reflorestamentos de Pínus como a Fazenda Guatapará localizada em 

 Caçador sc, a empresa Vimasa  AS em Taboão II, município de Fraiburgo. 

              Acompanhamos os trabalhadores para ver de perto as suas atividades 

na cultura do Pínus . 

              Também analisamos os documentos para obter informações sobre as 

principais práticas silviculturais realizados na cultura do Pinus.  

               Uma das dificuldades encontradas durante a execução desse trabalho 

foi a falta de bibliografia relacionadas ao tema.  Dessa forma o trabalho foi 

ancorado nas pesquisas na Web.   

 

 5.0– Metodologia 

 

                A metodologia desse trabalho foi baseada na análise dos 

reflorestamentos por nós visitados, e em conversa com os profissionais, 

envolvidos no trabalho de campo sobre o MANEJO DO PINUS REGIME COM 

DESBASTE E REGIME SEM DESBASTE. Como apresentamos nas 

reflorestamentos fotografados. 

                Uma das nossas dificuldades foi em relação a parte bibliográfica, uma 

vez que não existem livros sobre o assunto. Pesquisamos através da Web, 
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alguns artigos científicos e dissertações voltados ao tema e percebemos que as 

datas dos trabalhos são já ultrapassados por serem antigos demais. 

                As atividades foram desenvolvidas durante o período de cumprimento 

do estágio curricular obrigatório. E realizados no período compreendido entre os 

meses de Março a Junho de 2016 e acompanhados pelos Engenheiros da 

empresa Mata Nativa Soluções Ambientais.          
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6.0 CONCLUSÃO      

       

 

           O presente trabalho teve como objetivo principal realizar um estudo sobre 

a viabilidade de se optar ou não por realização de manejo regimes sem desbaste 

regime com desbaste. Para isto foram realizadas analises de processos e 

pesquisas bibliográficas com a intenção de se conhecer o funcionamento desses 

sistemas e as vantagens e desvantagens que apresenta. 

      A partir disto conclui-se que a opção de se realizar ou não manejo nas 

florestas depende do seu produto final, já que o Pinus serve de matéria-prima 

para diversas finalidades o produtor tem que ter em mente que um bom 

planejamento e tratos silviculturais é de suma importância pra ele consiga um 

bom preço em sua madeira. 

     Hoje em dia opta-se mais pela realização do manejo e outros tratos 

silviculturais, pois o mercado da madeira está aquecido. A realização de um bom 

planejamento florestal implica em decidir em tratos silviculturais para a 

manutenção da floresta ao longo do ciclo. Limpeza, desbaste, e a poda são tratos 

essenciais para se obter uma madeira sem nós sem defeitos e de boa qualidade. 

     Para a realização do manejo tem que se levar em conta quanto tempo 

demorará para que os desbastes e a poda sejam feitas, os custos que essa 

operação acarretara quantos funcionários realizaram o trabalho e quando o 

produtor poderá vender o seu produto. 
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