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Resumo 

Esse estudo objetivou avaliar e determinar indicadores de desempenho, custos de produção e o percentual de 
engaiolamento de árvores para quatro prescrições de desbaste pré-comercial em povoamento de Pinus taeda 
com 5 anos de idade. Os tratamentos estudados foram: desbaste seletivo por baixo com remoção de ~20% das 
árvores (DLB) e desbaste seletivo pelo alto com remoção de ~20%, ~30% e ~35% das árvores (DLA, DMA e DPA, 
respectivamente). O delineamento experimental de blocos ao acaso com três repetições de 700 m2 para cada 
tratamento foi utilizado, realizando-se inventário florestal para avaliar o efeito do bloqueamento e caracterização 
dendrométrica do povoamento. O desempenho da operação em cada tratamento foi avaliado por meio de 
estudos de tempos ao nível de elemento do ciclo, posteriormente, determinando-se os custos de produção. 
O tratamento DLA apresentou a maior produtividade e menor custo de produção (158,01 R$ ha-1), seguido por 
DLB (167,30 R$ ha-1), DMA (224,56 R$ ha-1) e DPA (260,72 R$ ha-1), respectivamente. A diminuição do diâmetro das 
árvores levou ao aumento da produtividade e redução do custo de produção em todos os tratamentos. 
O percentual de engaiolamento de árvores foi maior nos tratamentos com menor número de árvores removidas 
por unidade de área. Concluiu-se que o desempenho e custos da operação foram dependentes do tratamento e 
diâmetro das árvores, devendo haver cautela na execução de operações com menores intensidades de desbaste 
devido a ocorrência de maiores percentuais de engaiolamento das árvores. 

Palavras-chave: Manejo florestal; Técnicas e operações florestais; Desbaste seletivo pelo alto; Desbaste 
seletivo por baixo. 

Abstract 

This study aimed to evaluate and determine performance indicators, production costs and hanged tree 
percentage for four pre-commercial thinning prescriptions in 5-years-old Pinus taeda stands. 
The treatments studied were: selective thinning from below with ~20% removal of trees (DLB) and 
selective thinning from above with ~20%, ~30% and ~35% removal of trees (DLA, DMA and DPA, respectively). 
Randomized blocks experimental design with three replicates of 700 m2 for each treatment was used and 
a forest inventory was performed to evaluate the blocking effect and stands dendrometric 
characterization. Operation performance in each treatment was evaluated by elemental level time 
studies, later, production costs was determined. DLA presented highest productivity and lowest 
production cost (158.01 R$ ha-1), followed by DLB (167.30 R$ ha-1), DMA (224.56 R$ ha-1) and 
DPA 260.72 R$ ha-1), respectively. Tree diameter decreasing led to increased productivity and reduced 
production costs in all treatments. Hanged tree percentage was higher in treatments with fewer trees 
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removed per unit area. We concluded that the operation performance and costs were dependent of the 
treatments and trees diameters, and caution should be taken in operation execution with lower thinning 
intensities due to the occurrence of higher hanged tree percentages. 

Keywords: Forest management; Forestry techniques and operations; Selective thinning ‘from above’; 
Selective thinning ‘from below’. 

INTRODUÇÃO 
A implantação e manejo de florestas plantadas do gênero Pinus é uma atividade 

consolidada no Brasil, tanto por empresas verticalizadas como por produtores de tora 
independentes, existindo atualmente uma área cultivada de cerca de 1,6 milhão de hectares, 
distribuída em maior parte nos estados do Paraná e Santa Catarina (Indústria Brasileira de 
Árvores, 2017). 

Contudo, as estratégias de manejo florestal adotadas por empresas verticalizadas 
diferem daquelas adotadas por produtores independentes, pois, estes últimos, normalmente 
visam diversificar a produção florestal com intuito de comercializar toras para diferentes 
segmentos industriais. Porém, tal objetivo de produção é condicionado ao emprego de longas 
rotações, nas quais as práticas de manejo florestal têm fundamental importância, uma vez 
que estão altamente relacionadas ao sucesso na obtenção de diferentes produtos e à 
produtividade dos povoamentos florestais (Kohler et al., 2015). 

Dentre as práticas de manejo florestal que devem ser adotadas para a produção de 
múltiplos produtos madeireiros, têm-se os desbastes, que são intervenções cujo objetivo 
principal é regular a competição entre os indivíduos e reestabelecer o crescimento das árvores 
remanescentes. Entretanto, a seleção e intensidade de indivíduos a serem desbastados é um 
processo complexo e precisa ser realizado de forma criteriosa (Gomide et al., 2014), devendo 
ser baseado, sobretudo, em parâmetros técnicos e econômicos. 

