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Dinâmica de uma floresta de terra firme manejada experimentalmente 

na região de Manaus (AM) 

 
Resumo: O presente estudo analisou a dinâmica de uma floresta tropical de terra firme, que 
foi submetida a uma exploração seletiva de madeira, em 1987 e 1988, sob diferentes 
intensidades de corte (leve – T1, intermediária – T2 e pesada – T3). O monitoramento foi 
realizado em parcelas permanentes, medidas antes da exploração (1986) e re-medidas 
anualmente a partir de 1990. Este estudo foi executado na Estação ZF-2 do INPA, aonde o 
projeto de manejo florestal, da Coordenação de Pesquisas em Silvicultura Tropical, foi 
instalado em 1980. O experimento cobriu uma área de 72 hectares, na forma de um 
delineamento em blocos casualizados, com 3 blocos de 24 hectares cada (400 x 600 m) e 3 
tratamentos (intensidades de corte) e uma testemunha, de 4 ha cada (200 x 200 m). Ao todo, 
foram analisadas 12 parcelas permanentes de 1 ha cada (100 x 100 m), instaladas no centro 
dos tratamentos, aonde todos os indivíduos arbóreos com DAP ≥ 10 cm foram monitorados 
até 2005. Na análise das variáveis (número de árvores, área basal, volume e biomassa), os 
resultados obtidos indicam que, a floresta remanescente começa a responder de forma positiva 
a aplicação das diferentes intensidades de corte, a partir do quarto ano após a exploração 
seletiva de madeira (1991), a partir deste momento, as análises estatísticas, indicaram que 
existem diferenças significativas entre os tratamentos manejados para o número de árvores 
para todas as espécies e para o número de árvores de espécies comerciais listadas (EL). Os 
incrementos (corrente anual – ICA e médio anual – IMA) foram estimados para o período 
observado de 1990 a 2005. Com relação as variáveis, área basal, volume e biomassa, por meio 
das análises estatísticas com medidas repetidas, os resultados indicam que, o incremento 
corrente anual (ICA) e o incremento médio anual (IMA) variam significativamente com o 
passar do tempo, agregando todas as espécies. Por meio do cruzamento das informações dos 
ICA’s e IMA’s em volume foi observado que não existe padrão definido de crescimento, 
sendo difícil determinar o momento ideal para aplicação dos tratamentos silviculturais que 
sugerem desbaste. Utilizando a cadeia de transição probabilística de Markov, para fazer 
projeções sobre o número de árvores projetados em comparação ao número de árvores 
observadas no período, mostram que os tratamentos T2 e T3 em cada classe de diâmetro 
apresentaram os melhores resultados. A dinâmica da floresta manejada foi mais favorecida 
pelo ingresso de novos indivíduos do que pela mortalidade, principalmente no período de 
1999-2002; o T2 apresentou o melhor desempenho. Apesar disso, todos os tratamentos 
tiveram a partir do quarto ano após a exploração, crescimento em área basal, volume e 
biomassa com o passar do tempo. Indicando que a floresta manejada, em uma estimativa mais 
otimista, poderá recuperar o volume original da primeira extração, em um prazo de, 
aproximadamente, 12 anos, ou seja, após 30 anos da primeira exploração. Além disso, o 
manejo florestal aplicado nessa área proporcionou o aparecimento de outras espécies na área 
de estudo, principalmente no tratamento T1 e T3 e a diversidade de espécies foi considerada 
altamente significativa com o passar do tempo. A exploração seletiva de madeira 
proporcionou mudanças na composição florística, mas, não provocou a diminuição na riqueza 
de espécies após sua aplicação. 
 

Palavras-chave: manejo florestal, exploração florestal, incremento, recrutamento, 
mortalidade e cadeia de Markov. 
 

 

 



 

Dynamics of a forest of firm earth handled experimentally 

in the area of Manaus (AM) 

     

Abstract: The present study analyzed the dynamics of a sample of “terra-firme” tropical 
forest, which was submitted to a selective logging in 1987 and 1988 under different felling 
intensity levels. The accompaniment was accomplished in permanent portions, measures 
before the exploration (1986) and re-measures annually starting from 1990. This study was 
executed in the Estação ZF-2 of INPA, the one where the project of forest handling, of the 
Coordination of Researches in Tropical Forestation, it was installed in 1980. Did the 
experiment cover an area of 72 hectares, in the form of blocks to the maybe, with 3 blocks of 
24 hectares each (400 x 600 m) and 3 treatments (cut intensities) and does a witness, of 4 have 
each (200 x 200 m). To the whole, were 12 permanent portions of 1 analyzed there is each 
(100 x 100 m), done install in the center of the treatments, the one where all the arboreal 
individuals with DAP? 10 cm was monitored up to 2005. In the analysis of the variables 
(number of trees, basal area, volume and biomass), the obtained results indicate that, the 
remaining forest begins to answer in a positive way the application of the different cut 
intensities, starting from the fourth year after the selective exploration of wood (1991), 
starting from this moment, the statistical analyses, indicated that significant differences exist 
among the treatments handled for the number of trees for all the species and for the number of 
trees of striped commercial species (EL). With relationship the variables, basal area, volume 
and biomass, through the statistical analyses with repeated measures, the results indicate that, 
the annual average increment (ICA) and the annual medium increment (IMA) they vary 
significantly in the course of time, joining all the species. Through the crossing of the 
information of ICA's and IMA's in volume was observed that defined pattern of growth 
doesn't exist, being difficult to determine the ideal moment for application of the treatments of 
forest trees, that suggest rough-hewing. Using the chain of transition of Markov, to do 
projections on the number of trees projected in comparison with the number of trees observed 
in the period, they show that the treatments T2 and T3 in each diameter class presented the 
best results. The dynamics of the handled forest was more favored for the new individuals' 
entrance than for the mortality, mainly in the period of 1999-2002, where T2 presented the 
best acting, in other words, the forest handling used in that study it was it of the natural 
regeneration, that it proposes the maintainable use of the wood production, without the 
application of treatments of the trees. In spite of that, all the treatments had starting from the 
fourth year after the exploration, growth in basal area, volume and biomass in the course of 
time. Indicating that the handled forest, in a more optimistic estimate, it can recover the 
original volume of the first extraction, in one period of approximately 12 years, in other 
words, after 30 years of the first exploration. Besides, the applied forest handling in that area 
provided the emergence of other species in the study area, mainly in the treatment T1 and T3 
and the diversity of species was considered highly significant in the course of time. In other 
words, the selective exploration of wood provided changes in the composition of the trees, 
but, it didn't provoke the decrease in the wealth of species after your application.   
   
Word-key: forest management, forest exploration, increase, recruitment, mortality and chain 
of Markov. 
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1. Introdução 

 

Os relatórios sobre as estatísticas de produção de madeira divulgados pela 

International Tropical Timber Organization – ITTO (2006) indicam que a América Latina, em 

especial o Brasil, será a única região a ter oferta de madeira dura tropical no mundo, a partir 

de 2020. A explicação para isso é a exploração desordenada de madeira das florestas tropicais 

do sudeste asiático, que vem diminuindo ao longo dos anos às reservas de madeira dura 

tropical desses países, enquanto que cresce a participação do Brasil no mercado internacional. 

Atualmente, os países do sudeste asiático, ainda abastecem o mercado de madeira dura 

tropical, mas estão em acelerado declínio de produção e, possivelmente, serão superados pelo 

Brasil. De acordo com a ITTO, a participação do Brasil na exportação de madeira vem 

crescendo a cada ano e a tendência é que o Brasil poderá suplantar a exportação de madeira 

destes países até o final da próxima década (Clement & Higuchi, 2006). O que confirma o 

cenário de Grainger (1987), que destacava que “a produção do sudeste asiático alcançará o 

seu pico em meados dos anos 90, sendo, a seguir, substituída pela América Latina, 

especialmente a Amazônia, para suprir os mercados da Europa, Japão e América do Norte”. 

Trata-se, portanto, de uma região que desperta muito interesse e cobiça, principalmente pelas 

grandes empresas de beneficiamento de madeira do sudeste asiático, que começam a se 

deslocar para a região. 

Neste cenário, a situação do setor florestal na Amazônia, torna-se preocupante, 

principalmente quando são analisadas informações sobre a produção de madeira e os meios 

legais para a exploração desse recurso. Nepstad et al., (1999), ressaltam em uma revisão sobre 

o empobrecimento das florestas na Amazônia que a produção de madeira entre 1996-97 foi de 

27,8 milhões de m3 de madeira em toras. No mesmo sentido, Higuchi (2006) destaca que nos 

anos de 1997, 1998, 2000 e 2001 os percentuais de documentos legais para a exploração de 

madeira atingiram os seguintes valores: 17% de Planos de Manejo Florestal Sustentável 

(PMFS), 20% de desmatamento autorizado e 63% sem origem registrada, ou seja, a 

exploração ilegal do recurso madeireiro é muito maior do que é autorizado pelo Poder 

Público. A floresta remanescente na Amazônia é ainda muito grande se comparada com as 

reservas dos países asiáticos. No entanto, é importante não perder de vista que a fartura, nem 



 

sempre foi uma boa conselheira para o adequado aproveitamento dos recursos florestais e a 

sociedade, em geral, tem sido pouco eficiente para antecipar a escassez (Lanly, 1995).  

Além disso, o interesse do mercado na produção de madeira na Amazônia tem 

contribuído em parte para a elevação do desmatamento na região, que pela estimativa do 

INPE (2007), aponta uma área desmatada acumulada na Amazônia Legal, em 2006, próxima 

de 670.000 km2, correspondendo a 13 % da cobertura original (5.032.925 km2). O que mais 

preocupa, é que com o passar dos anos, a taxa sempre vem aumentando, o que demonstra a 

falta de comprometimento de alguns profissionais, no planejamento e na administração das 

atividades de exploração florestal, além do descaso pelos órgãos públicos de fiscalização 

competentes. 

Qual seria a solução para tornar a atividade de produção de madeira, sustentável? O 

ideal é conciliar a “produção e conservação” dentro de princípios legais. O engenheiro 

florestal, no exercício de sua profissão, deve respeitar a legislação florestal vigente (Lei no 

4.771, de 15 de setembro de 1965 e Decreto no 5.975 de 30 de novembro de 2006), de modo a 

atingir os objetivos do manejo florestal sustentável (MFS), sem colocar em risco a 

biodiversidade (Higuchi, 2004).  

Decisivamente, somente por meio do cumprimento da lei, associada ao conhecimento 

científico será possível produzir madeira e outros produtos da floresta, com o intuito de 

definir um ciclo de corte para a região, atingindo assim a tão almejada sustentabilidade dos 

PMFS. Diante disso, as informações sobre a dinâmica de uma floresta manejada, são 

extremamente importantes na efetivação do manejo florestal compatível com o modelo de 

desenvolvimento da região (Higuchi, et al., 1997). 

O manejo florestal tenta imitar a natureza quanto aos processos de recuperação das 

clareiras naturais. Dessa forma, mesmo marcando claramente a questão de fundo, essa 

proposta não tem a pretensão de resolver todos os problemas do setor florestal, e sim colocar 

os resultados de um experimento em condições de serem validados em outros sítios e em 

escalas diferentes. Até porque, as florestas exploradas ou transformadas em outras formas de 

uso do solo, foram formadas há pelo menos 1.400 anos (Chambers et al., 1998). 

Sendo assim, este estudo pode contribuir, para um melhor entendimento da dinâmica 

da floresta manejada, por meio de informações sobre taxa de incremento, recrutamento e 

mortalidade. Este entendimento é um requisito legal do manejo florestal na Amazônia. Desta 

maneira, o manejo florestal pode se tornar uma alternativa viável para utilização sustentável 

dos recursos florestais da região.  



 

Este estudo é a continuação de uma pesquisa florestal, iniciada em 1980, que tinha 

como objetivo, responder, experimentalmente, as questões relacionadas com o manejo da 

floresta amazônica de terra firme. Inicialmente entre 1980 e 1984 a pesquisa foi financiada 

pelo Convênio CNPq-INPA/BID/FINEP. Durante o período de (1985 a 1990) o apoio foi 

dado pelo CNPq e CIRAD-Forêt. Nos anos 1990 e 1991, o projeto recebeu apoio do CNPq, na 

modalidade de Projeto Integrado de Pesquisa (PIP). A preparação da área, incluindo 

demarcações dos blocos experimentais, inventário florestal, inventário diagnóstico da 

regeneração natural e análise estrutural, iniciou-se em 1980, enquanto que a intervenção na 

floresta natural usando diferentes intensidades de corte foi iniciada em 1987. 

A partir de 1992, o manejo florestal passou a ser um componente do projeto Bionte 

(Biomassa e Nutrientes Florestais), que foi financiado por meio de um Convênio entre MCT-

INPA/DFID do Reino Unido. Sob os auspícios deste projeto, foram executados estudos para 

avaliar os efeitos da exploração seletiva de madeira sobre: nutrientes do solo e da vegetação, 

mesofauna do solo, serapilheira fina e grossa, micorriza, matéria orgânica do solo, hidrologia 

e hidroquímica do sistema, banco e chuva de sementes, nitrogênio do solo, raízes, cupins, 

plantas de sub-bosque, répteis e anfíbios, mamíferos terrestres, aves e fenologia das espécies 

arbóreas. Esses estudos foram executados sob uma mesma orientação metodológica e 

colocados num mesmo banco de dados. Os resultados preliminares do Bionte foram 

apresentados no relatório final do Bionte, que foi entregue ao DFID durante o Simpósio 

Internacional “Bases Científicas para o Manejo Florestal na Amazônia Brasileira” em Manaus 

(AM), entre 17 e 19/11/97 (Bionte, 1997). 

Apesar do grande avanço proporcionado pelo Bionte, em direção à definição de 

indicadores de sustentabilidade ecológica para o manejo florestal, faltava ainda um melhor 

entendimento das causas das diferentes respostas às diferentes intensidades de corte. Esta base 

foi lançada com apoio do projeto Piculus (INPA, Finep e PPG7), possibilitando relacionar a 

dinâmica da floresta, do ponto de vista de crescimento e incremento, com as variáveis 

climatológicas (radiação solar, umidade e temperatura), de hábitos reprodutivos, fisiológicos 

das espécies manejadas (potenciais hídrico e fotossintético e mudanças das fenofases) e 

estrutura de dossel (posição das espécies manejadas no dossel, competição intra e 

interespecífica, posição de cada árvore em relação a sua vizinha e os tratamentos 

silviculturais). 

Levando em consideração todo o conhecimento existente, este estudo objetivou 

analisar a dinâmica de uma floresta tropical de terra firme da região de Manaus (AM), para 

explicar o comportamento da floresta remanescente de uma exploração seletiva de madeira. 



 

Essas informações nos auxiliarão a entender melhor a floresta e o seu papel no funcionamento 

do ecossistema, na tentativa de definir um ciclo de corte para a região de Manaus (AM), 

baseado no tratamento de corte que apresentar o melhor desempenho.  

Sendo assim, tentaremos responder as seguintes questões: Como ocorre a recuperação 

da floresta para os próximos ciclos de corte depois da exploração seletiva? O incremento em 

floresta tropical é uniforme com o passar do tempo? Quais as técnicas de manejo mais 

adequadas para garantir a sustentabilidade da produção de madeira? Exploração menos 

intensa em espaços de tempo mais curtos? Exploração mais intensa em espaços mais longos? 

Qual a intensidade ideal de exploração seletiva para garantir a sustentabilidade da floresta e a 

continuidade de geração de benefícios ecológicos, econômicos e sociais por ela 

proporcionados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar a dinâmica de uma floresta de terra firme manejada experimentalmente na 

região de Manaus (AM), submetida a três níveis de redução em área basal, monitorada desde 

1990. 

 

2.2 Específicos 

 

a) Estudar as alterações na composição florística e na diversidade de espécies. 

b) Analisar os efeitos da exploração sobre os estoques de volume; 

c) Conhecer o comportamento da floresta quanto ao crescimento, incremento, 

recrutamento e mortalidade; 

d) Analisar os efeitos da exploração sobre a distribuição diamétrica, por meio da 

aplicação de modelo estocástico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 Teste de Hipóteses 

 

 O presente estudo envolveu ainda quatro frentes que requerem testes estatísticos: 

 

2.3.1 Teste 1 

 

Inicialmente, foi calculado o número de indivíduos para determinar a riqueza ou 

número de espécies (S), a diversidade máxima (Hmáx), o índice de diversidade de Shannon-

Weaver (H’) e o coeficiente de mistura de Jentsch (QM), seguidos de (ANOVA) com medidas 

repetidas. Essa análise foi executada de acordo com von Ende (1993), tendo o tempo como 

parcelas subdivididas e como tratamento as parcelas com medições repetidas. 

 

As hipóteses testadas foram: 

Hipótese nula (H0) µ1 = µ2 = µ3: Não há diferença significativa entre a diversidade 

florística nos diferentes níveis de redução de área basal da área estudada. 

Hipótese alternativa (H1) µ1 ≠ µ2 ≠ µ3: Há diferença significativa entre a diversidade 

florística nos diferentes níveis de redução de área basal da área estudada. 

 

2.3.2 Teste 2 

 

A floresta tropical úmida da Amazônia Central sob regime de manejo florestal 

sustentável responde positivamente aos diferentes níveis de redução de área basal de espécies 

comerciais listadas, garantindo com o passar do tempo uma sucessão florestal parecida com a 

original. 

Do ponto de vista quantitativo, o incremento das espécies comerciais listadas é 

influenciado pelos diferentes níveis de redução de área basal com o passar do tempo. Com o 

propósito de conferir as variações do incremento em área basal e volume entre e dentro das 

parcelas permanentes com o passar do tempo, foi utilizada a análise de variância – ANOVA, 

com medidas repetidas. Essa análise foi executada de acordo com von Ende (1993), tendo o 

tempo como parcelas subdivididas e como tratamento as parcelas com medições repetidas. 

O incremento foi calculado utilizando os valores de área basal e volume, medidos 

entre 1991-2005.  

De acordo com von Ende (1993), o valor de F foi corrigido usando os fatores de 

correção Greenhouse-Geisser (G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada fonte de 



 

variação, quando medidas repetidas são tomadas no mesmo indivíduo ou unidades 

experimentais. Quanto menor é o fator, mais conservador será o teste, portanto, foi usado o 

menor fator (G-G ou H-F) para fazer inferência, em lugar do (F).  

Desta forma, foram testadas as seguintes hipóteses: 

Hipótese nula (H0) µ1 = µ2 = µ3: Isto é, não há diferença significativa entre as médias 

de área basal, volume e biomassa com o passar do tempo nos diferentes níveis de redução de 

área basal e volume das espécies comerciais listadas. 

Hipótese alternativa (H1) µ1 ≠ µ2 ≠ µ3: Existe pelo menos uma média de área basal e 

volume diferente entre os diferentes níveis de redução de área basal das espécies comerciais 

listadas. 

 

2.3.3 Teste 3 

 

A instrução normativa no 05, de 11 de dezembro de 2006, destaca que o plano de 

manejo florestal sustentável deve levar em consideração a capacidade de produção da floresta, 

sendo a área a ser explorada anualmente, dimensionada de acordo com o ciclo de corte inicial 

de, no mínimo, 35 (trinta e cinco) anos para Planos de Manejo Florestal Pleno. Neste 

contexto, uma floresta que tinha 100 m3 e hoje tem 10 m3, o tempo de recuperação será igual 

ao valor esperado, ou seja, o incremento em volume da floresta será o mesmo esperado pela 

lei. 

Com os dados analisados empiricamente no presente, o estudo pretendeu avaliar se o 

tempo de recuperação é adequado para a floresta retornar a sua condição original em relação 

ao incremento. As hipóteses levantadas nessa situação foram: 

 

H0: O incremento (tempo de recuperação) não difere do valor esperado pela lei. 

H1: O incremento (tempo de recuperação) difere do valor esperado pela lei. 

 

 

2.3.4 Teste 4 

 

Com base em dados coletados em três ocasiões (1990, 1995 e 2000), de árvores com 

DAP ≥ 10 cm, medidas nas parcelas permanentes, o estudo fez projeções por meio da cadeia 

de Markov, em diferentes períodos entre 1990 e 2005, para a mortalidade, número de árvores 

sobreviventes e a freqüência de classe diamétrica, com o número de árvores observadas nesse 



 

período. Onde foram comparadas as freqüências projetadas e as freqüências observadas 

nesses mesmos anos, por meio do teste Qui-Quadrado (χ2): 
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Onde: 

χ 2 = Qui-Quadrado 

O = Freqüência observada 

E = Freqüência esperada 

As hipóteses testadas foram as seguintes: 

Hipótese nula (H0) µ1 = µ2 = µ3: As freqüências projetadas do número de árvores entre 

1990 e 2005 não diferem das freqüências observadas nos mesmos anos. 

Hipótese alternativa (H1) µ1 ≠ µ2 ≠ µ3: As freqüências projetadas do número de árvores 

entre 1990 e 2005 diferem das freqüências observadas nos mesmos anos. 

O valor do χ2 calculado foi comparado com o valor da distribuição χ2 com graus de 

liberdade referentes ao número de classes diamétricas menos 1, a 1% e 5% de significância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Revisão Bibliográfica 

3.1 Floresta Amazônica 

 

A floresta amazônica ocupa uma ampla área da América do Sul com aproximadamente 

6 milhões km2 (Oliveira & Amaral, 2004). Em território brasileiro, esta área representa cerca 

de 5 milhões km2, que corresponde a 60% do território (Higuchi, 1997). Essa floresta 

compreende geopoliticamente, os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima e parte dos estados do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Enquanto que a área da 

bacia amazônica representa aproximadamente 3.940.000 km2 dos principais tipos florestais e 

não-florestais (Higuchi et al., 2004). 

Neste contexto, a floresta amazônica, tem posição de destaque no cenário mundial, 

principalmente por ser constituída de 1/3 das reservas de floresta tropical úmida (Veríssimo & 

Amaral, 1996). O que há destaca também é a riqueza na diversidade de espécies vegetais e 

animais de diferentes classes de tamanho, idades e, sobretudo, indivíduos e espécies vegetais 

com distintas características ecofisiológicas (Souza et al., 1998). 

Além disso, a Amazônia é credenciada como um dos maiores bancos genéticos do 

planeta. No entanto, pouco conhecido, mas com grande potencial alimentício e farmacológico 

de grande importância para a humanidade. 

Os principais serviços ambientais dessa floresta estão associados: i) à manutenção de 

várias outras formas de vida, ii) a grande biodiversidade, responsável pela exuberância, 

sustentação e produção, iii) manutenção e equilíbrio climático (regulação de cheias e 

enchentes, controle da erosão do solo), iv) potencial madeireiro e não madeireiro incalculável, 

v) fauna e flora exuberantes, vi) valores estéticos e vii) oportunidades turísticas (Higuchi et 

al., 2004). 

Outras estimativas feitas pelo (IBAMA, 2007), destacam a Amazônia com 1/5 da 

disponibilidade mundial de água doce, um patrimônio mineral não mensurado, 1,5 milhão de 

espécies vegetais catalogadas, três mil espécies de peixes, 950 tipos de pássaros, insetos, 

répteis, anfíbios e mamíferos. Contudo, apenas 10% dessa biodiversidade foram estudadas e 

menos de 1% é utilizada como matéria-prima (Silva et al., 2004). 

 



 

Aliada a essa enorme quantidade de vida, presente na floresta, existe ainda o fato de 

que a Amazônia poderá tornar-se até o ano de 2010, o principal centro mundial de produção 

de madeiras tropicais (Amaral et al., 1998). As estimativas de estoques mais modestos 

indicam um valor de 60 bilhões de metros cúbicos de madeira em tora de valor comercial. O 

que coloca a região como detentora da maior reserva de madeira tropical do mundo. Além do 

valor madeireiro, a floresta tem riquezas, com os produtos não-madeireiros, tais como: óleos, 

resinas, frutas, fibras e plantas de valor medicinal e fitoterápico. 

E o estado que detém grande parte desses recursos, é o estado do Amazonas com mais 

de 60% de florestas da Amazônia, atualmente é o estado mais visado pelos grandes 

empresários madeireiros, não só pelos estrangeiros, como também por brasileiros que 

começam a abandonar outras regiões da Amazônia, principalmente do sul do Pará (Higuchi, et 

al., 2004).  

E um fator que favorece esse interesse é o fato do estado ter a menor taxa anual de 

desmatamento da região (Higuchi et al., 1998). Segundo as estimativas do INPE (2007) a área 

desmatada no Amazonas entre 2005-2006 foi de 1.532 km2, o acumulado até 2006 

considerando as estimativas desde 1977 é de 34.102 km2. Isso representa próximo de 2,16 % 

de cobertura original, levando em consideração os 1.575.343 km2 de área do estado de acordo 

com (Skole & Tucker, 1993). 

Atualmente, em função da introdução do cultivo da soja no sul do estado, mais 

especificamente, no município de Humaitá, está ocorrendo um aumento localizado do 

desmatamento no estado do Amazonas. Apesar disso, esses valores ainda podem ser 

considerados relativamente baixos, em comparação com outras áreas desmatadas de outros 

estados. Hummel (1997) aponta que essa taxa anual de desmatamento não é mais elevada, 

pelo fato da região ser cercada por rios de grandes extensões, o que limita em parte a 

exploração dos recursos florestais, ou seja, a dificuldade de acesso por falta de estradas é um 

fator preponderante. 

Entretanto, esse fato, nunca será obstáculo para o ser humano. O que é necessário 

entender, é que a floresta precisa ser vista como um capital natural que fornece uma rede 

permanente de benefícios e serviços. Portanto, o entendimento da dinâmica da floresta 

amazônica auxiliará no processo de aprendizagem, para a utilização sustentável de seus 

recursos naturais. Já que, há tempos, as florestas deixaram de ser empecilhos para o 

desenvolvimento econômico regional, tornando-se imprescindível o uso de seus recursos para 

a melhoria de qualidade de vida do povo que dela depende. 



 

3.2 Manejo Florestal Sustentável – MFS 

 

A necessidade de associar o manejo florestal sustentável (MFS) ao conhecimento 

científico é cada vez mais crescente, à medida que aumenta os processos antrópicos sobre o 

meio ambiente. O MFS é uma alternativa para ser utilizada como instrumento de mitigação 

desses processos, principalmente o aumento dos gases do efeito estufa, pois concilia o uso 

sustentável das florestas com a geração de renda para a região. 

Higuchi (2004) baseado na legislação ambiental vigente no Brasil destaca que o 

manejo florestal é à parte da ciência florestal que trata do conjunto de princípios, técnicas e 

normas, que tem por finalidade organizar as ações necessárias para ordenar os fatores de 

produção e controlar a sua produtividade e eficiência, para alcançar objetivos definidos. 

Princípios: produção contínua e sustentada dos produtos madeireiros por meio do 

desenvolvimento cognitivo, dinâmico e iterativo. Isso significa admitir que a floresta contém 

algo mais do que árvores e, o seu potencial, representa algo mais do que madeira. Dentro de 

uma floresta há inúmeros organismos vivos (homens, inclusive) que interagem entre si com o 

ambiente natural e que precisam ser cuidadosamente considerados antes de qualquer 

intervenção. 

Técnicas: uso de sistemas silviculturais apropriados para a região amazônica. Estudos 

de impactos ambientais do manejo florestal indicam que grande parte da sustentabilidade 

ecológica da floresta remanescente manejada depende de como é feita a extração da madeira. 

Sem a ajuda do homem, a floresta remanescente de uma exploração madeireira demorará 

muito tempo para voltar às condições originais. 

