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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo analisar as lesões causadas nas árvores 

remanescentes após o ciclo operacional do trator florestal harvester, nas 

atividades de corte e processamento da madeira em área de primeiro desbaste. A 

pesquisa foi realizada em um povoamento de Pinus taeda L., localizado na cidade 

de Inácio Martins, estado do Paraná. O sistema de colheita avaliado foi o cut to 

lenght, foram instaladas 24 parcelas na área onde foram avaliadas as lesões 

quanto a sua severidade, classificando-se em: leve, moderado e intenso, a 

dimensão a qual foi dividida em 3 classes, frequência, posição na árvore em 

relação a altura. Após a coleta dos dados eles foram agrupados em três 

tratamentos, sendo T1 a base da árvore, T2 o fuste e T3 a copa. Seguiu-se para a 

análise estatística, o T3 foi descartado devido à ausência de danos, foi realizado 

um teste de F para verificar se as variâncias dos dados eram homogêneas, 

havendo homogeneidade das variâncias, prosseguiu-se com o teste de T para 

comparar as médias entre os tratamentos. Os resultados não apresentaram 

homogeneidade entre as variâncias dos tratamentos em relação ao número médio 

de árvores danificadas na parcela, porém para o tamanho médio do dano, houve 

homogeneidade, desta forma, foi aplicado o teste de T o qual indicou que os 

tamanhos médios das lesões entre os tratamentos não apresentaram diferença 

significativa ao nível de 5% de probabilidade de erro. Observou-se uma grande 

quantidade de danos no tratamento T1, sendo os maiores índices encontrados na 

severidade leve juntamente com a menor classe de tamanho. 

Palavras-chave: corte florestal, harvester, lesão.



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO................s. si iterereeeeeeereeeaereeeaeraeraeeaererreereeraeraeraeraeraeranesaranes 8 

2. OBJETIVOS ................. nn eeeeeereeeeerecererereseeneeraeeaenaneeacsannnnaa 10 

2.1 OBJETIVO GERAL... cccccereaaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa nana anna nana aaa aaaa 10 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS..............e ii teeeteeeeeeeeeeeaneeareraraeeaeeeeseacereresnaneees 10 

3. REVISÃO DA LITERATURA................s ss iirtertereereereereeneereereeraereenaereerenesaes 11 

3.1 OSETOR FLORESTAL NO BRASIL..................i sis s esses eeeaaaaaaaaaaaaaeeeaeaaararaaananaaa 11 

3.2 DESBASTE............. iii ee eneaanaaeanaaaaeaaanannar eee aanaaa rara aa naa area aananre sa naaanaaa 12 

3.2.1 Conceito... eee eeeereerereaeee aa aaa eeerraeenaa aaa erererenanana 12 

3.2.2 Objetivo do desbaste................ e eeeeeeeeerreeeeaeeeeereerrrenanaea 12 

3.2.3 Tipos de desbaste ............... a eeeeeeeeeeaeeareeeerraeaneaaaaaerererananana 13 

3.3 COLHEITA DE MADEIRA..............cccccscsssscceseeeeeeaaaaaaaaaaaaaa nana anna anna aaa naaa 13 

3.3.1 Conceito... rrreee cane eeeereeeaaaa nana eenrananananaa aa eerrrananana 13 

3.3.2 Sistemas de colheita.................. erre eeereree ea rerenaa na eraananao 14 

3.3.3 Mecanização das operações ............iemeneeeeereneeaeerenenacerereaanrenanaas 16 

4. MATERIAL E MÉTODOS.................. ni iereeeeeeeererererereserererererererenenes 18 

4.1 | LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO ...........iiissiitestsereaereaaereaaeaeanereranereananata 18 

4.2 MÁQUINA ESTUDADA................ iii siterrrereneeanananeraaaaaaaaaaaa a nnaaaeaaaaaaaa nana 19 

4.3 MATERIAIS DE COLETA DOS DADOS ..........issieeereeereeraaaanararaaarananaaaanananaaananos 19 

4.4 COLETA E ANÁLISE DOS DADOS.............. ss eeeeeeeeeeeeeeaaaaaaaaaaaaaaananaaaaaaaaanananass 20 

4.4.1 | Procedimento amostral................ a rraaaaaaaaaaaaaaanaana 20 

4.4.2 Caracterização e quantificação dos danos...................... 21 

4.4.3 Análise estatística................ e eereeeeeeerena ea eerena an cereea aa rerenanaana 23 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO................. ii ittemtertereereereereereereereereerenesaes 24 

5.1 ANÁLISE DOS DANOS APÓS O DESBASTE ............eeeeesaeeeeseeesaeeneeeeeaaeanaas 24 

5.1.1 Percentual de árvores danificadas............... e ceeeeeeeeeerrrerenaea 24 

5.1.2 Distribuição em altura dos danos nas árvores remanescentes ............... 26 

5.1.3 Dimensão dos danos............... a reeeeeeaeeaeeeeeeraranananaaaerererananana 27 

[MM 070) [64 MT To) = 29 

7. RECOMENDAÇÕES .................. ii teeeeeereereereereereereereereereeraereereertereereneaes 30 

8. REFERÊNCIAS ........... estarei eeeresenreseareraans 31



LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO... 18 

FIGURA 2: ESQUEMATIZAÇÃO DESBASTE MISTO. ..........tneremss 19 

FIGURA 3: DELIMITAÇÃO DOS LIMITES DA PARCELA COM FITA ZEBRADA. 

