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EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

1. IMPORTÂNCIA: 

•Fonte de renda 

•Empregos diretos e indiretos 

•Benefícios ambientais 

•Consumo cada vez maior de madeira (pressão de florestas 

nativas) 
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2. ÁREA PLANTADA 

1: 

3 

3,3 milhões de hectares 
→ 2,1% do total das 

terras utilizáveis e 
menos e 0,6% da área 
do território nacional 

Fonte: Silva et al., 2008 



2. IMPLANTAÇÃO FLORESTAL 

2.1 Escolha da espécie e/ou procedência;   

2.2 Reconhecimento da área; 

2.3 Levantamento topográfico; 

2.4 Mapeamento de solo; 

2.5 Levantamento da vegetação; 
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Os híbridos “urograndis”(Eucaliptus urophylla x Eucalipto grandis) 
envolvem a maior área plantada. 

As espécies mais utilizadas nos plantios são: Eucalipto 
urophylla, E. grandis, E. camaldulensis, E. cloeziana, E. dunni e 
Corymbia citriodora. 

Por que o Eucalipto? 
- rápido crescimento volumétrico e potencialidade para produzir árvores com boa forma; 
- características silviculturais desejáveis 
- Produz elevada quantidade de sementes e facilidade de propagação; 
- É adequado aos mais diferentes usos industriais; 
- Substitui, com semelhante desempenho, as madeiras de florestas nativas, cada vez mais 
escassas e raras. 
- Apresenta ciclo de corte muito curtos (seis a sete anos), podendo atingir duas a três rotações; 
- Apresenta possibilidades de uso múltiplo, através da flexibilização de programas de manejo e 
diferenciação de idades de corte,. 
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Levar em consideração: 
- Conhecimentos silviculturais sobre a espécies 
- Exigências de clima e solo 
- Finalidade do plantio 
- Madeiras duras e pesadas (densidade básica de 0,60 a 0,80 g/cm3); 

madeiras mais macias e pouco pesadas (0,45 a 0,6 g/cm3) 
- Tempo de rotação da cultura 
- produtividade e rentabilidade do plantio 
- Custos de implantação 
- Disponibilidade de mudas 
- qualidade do produto que o mercado está necessitando 
- possibilidade de obtenção de multiprodutos etc. 
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2. IMPLANTAÇÃO FLORESTAL 

2.6 Distribuição de reservas permanentes e legais; 
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2.7 Estradas, aceiros e talhoamento;  
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As estradas podem ser classificadas como principais e 

secundárias. 

  

As secundárias constituem-se a divisão de talhões, também 

funcionando como aceiros internos, com largura ideal de 8m.  

 

As principais mantêm ligações diretas com as vias de acesso e 

devem ter uma largura em torno de 10m, piso compactado, 

cascalhado, uma boa rede de drenagem, evitando-se parada do 

trânsito de veículos durante os períodos chuvosos. 

 

É necessário ainda estabelecer, desde o início, locais de 

cruzamentos e manobras de veículos (caminhões), que 

contribuem para a melhoria do tráfego, principalmente no período 

de colheita, quando este é intensificado. 
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2.8 Cercas divisórias; 

11 



2.9 Limpeza da área; 

 

Limpezas manuais 

 Regiões com declive acentuado, pequenas áreas e locais 

que não permitem a mecanização. Consistem na eliminação da 

vegetação rente ao solo, usando machado, foice ou motosserra. 

 

Limpezas mecanizadas 

 Realizadas com correntão ou lâmina frontal, acoplados em 

tratores de esteiras. Deve-se ressaltar que o uso do correntão só 

é recomendável para grandes áreas.  

 Não se recomenda o uso de correntão em locais onde 

existam + de 2.500 árvores/ha ou onde muitas árvores excedam 

30cm de diâmetro. 

 Em áreas onde há tocos, faz-se necessário o seu 

arranquio (normalmente pastagens e áreas em que foi usado 

correntão), podendo ser usadas lâminas frontais ou ancinhos 

desenraizadores. 
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Limpezas químicas 
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2.10 Combate às formigas; 

Figura1: Atta sp (Saúva) Figura2: Acromyrmex sp (quenquens) 

Controle:  

17 Líquidos termonebulizaveis Iscas granuladas 



2.11 Preparo de solo; 

Figura3: Cultivo mínimo    Figura 4: Subsolador 
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2.12 Escolha do espaçamento; 

 Os espaçamentos comumente usados são 3,0 x 1.5; 3.0 x 

2.0 e 1.0 x 1.0m sendo este último mais empregado para plantios 

clonais. 