Diante disso, de acordo com o artigo 3o do Decreto n. 5.975, de 30 de novembro de 

2006, o Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS deve atender os seguintes 

fundamentos técnicos e científicos: 

I - caracterização do meio físico e biológico; 

II - determinação do estoque existente; 

III - intensidade de exploração compatível com a capacidade da floresta; 

IV - ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto 

extraído da floresta; 

V - promoção da regeneração natural da floresta; 

VI - adoção de sistema silvicultural adequado; 

VII - adoção de sistema de exploração adequado; 



 

VIII - monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente; e 

IX - adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais.  

Normas: Pela legislação vigente, por meio do artigo 3o, inciso VI, da Lei n. 11.284, de 

2 de março de 2006 que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção 

sustentável, define que, manejo florestal sustentável é a administração da floresta para a 

obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de 

sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou 

alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e 

subprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza 

florestal; 

Portanto, manejo florestal em regime de rendimento sustentado é a aplicação de 

sistemas silviculturais em florestas destinadas à produção madeireira e a condução da 

regeneração natural do povoamento remanescente, de modo a garantir a contínua operação da 

capacidade instalada para o desdobro do produto da floresta. O engenheiro florestal ou 

assemelhado, no exercício de sua profissão, objetiva por meio do MFS a conversão de uma 

floresta heterogênea, complexa e irregular, a uma mais homogênea (sem colocar em risco a 

biodiversidade), menos complexa e que tenha uma quantidade maior de espécies 

comercialmente desejáveis (Higuchi, 2004). 

Independente das políticas públicas ou de acordos internacionais, a sociedade civil 

pode fazer a sua parte para contribuir com o MFS, mudando os seus costumes e para isso é 

importante ter consciência e comprometimento para diminuir a pressão sobre o meio 

ambiente. Quando isso acontecer, apenas aqueles que trabalham com base no conhecimento 

sobreviverão. Os empresários florestais têm que ter em mente, no exercício de suas 

atividades, não só as exigências do IBAMA, mas também o bem-estar das futuras gerações. 

Definitivamente, apenas por meio do conhecimento será possível produzir madeira e 

outros produtos da floresta atingindo a tão almejada sustentabilidade dos projetos de manejo 

florestal. Diante disso, as informações sobre a dinâmica de uma floresta manejada, são 

extremamente importantes na efetivação do manejo florestal compatível com o modelo de 

desenvolvimento da região (Higuchi, et al., 1997). 

 

 

 

 

 



 

3.2.1 Histórico do MFS 

 

Historicamente, o marco referencial da aplicação do manejo florestal sustentável, vem 

da segunda metade do século XIX, quando áreas extensivas de teca (Tectona grandis) na 

Índia, Birmânia e Indonésia foram submetidas a manejo (Jonkers, 1987). 

Souza & Jardim (1993) destacam que os trabalhos pioneiros que visavam o manejo 

sustentável das florestas tropicais datam de 1906, na Índia. Segundo estes autores com base 

em Baurr (1964), embora tenham surgido na Índia, foi na Malásia que os sistemas 

silviculturais aplicáveis no manejo florestal sustentável tiveram suas raízes edificadas. 

Sobretudo no período de 1910 a 1920, onde os tratamentos silviculturais, aplicados em uma 

floresta de 49.000 acres, forneceram as bases para concepção do Sistema Malaio Uniforme 

(SMU). 

Ainda, de acordo com Souza e Jardim (1993) no período de 1939 a 1945, iniciaram-se 

as operações silviculturais na Nigéria, sob o nome de Sistema Tropical de Cobertura (STC), 

que também foi introduzido, de forma modificada, em Ghana, em 1945. Em 1939, um sistema 

silvicultural também denominado de STC foi introduzido em Trinidad e Tobago. As 

experiências em Trinidad e Tobago levaram a adoção do sistema de seleção, em Porto Rico, 

em 1943. 

Trabalhos da Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO (1989a) e 

FAO (1989b) mencionam que o manejo florestal nas Filipinas data antes do século XV, 

porém, somente na década de 50 é que foi desenvolvido o Sistema Filipino de Exploração 

Seletiva. No Suriname foi adotado, em 1965, um sistema de manejo policíclico, em 

detrimento dos sistemas monocíclicos, isto é, SMU, e o STC, já experimentado com 

insucesso. 

Em resumo, com as experiências adquiridas ao longo dos anos, o SMU e o STC 

evoluíram e foram aplicados, com modificações, no manejo de florestas tropicais da Ásia, 

África e América (Jonkers, 1987; FAO, 1989a; FAO, 1989b; Hendrison, 1989; Silva, 1989; 

Souza & Jardim, 1993). 

Na floresta amazônica, o marco científico para tornar as florestas naturais mais 

produtivas, sob o ponto de vista madeireiro, remonta à década de 50. Quando, por solicitação 

do governo brasileiro, alguns peritos da FAO deram início às primeiras pesquisas 

silviculturais. Após um período de paralisação nos anos 60, por problemas de ordem 

institucional, a pesquisa voltaria a ter continuidade a partir da metade da década de 70, tendo 

sido ampliada por outras instituições governamentais (Yared, 1996). 



 

A possibilidade de utilização das florestas tropicais ganhou nova dimensão a partir do 

advento da idéia de que o crescimento econômico e a conservação ambiental podem e devem 

ser compatíveis com o conceito de desenvolvimento sustentável, lançado em 1980 no debate 

público sobre a estratégia de conservação do mundo (Maini, 1992). Este fato viria a ser 

realçado por ocasião da Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento 

(Rio-92), realizado no Rio de Janeiro, em que o papel das florestas na conservação da 

biodiversidade e na estabilidade do clima foi bastante enfatizado. 

Na concepção atual, o manejo florestal sustentável é a aplicação de técnicas 

silviculturais em florestas destinadas à produção de madeira e a condução da regeneração 

natural do povoamento remanescente, para assegurar a contínua operação da capacidade 

instalada para o desdobro do produto da floresta, sem colocar em risco a biodiversidade e que 

tenha uma quantidade maior de espécies comercialmente desejáveis (Higuchi, 1999). 

As experiências e as práticas de manejo sustentável de florestas tropicais, 

desenvolvidas desde a sua concepção, em 1900, até o presente, demonstraram, com seus 

sucessos e insucessos, que o manejo de florestas nativas tropicais só é eficiente quando 

aplicado num processo contínuo, visando estimular os processos de dinâmica de sucessão 

natural, de crescimento e produção florestal, preferencialmente, das espécies de valor 

comercial (Souza et al., 1998). 

Existem em alguns países tropicais, resultados da prática do manejo que podem ser 

considerados satisfatórios, como por exemplo, na Malásia com as florestas de 

dipterocarpáceas (Tang, 1987) e no Suriname com as pesquisas de (Jonkers, 1987 e 

Hendrison, 1989). Por outro lado, (Lowe, 1978) observou que na floresta africana da Nigéria 

essa atividade em escala comercial é preocupante, devido ao baixo índice de regeneração 

natural das espécies de interesse comercial. Dessa forma, o manejo florestal sustentável 

depende dos processos de regeneração natural, para ser compatível com a manutenção de 

grande parte da diversidade biológica. No entanto, não necessariamente com a preservação de 

todas as espécies (Whitmore, 1990). 

No Brasil, existem pesquisas que destacam as experiências com manejo em florestas 

nativas, dentre outros, destacam-se os trabalhos de: Souza (1989), Silva (1989, 1990, 1993), 

Lamprecht (1990), Higuchi e Vieira (1990), (Barreto, et al., 1993), (Yared & Souza, 1993), 

(Higuchi, 1997), (Rocha, 2001), (Silva et al., 2001), (Vasconcelos, 2003), (Silva, 2004), 

(Oliveira, 2005), (Azevedo et al., 2006a) e (D’Oliveira, 2006). Essas pesquisas indicam que 

as injúrias causadas pela atividade de exploração florestal são rapidamente cicatrizadas e a 

floresta residual responde positivamente aos tratamentos silviculturais. 



 

Para Uhl et al., (1996) e Amaral et al., (1998) saber como manejar as florestas é 

importante, mas deve-se combinar esse conhecimento com: i) regulamentos que especifiquem 

onde a exploração florestal deve ser permitida ou proibida, realizando um zoneamento 

florestal que permitirá diferenciar as áreas com vocação florestal, daquelas que deveriam ser 

mantidas fora do alcance da exploração florestal; e ii) legislação florestal efetiva, ou seja, uma 

política florestal coerente para a região que incentive o manejo florestal sustentável. 

Na Amazônia, a atividade de exploração florestal pode ser caracterizada como 

“garimpagem florestal”, prática bastante utilizada para o abastecimento de madeira na maioria 

das indústrias (Nascimento, 1992). Inicialmente, os madeireiros entram na floresta para retirar 

apenas as espécies de alto valor, em seguida, em intervalos cada vez menores, os madeireiros 

retornam à mesma área para retirar o restante das árvores de valor econômico. O resultado é 

uma floresta com grandes clareiras e dúzias de árvores danificadas. 

Deste modo, a dinâmica da exploração florestal não planejada favorece a ocupação 

desordenada da região. Nas áreas de fronteira, são os madeireiros que constroem e mantém 

estradas de acesso às florestas, o que geralmente conduz à colonização espontânea por 

pequenos agricultores e, em alguns casos, invasão de unidades de conservação e terras 

indígenas. Nas áreas destinadas à atividade de exploração florestal, a retirada da madeira deve 

ser feita de forma planejada. A adoção do manejo florestal sustentável possibilita a 

manutenção da estrutura e composição de espécies da floresta enquanto gera benefícios 

sociais e econômicos (Amaral et al., 1998). 

Amaral et al., (1998) relatam que as principais razões para manejar a floresta são: 

• Continuidade da produção - a adoção do manejo garante a produção de madeira na 

área indefinidamente, e requer a metade do tempo necessário na colheita não manejada; 

• Rentabilidade - os benefícios econômicos do manejo superam os custos. Tais 

benefícios decorrem do aumento da produtividade do trabalho e da redução do desperdício de 

madeira. 

• Segurança de trabalho - as técnicas de manejo diminuem drasticamente os riscos de 

acidentes de trabalho. 

• Respeito à Lei - manejo florestal é obrigatório por lei. As empresas que não fazem 

manejo estão sujeitas às diversas penalidades da lei. Embora, a ação fiscalizadora tenha sido 

pouco efetiva até o momento, é certo que essa situação vai mudar. Recentemente, têm 

aumentado às pressões da sociedade para que as leis ambientais e florestais sejam cumpridas. 



 

• Oportunidades de mercado - as empresas que adotam um “bom manejo” são fortes 

candidatas a obter um “selo verde”. Como a certificação é uma exigência cada vez maior dos 

compradores de madeira, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, as empresas que 

tiverem o selo verde, provando a autenticidade da origem manejada de sua madeira, poderão 

ter maiores facilidades de comercialização no mercado internacional.  

* Esse ponto é muito questionável, pois, a certificação florestal é considerada um 

atestado de origem da matéria-prima madeira, que deveria incluir dois componentes: a 

certificação da sustentabilidade do manejo florestal (saúde da floresta) e a certificação 

do produto (qualidade do produto comercializado), porém, na maiora das vezes o que é 

certificado, é apenas o produto final, e não há maneira de administrar à floresta 

remanescente. Até porque na região o abastecimento de madeira tem sido localizado 

apenas na exploração de florestas primárias, sem registros de produção de segundo ou 

terceiro ciclo de corte, evidenciando a ausência da aplicação do MFS. 

• Conservação florestal - o manejo da floresta garante a cobertura florestal da área, 

retém a maior parte da diversidade vegetal original e pode ter pequeno impacto sobre a fauna, 

se comparado à exploração não manejada. 

• Serviços ambientais - as florestas manejadas prestam serviços para o equilíbrio do 

clima regional e global, especialmente pela manutenção do ciclo hidrológico e retenção de 

carbono.  

 

3.3 Dinâmica das Florestas Tropicais 

 

3.3.1 Crescimento e incremento 

 

O crescimento das plantas é o resultado da interação de muitos processos como a 

fotossíntese, transporte à longa distância, respiração, relações de água e nutrição mineral 

(Lambers et al., 1998). Em termos de aumento de volume, de peso, de dimensões lineares de 

unidades estruturais, o crescimento, é função do que a planta armazena, ou seja, o que é 

produzido em termos de material estrutural (Benincasa, 1988). 

A quantidade de crescimento é determinada por duas medições uma no período inicial 

relacionado a um dado período final, que se denomina “incremento”. O incremento determina 

o rendimento e pode ser considerado como a “taxa de acumulação" de um produto, no âmbito 

das ciências florestais, é a taxa de acumulação de rendimento Synnott (1978). Diante da 



 

dificuldade em saber a idade das árvores em uma floresta tropical, geralmente, “a primeira 

medição é feita sobre um povoamento existente”, com uma grande diversidade de espécies 

de diferentes tamanhos, por essa razão, é possível estimar apenas o incremento, seja em 

diâmetro ou circunferência, área basal e volume.  

Nas florestas tropicais, o diâmetro à altura do peito (DAP) é a variável mais fácil de 

ser medida no campo, conseqüentemente a mais usada em modelos de produção florestal, a 

partir desta variável é possível estimar área basal, volume e biomassa da floresta. Além disso, 

o DAP é uma variável com poucas chances de inserir erros não amostrais. 

Uma análise sobre o crescimento e rendimento envolve o monitoramento de uma 

floresta, fornecendo informações confiáveis sobre o incremento (Armitage, 1998). Essas 

informações destacam o tempo necessário para que a regeneração natural de uma planta atinja 

o seu tamanho mínimo de extração, de modo a obter o conhecimento sobre a quantidade do 

produto a ser beneficiado, podendo ser empregado como ferramenta no planejamento e 

execução de um projeto de manejo florestal sustentável (Atta-Boateng e Moser Jr., 2000). 

Em florestas tropicais, o crescimento ao longo de um período de anos tem três 

componentes básicos: i) incremento individual da árvore; ii) ingresso ou aparecimento de 

novas árvores em tamanho mensurável das classes de DAP em função da regeneração e iii) 

mortalidade (Alder & Synnott, 1992). 

 

3.3.2 Recrutamento 

 

O recrutamento é o número de árvores que atinge o diâmetro mínimo considerado no 

monitoramento de uma floresta. É o processo pelo qual às árvores surgem nos dados do 

povoamento normalmente inseridas dentro de parcelas permanentes depois de uma medição 

inicial (Alder, 1983 apud Carvalho, et al., 2004). Também pode ser definido como o número 

de novas árvores que atingiram e ultrapassaram um tamanho mínimo mensurável no 

inventário (Rezende, 2002).  

Esse estudo é importante para o manejo florestal uma vez que a sustentabilidade da 

floresta depende da quantidade e qualidade deste recrutamento, ou seja, é necessário que uma 

considerável quantia de regeneração de espécies comerciais entre na floresta e que um número 

mínimo dessas árvores sobrevivam e cresçam até o tamanho de corte a cada ciclo de corte 

(Silva, 1989). 

Segundo Silva (1989), a quantidade de recrutamento varia com a composição de 

espécies e com o grau de perturbação. Pequenas perturbações, tais como aquelas resultantes 



 

da queda de uma árvore ou galho, não levam ao aparecimento de grande número de novos 

indivíduos do recrutamento. Se a clareira for de pequeno tamanho, o ingresso não é abundante 

porque normalmente espécies de crescimento lento e tolerante à sombra ocupam a clareira. 

No entanto, perturbações pesadas tais como aquelas causadas pela exploração florestal, 

geralmente resultam em germinação e crescimento de grande número de espécies pioneiras de 

rápido crescimento, que logo crescem até o mínimo tamanho de medição (Silva, 1989 e Silva 

et al., 2004). 

Os estudos disponíveis sobre recrutamento em florestas tropicais geralmente se 

reportam às árvores com DAP ≥ 10 cm, dentre estes se destaca os trabalhos de: Uhl (1982) na 

Venezuela, (Lieberman & Lieberman, 1987) na Costa Rica, (Manokaran & Kochummen, 

1987) na Malásia, Carvalho (1992) na FLONA Tapajós, Pará, Higuchi et al., (1997) na bacia 

do rio Tarumazinho, Manaus, Amazonas, Rocha (2001) na bacia do rio Cuieiras, Manaus, 

Amazonas, Vasconcelos (2003) no Acre e Silva (2004) em Paragominas, Pará.  

 

3.3.3 Mortalidade 

 

Mortalidade é à saída do indivíduo do sistema em estudo e pode ter várias causas e 

conseqüências. Em florestas não perturbadas pode ser causada por vários fatores, tais como: 

ventos, queda de galhos, perda de copa, quebra de tronco, queda de outras árvores, dentre 

outros além da simples mortalidade em pé (velhice, doenças e pragas), ou seja, é o número de 

árvores que foram mensuradas inicialmente, que não foram cortadas, e morreram durante o 

período de crescimento (Sanquetta, 1996). 

A mortalidade dentro de uma comunidade vegetal é um processo importante em todos 

os níveis, a qual afeta a composição florística da comunidade, exerce um papel determinante 

na evolução e, a nível prático, determinam em uma floresta quantas árvores comercialmente 

imaturas alcançaram um tamanho ideal para o corte. 

Estudos em florestas tropicais úmidas de terra firme na Amazônia Central, Higuchi et 

al., (1997) obtiveram taxas anuais de mortalidade de 1,03% ± 0,38%, enquanto que Rocha 

(2001) obteve uma percentagem de 0,86% durante o período de 1996-2000. Peralta et al., 

(1987) na Costa Rica, estimaram taxas anuais de mortalidade entre 1,8% e 2,25%. Carey et 

al., (1994) na Venezuela, encontraram taxas anuais variando entre 0,5 e 3,3%. 

Em outro estudo, Swaine et al., (1987) observaram que a mortalidade em florestas 

tropicais semidecíduas em Ghana foi significativamente maior em árvores sem incremento em 

diâmetro: duas a quatro vezes maior que a média para árvores com incrementos diamétricos 



 

de 1 e 2 mm/ano. Vidal et al., (1998), avaliando os efeitos da exploração não planejada e 

planejada sobre a diversidade de espécies na Amazônia Oriental, concluiu que a remoção de 

um grande número de árvores produz um impacto negativo sobre a estrutura e diversidade de 

espécies. Portanto, o estudo dos processos de recrutamento e mortalidade em sistemas 

dinâmicos como as florestas tropicais são imprescindíveis para explicar sua dinâmica, 

composição e estrutura. 

 

3.4 Monitoramento em Florestas Tropicais 

 

O estudo do comportamento dinâmico da floresta em sua fase madura, geralmente é 

feito pelo monitoramento da floresta avaliando todos os indivíduos a partir de um 

determinado diâmetro e envolve pelo menos a quantificação de três variáveis importantes: o 

incremento diamétrico, recrutamento e mortalidade num determinado “período de tempo” 

(Freitas, 1993). 

Uma das maneiras mais práticas para avaliar o crescimento em florestas tropicais é por 

meio da instalação de amostras com o estabelecimento de parcelas permanentes. Isso permite 

não apenas conhecer o crescimento das árvores e da floresta, como também toda dinâmica da 

regeneração natural. O monitoramento do crescimento é geralmente realizado com o 

estabelecimento de parcelas antes da exploração e medições subseqüentes. Essas informações 

são usadas para definir melhor o ciclo de corte. 

Historicamente, o monitoramento em florestas tropicais teve seu início a partir dos 

anos 50, quando a FAO instalou inúmeras parcelas permanentes. Entretanto, a questão do 

monitoramento das florestas exploradas em florestas tropicais não tem sido tratada de maneira 

correta, pois a maioria dos resultados das análises de crescimento e rendimento de florestas 

manejadas e não manejadas, resumem-se à banco de dados de instituições públicas ou em 

relatórios técnicos de circulação extremamente limitada, haja vista que poucas parcelas 

receberam manutenção adequada. 

Segundo Silva (2004), isto acontece em função de problemas de procedimento de 

amostragem na condução e no acompanhamento das medições, perda de dados, abandono 

total ou parcial ou até eventuais distúrbios naturais sobre determinadas parcelas, dificultando 

a recuperação dos dados, além da transformação das florestas em outros usos do solo. 

O trabalho de Phillips et al., (1998) é um dos mais extensos sobre parcelas 

permanentes, onde foram avaliadas as mudanças do balanço do carbono das florestas 

tropicais. Os autores conseguiram recuperar informações sobre 478 parcelas permanentes de 



 

(1 ha) cada, sendo 153 parcelas dos trópicos úmidos, 120 parcelas dos neotrópicos úmidos, 

108 parcelas dos baixos neotrópicos úmidos e 97 parcelas da Amazônia, de 50 sítios 

diferentes (apenas quatro sítios brasileiros). Portanto, é possível projetar que há 

aproximadamente 1000 parcelas permanentes sendo monitoradas em florestas tropicais, haja 

vista a necessidade de que para cada parcela testemunha, existam pelo menos duas outras com 

intensidades de corte em trabalhos de manejo florestal (Silva, 2001). 

Na faixa tropical da América, existem várias parcelas permanentes instaladas, 

principalmente no Peru, Venezuela, Equador, Guiana Francesa, Suriname, Costa Rica, 

Panamá e Brasil (Silva, 2001). Na Costa Rica e no Panamá (Hubbel et al., 1999), destacam 

que as parcelas foram instaladas principalmente para estudos básicos de biologia e ecologia 

das espécies arbóreas. 

Silva (2001) enfatiza que na América do Sul, em condições de comparações de 

resultados de crescimento e rendimento de florestas tropicais manejadas, há os sítios do 

Suriname, Guiana Francesa, Santarém (PA), Manaus (AM) e na área do Projeto Jari (AP). 

No Brasil, destacam-se os trabalhos de Silva et al., (1996); Carvalho et al., (2004) em 

Santarém (PA) com parcelas permanentes monitoradas há 26 anos. Gomide (1997) analisando 

a dinâmica de crescimento de um experimento de manejo florestal instalado em 1982 na 

região do Jarí (AP) e Higuchi et al., (1997), na região de Manaus, Amazonas, descrevem o 

crescimento e o incremento de uma floresta manejada experimentalmente em uma área de 72 

hectares, 10 anos após a exploração seletiva de madeira, com parcelas permanentes 

monitoradas há 24 anos. 

Recentemente, para ampliar as informações sobre a dinâmica de crescimento da 

floresta amazônica brasileira, foi criada pelo ProManejo/IBAMA uma Rede de 

Monitoramento de Dinâmica de Florestas da Amazônia – REDEFLOR, que visa integrar um 

conjunto de instituições e entidades com intuito de estudar e disponibilizar informações sobre 

a dinâmica de crescimento e produtividade de florestas tropicais nativas manejadas e não 

manejadas, de modo a facilitar o entendimento do comportamento da floresta tropical após a 

exploração madeireira utilizando dados de monitoramenteo contínuo, em diferentes condições 

de sítio na Amazônia brasileira. 

A REDEFLOR composta por instituições públicas e particulares que desenvolvem 

atividades de monitoramento da dinâmica do crescimento de florestas tropicais na Amazônia 

brasileira, dentre elas destaca-se: a Embrapa (AM, PA e AC), em parceria com o Programa 

Nacional de Florestas – PNF do Ministério do Meio Ambiente – MMA e a Organização das 

Nações Unidas para Alimentação e Agricultura – ONU/FAO, além de instituições como: o 



 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o Instituto do Meio Ambiente e do 

Homem da Amazônia (Imazon), Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Universidade 

Federal Rural da Amazônia (UFRA), e consultores independentes, que compõem uma rede de 

monitoramento de parcelas permanentes na Amazônia brasileira que atualmente serve de base 

para o aperfeiçoamento das metodologias do uso sustentável da floresta e de subsídios de 

políticas públicas coerentes com o setor. 

Pode-se dizer que, com essa estrutura a REDEFLOR no seu início poderá ter 

resultados satisfatórios, pois, as pesquisas realizadas por essas instituições servem de base 

para a implantação do primeiro banco de dados com informações unificadas de todos os 

parceiros envolvidos na rede para permitir ao governo revisar e aperfeiçoar constantemente as 

normas técnicas para manejo florestal, tornando-o economicamente viável, desde que 

ecologicamente aceitável (Hummel, 2003). 

 

3.5 Projeção da Freqüência de Diâmetro e Mortalidade pela Cadeia de Markov  

 

Estudos sobre a determinação da idade de árvores na Amazônia ainda são poucos 

(Chambers et al., 1998; Vieira, 2003), sendo difícil aplicar esse conhecimento para o 

desenvolvimento de modelos de produção em florestas tropicais. Uma alternativa para 

minimizar essa dificuldade é utilizar modelos de produção com o uso de matrizes de transição 

em curto prazo. 

Essas matrizes são formadas a partir das probabilidades de ocupação do espaço 

disponível pelas espécies presentes em uma dada comunidade (Pinto-Coelho, 2002). Além 

disso, não se apóia em variáveis de difícil observação em florestas tropicais, tais como: idade 

e índice de sítio (Sanquetta et al., 1999). 

Estudos, com base no crescimento de florestas tropicais pela caracterização da 

distribuição diamétrica (Higuchi, 1987; Silva, 1989; Higuchi & Vieira, 1990; Freitas & 

Higuchi, 1993; Azevedo, 1993; Sanquetta, 1996; Pulz et al., 1999; Rocha, 2001; Vasconcelos, 

2003) apontam resultados satisfatórios com o uso da Cadeia de Markov na floresta 

amazônica, pois se referem há apenas um processo estocástico para predição diamétrica, 

número de árvores sobreviventes, número de árvores mortas e números de árvores extraídas. 

Essa técnica pode ser considerada como um poderoso instrumento de trabalho para o 

engenheiro florestal, pois, assegura a sustentabilidade do manejo florestal, define com mais 

precisão o ciclo de corte para a floresta; permite uma avaliação econômica da prática do 

manejo para a floresta; além de servir de critério para definir espécies que poderão ser 



 

removidas da floresta, fato que afetará com maior intensidade a manutenção da diversidade 

florística. 

A distribuição diamétrica pode ser projetada com o modelo de Markov no qual a 

prognose da mortalidade está inerente e as projeções das classes de diâmetro são baseadas 

diretamente sobre a distribuição presente e sobre as conhecidas mudanças partindo de um 

passado imediato (Bruner & Moser, 1973). 

 

3.5.1 Cadeia de Markov 

 

Em qualquer atividade de manejo florestal visando um rendimento sustentado, a 

obtenção de informações sobre o estoque futuro é um dos pontos mais importantes para o 

sucesso do empreendimento. 

Neste contexto, a cadeia de Markov é um processo estocástico que viabiliza a 

prognose da produção, consistindo em uma seqüência de eventos com número finito de 

possíveis resultados, isto é: a1, a2... ai , e é feita por meio da estimativa da probabilidade de 

transição dos diâmetros entre classes diamétricas, ou seja, descreve a dinâmica das 

freqüências nas classes diamétricas a partir da matriz de probabilidade de transição. 

Assume-se que a probabilidade de um resultado aj, j≤r, de um dado evento, depende 

muito do resultado do evento imediatamente precedente, aj - 1. Dados os números pij, os quais 

representam à probabilidade de resultado aj de um dado evento, dado que o resultado ai 

ocorreu no evento anterior. Os resultados a1, a2... ai são chamados estados, e os números pij  

são chamados de probabilidades de transição, isto é, pij representa a probabilidade condicional 

de ir do estado i para o estado j após um passo ou transição. Se isso pode ser assumido, o 

processo começa em algum estado particular e se há informações suficientes para determinar 

a probabilidade de transição para todos estados, isto determina uma cadeia de Markov (Alder, 

1983 apud Carvalho, et al., 2004). 

As probabilidades da matriz de transição, em um determinado período de medição, são 

obtidas pela razão das mudanças ocorridas numa classe diamétrica, tais como: árvores que 

mudam de classe diamétrica, árvores mortas e as que permanecem na mesma classe 

diamétrica (Scolforo, 1997). 