As alternativas para a execução dos desbastes podem ser classificadas, primeiramente, 
conforme a seletividade ou sistematicidade da operação, como desbaste ‘seletivo’ e 
‘sistemático’, ou ainda, uma combinação desses (desbaste misto). Subsequentemente, os 
desbastes podem ser classificados em função dos critérios de seleção das árvores a serem 
removidas, em seletivo ‘por baixo’ ou seletivo ‘pelo alto’ (Smith et al., 1997). Este último, 
também, conhecido como ‘desbaste por copas’. 

Além destas abordagens, os desbastes ainda podem ser classificados em ‘pré-comercial’ 
e ‘comercial’, de acordo com os aspectos econômicos que envolvem a execução da operação. 
No desbaste pré-comercial, conhecido na língua inglesa como ‘thin to waste’, não há o 
aproveitamento das árvores derrubadas. Portanto, não há geração de receita a partir dos 
produtos obtidos do povoamento, não proporcionando subsídios aos custos das operações 
(Spinelli, 2004). Este tipo de intervenção tem o propósito exclusivo de atender aspectos 
relacionados ao manejo dos povoamentos, visando somente os benefícios futuros de 
estímulo ao crescimento das árvores remanescentes pela redução de competição. 

No caso dos desbastes comerciais, além de atender as prescrições de manejo, também 
visam gerar receita e lucro com a madeira colhida. Esse é o tipo de desbaste mais empregado 
para o gênero Pinus no Brasil quando objetiva-se viabilizar o emprego de sistemas 
mecanizados de colheita florestal, sendo executado comumente pelo método seletivo ‘por 
baixo’ combinado ao método sistemático. Porém, o pequeno tamanho das árvores, os 
cuidados para não causar danos nos indivíduos remanescentes e a limitação de acesso e 
mobilidade do maquinário no interior do povoamento ocasionam baixo desempenho 
operacional e elevados custos de produção, o que por vezes limita a rentabilidade dessa 
operação florestal (Oikari et al., 2010). Além disso, em intervenções de primeiro desbaste, as 
condições operacionais tendem a ser ainda mais restritivas do que em intervenções de 
desbastes posteriores (Spinelli, 2004). 

Em função disso, o desbaste pré-comercial pode ser uma alternativa interessante, uma 
vez que permite postergar o primeiro desbaste comercial, sem incorrer em prejuízo ao 
crescimento das árvores que compõem o povoamento. Todavia, esse tipo de desbaste, 
embora seja uma atividade executada por algumas empresas e produtores de Pinus no Sul do 
Brasil, Nordeste argentino e outros países vizinhos (Pezzutti et al., 2016), ainda é uma prática 
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pouco difundida, principalmente, porque existe uma ampla lacuna na literatura técnico-
científica brasileira acerca de informações relacionadas ao desempenho e custos dessa 
operação. Ademais, a empregabilidade de dados ou relatos de trabalhos desenvolvidos em 
outros países é limitada, sobretudo, devido às diferenças referentes ao sistema silvicultural, 
clima, capacidade da mão de obra e etc. 

Diante do exposto, esse estudo foi conduzido tendo a hipótese de que o desempenho e 
custo da operação de desbaste pré-comercial em povoamentos jovens de Pinus são 
dependentes do método e intensidade de desbaste, tendo-se melhor desempenho e menor 
custo conforme menor for o tamanho e a quantidade de árvores desbastadas por unidade de 
área. Contudo, à medida que um menor número de árvores é desbastado por unidade de 
área, os problemas relacionados ao engaiolamento das árvores derrubadas tendem a ser 
maiores. 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar e determinar indicadores de 
desempenho operacional, custos de produção e percentual de engaiolamento de árvores em 
operações de desbaste pré-comercial em Pinus taeda L., visando gerar informações para 
subsidiar estratégias de manejo e o planejamento de operações florestais. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 
O estudo foi realizado em um povoamento de Pinus taeda localizado no município de 

Campo Belo do Sul, SC (SIRGAS2000 UTM 22J 518.075 m E e 6.903.287 m S), 980 m acima do 
nível do mar. Segundo a classificação de Köppen, a região apresenta clima mesotérmico 
úmido, sem estação seca definida, verões frescos, com ocorrência de geadas severas e 
frequentes no inverno (Cfb). A precipitação e temperatura média anual são de 1.800 mm e 
16,5 °C, respectivamente (Alvares et al., 2014). O relevo do local onde o estudo foi conduzido 
era predominantemente plano. 

O povoamento possuía 5 anos de idade, tendo sido implantado no inverno de 2012 com 
espaçamento de 2,5 m x 2,5 m, visando a produção de múltiplos produtos madeireiros. 
Porém, devido à problemas de mortalidade e inconsistência no espaçamento de plantio, no 
momento do estudo tinha uma densidade média de 1.360 árv. ha-1. 

Tratos culturais como o controle de formigas cortadeiras e da mato-competição foram 
realizados quando necessários. Também, foram executadas três intervenções de poda até 3,5 
m de altura das árvores. A 5ª linha de plantio não foi podada em função de ser planejada sua 
remoção de forma sistemática num futuro primeiro desbaste comercial. 