RR 20 

FIGURA 4: DIVISÃO DA ÁRVORE EM RELAÇÃO À ALTURA... 22 

FIGURA 5: TAMANHO E PROFUNDIDADE DOS DANOS NAS ÁRVORES....... 23 

FIGURA 6: PERCENTUAL DE ÁRVORES REMANESCENTES DANIFICADAS 

APÓS AS OPERAÇÕES DE DESBASTE.............tetaeeaeaeeaeeremaeererenas 25 

FIGURA 7: PERCENTUAL DE DANOS NAS ÁRVORES REMANESCENTES EM 

RELAÇÃO À ALTURA..........taeataeeeaeaeaeereeaeeneeeeaacaeeearecereeerenenrantanaa 26 

FIGURA 8: PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS DANOS NAS CLASSES... 28



LISTA DE TABELAS 

TABELA 1: DESCRIÇÃO DO TRATOR FLORESTAL HARVESTER....... 19 

TABELA 2: CHECK LIST DOS DANOS... 21 

TABELA 3: CLASSE DE DANOS EM RELAÇÃO À ÁREA... 22 

TABELA 4: TESTE DE F PARA O NÚMERO DE ÁRVORES DANIFICADAS EM 

RELAÇÃO À POSIÇÃO DO DANO... 24 

TABELA 5: TESTE DE F PARA TAMANHO MÉDIO DAS LESÕES CAUSADAS 

NAS ÁRVORES REMANESCENTES APÓS A OPERAÇÃO DE DESBASTE..... 27 

TABELA 6: TESTE DE T PARA TAMANHO MÉDIO DAS LESÕES CAUSADAS 

NAS ÁRVORES REMANESCENTES APÓS A OPERAÇÃO DE DESBASTE..... 27



1. INTRODUÇÃO 

A partir de 1994, com a abertura do mercado brasileiro para importações 

de maquinas, e a necessidade de executar as atividades de forma ergonômica, 

obter maior produtividade e diminuição dos custos de produção, a mecanização 

da colheita florestal se consolidou (MACHADO, 2014). O surgimento de 

equipamentos modernos e ergonômicos, como skidder, harvester, feller buncher e 

forwarder foram os responsáveis por alavancar este processo. 

Atualmente existem diferentes tipos de maquinas utilizadas nas 

operações de colheita de madeira, estas vão desde leves, que exigem menor 

grau de especialização da mão-de-obra como as motosserras, as médias, que 

englobam os tratores auto-carregáveis, mini skidder, até as pesadas onde se 

exige uma maior especialização do operador, devido a complexidade em se 

opera-las, nesta classe estão tratores como harvester, feller-buncher e forwarder. 

A atividade de desbaste consiste em reduzir o número de indivíduos de 

um determinado plantio e proporcionar assim uma menor competitividade, maior 

espaço, luz e nutrientes, melhorando assim o desenvolvimento das árvores 

remanescentes. Segundo Scheneider e Schineider (2008) a competição entre as 

árvores causa uma diminuição no crescimento, e por tanto se deve concentrar a 

produção em incremento nas plantas que possuem melhores condições, e que 

irão constituir o corte final, realizando a retirada das que não atendam os objetivos 

finais. Além de gerar uma maior qualidade da madeira, os desbastes evitam 

perdas com árvores que não estão em uma condição adequada e certamente 

morreriam naturalmente no plantio (SMITH, 1962). 

Segundo Cabral (2014) a mecanização do desbaste é uma excelente 

inovação, muito importante para se alcançar numerosas vantagens no processo 

de produção de madeira. Em contrapartida aos estudos que apontam a 

importância da operação de desbaste existem as dificuldades e complexidades 

encontradas na realização deste processo, principalmente o método mecanizado, 

onde as maquinas tem dificuldades de se locomoverem dentro dos talhões, 

devido à densidade elevada (DROOG, 2016). 

Este problema de locomoção pode gerar sérios danos mecânicos às



árvores remanescentes, como por exemplo, as lesões no fuste, que podem deixar 

as árvores susceptíveis ao ataque de pragas e doenças, causando perda da 

qualidade da madeira e consequentemente uma redução da produtividade final e 

prejuízo econômico (LINEIROS et al. 2003; RIBEIRO et al., 2002; 

VASILIAUSKAS, 2001). 