De acordo com Sanquetta (1996), nas matrizes de transição se utiliza o critério de 

separar árvores de certa classe diamétrica que avançam para uma ou mais classes consecutivas 

daquelas que permanecem na mesma classe ou morrem durante um dado intervalo de tempo. 



 

Esta dinâmica de classes determina as probabilidades que constituem os elementos da matriz 

de transição (Sanquetta et al., 1999). 

Azevedo et al., (1995) destaca que este modelo utiliza o conceito de estado. Estados, 

são situações em que uma árvore pode ser encontrada, como, por exemplo: ingresso 

(recrutamento), classe de diâmetro, mortalidade e exploração. O ingresso representa o número 

de árvores que entram na menor classe de diâmetro, em um dado intervalo de tempo. Uma vez 

que uma árvore esteja em um estado para outro são calculados pelas probabilidades de 

movimentos de árvores de um estado para outro e isso, depende somente do estado inicial em 

que ela é constante para todo o período de projeção. 

Essas projeções não devem ser realizadas para período de tempo longo, pois o 

desempenho dos modelos é condicionado a dois pontos básicos: i) o primeiro considera que o 

incremento periódico em diâmetro das árvores da floresta, obtido nas parcelas permanentes, 

tem, no futuro, comportamento idêntico ao obtido por ocasião das avaliações realizadas nestas 

parcelas permanentes; ii) o segundo considera que a projeção da estrutura da floresta depende 

somente do estado atual, não sofrendo efeitos do desenvolvimento passado da floresta. Essa 

característica ou propriedade do modelo é definida como propriedade markoviana (Schneider 

& Finger, 2000). 

Em relação a essas duas condições, Vanclay (1994), considerou que pela propriedade 

markoviana, a probabilidade de movimento de uma árvore de uma classe para outra não 

poderia depender de outras árvores ou da área basal do povoamento. Entretanto, na realidade, 

isto não acontece, o crescimento das árvores remanescentes é alterado pelo aumento do 

espaço após a colheita, por diminuição da competição, mortalidade ou mesmo pela supressão 

da árvore (Schneider & Finger, 2000). 

A matriz de transição probabilística de uma cadeia de Markov para um processo n 

estados pode ser montada da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

j=1    j=2  j=3 ....... j=m 

     

     i=1      p11     p12  p13 ....... p1m 

      i=2      p21    p22  p23 ....... p2m 

P=(pij) =   i=3      p31    p32  p33 ....... p3m 

       . 

       . 

    i=m    pm1    pm2 pm3 ....... pmm 

 

Sendo que as probabilidades pij são positivas e a soma de pi1+ pi2 +...+pim deve ser 

igual a 1. 

A probabilidade de transição pij pode ser de n passos, tomando a forma de pij
(n), onde n 

indica o número de tentativas, ou seja, a probabilidade que a população vai de um estado i de 

uma tentativa para o estado j,  n tentativas depois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Materiais e Métodos 

4.1 Descrição da área de estudo 

4.1.1 Localização 

 

Este estudo foi executado em uma área do Distrito Agropecuário da Suframa, 

especificamente, na Estação Experimental de Silvicultura Tropical, sob a Coordenação de 

Pesquisas em Silvicultura Tropical, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(EEST/CPST/INPA). Esta área fica aproximadamente a 90 km a noroeste da cidade de 

Manaus-AM, o acesso é feito pela rodovia federal BR-174 até o km 50 e, posteriormente, pela 

vicinal ZF-2 que dá o nome à estação experimental (Figura 1). 

A EEST limita-se ao norte com terras da Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira (CEPLAC) e a vicinal ZF-2; ao sul, com as terras do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM); à oeste, com o Rio Cuieiras; e à leste, com a Rodovia BR – 174 (Manaus 

– Boa Vista), ao norte da cidade de Manaus (Santos, 1996). 

As coordenadas geográficas da área de estudo são: 2o 38’ 380” de latitude sul e 60o 09’ 

499” de longitude oeste, aproximadamente, 124 m acima do nível do mar (Laboratório de 

Manejo Florestal). 

A área total da EEST compreende 21000 hectares, sendo que o experimento foi 

executado entre o km 21 a 24, a margem esquerda da vicinal ZF-2, no projeto instalado 

anteriormente, sob o convênio do Ministério da Ciência e Tecnologia, Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, Banco Interamericano de Desenvolvimento e Financiadora de 

Estudos e Projetos (MCT/ INPA/BID/FINEP), concebido em 1979 e implantado em 1980. 

O experimento é parte do projeto “Manejo Ecológico e Exploração da Floresta 

Tropical Úmida” e cobre uma área de 96 hectares, montado na forma de um delineamento em 

blocos casualizados, tendo 4 blocos ou repetições de 24 hectares (400 x 600 m) cada, 6 

tratamentos de 4 ha cada, (200 x 200 m) cada, correspondendo aos tratamentos silviculturais 

de exploração desenvolvidos no projeto, sendo que no primeiro foi preciso deslocar os sub-

blocos 1 e 3 para fora de suas posições originais dada à mudança do traçado da estrada de 

escoamento da madeira (Figura 1). 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 1 - Localização da área de estudo na Estação Experimental de Silvicultura Tropical do Inpa, ZF-2, 

Manaus-Amazonas, Imagem da região de Manaus observada por Satélite (Landsat 7), 
(GISLAB/INPA, 2001) e disposição dos blocos experimentais na área de estudo. 
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4.1.2 Vegetação 

 

Pela localização geográfica, a vegetação da área de estudo é coberta por floresta 

tropical úmida de terra firme típica da Amazônia Central (Higuchi et al., 1997), caracterizada 

como uma das mais heterogêneas da Amazônia (Hueck, 1972). 

Em uma revisão mais detalhada, RADAM BRASIL (1978) caracteriza a vegetação da 

região em uma sub-região dos baixos platôs da Amazônia com base na geomorfologia, 

levantamentos florísticos e em inventários florestais. Este autor, subclassificou a mesma em 

macro-ambiente de relevo tabular, onde a cobertura florestal é densa, raramente com estrato 

superior uniforme sendo muitas vezes alterada por manchas de floresta aberta onde os estratos 

arbustivos e herbáceos são compostos por regeneração natural das espécies arbóreas, 

palmeiras de pequeno porte e plantas não-vasculares. 

Neste contexto, Ribeiro et al., (1999) destacam também que a vegetação é influenciada 

pela topografia da região, sendo caracterizada como: i) floresta de platô, com árvores altas, 

dossel 35-40 m, árvores emergentes (> 45 cm), solo argiloso bem drenado (latossolo amarelo 

álico) pobre em nutrientes; ii) floresta de encosta, sobre paisagem colinosa, com árvores de 

dossel entre 25-35 m, poucas árvores emergentes, solo argiloso nas partes mais altas e areno-

argiloso nas mais baixas, representa uma zona de transição entre o platô e o baixio; e iii) 

floresta de baixio localizado nas planícies aluvial ao longo dos igarapés (fundo de paleo-lago), 

com árvores de dossel entre 20-35 m, poucas árvores emergentes, solos arenosos, algumas 

vezes alagados em função da precipitação com acúmulo de sedimentos, muitas raízes 

superficiais e árvores com raízes escoras e adventícias, sub-bosque denso com muitas 

palmeiras e ervas. 

Na área do experimento a vegetação foi descrita por Higuchi et al., (1985) em 96 

hectares dos blocos experimentais do estudo, onde foram identificadas 51 famílias botânicas, 

com 206 gêneros, e 409 espécies, totalizando 14.992 indivíduos. 

Jardim & Hosokawa (1986) e Carneiro (2004), destacam que a família Sapotaceae é a 

mais rica em número de espécies, na EEST, porém, a família botânica com maior número de 

indivíduos é a Lecythidaceae, indicando que neste tipo de floresta poucas famílias, 

principalmente Lecythidaceae e Sapotaceae, apresentam um número elevado de indivíduos, 

enquanto que a maioria contribui com poucos representantes. Em função disso, a composição 

florística da EEST é bastante heterogênea (Higuchi et al., 1998). 

 

 



 

4.1.3 Solos 

 

O solo mais bem representado nas bacias hidrográficas da EEST é o latossolo amarelo 

álico, argiloso, que ocupa a superfície dos platôs, cuja fase de referência sob floresta é 

caracterizada pela presença de um horizonte médio, poroso situado entre dois horizontes 

pouco porosos. O solo é composto pelos sedimentos terciários do Grupo Barreiras, que são 

constituídos de minerais resistentes à alteração, tais como: a caolinita, o quartzo, os óxidos e 

hidróxidos de ferro e o alumínio (Chauvel, 1982). 

Ferraz et al., (1998), destacam que a topografia da EEST tem seqüências de platôs, 

encostas e baixios. Os solos dos platôs apresentam textura argilosa; nas encostas, variam de 

argilo-arenosos próximos aos platôs e areno-argilosos próximos aos baixios e, os solos nas 

áreas de baixio, apresentam textura arenosa. Os solos nessas áreas foram classificados em três 

tipos: latossolo amarelo nos platôs; podzólicos vermelho-amarelo nas encostas e arenossolos 

hidromórficos nos baixios. 

Ainda segundo estes autores, o padrão da distribuição vertical dos teores de nutrientes 

trocáveis K, Ca e Mg indicam que é na camada mais próxima à cobertura vegetal onde se 

processa com maior intensidade a ciclagem de nutrientes sendo fator importante para a 

manutenção da fertilidade dos solos, em função da baixa disponibilidade de nutrientes para as 

plantas, deste modo, os solos são classificados como distróficos. 

As maiores concentrações dos micronutrientes Fe, Mn e Cu estão nos solos dos platôs, 

o que pode estar associado à textura argilosa desses solos. A oferta de Fe e Zn para as plantas 

nos solos arenosos é provavelmente reduzida, devido aos maiores teores desses nutrientes 

estarem abaixo da zona principal de enraizamento das plantas. 

 

4.1.4 Clima 

 

Pela classificação de Köppen, o clima da região é do tipo “Amw”, caracterizado como 

quente e úmido durante o ano inteiro, ou seja, clima tropical chuvoso, com temperatura, 

precipitação e umidade relativa elevadas. 

A temperatura média anual é de 26,7 ºC, apresentando valores médios para os 

máximos e mínimos de 31,4 ºC e 23,3 ºC, respectivamente. A umidade relativa média anual 

apresenta um índice de 83% (Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), 1992) com 

variação de 84% a 90% com altos valores principalmente nos meses de dezembro a maio. 



 

A precipitação anual está em torno de 2.500 mm, distribuída em duas épocas distintas 

do ano; a chuvosa que ocorre entre dezembro e maio, onde o mês de março apresenta o maior 

índice pluviométrico, e a seca que ocorre entre junho a novembro. 

Dados da Embrapa para uma série histórica de 20 anos indicam que o intervalo de 

confiança obtido para região é de 2.610 + 124 mm (P = 0,05). Os valores de precipitação 

médios registrados pelo INMET em uma série histórica de 30 anos, citam valores de 2.286,2 

mm ao ano. Em dados coletados na própria EEST, a precipitação do ano em 2000 foi de 3.491 

mm, caindo fora do intervalo de confiança da série histórica da Embrapa (Silva, 2001). 

Segundo este autor, de acordo com a época do ano a precipitação total anual varia de 1.315 

mm a 2.839 mm, destacando os meses de março e abril como os mais chuvosos (≥ 300 mm de 

chuvas) e os mais secos são julho, agosto e setembro (≤ 100 mm). 

 

4.2 O experimento 

 

4.2.1 Histórico 

 

As atividades de manejo florestal da Coordenação de Pesquisas em Silvicultura 

Tropical – CPST (antigo Departamento de Silvicultura Tropical) do INPA, tiveram seu início 

no final da década de 70. Época em que a Amazônia começava a despontar interesse por parte 

da comunidade científica nacional e internacional, o que tornou possível pela instituição 

compor um quadro de pesquisadores interessados em ampliar seus conhecimentos sobre 

estudos silviculturais desta complexa região. 

Além disso, na época, a Amazônia pela sua extensão começava a ser vista com outros 

olhos pelos grandes empresários do sul e sudeste do país, por ser considerada a última 

fronteira para a expansão de grandes projetos agropecuários. Diante disso, o desmatamento a 

cada ano aumentava consideravelmente em conseqüência das diferentes formas de utilização 

do solo adotadas nesse período, principalmente, quanto à implantação de projetos 

agropecuários, projetos de exploração mineral, recursos hídricos para produção de energia e 

exploração florestal. 

Diante dessa realidade e da complexa cobertura florestal existente na região, o INPA 

em 1979 iniciou um projeto intitulado “Manejo Ecológico e Exploração da Floresta Tropical 

Úmida”, que tinha como objetivo global, apresentar um modelo de manejo florestal, se viável 

fosse para a região, que fosse o mais econômico e com menor impacto ambiental para a 

floresta, seguido de possíveis formas de utilização dos recursos madeireiros existentes.  



 

Esse objetivo foi traçado pela visão dos idealizadores do projeto que na época já 

tinham em mente, que seria crescente à procura por madeira na Amazônia e a implantação 

deste projeto seria uma primeira resposta à pressão iminente sobre as florestas da região. 

Para atingir esse objetivo, o projeto na época foi desenvolvido por uma equipe multi-

disciplinar, que envolveu quase todos os departamentos, hoje coordenações do instituto, tais 

como: Ecologia, Agronomia, Botânica, Tecnologia da Madeira, Química dos Produtos 

Naturais, Tecnologia de Produtos Florestais e Silvicultura Tropical. Essas coordenações 

serviram de apoio para dar suporte para a CPST fazer futuras avaliações sobre os impactos 

ambientais da floresta manejada. 

Neste cenário, é que se insere a participação do grupo de pesquisadores do antigo 

Departamento de Silvicultura Tropical, que ficaram responsáveis por desenvolver a parte do 

manejo florestal, com diferentes intervenções silviculturais na floresta natural, para um 

posterior estudo de acompanhamento da regeneração natural, após uma exploração seletiva de 

madeira. 

Sob a administração deste departamento, a área experimental para exploração estava 

pronta no início de 1982, mas não os grupos de ecologia e tecnologia da madeira. Diante da 

indecisão desses grupos em explorar ou não à floresta, alguns pesquisadores do 

Departamento, tomaram a decisão de ampliar seus conhecimentos indo fazer Doutorado no 

exterior. 

No retorno desses pesquisadores, a exploração seletiva de madeira foi executada em 

agosto de 1987. Sendo posteriormente criticada em parte por alguns pesquisadores de outras 

coordenações que ainda insistiam em aguardar por mais tempo a intervenção na floresta. 

Entretanto, se o projeto não tivesse esse ponto de partida, atualmente não teríamos uma área 

explorada com 18 anos de idade e conseqüentemente, não teríamos algumas respostas que já 

foram obtidas com o andamento de pesquisas desenvolvidas sobre esse projeto. 

Este projeto, ao longo desse período, recebeu o apoio de várias instituições científicas 

financeiras locais, nacionais e internacionais, dentre elas, destacam-se: INPA/BID/FINEP, 

CNPq-INPA/CIRAD-Forêt, do CNPq (Projeto Integrado de Pesquisa) e MCT-INPA/DFID 

(Projeto BIONTE), Projeto Jacaranda – Cooperação Nipo Brasileira e mais recentemente 

Projeto CHICHUÁ com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 

Amazonas (FAPEAM).  

Sob a Cooperação entre Inglaterra e Brasil, esse projeto ficou mais conhecido como 

Projeto BIONTE, onde foram executados estudos para avaliar os efeitos da exploração 

seletiva de madeira sobre: nutrientes do solo e da vegetação, mesofauna do solo, serapilheira 



 

fina e grossa, micorriza, matéria orgânica do solo, hidrologia e hidroquímica do sistema, 

banco e chuva de sementes, N do solo, raízes, cupins, plantas de sub-bosque, répteis e 

anfíbios e aves. Sobre essa administração, os estudos tiveram um grande avanço, em direção à 

definição de indicadores de sustentabilidade ecológica para o manejo florestal, por meio da 

publicação de várias dissertações de mestrados, artigos científicos e livros, entretanto, 

passados quase 30 anos da implantação da pesquisa, ainda são necessários vários estudos para 

um melhor entendimento sobre as causas das diferentes respostas às diferentes intensidades de 

corte. 

Dessa forma, esse projeto ao longo dos anos tornou-se uma espécie de âncora dentro 

da CPST, principalmente, para o laboratório de manejo florestal (LMF), que é o setor 

responsável pela continuidade das atividades de manejo florestal especificamente dentro do 

conhecido projeto BIONTE. 

 

4.2.2 Localização 

 

A área onde está localizado esse projeto faz parte da Estação Experimental de 

Silvicultura Tropical do INPA (EEST/INPA) área que foi gentilmente doada no final da 

década de 70, pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para pesquisas 

científicas, estando inserida dentro do Distrito Agropecuário da Suframa, com, 

aproximadamente, 21.000 hectares, localizada a cerca de 90 km a noroeste da cidade de 

Manaus, com deslocamento pela rodovia federal BR-174 Manaus-Boa Vista. 

O projeto, propriamente dito abrange uma área de aproximadamente 2000 hectares 

dentro da EEST. Sob o ponto de vista hidrológico, o projeto de manejo ecológico está 

localizado na bacia do rio Tarumazinho.  

Pela extensão dessa bacia, o projeto foi dividido em três partes: bacia 1, bacia 2 e 

bacia 3, respectivamente. As pesquisas foram destinadas para estudos básicos, buffer e 

pesquisas sobre manejo florestal, onde está inserido o projeto BIONTE. Dessa forma, a bacia 

3 é a base desse estudo, cobrindo uma área de 96 hectares, constituída de 4 blocos 

experimentais (1, 2, 3 e 4) de 24 hectares cada. Esta área é coberta por floresta tropical úmida 

densa de terra firme, típica da parte central da região Amazônica. 

 

 

 

 



 

4.2.3 Tratamentos 

 

Especificamente, quando da instalação deste projeto em 1980, sob o ponto de vista 

estatístico, o delineamento original utilizado foi o bloco casualizado, com parcelas 

subdivididas para aplicação dos tratamentos silviculturais (limpeza e desbaste), com 6 

tratamentos e 4 repetições. Os 4 blocos e sub-blocos, totalizando 96 ha, foram delimitados 

com auxílio de teodolito, onde posteriormente, foi realizado o inventário florestal numerando 

inicialmente, todas as árvores com DAP ≥ 25 cm seqüencialmente com placas de alumínio, 

anotadas em ficha de campo, com nome da espécie florestal e sua classificação quanto à 

qualidade de fuste. 

Durante esse primeiro inventário foi verificado que o bloco 3 apresentava um tipo de 

vegetação de transição entre a terra firme e o baixio, bastante conhecida na região como 

“campinarana”, que conseqüentemente não apresentava volume mínimo de madeira para 

exploração comercial, sendo posteriormente descartado. Além disso, a partir de 1986, o DAP 

mínimo para medição foi rebaixado para 10 cm, atendendo em parte os objetivos do manejo 

florestal, que visa a sustentabilidade da produção de madeira. 

No planejamento da exploração foi necessário deslocar no primeiro bloco, os sub-

blocos 1 e 3 para fora de suas posições originais em função da mudança no traçado da estrada 

para o escoamento de madeira. 

Com essas mudanças, atualmente o experimento de exploração seletiva de madeira 

cobre uma área de 72 hectares, tendo três blocos ou repetições de 24 hectares (600 x 400 m), 

cada um com seis tratamentos de 4 hectares (200 x 200 m). Com um total de 15 parcelas 

permanentes de 1 ha (100 x 100 m) cada, instaladas no centro dos tratamentos (Figura 2). Dessa 

forma, cada tratamento apresenta uma barreira de proteção natural de 100 m, que anula os efeitos 

de borda mencionados por Laurance et al. (2004).  



 

 

 
Figura 2 - Desenho esquemático dos blocos experimentais instalados nas parcelas permanentes, localizados na 

Estação Experimental de Silvicultura Tropical do Inpa, ZF-2, Manaus-Amazonas. 
 

 

Cada sub-bloco foi dividido por 4 picadas, distando 25 m uma da outra. A linha da 

picada foi ainda subdividida em subparcelas de 25 x 25 m para facilitar as medições e evitar 

os erros não amostrais. O inventário florestal é feito ao longo das picadas, sendo diferenciado 

o lado direito do lado esquerdo, do centro da picada (Figura 3). 
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Figura 3 - Desenho esquemático dos sub-blocos experimentais instalados no centro das parcelas permanentes. 

 

Na sua concepção original, os tratamentos aplicados, foram (Higuchi, et al., 1997): 

 

* Tratamento 0: T0, Testemunha; parcela não explorada; medições feitas em todas as 

árvores com  DAP ≥ 25 cm (1980-1986) e a partir de 1986 a medição do DAP foi rebaixada para 

todas as árvores com DAP ≥ 10 cm; 

* Tratamento 1: T1, tratamento de intensidade leve de exploração com remoção de 25% 

da área basal (AB) das espécies comerciais listadas (EL); com corte e arraste de todas as EL com 

DAP ≥ 55 cm, DAP médio explorado de 62 cm, volume médio derrubado de 34 m3/ha, 

executado entre agosto e setembro de 1987; 

* Tratamento 2: T2, tratamento de intensidade intermediária de exploração com remoção 

de 50% da área basal (AB) das espécies comerciais listadas (EL); com corte e arraste de todas as 

EL com DAP ≥ 57 cm, DAP médio explorado de 70 cm, volume médio derrubado de 49 m3/ha, 

executado entre outubro e novembro de 1987; 

* Tratamento 3: T3, tratamento de intensidade pesada de exploração com remoção de 

75% da área basal das espécies comerciais listadas (EL); com corte e arraste de todas EL com 
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DAP ≥ 40 cm, DAP médio explorado de 56 cm, volume médio derrubado de 67 m3/ha, 

executado entre setembro e novembro de 1988; 

* Tratamento 4: T4, repetição do T2 com corte e arraste de todas EL com DAP ≥ 50 cm, 

DAP médio explorado de 70 cm, volume médio derrubado de 50 m3/ha, executado entre 

setembro e outubro de 1993 e  

* Tratamento 5: T5, tratamento exclusivo de anelamento como trato silvicultural, 

executado em 1985, sob diferentes intensidades de redução da área basal das espécies não 

listadas, por meio de anelamento das árvores. 

Obs: Para esse estudo foram considerados apenas os quatro primeiros tratamentos. 

 

4.2.4 Exploração Florestal 

 

Basicamente, o início da exploração das espécies florestais de interesse comercial, 

ocorreu em agosto de 1987, com o intuito de repetir o que era feito na época por indústrias 

madeireiras tradicionais e ou ocasionais, principalmente em floresta de terra firme na região 

de Manaus (AM).  

Sendo assim, a inclusão das espécies na lista de espécies comerciais listadas (EL) foi 

baseada no que era de interesse comercial para a indústria madeireira na época e também nas 

primeiras interpretações de resultados dos experimentos obtidos pelo Departamento de 

Silvicultura Tropical do INPA, em 1963 com espécies nativas, plantadas sob sombra e em 

plena abertura, além é claro de consultas à literatura científica disponível, gerando uma lista 

de EL com 85 espécies arbóreas de interesse comercial (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Lista de espécies arbóreas de interesse comercial (EL) encontradas em 15 ha da Estação 

Experimental de Silvicultura Tropical do INPA-ZF2, classificadas por famílas botânicas, nomes 
científicos e nome comum. 

 

No Família/Nome científico   Nome comum  
   ANACARDIACEAE    
1  Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.   Cajuí  
2  Astronium lecointei Ducke   muiracatiara  
   APOCYNACEAE    
3  Aspidosperma desmanthum Müll.Arg.  piquiá marfim 
4  Aspidosperma sp.   piquiá marfim roxo 
4  Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist   amapá roxo 
   BIGNONIACEAE    
6  Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don   caroba  
7  Tabebuia incana A.H.Gentry   pau d’arco  
   BOMBACACEAE    



 

No Família/Nome científico Nome comum 
8  Scleronema micranthum Ducke   cardeiro  
   BURSERACEAE    
9  Protium altsonii Sandwith   breu branco  

10  Protium apiculatum Swart   breu vermelho  
11  Protium hebetatum Daly   breu gigante  
12  Protium nitidifolium (Cuatrec.) Daly   breu pitomba  
   CAESALPINIACEAE    

13  Copaifera multijuga Hayne   copaíba  
14  Dialium guianense (Aubl.) Steud.   jutaí mirim  
15  Dimorphandra coccinea Ducke   faveira parkia  
16  Hymenaea sp.   jatobá  
17  Peltogyne excelsa Ducke   violeta  
18  Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend.  tachi vermelho 
19  Vouacapoua pallidior Ducke   acapú  
   CARYOCARACEAE    

20  Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. ssp. Glabrum   piquiarana  
   CELASTRACEAE    

21  Goupia glabra Aubl.   cupiúba  
   CLUSIACEAE    

22  Calophyllum brasiliensis Cambess.   jacareúba  
   COMBRETACEAE    

23  Buchenavia grandis Ducke   tanimbuca  
24  Buchenavia guianensis (Aubl.) Alwan   tanimbuca cinzeiro  
25  Buchenavia sp.   tanimbuca folha grande  
   FABACEAE    

26  Andira micrantha Ducke   sucupira preta  
27  Diplotropsis triloba Gleason   sucupira chorona  
28  Dipteryx magnifica Ducke   cumarurana  
29  Dipteryx punctata (Blake) Amshoff   cumaru  
30  Hymenolobium heterocarpum Ducke   sucupira vermelha  
31  Hymenolobium sp.   angelim da mata  
32  Platymiscium duckei Huber   macacaúba  
33  Pterocarpus officinalis Jacq.   jutaí cica  
34  Swartzia corrugata Benth.   coração de negro  
35  Vatairea paraensis Ducke   sucupira amarela  
   FLACOURTIACEAE    

36  Laetia procera (Poepp.) Eichler   periquiteira amarela  
   LAURACEAE    

37  Aiouea cf. grandifolia van der Werff   louro branco  
38  Aniba canelilla (Kunth.) Mez   preciosa  
39  Aniba hostemanniana (Ness) Mez   louro pirarucu  
40  Aniba parviflora (Meissn.) Mez   louro falso aritú  
41  Aniba rIMAria (Nees) Mez   louro fofo  
42  Aniba rosaeodora Ducke   pau rosa  
43  Aniba williamsii O.C.Schmidt   louro amarelo  
44  Aniba sp.   louro chumbo  
45  Aniba sp.   louro rosa  
46  Licaria canella (Meissn.) Kosterm. ssp. cannella    louro bosta  
47  Licaria chrysophylla (Meisn.) Kosterm.   louro aritú  
48  Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub. ex Mez   itaúba  
49  Mezilaurus sp.   itaúba folha miúda  



 

No Família/Nome científico Nome comum 
50  Mezilaurus sp.   itaúba folha graúda  
51  Mezilaurus sp.   itaúba preta  
52  Ocotea nigrescens Vicentini   louro preto  
53  Ocotea guianensis Aubl.   louro seda  
54  Ocotea sp.   louro inhamuí  
55  Ocotea sp.   louro pimenta  
56  Sextonia rubra (Mez) van der Werff.   louro gamela  
   LECYTHIDACEAE    

57  Cariniana micrantha Ducke   castanha de macaco  
58  Corythophora sp.   castanha jacaré  
59  Eschweilera sp.   Matamatá preto  
60  Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori   matamatá amarelo  
61  Lecythis parvifructa   castanha jarana folha miúda  
62  Lecythis sp.   castanha jarana folha grande 
   MIMOSACEAE    

63  Dinizia excelsa Ducke   angelim pedra  
64  Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.   visgueiro  
65  Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes   angelim rajado  
   MORACEAE    

66  Brosimum acutifolium Huber ssp. interjectum C.C.Berg.   muiratinga  
67  Brosimum rubescens Taub.   pau rainha  
68  Brosimum sp.   amapá amargoso  
69  Clarisia racemosa Ruiz & Pav.   guariúba  
   MYRISTICACEAE    

70  Iryanthera coriacea Ducke   ucuúba  
71  Iryanthera juruensis Warb.   ucuúba punã  
72  Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb.   ucuúba vermelha  
73  Virola guggenheimii W.A.Rodrigues   ucuúba peluda  
74  Virola minutiflora Ducke   ucuúba branca  
75  Virola venosa (Benth.) Warb.   ucuúba preta  
   OLACACEAE    

76  Minquartia guianensis Aubl.   Acariquara roxa  
   SAPOTACEAE     

77  Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev.   massaranduba  
   SIMAROUBACEAE    

78  Simarouba amara Aubl.   marupá  
79  Simarouba sp.   marupá branco  
   VOCHYSIACEAE    

80  Erisma sp.   quaruba vermelha  
81  Qualea paraensis Ducke   mandioqueira  
82  Qualea sp.   quarubarana  
83  Ruizterania albiflora (Warm.) Marcano-Berti   mandioqueira áspera  
84  Ruizterania cassiquiarensis (Spruce ex Warm.) Marcano-Berti  mandioqueira lisa 
85  Ruizterania sp.   mandioqueira folha grande  

 

Segundo (Higuchi et al., 1997), os equipamentos utilizados na exploração foram: 

motosserra Sthil 051 com sabre de 63 cm, trator de esteira Caterpillar D6D de 140 HP com 

lâmina frontal, guincho e treepusher, e um caminhão Mercedez-Bens 1113 com Munck. O 



 

guincho acabou não funcionando e, por esta razão, a extração madeireira foi feita com a 

aproximação do trator até a árvore derrubada, aumentando os danos na floresta residual. 