Delineamento experimental 
O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com 3 repetições e 

4 tratamentos, nos quais foram testados diferentes métodos e intensidades de desbaste 
pré-comercial seletivo, sendo estes: desbaste leve por baixo (DLB), com a retirada de 
aproximadamente 20% das árvores; desbaste leve pelo alto (DLA), com a retirada de 
aproximadamente 20% das árvores; desbaste moderado pelo alto (DMA), com a retirada de 
aproximadamente 30% das árvores; e, desbaste pesado pelo alto (DPA), com a retirada de 
aproximadamente 35% das árvores. 

Cada unidade amostral era composta por 10 linhas de plantio com área média de 700 m2 
(Figura 1). O eito de trabalho consistia em 2 linhas de plantio, exceto a 5° linha (não podada), 
cuja era trabalhada individualmente. Nos tratamentos que foi empregado o método de 
seleção pelo alto (DLA, DMA e DPA), foram selecionadas 250 árvores potenciais por hectare, as 
quais deviam necessariamente ser dominantes e ter uma distância de 6 a 7 m umas das 
outras, para então, ser(em) selecionada(s) a(s) principal(is) concorrentes para remoção. 
O número de árvores concorrentes removidas para cada árvore potencial foi de 1, 1,5 e 
2 árvores para os tratamentos DLA, DMA e DPA, respectivamente. 
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Figura 1. Desenho esquemático dos tratamentos estudados. A: DLB. B: DLA. C: DMA. D: DPA. 

Legenda: Árvores potenciais/futuro remanescerão até o corte final do povoamento, a não ser que 
sejam danificadas em alguma operação de desbaste comercial posterior. 

A mortalidade de árvores e problemas no espaçamento de plantio condicionaram a 
execução de pequenos ajustes para realização do experimento. No caso do tratamento DLA, 
quando houve uma falha, nenhuma árvore concorrente foi removida. De forma semelhante 
procedeu-se nos demais tratamentos, de acordo com o número de árvores concorrentes a 
serem removidas a cada árvore potencial. 

As operações de desbaste foram realizadas por um motosserrista sem ajudante 
(sistema 1 + 0), empregando-se motosserra STIHL MS381 com potência de 5,3 cv, peso de 
6,6 kg e sabre de aproximadamente 40 cm (corrente de 30 dentes). As árvores de maior 
tamanho eram derrubadas com a realização do entalhe direcional e corte de derrubada 
(3 cortes), ao passo que para árvores menores, somente um corte era efetuado e o 
motosserrista direcionava a queda com o ombro. 

Coleta dos dados 

Inventário florestal 
O inventário florestal foi realizado como medida de controle do bloqueamento dos 

fatores relacionados às características dendrométricas do povoamento na condição prévia ao 
desbaste, uma vez que poderiam influenciar no efeito dos tratamentos sobre o desempenho 
e custos da operação. 

Para tal, mensurou-se o diâmetro à altura do peito (dap) das árvore dentro de cada 
unidade amostral com fita diamétrica, elaborando-se um croqui com a localização destas. 
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A partir do croqui foi possível controlar quais árvores foram derrubadas, o que permitiu a 
caracterização dendrométrica do povoamento antes e depois do desbaste. 

Além do dap, a altura total (h) dos indivíduos da primeira linha de plantio e das árvores 
dominantes também foram mensuradas com um hipsômetro Vertex™. Um total de 
1.753 diâmetros e 146 alturas de árvores foram mensurados no experimento. 

Desempenho e custos da operação 
A operação foi estudada por meio de estudo de tempos e movimentos ao nível de 

elementos do ciclo, seguindo a abordagem de estudo experimental e de modelagem, 
conforme proposto por Magagnotti & Spinelli (2012) e Ackerman et al. (2014). Para tal, o ciclo 
de trabalho produtivo foi dividido em dois elementos: deslocamento entre árvores (DEA) e 
derrubada da árvore (DR). Em seguida, registrou-se esses tempos para cada árvore derrubada 
individualmente, apontando-se o respectivo dap com base no croqui elaborado no inventário 
florestal. 

O método de cronometragem empregado foi o de tempo individual, com o uso do 
software Time Motion Study versão 2.3 em tablet e formulários específicos. Embora não tinha 
sido objeto direto do estudo, os tempos em interrupções foram registrados conforme a 
classificação sugerida pela International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) 
(Björheden et al., 1995). Adicionalmente, a frequência de engaiolamento das árvores 
derrubadas foi registrada. 

Por fim, para determinação dos custos da operação, empregou-se o método contábil, 
conforme metodologia da FAO/ECE/KWF (Machado & Malinovski, 1988). Os custos fixos 
(depreciação, licença de operação e pessoal operacional) foram fornecidos pela empresa. 
Enquanto, os custos variáveis (combustíveis, óleo lubrificante e manutenção) foram obtidos 
com a empresa e por levantamento de dados à campo. Ressalta-se que a determinação dos 
custos variáveis não foi realizada separadamente para cada tratamento. 