Na operação de desbaste em florestas de Pinus spp. no Brasil o sistema de 

colheita normalmente utilizado é o de toras curtas, CTL (cut-to-length). O 

desbaste é do tipo misto, onde é retirada de forma sistemática a 5º linha do 

plantio e eliminação das árvores seletivamente nas quatro linhas adjacentes 

(CABRAL, 2014). Em estudo realizado com sistema de toras curtas, observou que 

o harvester durante as operações de corte, teve um contato com 19,3% das 

árvores, sendo que 28,2% destas foram danificadas (SIREN, 2001; 

VASILIAUSKAS, 2001). 

O presente trabalho foi desenvolvido visando realizar uma avaliação 

qualitativa e caracterização dos danos causados na operação de desbaste misto 

mecanizado, podendo gerar assim informações que sirvam de base para uma 

melhor estratégia de trabalho visando uma redução destes danos e um maior 

aproveitamento das árvores remanescentes ao final do ciclo produtivo.
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Analisar os danos causados pelo trator florestal harvester em um 

povoamento de Pinus taeda L. após as operações de corte e processamento 

realizadas no primeiro desbaste misto mecanizado. 

2.2 Objetivos específicos 

a) Quantificar os danos causados pelo harvester nas árvores remanescentes. 

b) Caracterizar os danos quanto à severidade.
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Osetor florestal no Brasil 

De acordo com o último relatório anual da Indústria Brasileira de Árvores 

IBÁ (2017) o Brasil atingiu uma área de 7,84 milhões de hectares de floresta 

plantadas, dos quais 1,6 milhões são de floresta de pinus, localizados na maioria 

no estado do Paraná (42%) e Santa Catarina (34%), porém esta área vem caindo 

anualmente a uma taxa de 0,7%. O setor de florestas plantadas brasileiro é 

destaque no cenário mundial, devido à alta produtividade e a baixa rotação. Neste 

sentido, Oliveira Júnior (2005) comenta que as taxas de crescimento das florestas 

plantadas no Brasil ficam entre 40 a 50 mê/ha, valores que o coloca em uma 

posição de destaque mundial, bem acima de países de clima temperado. 

Segundo o Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais (ABRAF, 2013) em sítios 

bem manejados a produção pode chegar até 40 mº/ha/ano, em 2016 o país foi 

líder do ranking global de produtividade florestal, com uma média de 35,7 mê/ha 

ao ano (IBÁ, 2017). 

De acordo com a Revista da Madeira (REMADE, 2008) o setor florestal 

contribui com 10 bilhões de dólares por ano e respondem por cerca de 7% do 

valor total das exportações, 85% dos produtos de origem florestal presentes no 

mercado provem de florestas plantadas, fator que diminui a pressão sobre as 

florestas nativas do país. Segundo dados apresentados pelo Sistema Nacional de 

Informações Florestais (SNIF, 2016) o segmento que mais contribui para o valor 

das exportações é a celulose, seguida de papel e papelão, e de outros produtos 

secundários da madeira. 

No âmbito da conservação deve-se destacar a importância do setor 

florestal, onde para cada hectare de floresta plantada são protegidos outros 0,7 

de florestas nativas, esta área esta estimada em 5,6 milhões de hectares que 

contribui para conservação, preservação e recuperação de ambientes naturais 

(IBÁ, 2017).
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3.2 Desbaste 

3.2.1 Conceito 

Segundo Schneider e Schneider (2008) os desbastes são colheitas 

parciais do povoamento, aplicadas em plantios imaturos com o objetivo de 

diminuir a competição entre as árvores, estimulando e distribuindo melhor o 

potencial de crescimento no sítio florestal de um número menor de plantas 

remanescentes, as quais foram selecionadas previamente em função de suas 

características de vitalidade, qualidade do fuste e vigor de crescimento. 

Lamprecht (1990) define o desbaste como uma intervenção no 

povoamento, que tem como objetivo realizar uma regulação espacial das árvores. 

As operações de desbaste necessitam de maiores investimentos e por esse 

motivo dever ser realizado um bom planejamento para sua execução, 

considerando os custos de corte e extração da madeira, além do tipo de 

desbaste, época de inicio, intensidade e intervalo caso sejam realizados mais de 

uma vez (SIXEL, 2008). 

De acordo com Scolforo e Maestri (1998) este tipo de manejo deve ser 

aplicado preferencialmente em sítios de maiores produção, para que os retornos 

não sejam comprometidos. Ribeiro et al. (2002) trata o desbaste como sendo uma 

das atividades mais importantes empregada no manejo do povoamento, sendo 

utilizado para o controle da competição. 

3.2.2 Objetivo do desbaste 

O objetivo do desbaste é a remoção de algumas árvores visando 

estimular o crescimento das remanescentes, diminuindo a competição existente 

entre as plantas e assim disponibilizando uma maior quantidade de nutrientes 

(SIXEL, 2008). Segundo Oliveira (2009) o principal objetivo do desbaste é 

proporcionar um melhor desenvolvimento as árvores remanescente, manipulando 

a competição dentro do povoamento, podendo assim garantir um maior valor 

agregado à madeira no final do ciclo produtivo.
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Scolforo e Maestri (1998) definem como objetivo do desbaste se obter 

uma produção intermediaria ao longo do ciclo, melhorando o padrão das árvores 

remanescentes através da retirada de árvores de menores qualidades, evitando a 

mortalidade e diminuindo o estresse, minimizando assim a susceptibilidade ao 

ataque de pragas e doenças. Foelkel (2011) diz que de forma secundaria o 

objetivo do desbaste é a busca por uma renda antecipada ao corte raso. 