 Após alguns anos as plantas entram em competição por 

água, luz e nutrientes, que é agravada em espaçamentos mais 

estreitos. Há certas espécies que, quando colocadas sob intensa 

competição (espaçamento estreito) não a suportam mostram 

grande número de árvores dominadas e mortas, podendo citar o 

Eucalyptus saligna e Eucalyptus dunni; já outras são mais 

tolerantes, como o Eucalyptus camaldulensis,e Eucalyptus 

maculata e Eucayptus pilularis. 
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2.13 Fertilização mineral 

De um modo geral, aplica-se: 

 

· De 25 a 50g de N (nitrogênio) por planta,  

· De 50 a 100g de P2O5 (fósforo) de acordo com a textura do solo, 

maiores teores para solos mais argilosos; 

· De 20 a 40 g de K2O (potássio) por planta conforme o teor do 

elemento no solo. Recomenda-se que o nitrogênio e o potássio 

sejam aplicados em duas etapas, metade na época do plantio 

(início das chuvas) e o restante no final do período chuvoso.  
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 Na época do plantio aplica-se também micronutrientes, 

principalmente Boro e Zinco, na dosagem de 30g por planta de 

FTE ("Fritas") BR 8 ou BR 12. 

 A calagem não é obrigatória, mas pode ser utilizada nas 

plantações de eucaliptos para correção da acidez e, 

principalmente, para repor o Cálcio retirado dos solos com a 

colheita da madeira.  

 Para solos de baixa fertilidade recomenda-se aplicar 1.500 

a 2.500 kg de calcário dolomítico, distribuídos a lanço na área 

total ou aplicados em faixas de 1 a 1,5 m de largura sobre as 

linhas de plantio. 
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 Deve ser feita sempre que houver índices de falhas 

superiores a 2 % ou mesmo inferior a esse valor, porém em 

reboleiras ou quando se tratar de espaçamentos mais amplos, 

Deve ser realizado, no máximo, 30 dias após o plantio, utilizando-

se mudas com o mesmo padrão de qualidade das plantadas 

inicialmente. 

2.14 Replantio 
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2.15 Tratos culturais 

A) Desbastes 40% (5 a 6 anos) e 30% (9 a 10 anos) 

Estimula o crescimento das árvores e produz madeira de 

melhor qualidade 

Aumenta a rentabilidade 

da floresta 

Diminui riscos de prejuí- 

zos causados, incêndios e 

ataque de pragas e doenças 

A1. Seletivo 

A2. Sistemático 

 

 

 

 

 

 

•Desrramas  

24 



2.15 Tratos culturais 

B) Desrama (recomenda-se apenas em plantios conduzidos para 

serraria e laminação) 

Primeira desrama aos 15 a 18 meses de idade (Ø 10 cm e 

altura de 10 a 12 m) 

Segunda desrama aos 30 a 36 meses de idade ( com 15 a 20 m 

de altura). 

C) Rebrota 

Espécie: Boa rebrota (E. saligna, urophylla e citriodora) 

   Brotação deficiente (E. grandis e pilularis) 
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C) Rebrota 

Época de corte: maior sobrevivência na primavera/verão 

Altura de corte: média de 5 a 10 cm do solo (alta brotação) 

 média de 15 a 20 cm do solo (baixa brotação) 

Diâmetro: brotação mais vigorosa - de 15 a 30 cm 

2.15 Tratos culturais 
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2.16 Manutenção de infra-estrutura 

2.17 Vigilância Patrimonial 

•capinas e roçadas  

 - 2 a 3 capinas - primeiro ano, 

          - 1 capina e uma roçada - segundo ano  

          - 1 roçada - terceiro ano, quando então a floresta entra na 

fase de custeio. 

•  As capinas podem ser manuais, mecanizadas ou químicas. 

 A mecanizado pode ser feito com o uso de grades leves ou 

roçadeiras. 

2.15 Tratos culturais 
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800- 130m3 
400- 130m3 
400m3 



•Lenha: R$ 30,00/st 

• Árvore de 15 anos: R$ 150,00/árvore 

•   Grande demanda: R$ 80 a 120 o m3 

           

COMPARAÇÃO DE RECEITAS LÍQUIDAS  

- Agricultura/ milho: 496 ha/ano 

- Pecuária de corte: 151,50 ha/ano 

- Reflorestamento de eucalipto: 1.085 ha/ano 

Valores de produção: 
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