Análise dos dados 

Inventário florestal 
O processamento dos dados do inventário para as condições prévias e posteriores ao 

desbaste foi realizado no software Florexel®. As características dendrométricas analisadas 
foram: diâmetro médio quadrático (dg), volume médio individual (vi), número de árvores por 
hectare (N), área basal por hectare (G) e volume por hectare (V). 

Foram testados diversos modelos estatísticos com intuito de estimar a altura das árvores 
para cada tratamento em função do dap. A equação de melhor ajuste foi escolhida com base 
no coeficiente de determinação ajustado, erro padrão da estimativa relativo e análise gráfica 
dos resíduos. 

A estimativa volumétrica dos indivíduos foi realizada empregando-se equação ajustada 
por Novack Junior (2018) para a mesma espécie em condições semelhantes à estudada, 
utilizando como variáveis independentes o dap e h das árvores. 

As variáveis dendrométricas dos tratamentos na condição prévia ao desbaste foram 
comparadas por análise de variância. Previamente, foram testados os pressupostos de 
homogeneidade das variâncias (Bartlett), independência (Durbin-Watson) e normalidade dos 
resíduos (Shapiro-Wilk). Estas análises foram realizadas com o auxílio do programa R (R Core 
Team, 2016). 

Desempenho e custos da operação 
Os erros de amostragem relativos do estudo de tempos e movimentos para as variáveis 

produtividade e tempo total do ciclo foram determinados para o nível de 95% de 
probabilidade de acerto, conforme Murphy (2005). 

Os tempos observados em interrupções foram compilados quantitativamente conforme 
as classes sugeridas pela IUFRO (Björheden et al., 1995). Em seguida, fazendo o uso desses 
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tempos juntamente com aqueles despendidos no ciclo de trabalho produtivo, foi possível 
calcular a taxa de utilização da operação, conforme Magagnotti & Spinelli (2012). 

Os tempos despendidos no ciclo de trabalho, a produtividade e os dap’s foram 
analisados, primeiramente, por meio de medidas estatísticas de tendência central e 
dispersão. Na sequência, as variáveis foram submetidas ao teste de Shapiro-Wilk (W) e de 
Bartlett para verificar o atendimento dos pressupostos de normalidade e homogeneidade de 
variâncias. Então, empregou-se o modelo linear geral (p < 0,05) para verificar a significância 
dos fatores tratamento (efeito fixo) e dap das árvores (efeito aleatório) sobre a variação do 
tempo total e tempos despendidos nos elementos do ciclo de trabalho, produtividade e custos 
de produção, conforme Ampoorter et al. (2010). 

Em caso de significância dos fatores sobre os tempos do ciclo de trabalho, equações 
foram ajustadas por meio de análise de regressão simples, com o intuito de estimar o tempo 
consumido em função do fator quantitativo (dap), considerando separadamente os 
tratamentos. Ressalta-se que quando a variável dependente não apresentou normalidade ou 
homogeneidade de variâncias, foi aplicada transformação logarítmica para o atendimento dos 
pressupostos. Dessa forma, as estimativas obtidas pelas equações foram corrigidas pela 
aplicação do Fator de Correção de Meyer (Sanquetta et al., 2015), sendo estas avaliadas por 
meio do coeficiente de determinação ajustado (R2

aj.) e erro padrão da estimativa relativo (Syx%) 
ou da média (SE). 

Como a intensidade de árvores efetivamente desbastadas na execução do experimento 
apresentou pequenas diferenças em relação ao planejado para cada tratamento, assumiu-se 
nas estimativas de produtividade, uma intensidade de árvores removidas equivalente para os 
tratamentos DLB e DLA (250 árv. ha-1). Para os tratamentos DMA e DPA, considerou-se a remoção 
de 375 árv. ha-1 e 500 árv. ha-1, respectivamente. Dessa forma, foi possível realizar comparação 
mais fidedigna dos diferentes tratamentos, com vistas à uma maior aplicabilidade prática dos 
resultados. Os valores percentuais de engaiolamento das árvores foram analisados de forma 
descritiva para cada tratamento. 

O custo operacional horário (em R$ PMH0
-1) foi determinado para uma utilização anual 

estimada de 1.152 PMH0 (taxa de utilização de 50%) e vida útil de 1 ano para a motosserra. 
A licença bianual de operação considerada foi de R$ 80,00. Os custos de combustível e óleo 
lubrificante 2T foram 3,95 R$ L-1 e 34,78 R$ L-1, respectivamente. O rendimento médio da 
operação em relação ao consumo de combustível era de 110 árvores derrubadas por litro. 
O período de depreciação considerado para a corrente, pinhão e sabre foi de 150 PMH0, 
300 PMH0 e 600 PMH0, respectivamente. A taxa de administração fornecida pela empresa foi 
de 30% sobre o custo direto. 