3.2.3 Tipos de desbaste 

Os desbastes podem ser classificados de diferentes formas, Muller et al. 

(2006) classifica o desbaste como sendo de forma sistemática, seletiva. 

Segundo Smith (1962) e Rollinson (1988) o desbaste seletivo consiste na 

retirada das árvores dominadas e suprimidas, e as dominantes que possuem 

alguma anomalia como bifurcações ou defeitos. O desbaste sistemático pode 

variar em algumas formas, desbaste sistemático pelo alto consiste na retirada das 

árvores de diâmetro de copa das classes intermediarias e superiores, visando 

assim favorecer as plantas remanescentes destas mesmas classes e desbaste 

seletivo por baixo compreende a retirada das árvores de menor classe de 

crescimento, ele pode ser dividido em três graus de intensidade, leve, moderado e 

pesado (CARNEIRO, FERRAZ e BARROSO, 2012). 

Desbaste sistemático consiste na retirada das árvores de forma metódica 

e padronizada, removendo linhas inteiras do plantio, ele é indicado para 

povoamentos uniformes (CARNEIRO, FERRAZ e BARROSO, 2012). Existe ainda 

um terceiro tipo de desbaste, o misto, este consiste na combinação dos métodos 

sistemático e seletivo. 

3.3 Colheita de madeira 

3.3.1 Conceito 

A colheita florestal é do ponto de vista técnico-econômico a atividade de 

maior importância no setor produtivo, ela compreende ao conjunto de operações
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realizadas no maciço florestal, que visam preparar e levar a madeira do interior do 

talhão ate o local de transporte, utilizando técnicas e padrões pré-estabelecidos, 

com o objetivo de transformá-la em um produto final, e suas etapas estão 

divididas em corte, extração, carregamento e descascamento quando realizado 

no campo (TANAKA, 1986). 

Segundo Sant'Anna (2014) o corte é a etapa de maior importância, devido a 

influência que ela causa nas demais etapas. Neste sentido, Robert (2012) destaca 

que a atividade é composta por atividades parciais como a derrubada, 

desgalhamento, destopo, traçamento e empilhamento. Estas podem ser 

realizadas manualmente com a utilização de machados, serras manuais, serrote 

entre outros, método semimecanizado, utilizando motosserras e mecanizado, o 

qual utiliza equipamentos de alta tecnologia como o feller buncher e harvester. 

A segunda etapa corresponde à extração da madeira situada no interior 

do talhão até a margem da estrada, estaleiros ou pátio intermediário para que 

esta possa ser transportada. Segundo Leite e Souza (2012) os métodos de 

extração podem ser realizados através do baldeio, onde a tora não entra em 

contato com o solo, arraste onde a tora entra em contato total ou parcial com o 

solo, e por cabos onde a movimentação da tora entra em contato total, parcial ou 

nula com o solo. 

3.3.2 Sistemas de colheita 

Segundo Machado (2014) os sistemas de colheita são todas as atividades 

que integradas entre si permitem um fluxo continuo de madeira, evitando assim 

pontos de estrangulamento e levando os equipamentos a sua máxima utilização. 

De acordo com a classificação estabelecida pela Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO, 1977) os sistemas de colheita são 

classificados quanto à forma da madeira na fase de extração, local onde é 

realizado o processamento final e o grau de mecanização. 

a) Sistema de toras curtas (cut to length): neste a árvore é derrubada 

em seguida processada no mesmo local, posteriormente ela é
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transportada em pequenas toras de no máximo 6 metros de 

comprimento até um pátio temporário ou margem da estrada. 

b) Sistema de toras longas ou fuste (tree length): a árvore é 

semiprocessada (desgalhamento e destopamento) no local de 

derrubada e posteriormente levada para a margem da estrada ou 

pátio intermediário em forma de fuste ou toras com comprimento 

superior a 6 metros. 

c) Sistema de árvores inteiras (full tree): a árvore é derrubada dentro 

do talhão e posteriormente extraída até a margem da estrada ou 

pátio intermediário, onde são realizadas as atividades de 

processamento. 

d) Sistema de árvores completas (whole tree): nele a árvore é 

arrancada juntamente com parte do seu sistema radicular e levada 

para a margem da estrada ou pátio intermediário, onde é 

processada. 

e) Sistemas de cavaqueamento (chipping): a árvore é derrubada e 

processada no próprio local, sendo posteriormente transportada na 

forma de cavacos até um pátio de estocagem ou diretamente para a 

indústria. 

No Brasil o sistema mais antigo é o de toras curtas (MACHADO, 2014). 