De uma maneira bastante abrangente após a exploração florestal, várias informações 

foram coletadas sobre os impactos da exploração na floresta remanescente, o que gerou a 

publicação de um relatório sob os auspícios do projeto (BIONTE, 1997). 

Especificamente contida nessa publicação é importante mencionar o capítulo que trata 

do crescimento e incremento de uma floresta Amazônica de terra firme manejada 

experimentalmente, durante um período de 10 anos (1986-1996) (Higuchi et al., 1997), que 

procurou responder de forma experimental, as questões relacionadas com o manejo da floresta 

Amazônica, justamente no momento em que a diminuição das reservas de madeira tropical de 

outros países se tornava evidente. A principal conclusão obtida desse estudo foi que a 

sustentabilidade ecológica do manejo florestal depende fundamentalmente de como a 

exploração florestal é feita, ou seja, apesar de ser um estudo em escala experimental, essa 

avaliação apresentou sinais de como poderia ser feita uma exploração em uma escala a nível 

empresarial e ou industrial. 

Dentre os principais resultados destacam-se: 

• O tamanho de clareira criada pela exploração variou de 36 a 2.500 m2, sendo 

que 80% delas eram menores que 600 m2. Na mesma época da exploração, as 

parcelas permanentes (T0) apresentaram clareiras naturais variando entre 22 

a 230 m2. Segundo Vieira (1996), seis anos após a exploração não foi 

observada correlação entre diversidade de espécies e tamanho de clareira, 

apesar de nítidas mudanças na abundância de indivíduos dentro de uma 

clareira, à distância dos limites da floresta intacta é uma importante variável 

de controle da regeneração natural. 

• Nos três tratamentos T1, T2 e T3, os percentuais dos volumes realmente 

extraídos da floresta, em relação aos volumes derrubados, foram 

respectivamente: 65 ± 12, 73 ± 17 e 71 ± 26. Isto significa que, praticamente 

30% do volume derrubado, acabou ficando na própria floresta. Em 

explorações comerciais, o esquecimento de alguma árvore derrubada, pode 

contribuir na diminuição da taxa de volume extraído, mas não é o caso deste 

experimento, principalmente, por causa do tamanho da parcela explorada. A 

principal e única razão para não extrair da floresta, 100% das árvores 

derrubadas, é a quantidade de árvores ocas encontradas neste tipo de floresta 

de terra firme. A percentagem de árvores ocas, em relação às árvores 



 

abatidas, encontradas nos T1, T2 e T3 foram, respectivamente: 38 ± 9, 32 ± 8 

e 18 ± 6. Segundo Cöic et al. (1990), a quantidade de árvores ocas esta 

relacionada com as espécies e com o tamanho do diâmetro. Algumas espécies 

são extremamente sensíveis, como Dinizia excelsa (Angelim pedra) com 

66%, Goupia glabra (cupiuba) com 41% e Parkia multijuga (fava parkia) 

com 41 %. Por outro lado, algumas espécies apresentam baixas taxas de 

árvores ocas, como Quales sp. (mandioqueira) com 3%, Scleronema 

micranthum (cardeiro) com 4% e Holopyxidium sp. (castanha jarana) com 

9%. 

• As baixas taxas de volume de madeira realmente extraído da floresta e as 

altas taxas de árvores ocas indicam que o primeiro corte tem que ser visto 

como corte de melhoramento da floresta madura. O segundo corte tenderá a 

ter um aproveitamento maior, em cima de uma floresta mais homogênea em 

termos de distribuição de diâmetro. 

• A intensidade de corte do T4 foi definida em função das informações obtidas 

dos tratamentos executados em 1987-88. Ficou decidido que o T2 seria 

repetido porque o volume médio retirado foi maior que a média retirada 

pelos madeireiros locais e a razão E:M/D, foi menor que o do T1 e igual ao 

T3 que é um tratamento mais pesado do que o T2, e em função de seu bom 

desempenho até 1992, ano que precedeu a exploração florestal do T4. 

• Para cada EL, os números de árvores mortas e/ou danificadas (severamente) 

com DAP > 10 cm foram: 13, 11, 7 e 12 respectivamente para T1, T2, T3 e 

T4. Quanto à floresta original T1, T2, T3 e T4, produziram respectivamente 

danos de 17%, 16%, 21% e 18%. Apenas para o T4 foram avaliados os 

efeitos da exploração florestal sobre a formação de trilhas de trator e clareiras 

e a manutenção de áreas não perturbadas. As médias das três repetições 

foram: 12%, 13% e 24%, respectivamente trilhas, clareiras e floresta não 

perturbada. 

 

4.2.5 Medições e remedições 

 

Na instalação do experimento em 1980, as medições foram feitas em todos os 

indivíduos arbóreos com DAP ≥ 25 cm, a partir de 1986, o DAP foi rebaixado para 10 cm e a 

partir de 1990, as medições sempre são feitas anualmente (BIONTE, 1997). 



 

No final da década de 90, os pesquisadores da CPST, possibilitaram por meio de 

bolsas de trabalho a inclusão de recém graduados ou até mesmo mestres em ciência florestal 

para atuar na coleta de dados das pesquisas desenvolvidas com manejo florestal da instituição, 

tornando possível o treinamento e aperfeiçoamento desses profissionais com o intuito de 

formar futuros pesquisadores, que poderão auxiliar e ou dar continuidade às pesquisas 

desenvolvidas por essa instituição dentro da CPST, ou em qualquer outra institução de ensino, 

pesquisa ou extensão que desenvolva atividades com manejo florestal na região. 

Normalmente as medições são feitas no início da estação seca na região amazônica 

mais especificamente em junho, com duração de, aproximadamente, 15 dias a partir do início 

da medição. 

 

4.2.6 Parcelas Permanentes 

 

As medições são sempre feitas por um pesquisador assistente auxiliado pela equipe 

permanente da ZF-2 composta por 2 parataxonomistas, 4 assistentes de campo e 2 motoristas. 

Como foi mencionado anteriormente, o primeiro inventário florestal foi realizado 

numerando todas as árvores com DAP ≥ 25 cm seqüencialmente com placas de alumínio, 

anotadas em ficha de campo, com nome da espécie florestal e sua classificação quanto à 

qualidade de fuste. Além disso, como os sub-blocos foram divididos em subparcelas de 25 X 

25 m o inventário florestal é feito ao longo das picadas, sendo diferenciado o lado direito do 

lado esquerdo, do centro da picada. 

Em 1986, além do rebaixamento do DAP para 10 cm, a equipe de campo passou a 

contar com um leitor de dados (Husky), tipo palmtop, que era carregado no escritório com os 

dados do ano anterior e programado com alguns limites de crescimento em diâmetro. 

Entretanto, em função da alta concentração de umidade na floresta, o equipamento começou 

apresentar problemas, sendo posteriormente descartado. Diante disso, a velha ficha de campo 

continua sendo usada até hoje nas demais remedições, com dados de DAP de pelo menos dois 

anos anteriores para se ter uma idéia do comportamento de cada árvore no banco de dados. 

Após a coleta, o pesquisador fica encarregado da transferência dos dados para um 

computador onde é inserido no banco de dados às informações de cada ano de medição. No 

início, este banco de dados foi elaborado pelo setor de informática do CIRAD-Forêt com a 

participação do grupo de informática da UFAM e mais recentemente atualizado pelos 

bolsistas do Laboratório de Manejo Florestal do INPA. 



 

Higuchi et al. (1997) relatam que, apesar da capacitação e dedicação da equipe do 

projeto, de todos os equipamentos disponíveis e de todo o apoio recebido de profissionais da 

área de informática, a manutenção das parcelas permanentes é difícil e, com freqüência, o 

banco de dados precisa ser revisado e tratado.  

Por outro lado, o acompanhamento do crescimento da floresta por meio de medições 

em parcelas permanentes permite a obtenção direta do diâmetro das árvores e 

conseqüentemente de sua área basal, além do desenvolvimento de equações confiáveis de 

simples entrada com a variável independente do diâmetro para determinar à estimativa do 

volume e ou da biomassa; além da obtenção das árvores recrutas, ou seja, árvores que 

atingiram o DAP mínimo de medição e mortalidade árvores que por algum motivo natural ou 

não saíram do sistema. 

 

4.3 Processamento e Análise de Dados 

 

A tabulação e análise dos dados foram feitas utilizando-se os programas Microsoft 

Excel e SYSTAT 10.0. 

Estas análises forneceram informações sobre a composição florística, a estrutura 

horizontal, estrutura volumétrica e diamétrica, no início e no final do período de 15 anos, 

além da caracterização da dinâmica da vegetação neste mesmo período. As análises foram 

efetuadas tanto para a floresta submetida ao manejo florestal como para a floresta testemunha. 

 

4.3.1 Tempo e custos de coletas 

 

Neste caso, o tempo e os custos foram calculados, empiricamente, levando em 

consideração a coleta dos dados de inventário de todos os indivíduos arbóreos com DAP ≥ 10 

cm, inseridos em 15 parcelas permanentes de 1 hectare, cada parcela foi dividida em sub 

parcelas de 25 x 25 m para facilitar o deslocamento dentro das parcelas e para diminuir o erro 

não amostral. Foram considerados apenas os custos de pessoal para a coleta de campo dos 

últimos seis anos (2000-2005), ou seja, o que será avaliado nesse estudo são os custos de 

monitoramento (re-medição) das parcelas permanentes, executada pela equipe de campo do 

laboratório de manejo florestal do INPA, normalmente composta por um pesquisador 

assistente (engenheiro florestal com título de mestre) e 2 parataxonomistas, de acordo com o 

levantamento feito por (Lima, 2004). 

 



 

4.3.2 Composição florística 

 

A composição florística foi analisada por meio da distribuição dos indivíduos em 

espécies, gêneros e famílias botânicas que ocorrem na área e sua variação no decorrer do 

período. A identificação taxonômica das espécies foi realizada por meio de coleta botânica 

nos primeiros anos do experimento e ao longo do período de monitoramento, a identificação 

vem sendo feita por meio das comparações entre as características morfológicas, consultando-

se a literatura específica das espécies vegetais da região de Manaus (AM) (Ribeiro et al., 

1999). 

 

4.3.2.1 Diversidade de espécies 

  

 As análises da composição florística incluem a listagem de espécies e as estimativas 

dos índices de diversidade florística de Shannon-Weaver (H’) e o índice de equabilidade de 

Pielou. 

 O índice de diversidade de Shannon-Weaver expressa a diversidade de espécies nas 

diferentes comunidades vegetais, sendo bastante utilizado em estudos voltados para a floresta 

Amazônica por sua simplicidade e por ser calculado com base no número de indivíduos de 

cada espécie e no total de indivíduos amostrados (Brown e Zar, 1984), com o emprego da 

seguinte expressão: 
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 Em que: H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver; DT = densidade total; DAi= 

densidade absoluta da i-ésima espécie e ln = logaritmo neperiano. 

 Quanto maior o valor de H’, maior será a diversidade florística da população em 

estudo. 

O índice de equabilidade de Pielou (E) pode variar de 0 a 1, sendo que, para valores 

próximos de 1, indica que há igualdade de abundância entre as espécies em uma determinada 

área, obtido pela seguinte expressão: 
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 Em que: H’ = índice de diversidade de Shannon-Weaver e s = número total de 

espécies amostradas. 

 

4.3.3 Estrutura horizontal e dimensional 

 

A estrutura horizontal foi representada por parâmetros que indicam a ocupação do 

espaço horizontal da floresta pelas diferentes espécies. Para representá-la foram utilizados 

valores do número total de árvores e número de árvores por hectare e dominância (área basal 

total e por hectare). E a estrutura dimensional foi avaliada por meio das variáveis, volume 

total e volume por hectare das árvores em pé, biomassa total acima do nível do solo e 

biomassa acima do nível do solo por hectare das árvores acima do nível do solo, obtidas por 

meio de modelos alométricos desenvolvidos por (Higuchi et al., 1998) e (Silva, 2007). 

 

4.3.3.1 Número de árvores total e por hectare (NT e Ni) 

 

Número de árvores total (NT) - Parâmetro quantitativo que expressa o número de 

indivíduos de cada espécie na área total da amostragem ou simplesmente, contagem de 

árvores. 

Número de árvores por hectare (Ni) – Parâmetro quantitativo que expressa o número 

de indivíduos com relação a uma determinada área, normalmente representado por hectare, 

obtido pela seguinte expressão: 
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Em que: Ni = número de indivíduos da i-ésima espécie por hectare; n = número de 

indivíduos da i-ésima espécie na amostragem e área = área total amostrada, em hectare. 

Neste contexto, o valor relativo do número de árvores por hectare (NRi) é a relação 

entre o número de indivíduos de uma espécie e o número de indivíduos de todas as espécies, 

obtido pela seguinte expressão: 
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Em que: NRi = número relativo (%) da i-ésima espécie; Ni = número de indivíduos da 

i-ésima espécie por hectare, N = número total de indivíduos. 

 

4.3.3.2 Área basal total e por hectare (ABT e ABi) 

 

Para determinar a área basal é necessário primeiramente obter os valores das áreas 

transversais de todas as árvores existentes na amostragem. A área transversal é obtida a partir 

da medição do diâmetro à altura do peito (DAP) ou da circunferência (C), sendo calculada em 

função do raio (r), de acordo com a seguinte expressão: 
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Nesse contexto é possível por meio de uma simples transformação no numerador da 

expressão da área transversal, obter essa área diretamente em metros quadrados (m2), sendo 

reescrita da seguinte maneira: 
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Em que: gi = área transversal da árvore; π = constante matemática; Di = diâmetro à 

altura do peito em cm. 

Nesse sentido, a área basal, ou seja, a área de ocupação das árvores é a somatória de 

todas as áreas transversais das árvores existentes em uma amostra. 
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 Sendo assim, os valores de área basal por hectare foram obtidos por meio da seguinte 

expressão: 
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Em que: ABi = área basal da i-ésima espécie por hectare, em m2; ABT = área basal 

total da i-ésima espécie, em m2; e área = área total amostrada, em hectare. 

A dominância relativa (%) da i-ésima espécie (ABRi) é a relação entre a área basal da 

i-esima espécie e a soma da área basal de todas as espécies, obtido pela seguinte expressão: 

 

100∗⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

AB
ABiABRi  

 

Em que: ABRi = dominância relativa (%) da i-ésima espécie; ABi = área basal da i-

ésima espécie por hectare e AB = soma de área basal de todas as espécies. 

 

4.3.3.3 Volume comercial total e por hectare de árvores em pé (VT e Vi) 

 

O volume de uma árvore em pé corresponde ao volume potencialmente aproveitável 

da tora com casca. Por meio da medição do diâmetro nos inventários florestais, o volume das 

árvores é estimado pela aplicação de técnica indireta, normalmente obtida por meio de 

modelos alométricos, tornando-se a principal variável nos levantamentos florestais para fins 

comerciais.  

Nesse estudo o modelo alométrico utilizado para determinação do volume comercial 

foi desenvolvido por Higuchi et al., (1998), gerando o seguinte modelo: 

 

DAPLnV ln945,1543,6 +−=   (r2=0,82 e syx= 0,21) 

 

Em que: Ln = logaritmo natural; V = volume comercial com casca em m3 e DAP = 

diâmetro à altura do peito (DAP) em cm. 

Por meio do modelo utilizado foram obtidos valores de volume comercial total, 

somando-se todos os valores de volume para cada espécie dentro da amostra, ou seja: 
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Em que: VT = volume comercial total da i-ésima espécie, em m3 e V = volume 

comercial da i-ésima espécie na amostra, em m3. 



 

Nesse contexto, os valores de volume comercial por hectare foram obtidos por meio da 

seguinte expressão: 
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Em que: Vi = volume comercial por hectare da i-ésima espécie, em m3 e VT = volume 

comercial total da i-ésima espécie, em m3 e área = área total amostrada, em hectare. 

Os valores relativos de volume (%) da i-ésima espécie (VRi) é a relação entre o 

volume da i-ésima espécie por hectare e a soma do volume de todas as espécies na amostra, 

obtido pela seguinte expressão: 
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Em que: VRi = volume relativo (%) da i-ésima espécie; Vi = volume comercial da i-

ésima espécie por hectare e V = soma de volume comercial de todas as espécies. 

 

4.3.3.4 Biomassa total acima do nível do solo 

 

A biomassa total acima do nível do solo é definida como a quantidade, expressa em 

unidade de massa tonelada/hectare (t/ha) do material vegetal contido por unidade de área na 

floresta. Obtida normalmente por método indireto que tem como base, dados de inventários 

florestais executados com a finalidade de planejar as atividades do manejo florestal e tem 

como principal variável o diâmetro. 

A estimativa da biomassa fresca acima do nível do solo desse estudo foi realizada com 

base no modelo alométrico desenvolvido por Silva (2007), para estimar a biomassa da 

vegetação acima do nível do solo, que teve como variável independente o diâmetro à altura do 

peito (DAP) e como variável dependente o peso total de todos os indivíduos arbóreos com 

DAP≥ 10 cm. 

 
9156,1*2737,2 DPF =    (r2 = 0,85 e Sy.x (%) = 5,20) 

 



 

Em que: PF= peso fresco acima do nível do solo em kg e D= diâmetro à altura do 

peito (DAP)  

Por meio dos modelos utilizados foram obtidos valores de biomassa fresca total acima 

do solo, somando-se todos os valores de biomassa para cada espécie dentro da amostra, ou 

seja: 
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Em que: BT = biomassa fresca total da i-ésima espécie, em t e B = biomassa fresca da 

i-ésima espécie na amostra, em kg. 

Nesse contexto, os valores de biomassa acima do solo por hectare foram obtidos por 

meio da seguinte expressão: 
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Em que: Bi = biomassa fresca acima do solo por hectare da i-ésima espécie, em t e BT 

= biomassa fresca total da i-ésima espécie, em t e área = área total amostrada, em hectare. 

Os valores relativos de biomassa (%) da i-ésima espécie (BRi) é a relação entre a 

biomassa da i-ésima espécie por hectare e a soma da biomassa de todas as espécies na 

amostra, obtido pela seguinte expressão: 

 

100∗⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

B
BiBRi  

 

Em que: BRi = biomassa relativa (%) da i-ésima espécie; Bi = biomassa da i-ésima 

espécie por hectare e B = soma de biomassa de todas as espécies. 

 

4.3.3.5 Índice de Importância (INDI) 

 

De posse dessas informações foi possível determinar um índice de importância de cada 

espécie (INDI) dentro do povoamento, por meio de uma adaptação feita na expressão aplicada 

por (Araújo, 2006), que utiliza o valor percentual obtida pela média aritmética simples dos 



 

percentuais de cada espécie: para número de árvores, área basal, volume e nesse caso a 

biomassa que foi inserida nos parâmetros por ser obtida por meio da variável diâmetro. Sendo 

expressa da seguinte maneira: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +++

=
4

100))*/Btotal)((BT100)*/Vtotal)((VT100)*/ABtotal)((ABT100)*Ntotal)/ (((NT iiiiINDI  

 Onde: 

IND – índice de importância da i-ésima espécie,em percentual; 

NTi  – número total de árvores da i-ésima espécie; 

Ntotal – número total de árvores da área inventariada; 

ABTi – área basal total das árvores da i-ésima espécie, em m2; 

ABtotal – área basal total de árvores na área inventariada em m2; 

VTi – volume total das árvores da i-ésima espécie, em m3; 

Vtotal – volume total das árvores na área inventariada em m3; 

BTi – biomassa aérea total das árvores da i-ésima espécie, em t e 

Btotal – biomassa aérea total das árvores na área inventariada em t; 

 

Esses parâmetros são importantes para iniciar o estudo da dinâmica da floresta, pois 

representam o ponto de partida para entender o que existe na floresta (quantidade), qual o 

tamanho da floresta (porte) e quais as condições de uso dessa floresta (qualidade) em um 

determinado período. 

As estimativas destes parâmetros foram obtidas para cada tratamento, em relação às 

espécies comerciais listadas (EL), separadamente por tratamento, o período avaliado foi de 

1991 a 2005. 

As informações foram distribuídas em três classes diamétricas: estoque potencial com 

árvores entre (10 ≤ DAP < 20), estoque futuro com árvores entre (20 ≤ DAP < 50) e estoque 

atual, árvores com DAP ≥ 50 cm, tanto para EL como para todas as espécies (TOT). Sendo 

assim, as categorias de tamanho, adotadas neste trabalho foram: EL 10, EL 20, EL 50, 

respectivamente para os estoques potencial, futuro e atual das espécies comerciais listadas, 

igualmente para todas as outras espécies, respectivamente TOT 10, TOT 20 e TOT 50. 

 

 

 

 



 

4.3.4 Incremento da floresta submetida à exploração seletiva de madeira 

 

O estudo do incremento seja em volume, área basal e ou biomassa é de extrema 

importância para a produtividade das florestas tropicais, principalmente pela dificuldade em 

se obter a idade das árvores nessa região. 

Dessa maneira, esse estudo, procurou analisar o comportamento do crescimento do 

povoamento utilizando os conceitos teóricos aplicados em florestas temperadas e ou florestas 

plantadas (Figura 4), com o diferencial do povoamento já existente partindo de um período 

definido. A teoria indica que em áreas de florestas plantadas, são obtidos dois tipos de 

incrementos, para determinação da idade ótima de desbaste, o incremento corrente anual 

(ICA), que é o incremento ocorrido de um ano e o incremento médio anual (IMA), que é o 

resultado da divisão de volume pela idade da árvore. O ponto ótimo de desbaste seria quando 

a curva de incremento corrente anual (ICA) cruza com a curva do incremento médio anual 

(IMA) no seu ponto máximo, indicando o momento ideal para intervir novamente na floresta 

(Figura 4). 

 

  
 

Figura 4 - Curvas de crescimento, incremento corrente anual (ICA) e incremento médio anual (IMA) para 
uma floresta coetânea (adaptado por Batista et al., 1995). 

 

Nesse estudo, a principal diferença é a dificuldade em se saber a idade do povoamento, 

haja vista, a heterogeneidade de idades e tamanhos de indivíduos em uma floresta tropical, 



 

portanto, existe a necessidade de se definir o período de acumulação de crescimento, chamado 

no meio florestal de “incremento”. Esse incremento é obtido a partir da definição do período, 

sendo o ponto de partida para a obtenção dos demais incrementos, diferente da maneira de 

obter os incrementos em florestas plantadas, onde normalmente é conhecida a idade do 

povoamento. Sendo assim, nesse estudo foi analisado qual seria o comportamento do 

crescimento do povoamento em floresta tropical por meio do cruzamento das variáveis do 

incremento corrente anual e incremento médio anual. Haja vista, que no passado, muitas 

vezes esta diferença não era considerada, levando a uma ênfase do incremento da árvore, e a 

omissão de análises da regeneração natural, ingresso e mortalidade. 

Em florestas tropicais, o crescimento do povoamento sobre um período de tempo deve 

considerar três componentes: 

1- Incremento individual da árvore ou crescimento; 

2- Recrutamento ou ingresso, número de árvores que alcançam o diâmetro mínimo de 

medição e 

3- Mortalidade, ou número de árvores que morrem. 

Dessa forma, em florestas tropicais o conceito de incremento de uma árvore pode ser 

considerado como o aumento das dimensões por unidade de tempo, ou seja, é o acréscimo de 

um dos elementos dendrométricos (DAP, h, g, v, peso, etc) dentro de um determinado período 

de tempo. 

Decisivamente, a definição do período de tempo envolvido é o diferencial para o 

cálculo do incremento em floresta tropical. Dessa forma, procurou-se relacionar as variáveis 

de incremento (incremento corrente anual e incremento médio anual) utilizando cálculos de 

simples compreensão, para melhorar o entendimento da obtenção dessas variáveis em floresta 

tropical. Mais uma vez, apesar da nomenclatura ser semelhante aos cálculos das variáveis das 

florestas plantadas, nesse caso o importante é entender que as variáveis foram obtidas a partir 

da definição do período de acumulação. Com isso, os cálculos dos incrementos foram obtidos 

por meio das seguintes variáveis: 

 

4.3.4.1 Incremento Corrente Anual (ICAperíodo) 

 

Neste caso, a maneira de calcular o incremento em floresta tropical não muda daquele 

utilizado em florestas plantadas, o diferencial está apenas na definição do período, sendo o 

valor do incremento do primeiro ano após a exploração, o ponto de partida para obtenção dos 

demais incrementos, ou seja, a expressão aplicada será a diferença do segundo ano de 



 

medição pelo primeiro ano de medição, servindo de base para o cálculo dos demais 

incrementos, expressa da seguinte maneira: 

 

inicialfinalperíodo C - C  ICA =  

 

Onde: ICAperíodo – crescimento obtido durante períodos pré-determinados; Cfinal – 

crescimento no final do ano corrente; Cinicial – crescimento no início do ano corrente. 

 

4.3.4.2 Incremento Corrente Anualizado (ICAA) 

 

De posse do ICAperíodo utilizando o incremento base, ou seja, o incremento da 

diferença do segundo ano pelo primeiro ano, é possível, obter um incremento que pode ser 

definido como Incremento Corrente Anualizado (ICAA), pois utiliza os primeiros valores do 

ICAperíodo inicial mais o ICA do ano seguinte e assim sucessivamente, de acordo com as 

seguintes expressões: 

 

seguinteinicialinicial ICA  ICA  ICAA 1) +=  

seguinteinicial ICA  ICAA ICAA  2) +=  

 

Onde: ICAinicial – incremento base do ano corrente; ICAseguinte – incremento do ano 

seguinte. 

 

4.3.4.3 Incremento Médio Anual (IMAperíodo) 

 

Como o período de monitoramento é um fator determinante na obtenção do 

incremento em floresta tropical, o incremento médio anual (IMA) deve levar em 

consideração, o valor obtido do ICAA em cada ano, dividindo-o pelo tempo de 

monitoramento, expressa da seguinte maneira: 

 

TempoICAA /   IMAperíodo =  

 

Onde: ICAA – é o incremento corrente anualizado do período; Tempo – é o período de 

tempo considerado. 