Por fim, foram determinados e comparados os custos de produção para os tratamento 
(em R$ ha-1), realizando-se análises de sensibilidade destes em função de variações na taxa 
de utilização (30 a 80%) e taxas administrativas (0% a 30%). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Características dendrométricas do povoamento 
Não houveram diferenças significativas dos valores de N, G e V entre as unidades 

amostrais dos tratamentos na condição prévia ao desbaste (p = 0,57, p = 0,72, p = 0,10, para 
N, G e V, respectivamente). Isso demonstra que o bloqueamento dos fatores relacionados às 
características dendrométricas foi realizado de forma eficaz, o que é pressuposto necessário 
para evitar viés em estudos de tempos e movimentos com abordagem experimental 
(Magagnotti & Spinelli, 2012). 

Depois de executada a operação, os valores médios de dg, h e vi no tratamento de 
desbaste leve ‘por baixo’ (DLB) tenderam a aumentar, em contraste ao observado para os 
tratamentos de desbaste ‘pelo alto’ (Tabela 1). 
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Tabela 1. Caracterização dendrométrica dos povoamentos de Pinus taeda antes e depois do desbaste 
pré-comercial. 

Va
ri

áv
el

 

U
ni

da
de

 DLB DLA DMA DPA 

antes depois Δ antes depois Δ antes depois Δ antes depois Δ 

dg cm 14,1 14,5  15,3 15,1  15,3 15,2  14,1 14,1  
h m 8,2 8,4  9,1 9,1  9,3 9,2  8,2 8,0  
vi m3 0,016 0,019  0,024 0,024  0,026 0,026  0,017 0,016  
N árv.ha-1 1.450 1.230 220 1.400 1.120 280 1.330 950 380 1.350 890 460 
G m2.ha-1 23,0 20,6 2,4 25,7 20,2 5,5 24,8 17,3 7,5 21,3 13,8 7,5 
V m3.ha-1 30,7 30,3 0,4 41,8 33,3 8,5 43,1 29,9 13,2 29,3 18,4 10,9 

Legenda: dg: diâmetro quadrático médio; h: altura total média; vi: volume médio individual; N: número de árvores por 
hectare; G: área basal por hectare; V: volume total com casca por hectare; Δ: variação. 

Isso ocorreu em função de serem desbastados indivíduos de menor porte, suprimidos e 
defeituosos no tratamento DLB, o que não ocorreu nos outros tratamentos, nos quais foram 
desbastadas, principalmente, árvores de médio porte. Contudo, mesmo com essa diferença, 
o valor médio de área basal depois do desbaste foi semelhante entre os tratamentos DLB e 
DLA. 

Porém, verificou-se que a liberação de espaço adicional para o crescimento das árvores 
remanescentes do povoamento tendeu a ser mais eficaz no tratamento DLA do que no DLB, 
pois, a redução relativa de G foi em média de 21% e 10%, respectivamente. Nos demais 
tratamentos a redução de G foi ainda maior, o que já era esperado em decorrência da 
densidade de árvores removidas ser maior. 

Tempos consumidos e produtividade da operação 
Foram amostrados 369 ciclos operacionais, dos quais foram obtidos erros relativos de 

amostragem de 5,3% e 5,8% para as variáveis produtividade e tempo produtivo do ciclo, 
respectivamente. O deslocamento entre árvores foi responsável por 48% do ciclo de trabalho, 
enquanto a derrubada representou 52%. Do tempo total programado de trabalho, 32% foi 
despendido em interrupções, cujas ocorreram em maior parte devido ao repouso e 
necessidades do motosserrista (31% do tempo em interrupções). 

Tal motivo de interrupção era esperado, pois, o trabalho com motosserra exige uma 
elevada carga de trabalho físico e, por isso, a legislação brasileira sobre segurança do trabalho 
fornece limites e regime de pausas para descanso para essa atividade. Contudo, as 
particularidade de cada operação devem ser observadas para a definição do regime de pausa 
ideal (Souza et al., 2015). 

Trabalhos auxiliares decorrentes do engaiolamento das árvores também apresentaram 
alta representatividade dentro dos tempos em interrupções (22%). Esse fato pode estar 
relacionado ao recente início da prática de desbaste pré-comercial na empresa, o que exige 
um período de adaptação e treinamento dos operadores (Linhares et al., 2012), bem como, 
um melhor planejamento e controle das operações (Lopes et al., 2016). 

O tempo consumido para reabastecimento da motosserra contribuiu com 21% das 
interrupções, o que evidencia a importância da adoção de medidas que minimizem os tempos 
gastos nessa atividade. Outras interrupções observadas foram representadas por 
manutenções (14%), deslocamentos até a floresta (2%), presença de animais peçonhentos 
(2%) e perdas de tempo adicionais nas refeições (7%). Em função do consumo de tempo em 
interrupções, a taxa de utilização observada da operação foi de 68%. 