Segundo Malinovski e Malinovski (1998) as máquinas que realizam as operações 

são basicamente o harvester que é responsável pelas atividades de corte e 

processamento da tora, e o forwarder que realiza o baldeio do interior do talhão 

até a beira da estrada ou pátio intermediário, em um menor grau de mecanização 

as atividades podem ser realizadas por motosserras e tratores agrícolas 

autocarregáveis. 

Na operação de desbaste o sistema de toras curtas é o mais utilizado, 

Machado (2014) considera este sistema muito eficiente devido as suas 

características, pois nele a exportação de nutrientes da área é reduzida com a 

permanência dos resíduos no campo e também minimiza os danos ao 

povoamento remanescente, uma vez que as árvores são transformadas em 

pequenas toras. Malinovski e Malinovski (1998) e Seixas et al. (1996) apontam
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que neste sistema não ocorre contaminação da madeira devido a ela não entrar 

em contato direto com o solo, uma vez que sua extração é realizada no 

compartimentos de carga das máquinas como o forwarder e trator agrícola 

autocarregável. 

O sistema de toras longas é mais utilizado em terrenos com declividade 

acentuada, é um dos mais baratos quando comparado a outros sistemas 

mecanizados, possuindo o menor custo por tonelada de madeira posta no pátio 

da empresa (MACHADO, 2014). As maquinas mais utilizadas são: o feller 

buncher, que realiza o corte das árvores e as agrupam em feixes, o skidder, que 

faz a extração e o processamento pode ser realizado por motosserra, garra 

traçadora ou um cabeçote harvester. 

Segundo Machado (2014) o sistema de árvores inteiras possui algumas 

vantagens quando comparado aos demais sistemas, nele os resíduos não são 

deixados no campo, reduzindo assim o risco de incêndios, proporcionando maior 

limpeza da área facilitando as operações de silvicultura, além de gerar matéria 

prima para energia. A desvantagem seria o maior dano ao meio ambiente que ele 

pode causar, em relação à compactação do solo, devido à utilização de maquinas 

de grande porte e também a exportação de nutrientes que ficariam no campo 

como no sistema de toras curtas (MALINOVSKI e MALINOVSKI, 1998). 

3.3.3 Mecanização das operações 

Com a evolução do setor de florestas plantadas que proporcionou um 

aumento na capacidade de produção das florestas, aumentando a oferta dos 

produtos e também o custo da mão de obra, gerou-se uma necessidade por 

melhores equipamentos, e um desenvolvimento do processo de mecanização. 

Este teve inicio em 1970, porém apenas em 1994 com a abertura do mercado 

para importações que houve uma alavancada deste processo, com a utilização de 

máquinas de grande capacidade produtiva (MACHADO, 2014). 

Segundo Machado (2014) a colheita florestal mecanizada é recente no 

Brasil, antes da chegada de máquinas desenvolvidas especificamente para o 

mercado brasileiro, se utilizavam equipamentos adaptados e ou importados de
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países com condições climáticas deferentes, este fator gerava uma insegurança 

por parte dos operadores, necessitando assim de um maior tempo de adaptação 

e treinamento. Com o desenvolvimento deste processo as operações de desbaste 

tiveram uma grande evolução e passaram a trabalhar em menores espaçamentos 

e com maiores limitações operacionais (SPINELLI et al., 2009). 

Segundo Gomes et al. (2002) se deve considerar algumas variáveis na 

execução do desbaste, como a densidade do plantio, intensidade de desbaste e a 

idade de rotação final, para que a operação possa ser bem planejada e executada 

de forma viável. Schneider e Schneider (2008) apontam que como forma de 

reduzir os problemas desta operação deve-se intensificar as intervenções no 

povoamento e diminuir a idade de rotação.
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Localização da área de estudo 

A área de estudo fica localizada no município de Inácio Martins no terceiro 

planalto no estado do Paraná, com altitude média de 1198 metros acima do nível 

do mar, de acordo com a classificação de Kóppen apresenta um clima do tipo Cf, 

subtropical úmido sem estações secas. O povoamento onde os dados foram 

coletados se encontra entre coordenadas geográficas 25º31'29.5"S e 

51º15'31.5"W (FIGURA 1). 

FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO. 

  

Fonte: Adaptado de IBGE; IPARDES (2017). 

O povoamento é da espécie Pinus taeda L. com idade de 12 anos, 

submetidas ao primeiro desbaste misto mecanizado (FIGURA 3), onde o sistema 

de colheita adotado foi o de toras curtas (cut-to-length).
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FIGURA 2: ESQUEMATIZAÇÃO DESBASTE MISTO. 
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Fonte: O autor (2017). 

4.2 Máquina estudada 

No estudo a máquina responsável pelas operações de corte, desgalhe e 

processamento foi o trator florestal harvester (TABELA 1). 

  

    

     
   
   

  

   

   

"Potência nominal: 204 hp. 

fNPeso: 17,51. 
Alcance da grua: 10a 11 m. 