 

Os ICA’s e IMA’s foram calculados para área basal, volume e biomassa. O período 

inicial no cálculo dos ICA’s e IMA’s dos tratamentos de corte foram feitos a partir do 

momento de reação da floresta, quando efetivamente a floresta residual começou a responder 

positivamente à exploração florestal. 

Essas informações foram distribuídas em três classes diamétricas: classe 1 – 10 ≤ DAP 

< 25 (estoque potencial), classe 2 - 25 ≤ DAP < 50 (estoque futuro) e classe 3 árvores com 

DAP ≥ 50 cm (estoque atual), tanto para EL como para TOT. 

 

4.3.4.4 Incremento Periódico Anual (IPA) 

 

Por último, o incremento periódico anual (IPA) que estima o valor do incremento, 

durante o período total estudado, obtido por meio da seguinte expressão: 

 

 totalTempo / IMA IPA ∑=  

 

Onde: IMA – somatória de todos os IMA’s do período; Tempo total– período total 

observado. 

 

4.3.5 Recrutamento e Mortalidade 

 

Árvores que entraram para a primeira classe medida (recrutamento), com DAP ≥ 10 

cm, e que morreram ao longo do período de observação (mortalidade). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Resultados e Discussão 

5.1 Resultados Relevantes 

 

Por meio das análises realizadas nesse estudo, os resultados considerados relevantes 

aos tomadores de decisão foram: 

● A duração média do inventário nesse estudo ficou em torno de 15 dias, considerando 

as 15 parcelas permanentes do Projeto BIONTE, ou seja, uma parcela por dia de trabalho. O 

custo estimado por parcela avaliando os custos de pessoal (funcionários públicos) ficou em 

torno de R$ 780,11 multiplicando esse custo pelas 15 parcelas permanentes, o custo total para 

a remedição anual nesse experimento foi de R$ 11.701,65. Considerando os últimos seis anos, 

os custos estimados indicam que foram gastos cerca de R$ 70.200,00 no monitoramento das 

parcelas permanentes. Esses valores são considerados inferiores aos custos mensais de 

inventário florestal comercial, em áreas não pertencentes ao INPA (Silva, 2007).  

● Os resultados para as variáveis: número de árvores, área basal, volume e biomassa, 

durante o período estudado, monstram que a floresta remanescente de uma exploração seletiva 

de madeira, começou a responder de forma positiva a aplicação das diferentes intensidades de 

corte, a partir do quarto ano após a intervenção (1991). Esses resultados indicam que a 

floresta está funcionando como sumidouro de carbono, ou seja, retira CO2 da atmosfera 

estocando-o na biomassa das árvores. 

● As espécies comerciais listadas que mais se destacaram sob o ponto de vista 

estrutural e dimensional (incremento, abundância e distribuição), foram: Eschweilera 

coriacea (DC.) S.A. Mori (Mata mata amarelo), Protium apiculatum Swart (Breu vermelho), 

Scleronema micranthum Ducke (Cardeiro), Minquartia guianensis Aubl. (Acariquara roxa), 

Dinizia excelsa Ducke (Angelim pedra), Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. 

(Tachi vermelho), Goupia glabra Aubl. (Cupiúba), Ocotea nigrescens Vicentini (Louro preto) 

e Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes (Angelim rajado) na abundância das 

classes inferiores. Destacando, principalmente as espécies Eschweilera coriacea (DC.) S.A. 

Mori (Mata mata amarelo), Protium apiculatum Swart (Breu vermelho), Scleronema 

micranthum Ducke (Cardeiro) que poderão no futuro poderão ser as espécies mais 

comercializadas na região, em função da sua abundância e distribuição principalmente entre 

as classes de regeneração (10 < DAP ≤ 20) e classe de estoque futuro (20 < DAP ≤ 50). 

  



 

● Em florestas tropicais da Amazônia Central, o incremento corrente anual (ICAperíodo) 

versus o incremento médio anual (IMAperíodo) apresentam comportamento positivo. 

Entretanto, esse comportamento não tem um padrão de crescimento definido em cada nível de 

redução de área basal aplicado, sendo provavelmente influenciado por fatores internos ou 

externos o que dificulta a aplicação de tratamentos silviculturais e a definição do ciclo de 

corte. 

● Levando em consideração o comportamento linear do incremento médio anual 

dentro do período estudado, o tempo necessário para que as florestas remanescentes 

apresentem de volta os estoques em volume comercial semelhante aos estoques da floresta 

original, serão, respectivamente de 30, 52 e 58 anos, para os tratamentos T2 (intensidade 

intermediária de exploração), T3 (intensidade pesada de exploração) e T1 (intensidade leve de 

exploração). 

● Considerando apenas as espécies comerciais listadas com DAP ≥ 50 cm, as 

estimativas para reposição do estoque em volume comercial nos tratamentos de corte foram: 

T2 com o retorno ao volume original em 2023, ou 36 anos, T1 com estimativas para 2086, 99 

anos e T3 com estimativa para 2503, ou 516 anos. 

● Nesse estudo, dentro do período estudado, verifica-se que o tratamento T2 com nível 

de intensidade médio de exploração, apesar de apresentar um menor volume comercial no 

início do período de observação, vem se destacando com os melhores resultados em relação 

aos incrementos. O que possibilita afirmar que a redução de 50% em área basal de espécies 

comerciais nesse estudo está mantendo a sustentabilidade da floresta e a continuidade dos 

benefícios ecológicos, econômicos e sociais por ela proporcionados. Este percentual além de 

manter a sustentabilidade da floresta, esta dentro do intervalo de tempo determinado pela 

legislação florestal vigente que determina um ciclo de corte inicial de 35 anos para Planos de 

Manejo Florestal Pleno. 

● A cadeia de transição probabilística de Markov, foi utilizada para fazer projeção 

sobre os números de árvores projetados em comparação aos números de árvores observadas 

em diferentes períodos. Neste contexto, essa ferramenta mostrou eficiência na projeção da 

dinâmica da floresta manejada principalmente nos tratamentos T2 e T3 em períodos de 5 em 5 

anos, aonde apresentaram os melhores resultados. 

● A dinâmica da floresta manejada foi mais favorecida pelo ingresso de novos 

indivíduos do que pela mortalidade, principalmente no período de 1999-2002, onde o T2 

apresentou o melhor desempenho, ou seja, o manejo florestal utilizado nesse estudo foi o da 



 

regeneração natural, que propõe a sustentabilidade da produção de madeira, sem a aplicação 

de tratamentos silviculturais. 

 

5.2 Composição florística 

 

Genericamente, é apresentada no anexo 1, a lista de espécies arbóreas inventariadas na 

floresta de terra firme manejada experimentalmente, em ordem alfabética de família botânica, 

nome científico, nome comum, tratamento de ocorrência e grupo de uso. 

Sob o ponto de vista quantitativo é apresentada na tabela 2, a composição florística 

antes da exploração florestal e sua condição atual em cada tratamento. 

 
Tabela 2 – Dinâmica da composição florística, antes da exploração e sua condição atual em cada tratamento, 

presente em 12 ha de uma floresta de terra firme manejada experimentalmente na região de 
Manaus (AM). Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de exploração (redução de 
25% de área basal das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade média de exploração 
(redução de 50% de área basal das espécies comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de 
exploração (redução de 75% de área basal das espécies comerciais listadas); antes – antes da 
exploração e após – condição atual. 

 

Composição 

Tratamentos 
T0 T1 (25%) T2 (50%) T3 (75%) 

Antes Após Antes Após Antes Após Antes Após 
Número de árvores 1875 1875 1864 1998 1824 1882 1802 2005 
Número de famílias 50 50 50 51 48 50 49 50 
Número de espécies 244 264 275 286 256 278 243 263 

 

A análise descritiva indica que em relação ao número de árvores e espécies nos 

tratamentos manejados ocorreu ao longo do período estudado, um aumento na abundância de 

indivíduos arbóreos, favorecida possivelmente pela aplicação dos tratamentos de corte que, 

conseqüentemente elevaram o número de espécies em cada tratamento analisado, inclusive na 

parcela testemunha, apesar de pertencerem a um mesmo ecossistema. Por outro lado às 

famílias botânicas permaneceram praticamente as mesmas do início do monitoramento 

(Higuchi, et al., 1985). Esses resultados indicam que, semelhante ao que acontece em outras 

áreas da Amazônia (Lima Filho, 1995; Oliveira, 1997 e Pinto et al., 2003), a composição 

florística da área também é bastante variável. 

Um fator que pode ser responsável por essa variação no número de táxons por unidade 

de área, em regiões distintas da Amazônia, acontece quando o objetivo do inventário florestal 

é direcionado para a produção de madeira, ou seja, apenas o nome vulgar é levado em 



 

consideração, já que a identificação a um nível específico é necessária à coleta do material, a 

qual demanda tempo e não é muitas das vezes, economicamente viável. 

Nesse estudo, é importante destacar que as atividades de exploração florestal 

reduziram principalmente o número de indivíduos das maiores classes de diâmetro (DAP ≥ 50 

cm). Isso concorda em parte com o mencionado por Souza et al. (1998), que destacam que a 

exploração de madeira em um sistema de manejo sustentável diminui o número de árvores 

dentro de uma população, porém, isto não significa que exista perda de variabilidade, pois a 

variação genética não é medida somente pelo número de árvores dentro de uma população. 

Esses autores afirmam que é necessário conhecer a estrutura da população de cada espécie, 

seus mecanismos de reprodução e propagação e seu padrão de distribuição espacial e 

temporal.  

Sob o ponto de vista estrutural, as espécies comerciais listadas que mais se 

destacaram, em termos de abundância, dominância, volume e biomassa, por meio da 

aplicação do índice de importância (INDI) aplicado nesse estudo foram: 

● Tratamento testemunha (controle): Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori (Mata 

mata amarelo), Protium apiculatum Swart (Breu vermelho), Scleronema micranthum Ducke 

(Cardeiro), Minquartia guianensis Aubl. (Acariquara roxa), Dimorphandra coccinea Ducke 

(Faveira parkia), Qualea paraensis Ducke (Mandioqueira), Corythophora sp. (Castanha 

jacaré), Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. (Tachi vermelho). Com 

representantes em todas as classes de diâmetro. 

● Tratamento de intensidade leve (T1) – No inventário pré-exploratório, realizado em 

1986, as espécies comerciais listadas que se destacaram por meio do índice de importância 

(INDI) dentro do povoamento, foram: Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori (Mata mata 

amarelo), Dinizia excelsa Ducke (Angelim pedra), Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi 

& Herend. (Tachi vermelho), Scleronema micranthum Ducke (Cardeiro), Minquartia 

guianensis Aubl. (Acariquara roxa). Logo após a exploração, apareceram Protium apiculatum 

Swart (Breu vermelho) e Brosimum rubescens Taub. (Pau rainha). Entretanto, das 35 árvores 

comerciais existentes antes da exploração sobraram apenas 9 na classe 3 com DAP ≥ 50 cm 

dentre elas destacaram-se: Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. (Tachi 

vermelho), Minquartia guianensis Aubl. (Acariquara roxa), Aiouea cf. grandifolia van der 

Werff (Louro branco), Mezilaurus sp. (Itaúba preta) e Lecythis sp. (Castanha jarana).  

Em termos de importância, o comportamento das espécies comerciais listadas 

praticamente se repetiu ao longo dos anos, permanecendo as mesmas espécies do inventário 

pré e pós-exploratório, ou seja, por ordem de importância: Eschweilera coriacea (DC.) S.A. 



 

Mori (Mata mata amarelo) e Protium apiculatum Swart (Breu vermelho), apesar de 

abundantes não apresentaram árvores na classe 3, com DAP ≥ 50 cm, com representantes 

apenas nas classes de regeneração (10 < DAP ≤ 20) e estoque futuro (20 < DAP ≤ 50), 

Minquartia guianensis Aubl. (Acariquara roxa), com 2 árvores na classe 3, Scleronema 

micranthum Ducke (Cardeiro), Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. (Tachi 

vermelho) e Brosimum rubescens Taub. (Pau rainha), com 1 árvore na classe 3, 

respectivamente, porém, com árvores nas classes de regeneração e estoque futuro.  

Em posição intermediária por ordem de valor de importância, encontram-se as 

espécies: Vouacapoua pallidior (Acapu), Swartzia corrugata (Coração de negro), Aniba 

hostemanniana (Louro pirarucu) e Caryocar glabrum (Piquiarana), com a maioria de seus 

indivíduos arbóreos na classe de regeneração (10 ≤ DAP < 20). Por outro lado, as espécies 

Dialium guianense (Jutaí mirim), Aniba sp. (Louro chumbo), Sextonia rubra (Louro gamela) 

são as que mais preocupam, pois apresentam pouca densidade e baixa regeneração. Além 

disso, os indivíduos da espécie comercial explorada em 1987, Dinizia excelsa Ducke 

(Angelim pedra), não aparecem mais na lista de espécies nesse tratamento. 

● Tratamento de intensidade média T2 – Nesse levantamento, as espécies comerciais 

listadas que se destacaram antes da exploração, por meio do índice de importância, com DAP 

≥ 50 cm foram: Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori (Mata mata amarelo) e Tachigali 

chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. (Tachi vermelho) com 3 representantes, Goupia 

glabra Aubl. (Cupiúba) com 2 representantes. As demais espécies, Protium apiculatum Swart 

(Breu vermelho), Scleronema micranthum Ducke (Cardeiro) e Zygia racemosa (Ducke) 

Barneby & J.W.Grimes (Angelim rajado), destacaram-se pela abundância apenas nas classes 

inferiores. Além disso, Brosimum rubescens Taub. (Pau rainha) e Ocotea nigrescens Vicentini 

(Louro preto) mereceram destaque nos primeiros inventários após a exploração. Por outro 

lado, de um total de 28 árvores comercialmente exploráveis, com DAP ≥ 50 cm, 

permaneceram na área apenas 4, dentre elas, destacam-se: Eschweilera coriacea (DC.) S.A. 

Mori (Mata mata amarelo), Dinizia excelsa Ducke (Angelim pedra), Virola minutiflora Ducke 

(Ucuúba branca) e Aniba canelilla (Kunth.) Mez (Preciosa), cada uma com 1 representante, 

respectivamente. 

O comportamento das espécies comerciais listadas ao longo dos anos também foi 

semelhante ao observado no tratamento T1, ou seja, não houve uma mudança radical em 

relação à composição florística dessas espécies, onde por meio do índice de importância, 

destacam-se: Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori (Mata mata amarelo) e Tachigali 

chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. (Tachi vermelho) com 2 representantes na classe 



 

3, Protium apiculatum Swart (Breu vermelho), Scleronema micranthum Ducke (Cardeiro), 

Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes (Angelim rajado), Ocotea nigrescens 

Vicentini (Louro preto) e Minquartia guianensis Aubl. (Acariquara roxa) com 1 representante 

na classe 3, respectivamente e Brosimum rubescens Taub. (Pau rainha) apenas com 

abundância nas classes inferiores.  

Além disso, apesar de ter as árvores com DAP ≥ 50 cm exploradas, a espécie Goupia 

glabra Aubl. (Cupiúba) vem apresentando árvores nas classes de regeneração e estoque 

futuro, indicando em parte uma distribuição superior ao que foi explorado, principalmente na 

classe de estoque futuro, ou seja, árvores com 20 < DAP ≤ 50. Vale ressaltar que, as espécies 

comerciais listadas Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori (Mata mata amarelo), Protium 

apiculatum Swart (Breu vermelho), Scleronema micranthum Ducke (Cardeiro), Zygia 

racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes (Angelim rajado), Ocotea nigrescens Vicentini 

(Louro preto) e Minquartia guianensis Aubl. (Acariquara roxa), também vem apresentando 

indivíduos nas classes de regeneração (10 < DAP ≤ 20) e estoque futuro (20 < DAP ≤ 50). 

As espécies que ficaram em uma posição intermediária, considerando o índice de valor 

de importância, foram: Aiouea cf. grandifolia (Louro branco), Manilkara bidentata 

(Massaranduba), Simarouba amara (Marupá) e Brosimum acutifolium Huber ssp. Interjectum 

(Muiratinga) com distribuição diamétrica em (J-invertido) com a maioria de seus indivíduos 

arbóreos na classe de regeneração (10 ≤ DAP < 20). Por outro lado, as espécies: Swartzia 

corrugata (Coração de negro), Ocotea sp. (Louro inhamuí), Iryanthera coriaceae (Ucuúba) e 

Parkia pendula (Visgueiro), são as que merecem maior atenção por conta da baixa densidade 

de indivíduos e ausência de regeneração natural. 

● Tratamento de intensidade pesada T3 – nesse tratamento a composição florística não 

diferiu muito dos outros tratamentos, a única espécie comercial listada que foi explorada 

(DAP ≥ 50 cm) e tinha um grau de importância antes da exploração era a Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers. ssp. Glabrum (Piquiarana), as demais foram praticamente às mesmas dos outros 

tratamentos, onde por meio do índice de importância, destacaram-se: Eschweilera coriacea 

(DC.) S.A. Mori (Mata mata amarelo), Protium apiculatum Swart (Breu vermelho), Goupia 

glabra Aubl. (Cupiúba), Scleronema micranthum Ducke (Cardeiro), Ocotea nigrescens 

Vicentini (Louro preto) e Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. (Tachi 

vermelho). Com posterior destaque para Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 

(Angelim rajado) na abundância das classes inferiores. 

Essas espécies, juntamente com outras espécies comerciais listadas de menor índice de 

importância totalizaram 33 árvores no inventário pré-exploratório, dessas 33, apenas 5 



 

permaneceram no tratamento aplicado, ou seja, 85% das árvores com DAP ≥ 50 cm foram 

exploradas. Dentre as remanescentes, destaca-se pelo índice de importância, a espécie Goupia 

glabra Aubl. (Cupiúba) com 1 representante na classe 3, acompanhados por Minquartia 

guianensis Aubl. (Acariquara roxa) com 2 indivíduos na classe 3, Cariniana micrantha Ducke 

(Castanha de macaco) e Anacardium spruceanum Benth. ex Engl. (Cajuí), com 1 indivíduo, 

respectivamente. Vale ressaltar que atualmente, as espécies Virola minutiflora Ducke 

(Ucuúba branca) e Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. (Tachi vermelho), 

também apresentam representantes na classe de diâmetro 3. 

Ao longo das remedições, sob o ponto de vista da abundância, dominância, volume e 

biomassa, por meio da aplicação do índice de importância das espécies, sempre estiveram 

presentes entre as 20 principais espécies do povoamento, árvores como: Eschweilera coriacea 

(DC.) S.A. Mori (Mata mata amarelo), Protium apiculatum Swart (Breu vermelho), 

Scleronema micranthum Ducke (Cardeiro) e Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 

(Angelim rajado). 

Por outro lado, apesar de ter as árvores com DAP ≥ 50 cm exploradas, a espécie 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. ssp. Glabrum (Piquiarana) ao longo das remedições vem 

apresentando de forma eqüitativa, indivíduos nas classes de regeneração (10 < DAP ≤ 20) e 

estoque futuro (20 < DAP ≤ 50). Vale ressaltar que, as demais espécies comerciais listadas 

apresentadas nesses resultados também estão distribuídas de forma balanceada nas demais 

classes de diâmetro. 

 

5.2.1 Diversidade de espécies 

 

A diversidade das espécies arbóreas, considerando as árvores com DAP ≥ 10 cm, 

foram estimadas pelo emprego do índice de diversidade florística de Shannon-Weaver (H’) e 

pelo índice de equabilidade de Pielou (E), cujos resultados são apresentados na tabela 3. 

Nesse contexto, quanto maior for o valor de H’maior será a diversidade florística da 

população em estudo e o valor do índice de equabilidade de Pielou (E) deve variar de 0 a 1, 

sendo que, para valores próximos de 1, indica que há igualdade de abundância entre as 

espécies em uma determinada área. 

 

 

 

 



 

Tabela 3 – Valores médios dos índices de diversidade florística aplicados em uma floresta de terra firme 
manejada experimentalmente. Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de exploração 
(redução de 25% de área basal das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade média de 
exploração (redução de 50% de área basal das espécies comerciais listadas); T3 – intensidade 
pesada de exploração (redução de 75% de área basal das espécies comerciais listadas). 

 

Índices de Diversidade de Espécies 

Tratamentos 
Testemunha T1 - Leve 

(25%) 
T2 - Média 

(50%) 
T3 – Pesada 

(75%) 
Índice de diversidade de Shannon-Weaver (H') 4,81 4,94 4,89 4,76 

Índice de equabilidade de Pielou (E) 0,87 0,88 0,88 0,87 
 

Considerando o valor médio deste índice entre os tratamentos (4,85), os resultados 

apontam para uma alta diversidade florística, superior a outros trabalhos realizados em áreas 

,exploradas da região Amazônica (Silva, 2004; Oliveira, 2005; Azevedo et al, 2006b) (Tabela 

3). Ao mesmo tempo, que aplicação do índice de equabilidade (E) aponta resultados 

semelhantes aos valores obtidos por Vieira (2003) e Azevedo et al. (2006b), sugerindo uma 

maior concentração de indivíduos entre poucas espécies. 

Neste contexto, a dinâmica do índice de Shannon mostra por meio da figura 5, que a 

diversidade de espécies ao longo do período estudado foi maior no tratamento T1 (intensidade 

leve), seguida pelo T2 (intensidade média), T0 (testemunha) e T3 (intensidade pesada). A 

diversidade apresentou uma discreta diminuição somente após a exploração, mantendo-se 

praticamente estável ao longo do período estudado. 
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Figura 5 - Panorama da diversidade ao longo do período estudado obtido por meio do índice de diversidade 

de Shannon-Weaver (H’). 
Diante desses resultados, foi feita análise de variância com medidas repetidas (von 

Ende, 1993), considerando o índice de diversidade florística de Shannon-Weaver (H´) em 

relação aos tratamentos aplicados com o passar do tempo (tabelas 4 e 5). 

 



 

Tabela 4 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o índice de diversidade de Shannon-Weaver  
(H’) em relação aos tratamentos aplicados. 

 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 0,343 0,114 0,814 0,521 

Erro 8 1,125 0,141   

 

O resultado inicial da estatística F univariada indicou que entre os tratamentos, não 

existem diferenças significativas a um nível de significância de (p < 0,01) (p = 0,521) na 

diversidade medida pelo índice de Shannon-Weaver (H´), similar ao resultado do estudo feito 

por Oliveira (2005) na FLONA Tapajós (Tabela 4). Entretanto, quando medidas repetidas são 

tomadas em um mesmo indivíduo ou unidades experimentais é necessário levar em 

consideração a correção do F (von Ende, 1993) por meio dos fatores Greenhouse-Geisser (G-

G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada fonte de variação. Sendo assim, foram 

obtidos os seguintes resultados (Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Resultado da análise de variância de medidas repetidas para o índice de diversidade de Shannon-

Weaver (H’) entre os tratamentos manejados e a testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

Anos 16 0,102 0,006 11,925 0,000 0,001 0,000 

Anos * Trat 48 0,048 0,001 1,867 0,003 0,146 0,083 

Erro 128 0,068 0,001     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1282 
Huynh-Feldt:    0,2376 
 

Pela tabela 5 nota-se que a diversidade de espécies é altamente significativa ao nível 

de significância de 1% de probabilidade, (p < 0,01) em função do tempo, considerando a 

correção feita pelo fator (G-G) quando medidas repetidas são tomadas em um mesmo 

indivíduo. Por outro lado, na interação Anos * Tratamentos, o sinal é fraco (p = 0,146) para 

afirmar que a diversidade é influenciada pelos tratamentos com o passar do tempo. Em outras 

palavras, apesar de não terem sido encontradas diferenças estatísticas significativas entre os 

tratamentos, às mudanças ocorridas ao longo do tempo e o efeito da exploração sobre a 

composição foi diferente em cada área. 

 

 

 

 



 

5.3 Número de árvores 

5.3.1 Todas as espécies 

 

Considerando o experimento antes da exploração foi realizada uma análise de 

variância (ANOVA), para verificar se havia diferença estatística em relação ao número de 

árvores no primeiro ano do experimento. De acordo com a tabela 6, o número de árvores antes 

da exploração nos tratamentos aplicados e na testemunha, indicaram os seguintes resultados. 

 
Tabela 6 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o número total de árvores.ha-1 entre os 

tratamentos manejados e a testemunha antes da exploração (1986). 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 1164,917 388,306 0,119 0,946 

Erro 8 26115,333 3264,417   

   

Os resultados apresentados na tabela 6 sobre as condições da floresta primária com 

relação ao número de árvores antes da exploração indicaram que as evidências são fracas 

(p=0,946); (p < 0,01) para afirmar que há diferenças estatísticas entre os tratamentos 

manejados e a testemunha, ou seja, em condições naturais sem intervenção antrópica, a 

floresta pode ser considerada sob o ponto de vista estatístico igual. 

Por outro lado, considerando a análise descritiva, do número médio de árvores.ha-

1.ano-1 , ao longo do tempo, observou-se que após o período da exploração (87/88) o número 

médio de árvores.ha-1.ano-1 considerando a floresta remanescente foram reduzidas em todos os 

tratamentos manejados (tabela 7). 

Essa redução foi mais evidente no tratamento (T3) nível de exploração com 

intensidade pesada, com aproximadamente (21%), seguida do T1 (nível de exploração leve) e 

T2 (nível de exploração médio), com redução de 17% nos dois tratamentos respectivamente. 

Esses resultados corroboram com a conclusão de Dekker & De Graff (2003) que estudaram 

uma floresta manejada durante 20 anos no Suriname, aplicando três níveis de exploração 

seguidos de tratamentos silviculturais, indicando que o nível de intensidade de exploração 

mais pesada favorece a ocorrência de maiores distúrbios na floresta seguida de uma menor 

recuperação da abundância. 

 

 

 



 

Tabela 7 – Dinâmica do número médio de árvores total.ha-1 em cada tratamento em uma amostra de 12 
hectares na Estação Experimental de Silvicultura Tropical do INPA (ZF2). Onde: T0 – parcela 
controle; T1 – intensidade leve de exploração (redução de 25% de área basal das espécies 
comerciais listadas); T2 – intensidade média de exploração (redução de 50% de área basal das 
espécies comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de exploração (redução de 75% de área 
basal das espécies comerciais listadas) e * - ano da exploração. 

 

Anos Tratamentos
 T0 T1 T2 T3 

1986 625 621 608 601 
87/88* 637 518 505 475 
1990 636 513 491 468 
1991 636 515 498 479 
1992 639 522 510 488 
1993 642 535 527 518 
1994 638 522 521 512 
1995 639 550 552 541 
1996 637 558 555 551 
1997 636 589 578 593 
1998 632 592 579 596 
1999 629 595 580 599 
2000 633 617 594 619 
2001 633 642 605 637 
2002 636 669 627 666 
2003 633 671 631 673 
2004 632 669 632 676 
2005 625 666 627 668 

           

 

No entanto, como foi observado por Higuchi et al. (1997), a partir do quarto ano após 

a exploração (1991), a floresta que passou pela aplicação dos tratamentos de corte inicia um 

processo de recuperação no número de árvores, favorecendo a introdução de novos indivíduos 

na área de estudo. Nesse contexto, o tratamento manejado que apresentou maior abundância 

por hectare foi o (T1), nível de intensidade leve, com 515 árv. ha-1, com cerca de 7%, ou o 

equivalente a 36 árv.ha-1 a mais que a área menos abundante (T3) nível de intensidade pesada, 

com 479 árv.ha -1. 