Ressalta-se que a taxa de utilização encontrada pode não refletir a real proporção do uso 
do tempo na operação, por se tratar de um estudo de curto prazo. Magagnotti & Spinelli (2012) 
recomendam estudos de longo prazo para determinação mais precisa desse indicador 
operacional, assim como, para estimativas dos tempos em interrupções. 
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Em relação aos tempos consumidos no ciclo de trabalho e produtividade, verificou-se 
que os valores apresentaram grande amplitude e, dessa forma, coeficientes de variação 
considerados muito altos, conforme Gomes (1990) (Tabela 2). 

Tabela 2. Estatística descritiva das variáveis operacionais do desbaste pré-comercial em Pinus taeda. 

Variável n Média Mediana σ CV (%) Mín. Máx. Ampl. Curt. Assim. W 

DEA (s) 369 22,68 14,67 23,05 101,63 1,31 159,91 158,60 9,36 2,79 0,70** 

DR (s) 369 24,45 22,27 9,99 40,86 3,45 66,73 63,28 2,46 1,25 0,92** 

TT (s) 369 47,13 38,92 26,66 56,56 10,49 188,30 177,80 5,70 2,19 0,80** 

PPMH (árv. PMH0
-1) 369 94,12 92,50 38,90 41,33 19,12 343,05 323,93 4,39 1,00 0,95** 

PPMH (ha PMH0
-1) 369 0,27 0,24 0,14 51,25 0,04 1,37 1,33 12,50 2,28 0,92** 

dap (cm) 290 14,45 14,70 2,53 17,48 5,40 20,20 14,80 0,72 -0,56 0,97** 

Legenda: DEA = tempo em deslocamento entre árvores; DR = tempo na derrubada da árvore; PPMH = produtividade; 
n = número de amostras; σ: desvio padrão; CV = coeficiente de variação; Mín. = mínimo; Máx. = máximo; Curt. = curtose; 
Assim. = assimetria; W = valor do teste de Shapiro-Wilk; **valores significativos ao nível de 1% de probabilidade. 

A variabilidade do tempo em deslocamento entre árvores foi elevada (coeficiente de 
variação de 101,63%) devido à influência dos tratamentos estudados sobre esse elemento, ao 
passo que, o coeficiente de variação dos tempos em derrubada foi associado à influência 
exercida pelo efeito do tratamento e, sobretudo, do dap das árvores (Tabela 2). Em função 
disso, apenas o tempo de derrubada foi modelado em função do dap, realizando-se o ajuste 
das equações para cada tratamento individualmente (Tabela 3). 

Tabela 3. Modelos de tempos consumidos significativos (p < 0,01) para os diferentes tratamentos, na 
operação de desbaste pré-comercial de povoamentos de Pinus taeda (n = 290). 

Tratamentos Equação  n R2
aj. Syx (s) Syx% SE (s) F.M. 

DLB        

DEA (s) 31,20 46 - - - 3,6 - 
DR (s) ln(DR) = 1,4995 + 0,1267*(dap) 46 0,46 7,7 35,4 - 1,0781 

DLA        

DEA (s) 23,41 58 - - - 2,7 - 
DR (s) ln(DR) = 1,8557 + 0,0813*(dap) 58 0,20 8,8 36,2 - 1,0535 
DMA        

DEA (s) 19,31 78 - - - 2,1 - 
DR (s) ln(DR) = 1,8905 + 0,0797*(dap) 78 0,19 6,9 28,5 - 1,0436 

DPA        

DEA (s) 15,99 99 - - - 1,7 - 
DR (s) ln(DR) = 1,8172 + 0,0872*(dap) 99 0,27 6,5 28,9 - 1,0395 

Legenda: DEA = tempo em deslocamento entre árvores; DR = tempo na derrubada da árvore; n = número de amostras; 
R2aj. = coeficiente de determinação ajustado; Syx = erro padrão da estimativa absoluto; Syx% = erro padrão da 
estimativa relativo; SE = erro padrão da média; F.M. = fator de correção de Meyer. 

Nos tratamentos em que o desbaste pelo alto foi aplicado (DLA, DMA e DPA), os tempos em 
deslocamento entre árvores foram menores quando comparados ao tratamento em que o 
desbaste por baixo foi utilizado (DLB). Esse comportamento, embora estivesse associado ao 
menor número de árvores efetivamente desbastadas nas unidades amostrais do DLB, também 
teve relação com a sistematicidade da operação nos desbastes pelo alto, pois, as árvores 
concorrentes a serem removidas estavam distribuídas de forma mais uniforme ao longo da 
área, o que reduziu o tempo de procura para sua derrubada. 

Entretanto, considerando-se somente os tratamentos em que o desbaste pelo alto foi 
empregado, houve diminuição do tempo em deslocamento entre árvores à medida que o 
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número de árvores a serem removidas por unidade de área aumentou (Tabela 3), o que estava 
associado à diminuição da distância entre árvores. 