Nimplemento: cabeçote H6. 

EmPeso do cabeçote: 1 t. 
“Abertura máxima: 600 mm. 
Rodados: pneus com semi-esteiras no 

rodado dianteiro. 

ETração: 6x6 

  

4.3 Materiais de coleta dos dados 

Para o levantamento e coleta de dados foram utilizados os seguintes 

materiais: 

e Software IOS Bússola: obtenção das declividades do terreno e 

orientação da parcela.
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e Trena: determinação do tamanho da parcela. 

e Fita zebrada: demarcação dos limites da parcela. 

e Plástico quadriculado: mensuração da área do dano na árvore. 

e Prancheta, ficha de campo, lápis, borracha: registro dos dados. 

4.4 Coleta e análise dos dados 

4.4.1 Procedimento amostral 

O modelo de desbaste misto foi o estudado na pesquisa, o qual era 

composto pela retirada da 5º linha de forma sistemática, e em seguida remoção 

seletiva das árvores remanescente nas duas linhas adjacentes, com uma 

intensidade total de 45%. Posteriormente as operações realizadas pelo harvester 

foram efetuadas a demarcação das parcelas amostrais no interior do talhão 

(FIGURA 2), evitando incluir as árvores de bordadura para que não ocorresse 

uma tendenciosidade na parcela, visto que estas estavam menos sujeitas aos 

danos em relação as do interior do talhão. 

FIGURA 3: DELIMITAÇÃO DOS LIMITES DA PARCELA COM FITA ZEBRADA. 

  

Fonte: O autor (2017). 

Cada faixa de corte foi instalada uma parcela, sendo a linha de desbaste
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sistemático o meio da parcela. Foram instaladas 24 parcelas e estas com uma 

área de 546 metros quadrados (13 m x 42 m). A delimitação da área da parcela 

se deu a partir do tipo de desbaste estudado e espaçamento do talhão (3 metros x 

2 metros), a partir desta definição a parcela foi estabelecida com uma largura 

correspondente as 5 linhas de árvores de cada eito de trabalho da máquina, e um 

comprimento de 20 plantas. 

4.4.2 Caracterização e quantificação dos danos 

A qualificação e quantificação dos danos causados pela máquina nas 

árvores remanescentes foram realizadas logo após as operações de corte e 

processamento. Todas as árvores remanescentes da parcela foram avaliadas e 

classificadas de acordo com a intensidade do dano (leve, moderado e intenso), 

localização do dano em relação à altura (base, fuste e copa) e posição em relação 

a trilha de operação. Foi utilizada uma tabela em forma de “check list” 

desenvolvida por Cabral (2014) para transcrever estes dados (TABELA 2). 

TABELA 2: CHECK LIST DOS DANOS. 
  

  

  
  

  

Parcela: Declividade: 

Data: Tamanho da Parcela: 

Localização do dano Classificação do dano 

8 U o ss g õ 8 S ã 2 
9 q 5 O v o S 

Ú s E 

              
  

Fonte: Adaptado de CABRAL (2014). 

Para determinar a localização do dano em relação à altura, a árvore foi 

dividida em três partes. Base de O a 1,30 metros, fuste de 1,31 até a primeira 

inserção de galhos, e copa acima da primeira inserção de galhos (FIGURA 4).
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FIGURA 4: DIVISÃO DA ÁRVORE EM RELAÇÃO À ALTURA. 

+ Copa: > 1º inserção de galhos. 

—— Fuste: 1,31 metros até 1º inserção 

o de galhos. 

  

2 >>— Base: O até 1,30 metros. 

Fonte: Adaptado de Cabral (2014). 

Baseado nas observações realizadas em campo utilizou-se a dimensão 

das lesões para classifica-las quanto a sua intensidade, sendo: classe 1, leve de 1 

a 100 cm?; classe 2, moderada de 101 a 200 cm”; e classe 3 intensa maior que 

201 cm?, conforme apresentado na TABELA 3. 

TABELA 3: CLASSE DE DANOS EM RELAÇÃO À ÁREA. 
  

  

  

  

Classe do dano Área do dano (cm?) 
1 1a 100 
2 101 a 200 

3 > 200     
Fonte: O autor (2017). 

Para mensuração do tamanho das lesões foi utilizado uma folha 

transparente de plástico, contendo nela quadrados de 1 cm x 1 cm. Além do 

tamanho, às lesões foram avaliadas quanto à profundidade de seus danos 

(superficial, moderado e profundo), conforme ilustrado na FIGURA 5.
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FIGURA 5: TAMANHO E PROFUNDIDADE DOS DANOS NAS ÁRVORES. 

    E 

Fonte: O autor (2017). 

