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“O meio em que vivemos e que as gerações
futuras deverão viver é o resultado do
planejamento e das decisões dos homens. Por
isso, planejar e decidir são as mais fascinantes e
responsáveis tarefas neste mundo. Isto vale,
especialmente nos planos de longo prazo para a
exploração e manutenção dos recursos naturais,
bem como na condução do ambiente natural, as
quais no planejamento florestal deve alcançar o
mais alto grau.”

Fonte: LOBO-SILVA R., 2020.

Gerhard Speidel.

Quando se comenta sobre o Manejo
Florestal Sustentável no Brasil, a citação
do Professor Gerhard Speidel (1972) (apud
WATZLAWICK et al., 2005) não poderia
ser esquecida. Acima de tudo, a citação
remete
a
importância
do
bom
planejamento e gerenciamento das
florestas, sendo elas florestas de
produção (plantadas ou naturais) e
também de conservação.
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As Ciências Florestais, juntamente ao
Manejo Florestal Sustentável, tiveram
início com a construção do primeiro
curso de Engenharia Florestal no Brasil,
em 1960, ou seja, é uma ciência muito
recente. Por ser uma ciência recente em
território nacional, o Manejo Florestal
Sustentável é bastante criticado e mal
visto pela mídia por ser confundido com
desmatamento,
principalmente
em
florestas naturais.
É preciso entender que se tem duas
categorias de florestas, as florestas de
produção e as florestas de conservação.
Para executar um plano de manejo em
florestas de produção, tanto em
plantadas quanto nativas, é preciso
aprová-lo em órgãos ambientais sendo
que existe todo um embasamento legal
na esfera federal e estadual, que deve
ser consultado por um Engenheiro
Florestal, antes mesmo de cortar uma
única árvore. Assim como nas florestas
de produção, para aprovar o plano de
manejo em florestas de conservação,
também existem leis a serem seguidas,

sendo que algumas dessas unidades são
passíveis de uso sustentável de suas
florestas, como por exemplo, as Florestas
Nacionais e as Reservas Extrativistas.
Dentre as florestas de produção têm-se
as florestas plantadas e as florestas
naturais. As florestas plantadas são
geralmente conduzidas em solos não
agricultáveis e mantém o solo protegido
por muito mais tempo, comparado a
agricultura e pecuária. Além disso, os
planos de manejo florestal elaborados
para florestas plantadas tem como base
a sustentabilidade mencionada pelo
Professor Speidel, ou seja, o ambiente
onde é implantada deve retornar os
mesmos bens e serviços do presente
para
as
gerações
do
futuro,
principalmente no que tange o uso
adequado do solo.
No manejo florestal realizado em
florestas naturais, toda a estrutura da
floresta é mantida em pé durante todo o
ciclo de corte, ou seja, nunca será
permitido, pela legislação e órgãos
ambientais responsáveis por tal evento, o
desmatamento ou corte total das árvores
a qualquer tempo. É preciso ficar bem
claro que o desmatamento ou manejo
ilegal nada tem a ver com Manejo
Florestal Sustentável permitido pela
legislação florestal.
Uma ferramenta muito utilizada para
elaborar e executar o Manejo Florestal
Sustentável das florestas, é o Manejo
Florestal de Precisão. O Manejo Florestal
de
Precisão,
por
utilizar-se
principalmente do Georreferenciamento,
ajuda no controle do corte de madeira de
espécies e áreas protegidas por lei de
maneira extremamente confiável, já que
os mapas resultantes desse processo são
compostos
pelas
coordenadas,
associadas a um sistema de projeção
UTM (Universal Transversa de Mercator),
das áreas em manejo e de cada espécie
presente na floresta, até mesmo aquelas
que não são passíveis de corte.
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Portanto, o objetivo da presente
matéria é esclarecer, resumidamente,
o funcionamento do Manejo de
Florestas Plantadas e Naturais visando
seu uso sustentável e a utilização do
processo de Manejo de Precisão como
ferramenta tecnológica e atual na área
florestal. Boa leitura a todos!
MANEJO EM FLORESTAS
PLANTADAS

Para garantir o sucesso dos plantios
florestais, é fundamental que os mesmos
sejam
adequadamente
manejados,
desde a etapa de implantação até a
colheita, oferecendo um ambiente
adequado para o seu crescimento e
desenvolvimento. Segundo Ramos et al.
(2006), as etapas de implantação e
manejo florestal de florestas plantadas,
são as seguintes: planejamento; definição
de espécies; preparo da área; aquisição
de mudas; plantio; proteção; desramas e
desbastes.