Leite et al. (2014) encontraram resultados diferentes ao estudar o corte semimecanizado 
de eucalipto em operações de corte raso. Esses autores inferiram maiores consumos de 
tempo no deslocamento entre árvores para maiores densidades do povoamento. No entanto, 
esse contraste pode estar associado à diferença de dinâmica e sistemática de trabalho entre 
operações de corte raso e desbaste, além das condições de sítio e povoamento. 

Quanto aos tempos médios consumidos para derrubada das árvores, no tratamento DLB 
os valores foram inferiores em decorrência do menor dap médio (11,5 cm) das árvores 
desbastadas em relação aos demais tratamentos (dap médio = 15,6 cm; 15,5 cm e 14,2 cm 
para DLA, DMA e DPA, respectivamente). Leite et al. (2014) corroboram os resultados do presente 
estudo ao inferirem que houve aumento do tempo de derrubada, à medida que os diâmetros 
das árvores foram maiores. 

A diferença no dap médio das árvores removidas em cada tratamento relaciona-se à 
classificação sociológica destas no estrato da floresta, pois, como já discutido, quando o 
desbaste por baixo foi usado, as árvores suprimidas, dominadas e defeituosas foram 
derrubadas. Enquanto, nos desbastes pelo alto, as desbastadas foram aquelas de classes 
diamétricas superiores que estavam competindo com as árvores potenciais previamente 
selecionadas. 

O modelo linear geral demonstrou que os tratamentos influenciaram significativamente 
o tempo total do ciclo de trabalho, produtividade e custos de produção. Além disso, essas 
variáveis também foram influenciadas pelo dap das árvores. 

Em todos os tratamentos estudados, a produtividade mostrou tendência de diminuição 
com o aumento do dap (Figura 2A e 2B). Considerando o número de árvores derrubadas por 
hora de trabalho efetivo, o tratamento menos produtivo foi DLB, ao passo que os mais 
produtivos foram DPA, DMA e DLA, respectivamente (Figura 2A). Porém, quando avaliada a área 
produzida por hora de trabalho efetivo (ha PMH0

-1), houve mudança no ordenamento destes, 
sendo DLA o mais produtivo, seguido de DLB, DMA e DPA (Figura 2B). 

 
Figura 2. Variação da produtividade em árvores (A) e hectares (B) por hora efetiva de trabalho em 

função do dap na operação de desbaste pré-comercial (n = 290). 

A influência do dap na produtividade da operação ocorreu porque a derrubada de 
árvores de pequeno porte não exigia a realização do entalhe direcional. Em contrapartida, 
para aquelas de maior porte, o entalhe direcional era realizado como medida de segurança 
para o direcionamento de queda da árvore, levando à diminuição da produtividade devido ao 
maior consumo de tempo. Nesse contexto, Pereira et al. (2012) mencionou que a 
produtividade exigida dos trabalhadores sempre deve estar associada às boas práticas de 
segurança. 

Quanto à relação entre a produtividade e os tratamentos, verificou-se que o DLA e DLB 
apresentaram diferenças evidentes em suas tendências de valores (Figura 2A e 2B). Tais 
diferenças se devem, sobretudo, ao consumo de tempo 33% maior no deslocamento entre 
árvores em DLB em relação à DLA, cujas razões já foram discutidas. 

O fato do tratamento DPA ter apresentado a maior produtividade quanto ao número de 
árvores derrubadas por hora de trabalho efetivo e menor quanto a área produzida por hora 
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efetiva de trabalho, se deveu a esse tratamento ter proporcionado menor consumo de tempo 
no deslocamento entre árvores, devido ao maior número de árvores desbastadas em relação 
aos demais tratamentos. Essa tendência ficou ainda mais evidenciada comparando-se 
somente os tratamentos de desbaste pelo alto, pois houve diminuição da produtividade 
(ha PMH0

-1) à medida que a intensidade de desbaste aplicada foi maior (Figura 2B). 

Custos e percentual de engaiolamento de árvores na operação 
O custo operacional horário total foi de 44,89 R$ PMH0

-1, sendo resultante, 
principalmente, do pessoal operacional (62%), custos administrativos (23%), combustível (6%) 
e depreciação (5%) (Tabela 4). 

Tabela 4. Custos operacionais horários de desbaste pré-comercial em Pinus taeda. 

Categoria de custo (R$ PMH0
-1) % 

Custos fixos 
Depreciação 2,31 5,1 

Pessoal operacional 27,95 62,3 
Licença de operação 0,03 0,1 

Custos variáveis 
Combustível 2,80 6,2 

Óleo lubrificante 2T 0,63 1,4 
Manutenção 0,81 1,8 

Custo direto 34,53 76,9 
Custos administrativos 10,36 23,1 

Custo operacional horário total 44,89 100 

Leite et al. (2014) corroboram na maior representatividade dos custos com pessoal 
operacional (75%) e ainda destacam grande participação do custo com combustível (13%). 
Em sua pesquisa, o custo operacional horário foi consideravelmente menor 
(24,20 R$ PMH0

-1), o que é justificado, dentre outros motivos, pela adoção de uma taxa de 
utilização maior (90%) frente à considerada nesse estudo (50%). 