44.3 Análise estatística 

Os dados obtidos foram agrupados em três tratamentos para se obter 

uma maior homogeneidade, podendo comparar as medias obtidas, estes 

tratamentos foram definidos de acordo com sua posição na árvore, sendo elas 

base (T1), fuste (T2) e copa (T3), e em seguida processados. O tratamento T3 

não foi avaliado por estar em uma altura muito elevada e de difícil visualização 

não foi possível analisar se ocorreram danos, e este foi considerado como sem 

danos. Foi realizado um teste de F dos dados experimentais, comparando as 

variâncias dos dois tratamentos, os resultados quando significativos foram 

submetidos ao teste de T em um nível de probabilidade de 5% erro, através do 

software Excel.



24 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise dos danos após o desbaste 

5.1.1 Percentual de árvores danificadas 

As lesões causadas pelo harvester nas diferentes posições estão 

apresentadas na TABELA 4. Como podem ser observadas, as maiores médias 

ocorreram na base da árvore e posteriormente no fuste. Estes resultados podem 

ser explicados devido aos problemas encontrados pelo operador em processar a 

tora no interior do talhão, por ser uma operação de primeiro desbaste em um 

plantio adensado, sem a realização de tratos silviculturais como a poda, por 

exemplo. 

TABELA 4: TESTE DE F PARA O NÚMERO DE ÁRVORES DANIFICADAS EM RELAÇÃO À 
POSIÇÃO DO DANO.   

  

  

  

  

Teste de F 

Base Fuste Média 

Média (Nº árvores 

danificada) 9,3 44 6,9 
Variância 13,88 4,17 

F crítico 2,01 F 2,90   
G.L = grau de liberdade, F>Fcrico rejeita Ho, (T1: base, T2: fuste). 

Após o corte da árvore, esta entrava em contato com as remanescentes e 

muitas vezes sua copa enroscava nas outras copas dificultando a derruba, fator 

conhecido como “engaiolamentos”, além da dificuldade em se movimentar a tora 

após a derrubada para realização do processamento, este foi o principal fator que 

influenciou no maior percentual de plantas com danos na base. 

O percentual de árvores danificadas após as operações de corte e 

processamento da madeira realizada durante o desbaste pode ser observadas na 

FIGURA 6.
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FIGURA 6: PERCENTUAL DE ÁRVORES REMANESCENTES DANIFICADAS APÓS AS 
OPERAÇÕES DE DESBASTE. 
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Fonte: O autor (2017). 

Como observado na FIGURA 6, à localização que obteve o maior 

percentual de lesões foi à base com 17,3% em quanto o fuste obteve um valor de 

8,5% do total de árvores danificadas, totalizando 25,8%. Assim como discutido 

anteriormente, o principal motivo deste resultado foi à dificuldade em movimentar 

a tora no interior do talhão antes de processa-la, devido à atividade ser realizada 

o mais rente ao solo, muitas vezes esta entrava em contato com as árvores 

remanescentes, causando maiores danos na base. 

Outro fator que influenciou na quantidade de danos as árvores 

remanescentes está ligado à habilidade do operador, que estava passando por 

um processo de adaptação a máquina, pois anteriormente trabalhava com um 

trator de esteiras adaptado. Segundo Machado (2014) um treinamento adequado 

prático e teórico do operador é fundamental para uma boa realização das 

operações de colheita. 

Purfurst e Erler (2011) apontam que a capacidade em operar o 

equipamento esta ligada diretamente a qualidade da produção, segundo Sirén 

(2001) a habilidade do operador, a técnica e o nível de treinamento são fatores 

que influem diretamente nos danos causados as árvores remanescentes após as 

operações de desbaste. 

Em estudos realizados por Cabral (2014) os danos causados nas árvores 

remanescentes devido as operações de desbaste foram de 17%, Droog (2016)
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obteve um valor de 19,2%, outras análises realizadas em países que possuem 

florestas de coníferas localizados na Europa e América do Norte estabelecem um 

nível de danos aceitável para operações de desbaste bem abaixo do valor obtido, 

3,4% (SIRÉN, 2001), 2,1% (VIDRINE et al., 1999), 5% (MCNEEL et al., 1992), 

porém estes foram realizados em condições diferentes de clima, solo, relevo, tipo 

de máquina, operador. 

Malinovski (1998) avaliando as operações de desbaste observou que 45% 

das árvores remanescente sofrem algum tipo de dano no primeiro desbaste, tal 

estudo justifica o resultado obtido. 

5.1.2 Distribuição em altura dos danos nas árvores remanescentes 

Comparando os danos ocasionados na base e no fuste podemos 

observar na FIGURA 7, que o maior percentual ocorreu na base com 68% e 32% 

no fuste. Este resultado pode ser explicado devido ao adensamento do plantio e o 

grande porte da máquina, tais fatores dificultam a atividade de processamento da 

tora e formação das pilhas para serem baldeadas pelo forwarder, assim como no 

item acima, pela operação de processamento ser realizada rente ao solo os 

maiores danos foram na região da base. 

FIGURA 7: PERCENTUAL DE DANOS NAS ÁRVORES REMANESCENTES EM RELAÇÃO À 
ALTURA. 
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A maior ocorrência das lesões na parte inferior da árvore é um fator 

preocupante, tendo em vista que esta região é onde se obtêm as toras de maiores 

dimensões em diâmetro, qualidade e consequentemente valores agregados. 

