
DESENVOLVIMENTO VOLUMÉTRICO DE ÁRVORES 
REMANESCENTES PARA SERRARIA E 

LAMINAÇÃO EM TALHÕES DE 
Eucalyptus urograndis 

PLÁCIDO, Aline Gabriele 
Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 

 

 

 

RESUMO 

 

A seleção de um percentual de árvores de eucaliptos é uma das técnicas 

utilizadas para a produção de madeira para serraria e laminação. Sabendo 

disso, a empresa Plácido’s Transportes Rodoviários Ltda., onde a pesquisa 

está sendo realizada, tem definido em seu plano de manejo, a seleção de 

árvores em talhões de eucaliptos para obter melhor incremento volumétrico, 

para uso final da madeira em serraria e laminadoras. Visa também uma 

condição das brotas juntamente com as árvores remanescentes até o corte 

final, que será efetuado aos quatorze anos de idade do povoamento. Ao final 

do estudo, será definido se é economicamente viável a seleção de árvores que 

está sendo feita neste estudo.  
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ABSTRACT 

Selecting a percentage of eucalyptus trees is one of the techniques used to 
produce timber for sawmills and veneer. Knowing this, the company Placido's 
Road Transport Ltda., Where research is being conducted, has defined in its 
management plan, the selection of trees in stands of eucalyptus for better 
volumetric increment to end use of wood in the sawmill and veneer. Visa also a 
condition of brotas along with the remaining trees until the final cut, which will 
be made at fourteen years of settlement. At the end of the study, will be defined 
if it is economically feasible to select trees that are being made in this study. 
Key - Words: Eucalyptus, remaining sawmill 

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Schneider et al. (1998), a qualidade e a produtividade dos 

povoamentos florestais são os fatores mais importantes para a conquista de 

bons mercados e para obter um fluxo contínuo de matéria-prima. Para que isto 

seja conseguido é necessário executar tratos silviculturais, onde se encontra o 

corte seletivo, que proporciona um melhor desenvolvimento da árore. 

A pesquisa esta sendo desenvolvida na empresa Plácido’s Transportes 

Rodoviários Ltda.,  onde procuramos avaliar o desenvolvimento de árvores 

remanescentes em talhões de Eucalyptus urograndis (clone H77), onde 

algumas árvores foram selecionadas com intuito de produzir madeira para 

serraria e laminação. 

Os talhões selecionados (49, 50 e 53), se encontram na fazenda Nova 

Brasília I, no Município de Nova Campina / SP. 

A seleção foi efetuada aos sete anos de idade, e teve como principio a 

retirada de 90% da população de árvores, deixando o restante, cerca de 10%, 

com o intuito de serem utilizadas em serraria e laminação e, as árvores que 

foram abatidas, possam novamente produzir madeira através de condução de 

brotações. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O crescimento das árvores remanescentes eta sendo acompanhado 

anualmento, para isto esta sendo usada uma fita métrica para se obter o DAP 

(diâmetro na altura do peito) e um clinômetro para a obtenção da altura total 

das arvores. Com isto poderemos demonstrar o percentual de desenvolvimento 

anual da floresta remanescente.  

 

 

 



3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa não apontou nenhum resultado, pois não se chegou ao final 

do clico de produção adotado pela empresa, que é de sete anos para a espécie 

Eucalyptus urograndis. 
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