Entretanto, observa-se que após doze anos da exploração (1999) o tratamento T3 

apresentou um número de árvores.ha-1 próximo ao valor encontrado na floresta antes da 

exploração (Tabela 7). Esse resultado positivo pode estar associado à intensidade de 

exploração aplicada nessa floresta, proporcionando uma maior abertura do dossel, que ao 

longo dos anos favoreceu o aumento na disponibilidade de luz possibilitando o ingresso de 

novos indivíduos (árvores) no povoamento. Esse efeito também foi observado nos tratamentos 



 

T1 e T2 em 2001 e 2002, respectivamente, quando o número de árvores.ha-1 superou os 

valores encontrados antes da exploração. 

Dessa forma, por meio de análise descritiva, durante o período de observação (1991-

2005) a exploração associada com a redução de área basal de espécies comerciais listadas, 

favoreceu o aumento do número de árvores.ha-1 em todos os tratamentos, principalmente no 

T3 e T1 que superaram o estoque de árvores original em 11% e 7%, respectivamente. No 

entanto, é importante destacar que quantidade, não é um referencial adequado para predizer 

um próximo ciclo de corte, é importante verificar a qualidade e o comportamento ecológico 

dessas espécies para inferir sobre o ciclo de corte. 

Nesse cenário, utilizando-se da estatística experimental, foi realizada análise de 

variância (ANOVA), com medidas repetidas no tempo, entre e dentro dos tratamentos 

(Tabelas 8 e 9), para verificar se os tratamentos de corte exercem influência sobre o número 

de árvores total, cujos resultados são apresentados nas tabelas abaixo. 

 
Tabela 8 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o número de árvores total.ha-1 entre os 

tratamentos manejados e a testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 144124,420 48041,473 1,594 0,266 

Erro 8 241136,870 30142,109   

 

Considerando os níveis de significância (p < 0,01 e p < 0,05), o resultado observado 

para o número de árvores total.ha-1 (Tabela 9) indicam que não existem diferenças 

significativas entre os tratamentos (p = 0,226). Entretanto, quando medidas repetidas são 

tomadas em um mesmo indivíduo ou unidades experimentais é necessário levar em 

consideração a correção do F (von Ende, 1993) por meio dos fatores Greenhouse-Geisser (G-

G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada fonte de variação. Sendo assim, foram 

obtidos os seguintes resultados (Tabela 9). 
Tabela 9 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para número de árvores total.ha-1 com medidas 

repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

Anos 17 407510,297 23971,194 90,415 0,000 0,000 0,000 

Anos * Tratamentos 51 173692,392 3405,733 12,846 0,000 0,000 0,000 

Erro 136 36056,796 265,124     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1424 
Huynh-Feldt:    0,2851 

 



 

Quando o valor de G-G é menor do que H-F, o G-G tende a ser mais conservador do 

que H-F, por essa razão é mais seguro fazer inferências com base em G-G (0,1424) descrito 

na tabela 10 que contém a análise de variância de medidas repetidas entre os tratamentos. 

Dessa forma, considerando o menor índice para fazer inferências sobre medidas 

repetidas (G-G) e os níveis de significância tradicionais de (p < 0,01) e (p < 0,05), os 

resultados indicaram que a variação do número de árvores total.ha-1 é altamente significativa 

em função do tempo “Anos” (p = 0,000) e na interação dos Anos * Tratamentos (p = 0,000), 

ou seja, as evidências são fortes suficientes para afirmar que o número de árvores total.ha-1 

varia de acordo com os tratamentos de corte e com o passar do tempo. 

Esse resultado difere dos estudos realizados por (Oliveira, 2005) e (Silva, 2004) que 

utilizou métodos de exploração convencional e exploração de impacto reduzido, concluiu que 

não existem diferenças significativas entre os tratamentos e a testemunha. E coincide em parte 

com o estudo feito por (Azevedo et al., 2006a), que observaram que a variação do número de 

árvores foi significativa apenas em função do tempo. 

 

5.3.2 Espécies comerciais listadas 

 

As estimativas para o número médio de árvores por hectare dentro de cada tratamento 

ao longo dos anos para as espécies comerciais listadas são apresentadas na tabela 10. Pela 

tabela 10, o número de árvores de espécies comerciais listadas segue a mesma tendência do 

que foi observado para as estimativas totais, indicando que o tratamento que sofreu maior 

redução foi o T3 com aproximadamente (24%) seguido pelo T1 e T2 com redução de 19% e 

18%, respectivamente. Como foi mencionado anteriormente, o principal motivo dessa redução 

pode estar relacionado com os níveis de intensidade de exploração executados nesse 

experimento, ou seja, os resultados apontam que quanto mais intensa é a exploração, maior é 

a redução em abundância. 

Por outro lado, ao longo dos anos o valor médio do número de árvores das espécies 

comerciais listadas, destaca que o tratamento T3 vem apresentando um número de árvores 

superior ao observado nos outros tratamentos ao longo do período de observação. No entanto, 

em todos os tratamentos manejados o número de árvores de espécies comercial.ha-1 ainda não 

alcançou o estoque inicial de cada tratamento, sugerindo cautela para fazer o prognóstico 

sobre o ciclo de corte. Essa afirmação difere do resultado obtido por Oliveira (2005), que 

estudou o efeito da exploração da madeira na dinâmica da vegetação de uma área de 136 

hectares na Floresta Nacional do Tapajós (FLONA/Tapajós), onde cinco anos após a 



 

exploração de madeira verificou que o número de árvores de espécies comerciais listadas 

superou o valor encontrado na floresta original. 

 
Tabela 10 - Dinâmica do número médio de árvores.ha-1 de espécies comerciais listadas em cada tratamento, 

na Estação Experimental de Silvicultura Tropical do INPA (ZF2). Onde: T0 – parcela controle; 
T1 – intensidade leve de exploração (redução de 25% de área basal das espécies comerciais 
listadas); T2 – intensidade média de exploração (redução de 50% de área basal das espécies 
comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de exploração (redução de 75% de área basal das 
espécies comerciais listadas) e * ano da exploração. 

 

Anos Tratamentos 
 T0 T1 T2 T3 

1986 216 205 201 208 
87/88* 220 167 166 159 
1990 220 168 158 158 
1991 219 169 160 163 
1992 221 171 164 167 
1993 223 174 167 174 
1994 221 171 165 172 
1995 221 173 167 174 
1996 222 175 167 177 
1997 221 179 170 182 
1998 220 177 170 182 
1999 219 175 169 183 
2000 221 177 172 183 
2001 220 180 176 189 
2002 222 185 184 193 
2003 220 187 184 194 
2004 220 185 186 193 
2005 218 184 185 191 

 

 

Nesse contexto, também foi realizada estatística por meio de análise de variância 

(ANOVA), com medidas repetidas no tempo, entre e dentro dos tratamentos. Nas tabelas 11 e 

12 são apresentados os resultados da ANOVA para o número de árvores comercial.ha-1 entre 

os tratamentos manejados e a testemunha. 

 
Tabela 11 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o número de árvores comercial .ha-1 de entre os 

tratamentos manejados e a testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 71038,528 23679,509 7,004 0,013 

Erro 8 27046,065 3380,758   

 



 

De acordo com a tabela 11 os resultados da ANOVA para o número de árvores 

comercial.ha-1, considerando o valor de F não corrigido, os sinais são fortes (p < 0,05) (p = 

0,013) enfatizando que são estatisticamente diferentes. Nesse caso, também é necessário levar 

em consideração à correção do F (von Ende, 1993) por meio dos fatores Greenhouse-Geisser 

(G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada fonte de variação quando medidas 

repetidas são tomadas em um mesmo indivíduo ou unidades experimentais. Sendo assim, 

foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 12). 

 
Tabela 12 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para número de árvores ha-1 de espécies comerciais 

listadas com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

Anos 17 13590,481 799,440 36,900 0,000 0,000 0,000 

Anos * Tratamentos 51 6513,306 127,712 5,895 0,000 0,001 0,000 

Erro 136 2946,435 21,665     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1493 
Huynh-Feldt:    0,3063 

 

Os resultados obtidos para o número de espécies comerciais listadas foram 

semelhantes às estimativas totais, indicando por meio do fator de correção do F (G-G) que a 

variação do número de árvores comercial. ha-1 também é altamente significativa em função do 

tempo “Anos” (p = 0,000) e em função da interação dos Anos * Tratamentos (p = 0,001), ou 

seja, as evidências são fortes suficientes para afirmar que o número de árvores.ha-1 varia de 

acordo com os tratamentos de corte com o passar do tempo. Os resultados observados neste 

estudo assemelham-se aos resultados obtidos por Oliveira (2005) que encontrou diferenças 

estatísticas, vinte e um anos após a exploração, quando as médias dos tratamentos mais 

pesados, foram iguais entre si e estatisticamente superiores aos demais tratamentos e diferente 

em parte ao estudo feito por Azevedo et al. (2006a), onde por meio de ANOVA com medidas 

repetidas detectou diferenças significativas somente em função do tempo. 

 

5.4 Área Basal 

5.4.1 Todas as espécies 

 

Como eram esperados, os resultados da tabela 13 indicam que a redução de área 

basal.ha-1 nos tratamentos sob manejo foi mais pronunciada no T3 (26,7%), seguida pelo T1 e 

T2, com reduções de 20% e 19,4%, respectivamente. 



 

Tabela 13 – Dinâmica da área basal média de todas as espécies dentro de cada tratamento aplicado no 
experimento em cada ano de medição. Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de 
exploração (redução de 25% de área basal das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade 
média de exploração (redução de 50% de área basal das espécies comerciais listadas); T3 – 
intensidade pesada de exploração (redução de 75% de área basal das espécies comerciais listadas) 
e * - ano da exploração. 

  

Anos Área basal (m2.ha-1.ano) 
 T0 T1 T2 T3 

1986 27,7 29,5 27,9 29,2 
   87/88* 28,1 23,5 22,5 21,4 

1990 28,4 23,6 21,9 21,3 
1991 28,5 23,8 22,3 21,5 
1992 28,9 24,0 22,7 21,8 
1993 29,1 24,6 23,3 22,4 
1994 29,3 24,6 23,5 22,7 
1995 29,7 25,2 24,3 23,5 
1996 29,7 25,7 24,6 24,0 
1997 29,9 26,0 25,0 24,8 
1998 30,0 26,3 25,0 25,0 
1999 30,1 26,7 25,0 25,1 
2000 30,3 27,1 25,5 25,3 
2001 30,3 27,7 25,9 25,9 
2002 30,5 28,2 26,3 26,4 
2003 30,5 28,5 26,7 26,8 
2004 30,5 28,9 27,2 27,1 
2005 30,4 29,3 27,7 27,1 

 

Observa-se que a partir de 1991, os sinais de recuperação em termos de área basal são 

mais evidentes com um aumento gradativo ao longo dos anos. Indicando que a capacidade de 

recuperação da floresta também foi favorável há um aumento na dominância dos indivíduos 

remanescentes. 

Em geral, nota-se que a exploração associada com a redução de área basal, favoreceu a 

recuperação da área basal.ha-1 em todos os tratamentos. Esse aumento foi estimulado pela 

maior entrada de luz na floresta, resultado da abertura do dossel ocasionado pela retirada das 

árvores comerciais, que acelerou o crescimento das árvores remanescentes e a entrada de 

novos indivíduos na comunidade.  

Considerando os resultados obtidos na tabela 13, os valores totais da diferença entre o 

incremento final e o incremento inicial em área basal, indicaram que a parcela testemunha 

(T0) apesar de permanecer intacta apresentou um incremento de 2,7 m2. ha-1, em 18 anos de 

medição. Por outro lado, o T3 entre os tratamentos manejados foi o que apresentou um melhor 

incremento com desempenho de 5,6 m2. ha-1 a partir de 1991, (15 anos de medição), seguido 

pelo T1 com 5,5 m2. ha-1 e T2 com 5,4 m2. ha-1. Quando comparados com outras regiões da 



 

Amazônia, esses valores são superiores aos observados por (D’Oliveira, 2006) na Floresta 

Estadual do Antimary no Estado do Acre e inferiores aos resultados obtidos por (Oliveira, 

2005) na FLONA do Tapajós, município de Belterra, Estado do Pará. Sendo assim, esses 

resultados indicam que, a floresta manejada da Amazônia Central encontra-se em um estágio 

intermediário de dominância, se sobrepondo às florestas manejadas do Estado do Acre e 

sendo dominadas pelas florestas manejadas do Estado do Pará.  

Apesar de permanecer intacta, a área testemunha (tabela 13), apresentou valores de 

área basal com um aumento ao longo dos anos, indicando que esta área também tem 

acumulado carbono na vegetação ao longo dos anos. 

 

5.4.2 Espécies comerciais listadas 

 

Em relação às espécies comerciais listadas é apresentado na figura 6 o valor de área 

basal para cada tratamento ao longo do período de observação. 
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Figura 6 - Dinâmica de área basal das espécies comerciais listadas em cada tratamento, na Estação 

Experimental de Silvicultura Tropical do INPA (ZF2). 
 

Por meio da figura 6, a área basal das espécies comerciais listadas, também seguiu a 

mesma disposição apresentada para as estimativas totais, onde o tratamento que sofreu a 

maior redução foi o T3 (48%), seguido do T1 e T2 com queda de 36% e 30%, 

respectivamente. Nesse caso, os valores percentuais de redução de área basal observado nesse 

estudo, são semelhantes ao intervalo percentual de redução de área basal estimado no estudo 

realizado por Oliveira (2005). 



 

Além disso, de acordo com os resultados obtidos anteriormente para o número total de 

árvores.ha-1, as espécies comerciais listadas também ainda não superaram o valor de área 

basal observado antes da exploração (Figura 6). 

A diferença observada é que para a variável área basal das espécies comerciais 

listadas, o tratamento T2 vem apresentando uma maior dominância quando comparados com 

os outros tratamentos de corte, diferente do que foi observado para o número médio de 

árvores das espécies comerciais listadas, onde o tratamento T3 mereceu destaque.  

Diante desses resultados, foram feitas análises estatísticas com o incremento em área 

basal entre e dentro dos tratamentos aplicados, para detectar possíveis diferenças entre todas 

as espécies e as espécies comerciais listadas ao longo do tempo. 

 

5.4.3 Incremento Corrente Anual (ICAperíodo) em área basal para todas as espécies 

 

Para saber se o incremento corrente anual (ICAperíodo) em área basal foi influenciado 

pelas diferentes intensidades de exploração, com o passar do tempo. Essas estimativas foram 

feitas por meio de análise de variância com medidas repetidas no tempo, entre e dentro dos 

tratamentos, distribuídas em três classes diamétricas: classe 1 - estoque potencial com árvores 

(10 ≤ DAP < 25), classe 2 - estoque futuro com árvores (25 ≤ DAP < 50) e classe 3 - estoque 

atual árvores com DAP ≥ 50 cm, tanto para todas as árvores (TOT) como para espécies 

comerciais listadas (EL) (Tabela 14). 

Os dados de incremento foram processados e analisados a partir do quarto ano após a 

extração de madeira, momento em que a floresta começou a reagir aos efeitos da exploração. 

Considerando a análise univariada e o nível de significância (p < 0,05), os resultados 

iniciais observados de incremento corrente anual (ICAperíodo) em área basal indicam que 

existem diferenças significativas entre os tratamentos (p = 0,026), às classes de diâmetro (p = 

0,012) e a interação tratamento e classes (p = 0,041), para todas as espécies.  

 
Tabela 14 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o incremento corrente anual (ICAperíodo) em área 

basal entre os tratamentos manejados e a testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 0,512 0,171 3,677 0,026 

Classe de diâmetro 2 0,495 0,247 5,328 0,012 

Tratamentos * Classes 6 0,736 0,123 2,643 0,041 

Erro 24 1,114 0,046   



 

Levando em consideração a correção do F (von Ende, 1993) por meio dos fatores 

Greenhouse-Geisser (G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada fonte de variação, 

quando medidas repetidas são tomadas em um mesmo indivíduo ou unidades experimentais. 

Quando o valor de G-G é menor do que H-F, o G-G tende a ser mais conservador do que H-F, 

por essa razão é mais seguro fazer inferências com base em G-G (0,4925) descrito na tabela 

15 que contém a análise de variância de medidas repetidas entre os tratamentos, classes de 

diâmetro, em função do tempo. 

 
Tabela 15 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para incremento corrente anual (ICAperíodo) em área 

basal com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

Incremento (ICAperíodo) 15 1,179 0,079 2,146 0,008 0,038 0,008 

ICAperíodo * Tratamentos 45 1,191 0,026 0,722 0,909 0,814 0,909 

ICAperíodo * Classes de diâmetro 30 1,406 0,047 1,279 0,153 0,220 0,153 

ICAperíodo * Tratamentos * Classes 90 2,877 0,032 0,872 0,781 0,698 0,781 

Erro 360 13,191 0,0,37     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,4925 
Huynh-Feldt:    1,0000 

 

Com base nas probabilidades apresentadas na tabela 15, considerando o menor índice 

para fazer inferências sobre medidas repetidas (G-G) e os níveis de significância tradicionais 

de (p < 0,01) e (p < 0,05), os resultados indicaram que a variação do ICAperíodo é significativa 

em função do tempo (p = 0,038) mesmo considerando o F não corrigido. Por outro lado, os 

sinais são fracos para afirmar que os incrementos em área basal são influenciados pelas 

interações, ICAperíodo * Trat (p = 0,814), ICAperíodo * Classes (p = 0,220) e ICAperíodo * Trat * 

Classes (p = 0,698), ou seja, as evidências não são fortes suficientes para afirmar que o 

ICAperíodo varia de acordo com os tratamentos de corte e as classes de diâmetro com o passar 

do tempo. 

 

5.4.4 Incremento Corrente Anual (ICAperíodo) em área basal para espécies comerciais 

listadas 

 

Considerando as espécies comerciais listadas, os resultados da análise de variância 

(ANOVA) com medidas repetidas, executada para verificar se as variações em ICA’s são 

devidas aos tratamentos, às classes de diâmetro, com o passar do tempo, são apresentadas nas 



 

tabelas 16 e 17. Essa análise foi realizada de acordo com a metodologia utilizada por (von 

Ende, 1993). 

Inicialmente, os resultados observados de incremento corrente anual (ICAperíodo) em 

área basal das espécies comerciais listadas (Tabela 16) indicaram que o sinal estatístico mais 

forte de significância foi detectado com a variável classe de diâmetro (p = 0,004). Entretanto, 

é necessário fazer a correção do F, por meio do fator (G-G) (Tabela 17). 
 

Tabela 16 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o incremento corrente anual (ICAperíodo) em área 
basal das espécies comerciais listadas entre os tratamentos manejados e a testemunha. 

 
Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 0,034 0,011 0,896 0,458 

Classe de diâmetro 2 0,170 0,085 6,833 0,004 

Tratamentos * Classes 6 0,137 0,023 1,826 0,136 

Erro 24 0,299 0,012   

 

 

Tabela 17 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para incremento corrente anual (ICAperíodo) em área 
basal das espécies comerciais listadas com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo 
com o tempo. 

 
Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

ICAperíodo 15 0,161 0,011 0,970 0,487 0,444 0,473 

ICAperíodo * Tratamentos 45 0,147 0,003 0,294 1,000 0,997 1,000 

ICAperíodo * Classes de diâmetro 30 0,441 0,015 1,324 0,123 0,218 0,158 

ICAperíodo * Tratamentos * Classes 90 1,003 0,011 1,004 0,477 0,472 0,476 

Erro 360 3,996 0,011     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,3693 
Huynh-Feldt:    0,7130 
 

 

De acordo com os resultados da tabela 17, os sinais de significância foram 

considerados fracos indicando que as variações em ICA’s em área basal das espécies 

comerciais listadas não sofrem influência do tempo e das interações, ou seja, não existem 

diferenças significativas no incremento corrente anual das espécies de interesse comercial 

com o passar do tempo. 

 

 

 



 

5.4.5 Incremento Médio Anual (IMAperíodo) em área basal para todas as espécies 

 

Nesse contexto, também foram realizadas análises de variância para verificar se as 

variações em incremento médio anual (IMAperíodo) são influenciadas pelos tratamentos 

manejados, pelas classes de diâmetro ao longo do período de avaliação (Tabela 18). 

É importante destacar que, nesse estudo, o IMAperíodo foi obtido por meio da divisão do 

incremento corrente anualizado (ICAA) sobre cada período de tempo observado. 

Considerando o nível de significância (p < 0,05), os resultados iniciais observados de 

incremento médio anual em área basal para todas as espécies (Tabela 18) indicam que existem 

diferenças significativas apenas entre as classes de diâmetro (p= 0,036).   

 
Tabela 18 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o incremento médio anual (IMAperíodo) em área 

basal das espécies comerciais listadas entre os tratamentos manejados e a testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 0,066 0,022 0,230 0,874 

Classe de diâmetro 2 0,734 0,367 3,816 0,036 

Tratamentos * Classes 6 0,889 0,148 1,541 0,208 

Erro 24 2,308 0,096   

 

Considerando a análise de variância (ANOVA) que utiliza a metodologia aplicada por 

von Ende (1993), os resultados obtidos foram os seguintes: (Tabela 19). 

 
Tabela 19 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para incremento médio anual (IMAperíodo) em área 

basal com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 15 0,560 0,037 8,551 0,000 0,000 0,000 

IMAperíodo * Tratamentos 45 0,353 0,008 1,798 0,002 0,101 0,059 

IMAperíodo * Classes de diâmetro 30 0,027 0,001 0,209 1,000 0,956 0,989 

IMAperíodo * Tratamentos * Classes 90 0,546 0,006 1,390 0,019 0,184 0,133 

Erro 360 1,572 0,004     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1635 
Huynh-Feldt:    0,2669 

 

Os resultados da tabela 19 apresentam a mesma tendência observada para o ICAperíodo 

em área basal para todas as espécies. Neste caso, o teste mostrou que há fortes evidências (p = 

0,000; p< 0,001) para afirmar que o IMAperíodo, com o passar do tempo, sejam diferentes. 



 

Contudo, os sinais estatísticos são fracos para afirmar que os IMA´s são influenciados pelas 

interações IMAperíodo * Tratamentos (p = 0,101), IMAperíodo * Classes de diâmetro (p = 0,956) 

e IMAperíodo * Tratamentos * Classes (p = 0,184) com o passar do tempo. Esses resultados 

coincidem em parte com o estudo realizado por Azevedo et al., (2006a), que detectaram para 

o povoamento total líquido, diferenças significativas do incremento médio anual (IMA) em 

área basal em função do tempo e em função dos tratamentos aplicados naquele estudo. Neste 

caso é importante levar em consideração as diferenças metodológicas aplicadas em cada 

estudo. 

 

5.4.6 Incremento Médio Anual (IMAperíodo) em área basal para espécies comerciais 

listadas 

 

Analisando as espécies comerciais listadas (EL), também foram realizadas análises de 

variância para verificar se as variações em incremento médio anual (IMAperíodo) são 

influenciadas pelos tratamentos manejados, pelas classes de diâmetro ao longo do período de 

avaliação (Tabelas 20 e 21). 

A princípio, a análise de variância (ANOVA) univariada sem a correção do F, indicou 

que os sinais estatísticos foram considerados fracos para afirmar se existem diferenças 

estatísticas significativas ao longo do tempo e nas interações. (Tabela 20).  

 
Tabela 20 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o incremento médio anual (IMAperíodo) em área 

basal das espécies comerciais listadas entre os tratamentos manejados e a testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 0,016 0,005 0,166 0,918 

Classe de diâmetro 2 0,130 0,065 1,976 0,161 

Tratamentos * Classes 6 0,296 0,049 1,504 0,219 

Erro 24 0,787 0,033   

 

Nesse contexto, por meio da metodologia de von Ende (1993), com base em G-G 

(0,0952) os sinais de significância foram considerados fracos indicando que o IMAperíodo e 

suas interações IMAperíodo * Tratamentos, IMAperíodo * Classes de diâmetro e IMAperíodo * 

Tratamentos * Classes de diâmetro, não exercem influência significativa no incremento médio 

anual de espécies de interesse comercial com o passar do tempo (Tabela 21). Resultado 



 

diferente do obtido por (Azevedo et al., 2006a) que encontrou diferenças significativas em 

função do tempo e em função dos tratamentos. 

 
Tabela 21 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para incremento médio anual (IMAperíodo) em área 

basal das espécies comerciais listadas com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo 
com o tempo. 

  
Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 15 0,063 0,004 2,163 0,007 0,143 0,121 

IMAperíodo * Tratamentos 45 0,030 0,001 0,346 1,000 0,856 0,921 

IMAperíodo* Classes de diâmetro 30 0,091 0,003 1,561 0,033 0,218 0,194 

IMAperíodo * Tratamentos * Classes 90 0,233 0,003 1,331 0,036 0,259 0,225 

Erro 360 0,701 0,002     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,0952 
Huynh-Feldt:    0,1459 
 

 

5.5 Volume 

5.5.1 Todas as espécies 

 

Em concordância aos resultados apresentados para área basal, o tratamento T3 também 

sofreu maior redução no volume total, em termos percentuais com 27,5%, seguido do T1 com 

21%, T2 com 19,5% (Tabela 22). Esses resultados são semelhantes aos obtidos por (Oliveira, 

2005) na FLONA Tapajós, com a aplicação de quatro tratamentos com diferentes níveis de 

redução de área basal, onde o tratamento mais pesado também apresentou uma maior redução 

no volume total. 

Atualmente, os tratamentos T1 e T2 destacam-se com valores percentuais próximos a 

90% do estoque de volume existente antes da exploração, seguido pelo T3 com mais de 82% 

do estoque recuperado. 

Como conseqüência dos resultados obtidos com a área basal, os sinais de recuperação 

do volume também são evidentes a partir de 1991 (Tabela 22), quando a floresta começou a 

responder positivamente a aplicação dos tratamentos manejados, proporcionando um aumento 

gradativo no volume dos indivíduos remanescentes. 

 

 

 

 



 

Tabela 22 – Dinâmica do volume médio de todas as espécies dentro de cada tratamento aplicado no 
experimento em cada ano de medição. Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de 
exploração (redução de 25% de área basal das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade 
média de exploração (redução de 50% de área basal das espécies comerciais listadas); T3 – 
intensidade pesada de exploração (redução de 75% de área basal das espécies comerciais listadas) 
e * - ano da exploração. 

  

Anos Todas as espécies 
 T0 T1 T2 T3 

1986 351,1 376,8 352,9 372,5 
   87/88* 355,9 297,8 283,9 270,1 

1990 359,4 298,7 276,2 268,3 
1991 361,6 302,3 281,4 271,9 
1992 366,2 304,8 286,2 274,5 
1993 369,6 311,4 293,0 281,7 
1994 371,7 311,7 296,4 285,7 
1995 376,6 320,0 305,8 296,3 
1996 377,0 325,4 309,4 302,4 
1997 380,1 329,4 314,7 312,5 
1998 381,3 333,5 314,5 313,9 
1999 382,5 337,7 314,3 315,4 
2000 385,3 343,1 320,3 317,8 
2001 385,4 350,9 325,4 324,4 
2002 388,0 356,6 330,3 331,1 
2003 388,7 360,6 335,3 335,8 
2004 388,3 365,3 341,7 339,9 
2005 387,5 371,5 348,6 340,1 

 

 

Em valores absolutos, os tratamentos que apresentaram maiores incrementos em 

termos de volume, considerando a diferença entre o incremento final (último ano de medição) 

e o incremento inicial (ano inicial de recuperação da flroesta), indicaram que em 15 anos de 

medições, o T1 (intensidade leve) vem apresentando melhor desempenho com um acúmulo de 

69,2 m3. ha-1, seguido pelo T3 (intensidade pesada), T2 (intensidade média) e T0 (testemunha) 

com 68,2 m3. ha-1, 67,2 m3. ha-1 e 36,4 m3. ha-1, respectivamente. É importante enfatizar que 

essa estimativa inicial foi obtida apenas pela diferença dos incrementos (final e inicial), o 

desdobramento do incremento corrente anual será mencionado posteriormente. 