Estas lesões podem estressar a planta, que se torna susceptível ao ataque de 

pragas como a vespa da madeira, Sirex noctilo, uma praga quarentenária 

oportunista que ataca plantas que estão em uma condição de estresse. Os 

sintomas de seu ataque nas árvores são a clorose nas acículas, respingos de 

resina na casca, galerias no interior da madeira, orifícios de emergência e 

também manchas azuladas, estas causadas por um fungo do gênero 

Botryodiplodia (EMBRAPA, 2011). 

5.1.3 Dimensão dos danos 

O tamanho médio dos danos pode ser observado na TABELA 5 e 6, 

sendo a base com área média de 82,7 cm? e 76,8 cm? no fuste. Foi realizado um 

teste de F (TABELA 5), que atestou igualdade entre as variâncias, com isto se 

prosseguiu para a realização do teste de T (TABELA 6), este apontou não haver 

diferença significativa entre as médias a um nível de probabilidade de 5% de erro. 

TABELA 5: TESTE DE F PARA TAMANHO MÉDIO DAS LESÕES CAUSADAS NAS ÁRVORES 
REMANESCENTES APÓS A OPERAÇÃO DE DESBASTE.   
  

  

  

  

  

  

Teste de F 

Base Fuste Média 

Média (cm?) 82,7 76,8 79,8 

Variância 820,59 2708,49 

Observações 24 24 

G.L. 23 23 

F crítico 0,49 F 0,30   
G.L = grau de liberdade, F>F rico rejeita Ho, (T1: base, T2: fuste). 

TABELA 6: TESTE DE T PARA TAMANHO MÉDIO DAS LESÕES CAUSADAS NAS ÁRVORES 
REMANESCENTES APOS A OPERAÇÃO DE DESBASTE.   
  

  

  

  

  

  

  

Teste de T 

Base Fuste Média 

Média (cm?) 82,7 76,8 79,8 

Variância 820,59 2708,49 

Observações 24 24 

Variância agrupada 1764, 54 

t 0,48 

t crítico Uni-caudal 1,68 t crítico bi-caudal 2,01   
G.L = grau de liberdade, t<tcrico = ausência de diferença entre as médias (T1: base, T2: fuste).
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Como observado, o maior dano em área média esta localizado na base e 

pode ser explicado devido à frequência em que eles ocorreram nas árvores. 

Como apresentando anteriormente, este fator influenciou diretamente no tamanho 

médio das lesões, tornando a probabilidade de ocorrência maior quando 

comparado ao fuste. 

O percentual de distribuição dos danos pode ser observado na FIGURA 8. 

FIGURA 8: PERCENTUAL DE DISTRIBUIÇÃO DOS DANOS NAS CLASSES. 
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Fonte: O autor (2017). 

Como observado na FIGURA 8, os maiores valores foram na classe leve, 

62%, seguido de moderado com 28% e intenso com 10%. Estes resultados 

podem indicar uma influência do operador, por estar em um período de adaptação 

a máquina este pode ter ocasionando um elevado percentual de lesões nas 

árvores remanescentes, porém o maior percentual de lesões ocorreu de forma 

menos intensa. Apesar da maior ocorrência de lesões serem de intensidade 

menor, deve-se atentar ao seu elevado número, este fator pode comprometer a 

tora, deixando-a susceptível ao ataque de insetos e pragas, e assim diminuindo 

sua qualidade e valor agregado ao final da rotação.
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6. CONCLUSÕES 

Após análise e discussão dos resultados obtidos conclui-se que: 

e Houve um grande percentual de danos causados pelo harvester nas 

árvores remanescentes, os quais podem afetar o desenvolvimento do 

povoamento no futuro e também a qualidade da madeira. 

e A maior quantidade de danos ocorreu na base da árvore, de onde são 

retiradas as toras de maiores dimensões em diâmetro e valor 

agregado. 

e Os danos leves foram os mais observados, seguidos de moderado e 

intenso respectivamente. 

e As condições da floresta e a dificuldade em realizar as operações no 

interior do talhão foram fatores que contribuíram significativamente 

para o elevado percentual de danos. 

e Os resultados podem ter sofrido influência do operador devido ao fato 

dele estar em um período de adaptação a máquina no momento de 

realização pesquisas.
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7. RECOMENDAÇÕES 

O presente trabalho possibilita as seguintes recomendações: 

e Realizar o monitoramento do povoamento a fim de verificar se irão 

ocorrer perdas em relação ao desenvolvimento da árvore, ataque por 

pragas e fungos e em maior gravidade a mortalidade da planta, e assim 

poder quantificar estes possíveis prejuízos. 

e Realizar novos estudos em condições semelhantes para avaliar o 

desenvolvimento do operador e verificar sua influência sobre os 

resultados. 

e Desenvolver novos estudos semelhantes na área de desbaste misto 

mecanizado para obter uma maior base de dados.
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