Em decorrência da maior produtividade, o tratamento DLA apresentou o menor custo de 
produção médio (158,01 R$ ha-1), seguido por DLB (167,30 R$ ha-1), DMA (224,56 R$ ha-1) e DPA 
(260,72 R$ ha-1). O custo de produção de todos os tratamentos apresentou tendência de 
aumento à medida que o dap das árvores derrubadas foi maior (Figura 3A), devido à 
diminuição da produtividade da operação. 

 
Figura 3. A: Custos de produção dos tratamentos em função do dap. B: Percentual de engaiolamento 

das árvores nos tratamentos estudados (n = 290). 

Esse fato sugere que a antecipação dessas operações poderia resultar na diminuição do 
custo de produção. Contudo, caso a operação fosse realizada em povoamentos mais jovens, 
o potencial de seleção das árvores poderia ser prejudicado, sobretudo, quando utilizado o 
desbaste pelo alto, pois, a marcação das árvores potenciais seria dificultada. 



Desempenho operacional e custos de desbaste pré-comercial semimecanizado em Pinus taeda L. 

 

Scientia Forestalis, 48(125), e3064, 2020 11/13 

O engaiolamento das árvores também foi influenciado pelos diferentes tratamentos 
empregados (Figura 3B). Em mesmas condições de intensidade de desbaste, quando foi 
utilizado o método por baixo (DLB), houve menor percentual de engaiolamento em relação ao 
método pelo alto. Essa diferença ocorreu em virtude do menor tamanho das árvores facilitar 
a derrubada quando empregado desbaste por baixo. 

Além disso, o percentual de engaiolamento tendeu a diminuir à medida que o número 
de árvores derrubadas foi maior por unidade de área (Figura 3B), o que pode ser atribuído a 
maior abertura de espaços adjacentes que facilitaram o direcionamento da árvore. Esse 
resultado denota que as interrupções relacionadas a trabalhos auxiliares tendem a ser 
menores nos tratamentos que foram aplicadas maiores intensidades de desbaste, o que 
hipoteticamente pode contribuir para o aumento da taxa de utilização. 

Num cenário de aumento de 30% para 80% na taxa de utilização, os custos de produção 
tendem a reduzir em média 58% (Figura 4A), o que evidencia a importância de medidas de 
controle voltadas à diminuição dos tempos em interrupções como forma de redução dos 
custos. Rocha et al. (2009) citam que o aumento da taxa de utilização pode ser conseguido por 
meio da melhoria do planejamento e controle das operações, bem como, pela realização de 
treinamento dos operadores. Num cenário que desconsidera a ocorrência de taxas 
administrativas, haveria uma redução de 23% nos custos de produção médios dos 
tratamentos estudados, assumindo-se uma taxa de utilização de 50% (Figura 4B). 

 
Figura 4. Análise de sensibilidade dos custos de produção em função da taxa de utilização (A) e taxa de 

administração (B) (n = 369). 

Em geral, as operações de desbaste pré-comercial podem representar um custo adicional 
no fluxo de caixa das empresas florestais. Entretanto, essa atividade possui custo e 
onerosidade substancialmente inferiores às operações de primeiro desbaste comercial e, por 
beneficiar as árvores remanescentes, pode tornar os desbastes comerciais subsequentes 
mais rentáveis devido ao aumento do diâmetro e qualidade das árvores remanescentes. 
Não obstante, para respostas mais concretas a respeito do uso das diferentes prescrições 
estudadas como base ao direcionamento de estratégias de manejo florestal, são 
recomendados estudos que avaliem de forma mais aprofundada os efeitos da intensidade e 
de diferentes métodos de desbastes sobre o crescimento do povoamento ao longo do 
desenvolvimento da floresta. 

CONCLUSÃO 
Os resultados levam a aceitação da hipótese inicialmente formulada, pois, os 

tratamentos exerceram influência significativa na produtividade e custos da operação de 
desbaste pré-comercial, havendo tendência de diminuição da produtividade e aumento do 
custo à medida que um maior número de árvores foi desbastado por unidade de área. 

Além disso, a diminuição do diâmetro à altura do peito (dap) das árvores desbastadas se 
refletiu no aumento da produtividade e diminuição dos custos de produção dessa operação. 
Ademais, o percentual de engaiolamento apresentou aumento conforme o número de 
árvores removidas por unidade de área foi menor. 
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Esse trabalho gerou informações importantes para a implementação e planejamento de 
operações de desbaste pré-comercial em povoamentos jovens de Pinus. Em geral, os custos 
operacionais podem ser considerados baixos para o atual cenário de mercado e essa 
operação pode ser executada sem problemas consideráveis relacionados ao engaiolamento 
das árvores desbastadas. 
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