De posse das estimativas da dinâmica do volume médio de todas as espécies, foi feita 

análise estatística (ANOVA), com medidas repetidas no tempo, entre e dentro dos 

tratamentos, para verificar se os tratamentos de corte exercem influência sobre o volume total 

das árvores, gerando os seguintes resultados (Tabelas 23 e 24). 

 

 



 

Tabela 23 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o volume total de árvores.ha-1 entre os 
tratamentos manejados e a testemunha. 

 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 151017,359 50339,120 3,955 0,053 

Erro 8 101830,058 12728,757   

 

Considerando apenas a análise uni-variada a um nível de significância de (p < 0,05), 

os resultados observados para o volume total de árvores.ha-1 (Tabela 23) indicaram que os 

sinais são fracos para afirmar que existem diferenças significativas entre os tratamentos (p = 

0,053). Entretanto, quando medidas repetidas são tomadas em um mesmo indivíduo ou 

unidades experimentais é necessário levar em consideração a correção do F (von Ende, 1993) 

por meio dos fatores Greenhouse-Geisser (G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada 

fonte de variação. Sendo assim, foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 24). 

 
Tabela 24 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para volume de árvores total ha-1 com medidas 

repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

Anos 17 92566,987 5445,117 84,106 0,000 0,000 0,000 

Anos * Tratamentos 51 21685,978 425,215 6,568 0,000 0,001 0,000 

Erro 136 8804,788 64,741     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1321 
Huynh-Feldt:    0,2550 

 

Considerando o menor índice G-G (0,1321) para corrigir o valor de F quando são 

feitas inferências sobre medidas repetidas, os resultados indicaram que por meio dos níveis de 

significância tradicionais de (p < 0,01) e (p < 0,05), a variação do volume das árvores total. 

ha-1 é altamente significativa em função do tempo (p = 0,000) e na interação dos Anos * 

Tratamentos (p = 0,001), ou seja, as evidências são fortes suficientes para afirmar que o 

volume das árvores.ha-1 varia de acordo com os tratamentos de corte e com o passar do 

tempo. Esse resultado corrobora em parte com os resultados do Projeto Bom Manejo 

(Embrapa/CIFOR/ITTO) realizado por (Azevedo et al., 2006a), na Companhia Florestal 

Monte Dourado (Jarí), município de Vitória do Jarí, Estado do Amapá, que observaram que a 

variação do volume foi significativa apenas em função do tempo. 

 

 

 



 

5.5.2 Espécies comerciais listadas 

 

Nesta mesma linha de raciocínio, a tabela 25 mostra a dinâmica em termos de volume 

médio das espécies comerciais listadas por hectare em cada tratamento ao longo do período 

estudado. 

 
Tabela 25 – Dinâmica do volume médio das espécies comerciais listadas dentro de cada tratamento aplicado 

no experimento em cada ano de medição. Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de 
exploração (redução de 25% de área basal das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade 
média de exploração (redução de 50% de área basal das espécies comerciais listadas); T3 – 
intensidade pesada de exploração (redução de 75% de área basal das espécies comerciais listadas) 
e * - ano da exploração. 

  

Anos Espécies comerciais listadas 
 T0 T1 T2 T3 

1986 130,8 146,1 135,7 147,5 
   87/88* 131,7 88,6 92,5 72,6 

1990 133,0 87,8 91,3 72,6 
1991 134,6 89,1 94,2 75,3 
1992 136,5 91,1 97,1 76,6 
1993 137,9 93,1 98,9 79,0 
1994 139,2 94,1 100,3 80,2 
1995 141,2 96,2 102,6 82,4 
1996 142,1 98,1 104,3 84,1 
1997 143,6 98,7 105,6 86,4 
1998 143,6 98,9 106,1 87,1 
1999 143,6 99,1 106,7 87,8 
2000 145,8 98,9 108,6 87,6 
2001 145,3 100,8 109,7 89,9 
2002 146,6 101,7 111,8 91,7 
2003 146,8 103,4 113,8 93,3 
2004 147,7 103,9 116,4 94,9 
2005 147,6 105,1 118,9 95,8 

 

Como era esperada, a redução do volume das espécies comerciais listadas também foi 

mais evidente no T3 com 51%, seguido do T1 com 39% e T2 com 32%. Acompanhando a 

lógica apresentada pela área basal, o volume das espécies comerciais listadas também teve um 

aumento progressivo a partir do quarto ano de medição nos tratamentos manejados (tabela 

25). 

Diferente das estimativas iniciais para os incrementos de todas as espécies, aonde o T1 

vem apresentando um melhor desempenho, no grupo das espécies comerciais listadas, o 

tratamento que vem se destacando com a melhor estimativa da diferença dos incrementos 

(final e inicial) em volume é o tratamento T2 (intensidade média) (Tabela 25), com exatos 



 

24,7 m3.ha-1 em 15 anos de observação, superior ao T3 e ao T1, com 20,5 m3.ha-1 e 16,0 

m3.ha-1, respectivamente. Além disso, o T0 tem acumulou ao longo do período estudado um 

volume de 16,8 m3.ha-1, superior ao tratamento T1. 

Por meio de análise de variância (ANOVA), realizada com medidas repetidas no 

tempo, entre e dentro dos tratamentos, foi verificado se os tratamentos de corte exercem 

influência sobre o volume das árvores de espécies comerciais listadas, os resultados obtidos 

são apresentados nas tabelas abaixo. 

 
Tabela 26 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o volume de árvores comercial.ha-1 entre os 

tratamentos manejados e a testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 81046,448 27015,483 4,225 0,046 

Erro 8 51155,363 6394,420   

 

Considerando um nível de significância de (p < 0,05), na tabela 26 os sinais são fortes 

para afirmar que existem diferenças significativas entre os tratamentos aplicados (p = 0,046). 

Porém, nesse caso, é necessário levar em consideração a correção do F (von Ende, 1993) por 

meio dos fatores Greenhouse-Geisser (G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada 

fonte de variação. Sendo assim, foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 27). 

 
Tabela 27 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para volume de árvores comercial.ha-1 com medidas 

repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

Anos 17 20508,540 1206,385 76,026 0,000 0,000 0,000 

Anos * Tratamentos 51 9008,249 176,632 11,131 0,000 0,000 0,000 

Erro 136 2158,068 15,868     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1219 
Huynh-Feldt:    0,2269 

 

Pela tabela 27, observa-se que considerando o menor índice G-G (0,1219), os 

resultados indicaram que por meio dos níveis de significância tradicionais de (p < 0,01) e (p < 

0,05), a variação do volume das árvores de espécies comercial.ha-1 é altamente significativa 

em função dos Anos (p = 0,000) e na interação dos Anos * Tratamentos (p = 0,000), ou seja, 

as evidências são fortes suficientes para afirmar que o volume das árvores.ha-1 varia de acordo 

com os tratamentos de corte e com o passar do tempo. 



 

Considerando que as maiores reduções do volume das espécies comerciais listadas 

foram mais evidentes nos indivíduos com diâmetro acima de 50 cm (classe 3). A figura 7 

apresenta em valores absolutos, o quanto havia de volume inicial nessa classe, o quanto foi 

retirado, o estoque remanescente, o incremento ao longo do período de observação e o total 

existente no final da avaliação em cada tratamento. 
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Figura 7 - Dinâmica do volume das espécies comerciais listadas na classe 3 das árvores com DAP ≥ 50 cm, 
em cada tratamento, com volume inicial, volume retirado, estoque remanescente, incremento e o 
total observado. 

 

Pelos resultados apresentados de acordo com a figura 7 em termos absolutos, o 

tratamento T2 na classe 3, apesar de inicialmente apresentar um menor volume de madeira 

comercial (41 m3 ha-1) e um menor volume de madeira retirado (34 m3), vem se destacando 

com um melhor desempenho em relação ao incremento com acréscimo próximo a 14 m3. ha-1 

e conseqüentemente um maior volume comercial total ao longo do período de observação. 

Esse resultado coincide com os resultados apresentados anteriormente para as estimativas do 

grupo das espécies comerciais listadas considerando todas as classes de diâmetro, aonde o 

tratamento T2 (intensidade média) também vem apresentando o melhor desempenho. 

A tabela 28 apresenta os valores médios do volume total e comercial observados em 

cada tratamento e em cada classe diamétrica durante o período de observação. 

 

 

 



 

 Tabela 28 – Estatística descritiva do volume médio para todas as espécies e espécies comerciais listadas 
dentro das classes de diâmetro em cada tratamento. 

 

 Todas as espécies (m3.ha-1) Espécies comerciais listadas (m3.ha-1) 

Tratamentos Classes Diamétricas Classes Diamétricas 

 1 2 3 1 2 3 

T0 70 208 100 25 68 50 

IC (95%) 7,7 6,2 3,8 2,8 7,4 5,7 

T1 68 188 77 20 62 15 

IC (95%) 8,3 5,2 6,3 2,3 6,9 5,4 

T2 63 198 50 18 74 14 

IC (95%) 7,5 6,3 4,9 2,1 8,3 3,8 

T3 67 180 60 21 56 8 

IC (95%) 8,8 5,4 8,0 2,4 6,8 5,4 

 

Com relação a todas as espécies, a estatística descritiva (tabela 28), revelou que o T2 

na classe 2 (estoque futuro) com árvores entre 20 e 50 cm apresentou um volume médio, com 

estimativas próximas a testemunha (198 ± 6,3 m3.ha-1.ano-1) e o T1 na classe 3 com árvores 

com DAP ≥ 50 cm demonstrou o melhor desempenho entre os tratamentos manejados (77 ± 

6,3 m3.ha-1.ano-1), resultado que confirma que o T1 para todas as espécies vem apresentando 

as melhores estimativas. Para as espécies comerciais listadas apesar de ficar em média 1 m3 

abaixo do T1 na classe 3, o T2 também vem se destacando com média superior a parcela 

testemunha e aos demais tratamentos principalmente na classe 2 (74 ± 8,3 m3.ha-1.ano-1). Por 

outro lado, o volume médio nos tratamentos manejados dentro da classe 3 (estoque atual), 

ainda é inferior ao volume médio observado na parcela testemunha. 

 

5.5.3 Incremento Corrente Anual (ICAperíodo) em volume para todas as espécies 

 

Os resultados do ICAperíodo em volume para todas as espécies são apresentados na 

tabela 29.  

Por meio de análise descritiva, os resultados para todas as espécies indicaram que no 

tratamento testemunha (T0) em média o incremento obtido foi de 1,88 ± 0,83 m3.ha-1.ano-1, 

apresentando incremento negativo nos anos de 2004 em relação a 2003; e 2005 em relação a 

2004, conforme figura 8.  

 

 



 

Tabela 29 – Dinâmica do incremento corrente anual em volume para todas as espécies, dentro de cada 
tratamento aplicado no experimento, a partir do momento de reação da floresta residual. Onde: T0 
– parcela controle; T1 – intensidade leve de exploração (redução de 25% de área basal das 
espécies comerciais listadas); T2 – intensidade média de exploração (redução de 50% de área 
basal das espécies comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de exploração (redução de 75% 
de área basal das espécies comerciais listadas). 

  

Anos Todas as espécies 
 T0 T1 T2 T3 

1991 2,20 3,59 5,14 3,53 
1992 4,61 2,49 4,86 2,79 
1993 3,44 6,65 6,78 7,28 
1994 3,14 3,82 4,32 7,29 
1995 3,81 4,76 8,44 7,29 
1996 0,39 5,35 3,60 6,12 
1997 3,11 4,02 5,32 9,35 
1998 1,19 4,14 -0,19 1,30 
1999 1,19 4,14 -0,19 1,30 
2000 2,79 5,42 5,97 2,87 
2001 0,19 7,84 6,02 6,48 
2002 2,60 5,68 3,99 6,65 
2003 0,69 3,95 5,05 4,61 
2004 -0,39 4,73 6,17 3,71 
2005 -0,80 6,25 7,07 0,25 

Média 1,88 4,86 4,82 4,72 
Desvio Padrão 1,65 1,37 2,39 2,71 

Intervalo de Confiança 0,83 0,69 1,21 1,37 
 

 

Para o T1 (tratamento de intensidade leve) o incremento médio foi de 4,86 ± 0,69 

m3.ha-1.ano-1, não apresentando incremento negativo em nenhuma das repetições. Para o T2 

(tratamento médio) o incremento médio foi de 4,82 ± 1,21 m3.ha-1.ano-1, com incremento 

negativo entre 98 e 99. Para o T3 (tratamento pesado) o valor foi de 4,72 ± 1,37 m3.ha-1.ano-1 

sem incremento negativo nas repetições (figura 8). 

Por outro lado, a tabela 30 apresenta a dinâmica do incremento corrente anual 

(ICAperíodo) em volume por meio da decomposição desta variável em crescimento interno, 

mortalidade, recrutamento e incremento líquido. 
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Figura 8 - Dinâmica dos ICA’s em volume (m3. ha-1) para todas as espécies a partir do momento de reação da 

floresta residual. 
 

Tabela 30 – Dinâmica do incremento corrente anual (ICAperíodo) em volume para todas as espécies, dentro de 
cada tratamento aplicado no experimento, a partir do momento de reação da floresta residual. 
Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de exploração (redução de 25% de área basal 
das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade média de exploração (redução de 50% de área 
basal das espécies comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de exploração (redução de 75% 
de área basal das espécies comerciais listadas); C.I. - crescimento interno; R - recrutas; M - 
mortas e I.L. - incremento líquido. 

 

  T0 T1 T2 T3 
Anos C. I. R. M. I.L. C. I. R. M. I.L. C. I. R. M. I.L. C. I. R. M. I.L. 
1990 8,4 1,2 4,0 11,2 74,6 2,5 12,7 84,8 47,4 2,3 21,4 66,4 99,0 1,6 11,3 108,7
1991 2,3 0,5 3,9 5,7 10,7 1,6 5,6 14,7 22,1 1,7 4,4 24,8 10,1 1,9 4,8 13,1 
1992 5,3 0,9 3,2 7,6 0,9 2,1 7,2 6,0 3,9 2,5 5,4 6,7 0,5 1,6 6,9 5,9 
1993 4,5 0,6 2,2 6,0 11,2 2,1 2,6 11,7 9,0 2,6 3,2 9,6 9,6 4,3 4,6 9,8 
1994 3,6 0,5 0,7 3,7 -2,5 2,8 5,4 0,1 4,1 3,3 2,4 3,2 7,6 0,0 1,0 8,6 
1995 4,6 0,4 0,9 5,1 12,0 3,5 1,7 10,2 10,5 4,1 1,3 7,8 11,0 4,0 0,6 7,7 
1996 -2,6 0,4 4,0 0,9 5,0 1,7 2,0 5,3 1,8 0,8 3,2 4,1 4,9 1,8 1,8 4,9 
1997 5,0 0,4 2,0 6,7 0,4 4,2 5,6 1,9 3,5 3,5 5,0 5,0 10,2 4,9 1,6 6,9 
1998 -1,4 0,5 4,7 2,8 3,9 3,5 5,9 6,2 -4,9 2,8 9,7 2,0 -3,8 4,1 6,9 -1,1 
1999 -1,4 0,6 7,3 5,3 3,9 2,9 6,1 7,1 -4,9 2,2 14,4 7,3 -3,8 3,3 12,1 5,0 
2000 6,2 0,8 3,9 9,3 5,7 4,0 5,8 7,5 15,6 2,2 4,8 18,1 3,7 4,4 10,9 10,1 
2001 -1,4 0,9 5,4 3,1 12,7 2,8 0,9 10,9 7,2 1,6 2,7 8,3 14,6 2,6 2,9 14,8 
2002 5,6 1,1 2,5 6,9 4,1 3,5 2,5 3,0 3,3 3,7 4,4 3,9 5,5 4,6 4,0 5,0 
2003 -0,7 0,2 3,9 3,0 2,8 1,1 3,7 5,3 6,8 1,2 2,6 8,2 4,6 1,9 4,1 6,8 
2004 -3,9 0,5 7,3 2,9 5,3 0,5 3,3 8,0 7,1 0,8 1,8 8,2 3,0 1,2 5,2 7,0 
2005 -0,6 0,2 7,1 6,3 5,5 0,7 3,8 8,7 6,7 0,5 1,9 8,2 -3,1 1,0 8,6 4,5 

Média 2,1 0,6 3,9 5,4 9,8 2,5 4,7 12,0 8,7 2,2 5,5 12,0 10,9 2,7 5,5 13,6 
DP 3,8 0,3 2,1 2,7 17,8 1,1 2,8 19,8 12,3 1,1 5,4 15,6 24,1 1,5 3,7 25,6 
IC 1,8 0,1 1,0 1,3 8,7 0,6 1,4 9,7 6,0 0,5 2,6 7,6 11,8 0,8 1,8 12,6 



 

Os resultados indicam que essa análise apesar das diferenças entre crescimento 

interno, recrutamento e incremento líquido, ser pequena o tratamento manejado T3 em média, 

vem se destacando dos demais tratamentos de corte. 

Considerando os ICA’s separados por tratamento, classes de diâmetro ao longo do 

tempo, as tabelas 31 e 32 apresentam os resultados da ANOVA para o volume com todas as 

espécies, considerando a correção do F quando medidas repetidas são tomadas em um mesmo 

indivíduo ou unidades experimentais (von Ende, 1993). 

 
Tabela 31 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para os ICA’s em volume de árvores total.ha-1 entre 

os tratamentos e as classes de diâmetro ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 70,643 23,548 2,910 0,055 

Classes de diâmetro 2 76,833 38,417 4,748 0,018 

Tratamentos * Classes 6 112,338 18,723 2,314 0,066 

Erro 24 194,174 8,091   

 

Tabela 32 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o ICAperíodo em volume com medidas repetidas 
dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 

 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

ICAperíodo 15 177,497 11,833 1,871 0,025 0,075 0,025 

ICAperíodo * Tratamentos 45 200,552 4,457 0,705 0,924 0,828 0,924 

ICAperíodo * Classes de diâmetro 30 212,281 7,076 1,119 0,309 0,344 0,309 

ICAperíodo * Tratamentos * Classes 90 473,244 5,258 0,832 0,854 0,758 0,854 

Erro 360 2276,513 6,324     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,4785 
Huynh-Feldt:    1,0000 

 

Considerando a correção do F feita por meio de (G-G), verifica-se que os sinais para a 

variável “ICAperíodo” (p = 0,075) são significativos apenas a um nível de significância de (p < 

0,10), ou seja, os ICA’s são influenciados com o passar do tempo. Por outro lado, as 

interações ICAperíodo * Trat, ICAperíodo * Classe e ICAperíodo * Trat * Classe, não foram 

significativas mostrando que as evidências são fracas para afirmar que os ICA’s são 

influenciados pelas interações com o passar do tempo. 

 

 

 

 



 

5.5.4 Incremento Corrente Anual (ICAperíodo) em volume para espécies comerciais 

listadas 

 

Os resultados dos ICA’s em volume para as espécies comerciais listadas são 

apresentados na tabela 33. De acordo com a tabela 33, os resultados para os ICA´s de espécies 

de valor econômico indicam que o tratamento T2 foi o que apresentou em média os maiores 

valores de incremento corrente anual, com exatos 1,84 ± 0,38 m3.ha-1.ano-1 não apresentando 

incremento negativo nas repetições. Nesse caso, esse resultado considerando o intervalo de 

confiança obtido nesse estudo pode ser igual ou superior ao resultado obtido por Silva (2004) 

em um estudo desenvolvido no município de Paragominas, nordeste do estado do Pará, onde 

após sete anos da extração de madeira utilizando métodos de exploração de impacto reduzido 

obteve média superior a 2 m3.ha-1.ano-1. 

 
Tabela 33 – Dinâmica do incremento corrente anual em volume das espécies comerciais listadas, dentro de 

cada tratamento aplicado no experimento, a partir do momento de reação da floresta residual. 
Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de exploração (redução de 25% de área basal 
das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade média de exploração (redução de 50% de área 
basal das espécies comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de exploração (redução de 75% 
de área basal das espécies comerciais listadas). 

  

Anos Espécies comerciais listadas 
 T0 T1 T2 T3 

1991 1,66 1,26 2,89 2,63 
1992 1,89 1,99 2,93 1,35 
1993 1,39 2,02 1,78 2,40 
1994 1,29 1,03 1,42 1,22 
1995 2,04 2,08 2,23 2,20 
1996 0,86 1,92 1,71 1,62 
1997 1,52 0,51 1,29 2,31 
1998 0,01 0,22 0,57 0,74 
1999 0,01 0,22 0,57 0,74 
2000 2,18 -0,17 1,84 -0,24 
2001 -0,54 1,89 1,12 2,30 
2002 1,32 0,87 2,08 1,79 
2003 0,16 1,72 2,07 1,62 
2004 0,98 0,54 2,61 1,61 
2005 -0,16 1,11 2,43 0,92 

Média 0,97 1,15 1,84 1,55 
Desvio Padrão 0,87 0,76 0,74 0,78 

Intervalo de Confiança 0,44 0,39 0,38 0,40 
 

 



 

Os demais tratamentos obtiveram os seguintes resultados, T3 com 1,55 ± 0,40 m3.ha-

1.ano-1 e T1 com 1,15 ± 0,39 m3.ha-1.ano-1, respectivamente. Vale ressaltar que, a floresta 

intacta (tratamento testemunha) apresentou em média um incremento para as espécies 

comerciais listadas de 0,97 ± 0,44 m3.ha-1.ano-1, ou seja, considerando o intervalo de 

confiança, esse valor pode variar de 0,53 m3.ha-1.ano-1 a 1,41 m3.ha-1.ano-1. Dessa forma é 

possível afirmar que a floresta primária na região de Mamaus (AM) acumula em volume uma 

média de 1 m3. ha-1.ano-1 considerando as espécies de interrese econômico. 

Para verificar as variações dos ICA’s em volume de espécies comerciais listadas foi 

realizada de acordo com von Ende (1993), análise de variância com medidas repetidas com o 

passar do tempo. Os resultados são apresentados nas tabelas 34 e 35. 

 
Tabela 34 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para os ICA’s em volume de árvores comercial.ha-1

entre os tratamentos e as classes de diâmetro ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 3,642 1,214 0,420 0,740 

Classes de diâmetro 2 36,593 18,297 6,330 0,006 

Tratamentos * Classes 6 28,146 4,691 1,623 0,184 

Erro 24 69,376 2,891   

 

 
Tabela 35 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o ICAperíodo em volume de espécies comerciais 

listadas com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

ICA 15 25606 1,707 0,820 0,655 0,548 0,617 

ICA * Tratamentos 45 26,710 0,594 0,285 1,000 0,997 1,000 

ICA * Classes de diâmetro 30 79,557 2,652 1,274 0,157 0,246 0,191 

ICA * Tratamentos * Classes 90 170,996 1,900 0,913 0,695 0,608 0,662 

Erro 360 749,452 2,082     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  03698, 
Huynh-Feldt:    0,7142 

 

Os resultados obtidos apresentaram a mesma tendência daqueles verificados para a 

área basal, ou seja, o sinal de significância foi considerado fraco para assegurar que o 

incremento corrente anual de espécies comerciais listadas sofre influência do tempo e de suas 

interações. 

 



 

5.5.5 Incremento Médio Anual (IMAperíodo) em volume para todas as espécies 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 36, para o incremento médio 

anual (IMAperíodo) os tratamentos indicam que: O T0 obteve durante 15 anos de observação 

um IMAperíodo de 42,2 m3.ha-1 com um IPA de 2,82 ± 0,24 m3.ha-1.ano-1; o T1 tratamento de 

corte seletivo leve, o incremento no período foi de 56,6 m3.ha-1, com um IPA de 3,78 ± 0,50 

m3.ha-1.ano-1; o T2 tratamento de corte seletivo médio, o crescimento foi de 53,1 m3.ha-1 que 

corresponde a um IPA de 3,54 ± 0,50 m3.ha-1.ano-1 e o crescimento do T3 foi o que 

apresentou melhor desempenho com 59,55 m3.ha-1 que correspondendo a um IPA de 3,97 ± 

0,63 m3.ha-1.ano-1, em todos os tratamentos, os incrementos médios anuais foram positivos ao 

longo do período de observação (figura 9). Esse resultado é diferente daquele obtido para as 

estimativas do ICAperíodo, aonde o T1 apresentou o melhor desempenho, nesse caso, é 

importante levar em consideração que o incremento médio anual (IMA) é relacionado com o 

tempo de monitoramento desse incremento na floresta, portanto, fatores internos ou externos 

podem ter influenciado esse resultado.  

 
Tabela 36 – Dinâmica do incremento médio anual em volume de todas as espécies, dentro de cada tratamento 

aplicado no experimento, a partir do momento de reação da floresta residual. Onde: T0 – parcela 
controle; T1 – intensidade leve de exploração (redução de 25% de área basal das espécies 
comerciais listadas); T2 – intensidade média de exploração (redução de 50% de área basal das 
espécies comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de exploração (redução de 75% de área 
basal das espécies comerciais listadas). 

 Anos Todas as espécies 
 T0 T1 T2 T3 

1991 2,86 2,03 0,65 0,85 
1992 3,45 2,18 2,05 1,49 
1993 3,45 3,30 3,24 2,94 
1994 3,39 3,41 3,45 3,81 
1995 3,46 3,63 4,28 4,39 
1996 3,02 3,88 4,19 4,64 
1997 3,03 3,89 4,33 5,23 
1998 2,83 3,92 3,83 4,79 
1999 2,66 3,94 3,42 4,44 
2000 2,67 4,08 3,66 4,30 
2001 2,47 4,39 3,85 4,48 
2002 2,48 4,49 3,86 4,65 
2003 2,35 4,45 3,95 4,65 
2004 2,17 4,47 4,10 4,58 
2005 1,98 4,58 4,28 4,31 

Média 2,82 3,78 3,54 3,97 
Desvio Padrão 0,48 0,78 0,99 1,25 

Intervalo de Confiança 0,24 0,40 0,50 0,63 
 



 

Mesmo assim, após dezoito anos da exploração, os resultados obtidos nesse estudo 

para os IPA´s nos tratamentos manejados, são superiores aos resultados obtidos por Silva et 

al. (1996) em um tratamento pesado com incremento médio de 3,18 m3.ha-1 sete anos após a 

exploração, apesar das diferenças metodológicas aplicadas em cada experimento. 

Nesse contexto, foram avaliadas as variações sofridas no IMAperíodo em volume para 

todas as espécies, entre e dentro dos tratamentos, nas classes de diâmetro ao longo do tempo, 

por meio de ANOVA com medidas repetidas, de acordo com a metodologia aplicada por (von 

Ende, 1993), sendo apresentadas nas tabelas 37 e 38. 
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Figura 9 - Dinâmica dos IMA’s em volume (m3. há-1) para todas as espécies a partir do momento de reação da 

floresta residual. 
 