Fonte: WEBER, 2018.
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Dentre as etapas mencionadas acima, a
desrama e o desbaste se referem ao
manejo propriamente dito. A desrama
consiste na retirada dos galhos de um
indivíduo arbóreo até uma determinada
altura, a qual resultará em uma madeira
livre de nós soltos e madeira serrada de
boa qualidade.
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Por isso, a desrama só deve ser realizada
em povoamentos de maior valor e com
possível bom retorno financeiro, já que
são responsáveis por elevar os custos da
floresta.
O desbaste é um trato cultural de
florestas plantadas que só deve ser
utilizado quando o objetivo é produzir
madeiras
de
maiores
dimensões,
principalmente para serraria e laminação.
O mesmo é realizado da seguinte
maneira: primeiro é feito um inventário e
decidido em qual idade e a quantidade
de madeira a ser retirada; em seguida, as
árvores são selecionadas e marcadas a
campo, sendo que geralmente são
marcadas árvores bifurcadas, doentes ou
suprimidas; e por fim, as árvores
selecionadas são cortadas para que os
indivíduos
remanescentes
possam
crescer em uma maior velocidade tendo
retorno financeiro em um menor período
de tempo.

De acordo com o Ministério do Meio
Ambiente – MMA (2012), o manejo
florestal
sustentável
atua
na
administração dos recursos florestais em
prol
dos
benefícios
econômicos,
ambientais e sociais, tendo-se em vista o
respeito e o cuidado com a capacidade
de regeneração dos ecossistemas,
podendo
atuar
com
múltiplas
alternativas de produtos, subprodutos,
bens e serviços derivados das florestas.
Segundo Amaral et al. (1998), as razões
do manejo florestal sustentável são:
- Continuidade da produção;
- Rentabilidade;
- Segurança de trabalho;
- Respeito à lei;
- Oportunidades de mercado;
- Conservação florestal;
- Serviços ambientais.

Fonte: WEBER, 2017.

O manejo em florestas naturais ou
florestas nativas com fins produtivos, é
alvo de muita discussão, principalmente
tratando-se de florestas de biomas
ameaçados. No entanto, a melhor
alternativa para a conservação destes
maciços florestais, não se restringe à
proibição total de sua exploração, mas
sim agregar valor pela implantação de
planos de manejo sustentáveis.

Fonte: BRAZ, 2020.

NATIVAS

Fonte: LOBO-SILVA R., 2020.

MANEJO EM FLORESTAS
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Além disso, é importante salientar que
para aprovar o plano de manejo florestal
sustentável em florestas naturais, é
preciso seguir a legislação federal e
estadual. Uma das regras impostas pela
legislação é que para calcular a
quantidade de madeira a ser cortada, é
preciso considerar um incremento de
0,86 m³/ha/ano para todas espécies
passíveis de corte presentes na floresta.
Porém, caso tenha um trabalho
científico
publicado
mostrando
diferentes incrementos por espécie, o
mesmo pode ser anexado ao plano de
manejo para modificar a quantidade de
madeira a ser cortada e também o ciclo
de corte. Muitas vezes, os trabalhos
científicos podem salvar a própria
floresta de ter um corte excessivo em
áreas onde o crescimento é mais lento
que aquele apresentado pela legislação.
Por isso, a importância de estudos
científicos sobre o crescimento das
espécies florestais, pois as leis devem
estar à luz da ciência para que a
sustentabilidade não ocorra somente no
papel.

MANEJO FLORESTAL DE
PRECISÃO

Para implantar um processo de Manejo
Florestal de Precisão é necessário ter um
GPS (Sistema de Posicionamento Global)
para marcar, no momento do inventário
100%, as coordenadas associadas a um
sistema de projeção UTM (Universal
Transversa de Mercator) de cada
indivíduo arbóreo a campo. Após essa
coleta é necessário planejar toda a
atividade a ser realizada a campo, como
por exemplo, abertura de estradas,
trilhas de arraste, pátios de estocagem,
delimitação das áreas de preservação
permanente, etc, através do sistema
MODEFLORA, como mostra a figura
seguinte (PAPA e FIGUEIREDO, 2011).
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Fonte: PAPA e FIGUEIREDO, 2011.
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O Manejo Florestal de Precisão pode ser
aplicado às florestas plantadas e,
principalmente, às florestas naturais, por
apresentarem maior biodiversidade e
variabilidade espacial e temporal dos
fatores de produção.
Uma ferramenta que vem sendo testada
para obtenção de variáveis para o
manejo de precisão são as técnicas de
dendrocronologia, as quais possibilitam a
recuperação mais rápida e específica de
séries históricas longas de registros de
crescimento, superiores a 100 anos. Estas
séries já estão sendo estudadas na
Embrapa Florestas para o estado de
Mato Grosso, com aplicações para
planejamento e determinação das taxas
de
corte,
objetivando
o
manejo
sustentável da floresta e o ciclo futuro.
Estas
informações
facilitarão
a
determinação de taxas de corte e ciclos
específicos
nos
subcompartimentos,
considerando espécies ou grupo de
espécies (BRAZ, MATTOS e FIGUEIREDO,
2020).
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MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL NA UTFPR-DV

Fonte: WEBER, 2017.

Fonte: SATO, 2019.

Fonte: THOMPSON, 2019.

Fonte: RIDOLFI, 2017.

Fonte: WEBER, 2018.

Fonte: THOMPSON, 2019.
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Fonte: WEBER, 2017.

Fonte: WEBER, 2018.

Fonte: OVIDIO, 2019.

Fonte: WEBER, 2018.
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