 
Tabela 37 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para os IMA’s em volume de árvores total.ha-1 entre 

os tratamentos e as classes de diâmetro ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 6,698 2,233 0,134 0,939 

Classes de diâmetro 2 117,721 58,860 3,531 0,045 

Tratamentos * Classes 6 143,428 23,905 1,434 0,243 

Erro 24 400,024 16,668   

 

 



 

Tabela 38 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o IMAperíodo em volume com medidas repetidas 
dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 

  
Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 15 84,610 5,641 7,424 0,000 0,001 0,000 

IMAperíodo * Tratamentos 45 55,915 1,243 1,635 0,008 0,142 0,096 

IMAperíodo * Classes de diâmetro 30 5,254 0,175 0,231 1,000 0,944 0,983 

IMAperíodo * Tratamentos * Classes 90 89,216 0,991 1,305 0,048 0,231 0,184 

Erro 360 273,521 0,760     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1608 
Huynh-Feldt:    0,2619 

 

De acordo com a metodologia aplicada por von Ende (1993) (G-G: 0,1608) os 

resultados da tabela 38 levam a mesma direção do que foi verificado com a área basal, ou 

seja, a fonte de variação incremento médio anual (IMAperíodo) em volume, é altamente 

significativa (p = 0,001; p < 0,01) com o passar do tempo. Resultado equivalente ao obtido 

por Azevedo et al., (2006a). Levando em consideração as diferenças metodológicas de cada 

estudo. 

Por outro lado, os sinais são fracos para afirmar que os IMA´s são influenciados 

pelas interações IMAperíodo * Tratamentos (p = 0,142), IMAperíodo * Classes de diâmetro (p = 

0,944) e IMAperíodo * Tratamentos * Classes (p = 0,231) com o passar do tempo. Nesse caso 

diferente do obtido por Azevedo et al., (2006a) que também encontraram diferenças 

significativas em função dos tratamentos com o passar do tempo. 

 

5.5.5.1 Intervalo de medição com Incremento Médio Anual (IMAperíodo) em volume para 

todas as espécies 

 

Qual seria o momento ideal para retornar a floresta para uma nova medição. Diante 

desse questionamento foram verificados por meio de análise de variância com medidas 

repetidas, entre e dentro dos tratamentos ao longo do tempo, possíveis intervalos de medições 

utilizando os IMA’s em volume para todas as espécies. Na tentativa de definir qual é o tempo 

ideal para medição da floresta de uma floresta manejada. 

 

 

 

 



 

Tabela 39 – Resultado da análise de variância (ANOVA) dos IMA’s em volume de árvores total.ha-1 em 
intervalos de 2 em 2 anos entre os tratamentos ao longo do tempo. 

 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 83,744 27,915 0,369 0,778 

Erro 8 605,481 75,685   

 

Considerando a análise uni-variada e os níveis de significância (p < 0,01; p < 0,05) na 

tabela 39 os sinais são fracos para afirmar que existem diferenças significativas entre os 

tratamentos aplicados no experimento (p = 0,778). Porém, nesse caso, é necessário levar em 

consideração a análise multivariada com a correção do F (von Ende, 1993) por meio dos 

fatores Greenhouse-Geisser (G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada fonte de 

variação. Sendo assim, foram obtidos os seguintes resultados (Tabela 40). 

 
Tabela 40 – Resultado da análise de variância (ANOVA) dos IMA’s em volume de árvores total.ha-1 com 

medidas repetidas em intervalos de 2 em 2 anos entre os tratamentos ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 6 199,515 33,252 8,077 0,000 0,012 0,003 

IMAperíodo * Tratamentos 18 142,091 7,894 1,917 0,037 0,180 0,136 

Erro 48 197,606 4,117     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,2204 
Huynh-Feldt:    0,3462 

 

Por meio da correção do F, (G-G) e considerando os níveis de significância 

tradicionais (p < 0,01; p < 0,05), os resultados obtidos indicaram que estatisticamente, os 

sinais são fortes para afirmar que a fonte de variação “IMAperíodo” em função do tempo de dois 

em dois anos é significativo sob o ponto de vista estatístico (p = 0,012). Entretanto, na 

interação IMAperíodo * Tratamentos essa influência é considerada fraca (p = 0,180) na 

definição do melhor intervalo de medição por meio do IMA’s. Portanto, o período de dois em 

dois anos não é o mais recomendado para uma nova medição. 

 
Tabela 41 – Resultado da análise de variância (ANOVA) dos IMA’s em volume de árvores total.ha-1 em 

intervalos de 3 em 3 anos entre os tratamentos ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 143,571 47,857 0,418 0,745 

Erro 8 916,939 114,617   

 



 

Pela análise uni-variada a um nível de significância de (p < 0,05) na tabela 41, os 

sinais são fracos para afirmar que existem diferenças significativas entre os tratamentos 

aplicados no experimento (p = 0,745). Sendo assim, levou-se em consideração a análise 

multivariada com a correção do F (von Ende, 1993) por meio dos fatores Greenhouse-Geisser 

(G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada fonte de variação (Tabela 42). 

 
Tabela 42 – Resultado da análise de variância (ANOVA) dos IMA’s em volume de árvores total.ha-1 com 

medidas repetidas em intervalos de 3 em 3 anos entre os tratamentos ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 4 234,965 58,741 7,075 0,000 0,016 0,005 

IMAperíodo * Tratamentos 12 209,961 17,497 2,107 0,046 0,148 0,101 

Erro 32 265,681 8,303     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,3410 
Huynh-Feldt:    0,5413 

 

Os resultados obtidos indicaram que estatisticamente (p < 0,05), os sinais são fortes, 

ou seja, a fonte de variação “IMAperíodo” de três em três anos influência significativamente (p 

= 0,016) o tempo de medição. Por outro lado, a interação IMAperíodo * Tratamentos, não foi 

significativa mostrando que as evidências são fracas para afirmar que os IMA’s em volume 

não são influenciados pelos tratamentos com o passar do tempo, ou seja, o intervalo de 

medição independe dessa interação. 

 
Tabela 43 – Resultado da análise de variância (ANOVA) dos IMA’s em volume de árvores total.ha-1 em 

intervalos de 4 em 4 anos entre os tratamentos ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 122,895 40,965 0,275 0,842 

Erro 8 1193,254 149,157   

 

No intervalo de (4 em 4 anos), a análise estatística uni-variada indicou que entre os 

tratamentos aplicados no experimento, os sinais são fracos para afirmar que existem 

diferenças significativas (p= 0,842; p<0,05).  

Nesse caso, por meio dos fatores Greenhouse-Geisser (G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) 

(von Ende, 1993), foram obtidos os seguintes resultados  (Tabela 44).  

 

 

 



 

Tabela 44 – Resultado da análise de variância (ANOVA) dos IMA’s em volume de árvores total.ha-1 com 
medidas repetidas em intervalos de 4 em 4 anos entre os tratamentos ao longo do tempo. 

 
Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 2 283,223 141,612 9,957 0,002 0,010 0,003 

IMAperíodo * Tratamentos 6 191,541 31,924 2,245 0,092 0,147 0,107 

Erro 16 227,555 14,222     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,5742 
Huynh-Feldt:    0,8596 

 

Por meio da correção do F, (G-G) utilizando o nível de significância (p < 0,05), os 

resultados obtidos indicaram que estatisticamente, os sinais são fortes para afirmar que a fonte 

de variação “IMAperíodo” de quatro em quatro anos influência significativamente (p = 0,012) 

no tempo de medição. Por outro lado, a interação IMAperíodo * Tratamentos, também não 

exerce influencia sobre o tempo de medição. 

 
Tabela 45 – Resultado da análise de variância (ANOVA) dos IMA’s em volume de árvores total.ha-1 em 

intervalos de 5 em 5 anos entre os tratamentos ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 239,285 79,762 0,418 0,745 

Erro 8 1528,231 191,029   

 

Considerando a análise uni-variada e um nível de significância de (p < 0,05), na tabela 

41 os sinais são fracos para afirmar que existem diferenças significativas entre os tratamentos 

aplicados no experimento (p = 0,745). Porém, nesse caso, é necessário levar em consideração 

a análise multivariada com a correção do F (von Ende, 1993) (Tabela 46). 

 
Tabela 46 – Resultado da análise de variância (ANOVA) dos IMA’s em volume de árvores total.ha-1 com 

medidas repetidas em intervalos de 5 em 5 anos entre os tratamentos ao longo do tempo. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMA 2 278,151 139,076 6,517 0,009 0,026 0,011 

IMA * Tratamentos 6 282,825 47,137 2,209 0,096 0,149 0,108 

Erro 16 341,463 21,341     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,5895 
Huynh-Feldt:    0,8904 

 

Esse resultado segue a mesma tendência apresentada nas análises anteriores, ou seja, 

estatisticamente (p < 0,05), os resultados obtidos indicaram que os sinais são fortes, para a 



 

variável “IMA” de cinco em cinco anos (p = 0,026) no tempo de medição e fracos para a 

interação IMA * Tratamentos. Indicando mais uma vez que a interação IMA* tratamentos não 

exerce influencia sobre o intervalo de medição. 

 

5.5.6 Incremento Médio Anual (IMAperíodo) em volume para espécies comerciais listadas 

 

Com relação ao incremento médio anual (IMA) para as espécies comerciais listadas, 

os resultados da tabela 47 e da figura 10, demonstram que o T0 teve um incremento 

acumulado de 20,03 m3 com um IPA de 1,34 ± 0,11 m3.ha-1.ano-1. A partir de 1991, o 

incremento acumulado para o T1 foi de 15,5 m3 que corresponde a um IPA de 1,04 ± 0,13 

m3.ha-1.ano-1. O T2 teve um incremento acumulado de 22,6 m3 que equivale a um IPA de 1,50 

± 0,10 m3.ha-1.ano-1 e o T3 alcançou um incremento de 22,6 m3 com um IPA de 1,51 ± 0,06 

m3.ha-1.ano-1. Nesse caso, apesar do T3 levar uma pequena vantagem sobre os demais, o T2 

também vem se destacando com as melhores estimativas, demostrando que para as espécies 

comerciais listadas o ICA e o IMA são mais equivalentes do que comparados com as 

estimativas totais. 
Tabela 47 – Dinâmica do incremento médio anual em volume de espécies comerciais listadas, dentro de cada 

tratamento aplicado no experimento, a partir do momento de reação da floresta residual. Onde: T0 
– parcela controle; T1 – intensidade leve de exploração (redução de 25% de área basal das 
espécies comerciais listadas); T2 – intensidade média de exploração (redução de 50% de área 
basal das espécies comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de exploração (redução de 75% 
de área basal das espécies comerciais listadas). 

 Anos Espécies comerciais listadas 
 T0 T1 T2 T3 

1991 1,49 0,26 0,83 1,33 
1992 1,62 0,84 1,53 1,33 
1993 1,56 1,13 1,60 1,60 
1994 1,51 1,11 1,56 1,53 
1995 1,60 1,27 1,67 1,64 
1996 1,49 1,37 1,68 1,63 
1997 1,50 1,26 1,63 1,72 
1998 1,33 1,14 1,51 1,61 
1999 1,20 1,05 1,42 1,52 
2000 1,29 0,94 1,46 1,36 
2001 1,14 1,02 1,43 1,44 
2002 1,15 1,01 1,48 1,47 
2003 1,08 1,06 1,52 1,48 
2004 1,07 1,03 1,59 1,49 
2005 1,00 1,03 1,65 1,45 

Média 1,34 1,04 1,50 1,51 
Desvio Padrão 0,22 0,25 0,20 0,12 

IC (95%) 0,11 0,13 0,10 0,06 
 



 

Comparando com os resultados observados por Higuchi et al. (1997), essas 

estimativas também indicam que as espécies comerciais listadas seguem a mesma tendência 

de crescimento em incremento observado para todas as espécies nos tratamentos manejados, 

ou seja, um aumento gradativo com o passar do tempo. 
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Figura 10 - Dinâmica dos IMA’s em volume (m3. ha-1) para espécies de valor comercial a partir do momento 

de reação da floresta residual. 
 

Confrontando esses resultados com estudos recentes de dinâmica de florestas tropicais 

manejadas (Silva, 2004; Oliveira, 2005), é possível mencionar, que as florestas da região 

central do estado do Amazonas apresentam crescimento em incremento médio anual, inferior 

as florestas localizadas nos municípios de Paragominas e Belterra na parte norte do Estado do 

Pará. 

Analisando as espécies de interesse comercial, por meio da análise de variância 

(ANOVA) com medidas repetidas dentro dos tratamentos, nas classes de diâmetro com o 

passar do tempo, os resultados são os seguintes (Tabelas 48 e 49). 

 

 

 

 

 



 

Tabela 48 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para os IMA’s em volume das espécies comerciais 
listadas  de árvores.ha-1 entre os tratamentos e as classes de diâmetro ao longo do tempo. 

 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 2,810 0,937 0,168 0,917 

Classes de diâmetro 2 24,273 12,137 2,176 0,135 

Tratamentos * Classes 6 49,699 8,283 1,485 0,226 

pErro 24 133,871 5,578   

 
Tabela 49 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o IMAperíodo em volume de espécies comerciais 

listadas com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
  

Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 15 9,744 0,650 1,973 0,016 0,165 0,145 

IMAperíodo * Tratamentos 45 4,673 0,104 0,315 1,000 0,877 0,937 

IMAperíodo * Classes de diâmetro 30 14,134 0,471 1,431 0,070 0,251 0,234 

IMAperíodo * Tratamentos * Classes 90 39,343 0,437 1,327 0,038 0,261 0,227 

Erro 360 118,553 0,329     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,0953 
Huynh-Feldt:    0,1461 

 

Baseados no fator de correção (G-G: 0,0953) os sinais de significância foram 

considerados fracos apontando que a partir do momento de reação da floresta residual (1991) 

tanto o “IMAperíodo” como as “interações” IMAperíodo * Trat, IMAperíodo * CD e IMAperíodo * 

Trat * CD, não influenciaram o IMA das espécies de interesse comercial com o passar do 

tempo. Diferente do obtido por Azevedo et al. (2006a) que estudaram uma floresta no Estado 

do Amapá e encontraram diferenças significativas tanto em função do tempo como em função 

dos tratamentos. 

 

5.5.7 Incremento Periódico Anual dividido em classes de diâmetro para todas as espécies 

e para as espécies comerciais listadas 

 

Considerando as diferentes classes de diâmetro dentro do período estudado, o T0 

(testemunha) apresentou um IPA positivo em todas as classes analisadas para a população 

total (TOT) ao longo do período estudado. Do ponto de vista absoluto, os incrementos nas 

diferentes categorias e classes de diâmetro foram: TOT 10 = 0,8 m3.ha-1 com um IPA de 0,06 

m3.ha-1.ano-1; TOT 25 = 25,4 m3.ha-1com um IPA de 1,69 m3.ha-1.ano-1 e TOT 50 = 16,1 

m3.ha-1 com um IPA de 1,08 m3.ha-1.ano-1. Para as espécies comerciais listadas (EL) dentro da 



 

parcela testemunha, os incrementos nas classes foram: EL 10 = -0,24 m3.ha-1 com um IPA de 

-0,02 m3.ha-1.ano-1; EL 25 = 11,54 m3.ha-1 com um IPA de 0,77 m3.ha-1.ano-1 e EL 50 = 8,74 

m3.ha-1.ano-1 com um IPA médio de 0,58 m3.ha-1.ano-1. 

Os valores do IPA por classe para o T1 (intensidade leve) foram positivos a partir de 

1991, para todas as espécies e as espécies comerciais listadas. Do ponto de vista absoluto, os 

incrementos nas classes de tamanho foram: TOT 10 = 16,3 m3.ha-1 com um IPA de 1,08 

m3.ha-1.ano-1; TOT 25 = 19,7 m3.ha-1 com um IPA de 1,31 m3.ha-1.ano-1; TOT 50 = 21,7 

m3.ha-1 com um IPA de 1,39 m3.ha-1.ano-1. Para as espécies comerciais listadas no T1, as 

estimativas foram as seguintes: EL 10 = 3,5 m3.ha-1 com um IPA de 0,23 m3.ha-1.ano-1; EL 25 

= 4,5 m3.ha-1com IPA de 0,30 m3.ha-1.ano-1 e EL 50 = 7,8 m3.ha-1 com IPA de 0,50 m3.ha-

1.ano-1. 

Para o T2 (intensidade média), os incrementos por classe foram positivos para todas às 

espécies, porém, na separação das espécies comerciais listadas foi verificado incremento 

negativo para o estoque de espécies futuras EL 10. As estimativas para todas as espécies, 

foram as seguintes: TOT 10 = 25,2 m3.ha-1 com um IPA de 1,68 m3.ha-1.ano-1; TOT 25 = 21,7 

m3.ha-1 com um IPA de 1,45 m3.ha-1.ano-1 ; TOT 50 = 6,2 m3.ha-1 com um IPA de 0,41 m3.ha-

1.ano-1. Espécies comerciais listadas: EL 10 = -0,7 m3.ha-1 (IPA de -0,05 m3.ha-1.ano-1); EL 25 

= 7,1 m3.ha-1(IPA de 0,48 m3.ha-1.ano-1) e EL 50 = 16,1 m3.ha-1(IPA de 1,08 m3.ha-1.ano-1). 

Os valores de incremento por classe para o T3 (intensidade pesada) foram todos 

positivos para todas as espécies e espécies comerciais listadas. Do ponto de vista absoluto, os 

incrementos foram: TOT 10 = 27,2 m3.ha-1 (IPA de 1,81 m3.ha-1.ano-1); TOT 25 = 31,6 m3.ha-

1 (IPA de 2,10 m3.ha-1.ano-1); TOT 50 = 0,75 m3.ha-1 (IPA de 0,05 m3.ha-1.ano-1) e EL 10 = 5,4 

m3.ha-1 (IPA de 0,36 m3.ha-1.ano-1); EL 25 = 16,1 m3.ha-1 (IPA de 1,06 m3.ha-1.ano-1) e EL 50 

= 1,3 m3.ha-1(IPA de 0,08 m3.ha-1.ano-1) 

Entre os tratamentos manejados, esses resultados foram superiores aos obtidos por 

Higuchi et al. (1997), de acordo com esses autores, com o passar do tempo à floresta residual 

tende a acumular estoque em área basal, volume e biomassa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.5.8 Incremento Corrente Anual (ICAperíodo) versus Incremento Médio Anual 

(IMAperíodo) 

 

5.5.8.1 Tratamento Testemunha 

 

Diante da importância do incremento em volume para a produtividade das florestas 

tropicais, e de posse das estimativas sobre incremento corrente anual (ICAperíodo) e incremento 

médio anual (IMAperíodo), esse estudo procurou relacionar de maneira objetiva (Figuras 

abaixo) essas variáveis, com a intenção de mostrar algum padrão de crescimento que pudesse 

auxiliar na tomada de decisão, para aplicação de tratamentos silviculturais e ou inferir sobre 

ciclo de corte. 

Haja vista que, no manejo de florestas temperadas e ou florestas plantadas onde 

normalmente se conhece a idade do povoamento, o momento ideal para a determinação da 

idade ótima de corte, seria quando a curva do incremento corrente anual (ICA) que é a 

primeira derivação da curva de crescimento, mostra na fase juvenil um rápido crescimento até 

o máximo e depois desce vagarosamente, onde se encontra com a curva do incremento médio 

anual (IMA), que sobe mais devagar e atinge o seu ponto máximo no cruzamento com o ICA 

e posteriormente também desce vagarosamente (Batista, et al., 1995), esquema detalhado 

anteriormente na metodologia. 

Nas figuras abaixo, a comparação foi feita usando as mesmas variáveis obtidas em 

florestas plantadas, com o diferencial da definição do período de avaliação do incremento, 

pois, como não sabemos a idade da floresta e estamos trabalhando com uma floresta manejada 

experimentalmente, os incrementos foram obtidos a partir do momento de reação da floresta 

(1991). 

O cruzamento das estimativas de ICA x IMA, onde o ICA foi obtido por meio da 

diferença de dois volumes (no início e no fim do intervalo de um ano); e o IMA foi obtido por 

meio do incremento corrente anualizado (ICAA) dividido pelo intervalo de ocorrência do 

incremento. Na teoria, o resultado esperado era que principalmente nas áreas onde foram 

aplicados os tratamentos de corte, houvesse algum padrão onde fosse possível à determinação 

para a aplicação de tratamentos silviculturais ou até mesmo fazer inferência sobre o ciclo de 

corte. 

Inicialmente, no tratamento testemunha (Figura 11), o resultado observado para todas 

as espécies, sugere que em floresta primária o comportamento do incremento corrente anual 

(ICA) x incremento médio anual (IMA) apresenta um padrão diferenciado daquele verificado 



 

em floresta temperada ou floresta plantada com o incremento corrente anual (ICA) x 

incremento médio anual (IMA). O comportamento destas duas curvas nesse estudo, destaca 

que o ICA apresentou ao longo do período estudado, vários pontos de máximo crescimento, 

que se cruzaram com a linha de crescimento do IMA, que praticamente manteve-se estável 

durante o período estudado, o diferencial nesse estudo é que esses cruzamentos foram 

observados em um curto período de tempo. O que torna difícil a decisão de fazer qualquer 

inferência na aplicação de tratamentos silviculturais e ou ciclo de corte, por essa razão, é 

importante ter cautela na definição das atividades de exploração. 
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   Figura 11 - Dinâmica do crescimento ICA’s x IMA’s dentro de uma floresta primária sem intervenção de 

corte na região de Manaus (AM). 
 

 

5.5.8.2 Tratamento de Intensidade Leve (T1) 

 

Cruzando as estimativas do ICA x IMA do tratamento T1 (intensidade leve) para todas 

as espécies (Figura 12), observa-se que o comportamento dessa área apresentou um padrão de 

crescimento distinto, quando comparados com conceitos teóricos utilizados em florestas 

plantadas com (ICA x IMA). Nesse estudo, o ICA tem apresentado um crescimento variado 

ao longo do período estudado com alguns pontos de máximo crescimento, aonde em duas 

ocasiões as linhas de crescimento se cruzam com valores de IMA, que necessariamente não 

são os pontos máximos do IMA (1998 e (2002 e 2003)). Esse comportamento impossibilita 

dizer que o povoamento está volumetricamente maduro, em função, mais uma vez do curto 

período de tempo, dificultando a determinação do ponto ótimo de corte. 
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Figura 12 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s no tratamento T1 (intensidade leve de exploração) 

para todas as espécies, em uma floresta tropical manejada experimentalmente na região de 
Manaus (AM). 

 

Nesse contexto, qual seria o comportamento da relação ICA x IMA no tratamento de 

intensidade leve (T1) utilizando as espécies exploradas comercialmente. Observa-se que o 

comportamento das curvas ao longo do período estudado aponta pelos menos quatro pontos 

em que as linhas do incremento médio anual se cruzam com as linhas do incremento corrente 

anual (Figura 13), dando a impressão de que poderiam estar volumetricamente maduros, 

entretanto, em função do curto período de tempo a floresta ainda não conseguiu repor o 

estoque de volume explorado, tornando difícil fazer qualquer inferência para aplicação de 

desbastes ou a determinação do ponto ótimo de corte. 
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Figura 13 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s no tratamento T1 (intensidade leve de exploração) 

para as espécies comerciais listadas, em uma floresta tropical manejada experimentalmente na 
região de Manaus (AM). 



 

 De posse dessas estimativas, verificando a dificuldade em se determinar um padrão de 

crescimento para um povoamento manejado. Foi observado qual seria o comportamento da 

relação ICA x IMA das principais espécies comerciais listadas, obtidas por meio das 

estimativas estruturais do índice de valor de importância (Figura 14). 

 Neste contexto, a figura 14, destaca que o comportamento das principais espécies 

comerciais listadas: Eschweilera coriaceae (Mata mata amarelo), Protium apiculatum (Breu 

vermelho), Scleronema micranthum (Cardeiro) e Brosimum rubescens (Pau rainha) na relação 

do incremento corrente anual (ICA) x incremento médio anual (IMA), apontam que no 

tratamento T1 essas espécies apresentaram um comportamento de crescimento linear em 

relação ao IMA, mas que por outro lado, o ICA mostrou-se com uma variação relativamente 

grande para as espécies Eschweilera coriaceae (Mata mata amarelo), Protium apiculatum 

(Breu vermelho) e Scleronema micranthum (Cardeiro) podendo ser influenciado por algum 

fator externo (Figura 14). 

 Nesse caso, o comportamento linear de crescimento do IMA é um fator determinante 

que pode auxiliar na aplicação de tratamentos silviculturais e possivelmente na determinação 

do ciclo de corte. 
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Figura 14 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s das principais espécies comerciais listadas no 

tratamento T1 (intensidade leve de exploração) em uma floresta tropical manejada 
experimentalmente na região de Manaus (AM). 

 

 Diante disso, é importante destacar no T1, que a espécie Eschweilera coriaceae (Mata 

mata amarelo) é a espécie que vem apresentando um melhor desempenho em relação ao IMA, 

com um IPA de crescimento de 2,44 m3.ha-1.ano-1 seguida pela espécie Protium apiculatum 

(Breu vermelho) com IPA de 1,18 m3.ha-1.ano-1, Scleronema micranthum (Cardeiro) 1,11 

m3.ha-1.ano-1e Brosimum rubescens (Pau rainha) com 0,95 m3.ha-1.ano-1 (Figura 15). 

 Em relação à distribuição diamétrica, essas espécies apresentam um comportamento 

típico de floresta tropical (J-invertido) com a maioria dos indivíduos arbóreos na classe de 

regeneração entre 10 ≤ DAP < 20 cm e poucos indivíduos na classe de estoque atual DAP ≥ 

50 cm. Aonde se destacam mais uma vez as espécies: Eschweilera coriaceae (Mata mata 

amarelo) e Protium apiculatum (Breu vermelho) com a maior densidade de indivíduos 

arbóreos observados nas classes de 10 ≤ DAP < 20 cm  e 20 ≤ DAP < 50 cm (Figura 16). A 

única espécie que apresenta um comportamento próximo de uma distribuição normal, com a 

maioria de seus indivíduos na classe de potencial futuro 20 ≤ DAP < 50 cm, é a Scleronema 

micranthum (Cardeiro), demostrando ser uma espécie com potencial para futura exploração.  
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Figura 15 - Dinâmica de crescimento dos IMA’s das principais espécies comerciais listadas no tratamento T1 

(intensidade leve de exploração) em uma floresta tropical manejada experimentalmente na região 
de Manaus (AM). 
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Figura 16 - Distribuição diamétrica das principais espécies comerciais listadas no tratamento T1 (intensidade 

leve de exploração) em uma floresta tropical manejada experimentalmente na região de Manaus 
(AM). 

  

Nesse sentido, em posição intermediária por ordem de valor de importância, 

encontram-se as espécies: Vouacapoua pallidior (Acapu), Swartzia corrugata (Coração de 

negro), Aniba hostemanniana (Louro pirarucu) e Caryocar glabrum (Piquiarana) 

apresentando comportamento de distribuição diamétrica em (J-invertido) com a maioria de 

seus indivíduos arbóreos na classe de regeneração (10 ≤ DAP < 20). Por outro lado, as 

espécies Dialium guianense (Jutaí mirim), Aniba sp. (Louro chumbo), Sextonia rubra (Louro 

gamela) são as que mais preocupam, pois apresentam menor densidade de indivíduos e 

conseqüentemente baixa regeneração. 

 

5.5.8.3 Tratamento de Intensidade Média (T2) 

 

O comportamento da relação de ICA x IMA do tratamento T2 (intensidade média de 

exploração) para todas as espécies (Figura 17), destaca que essa área também apresenta um 

padrão de crescimento diferenciado. Nessa área, o ICA tem apresentado vários pontos de 

máximo crescimento, ao longo do período estudado, porém, as ocasiões em que cruza com o 



 

IMA, (1996 e 2002) não apresentam tempo suficiente de recuperação para definição do ponto 

ótimo de corte, ou seja, esse comportamento impossibilita dizer que o povoamento está 

volumetricamente maduro, em função, mais uma vez do curto período de tempo em que às 

linhas de máximo do ICA x IMA se cruzam.  

Isso acabou refletindo também no comportamento apresentado para o grupo das 

espécies comerciais listadas, aonde o IMA cruza-se com o ICA em pelo menos dois pontos, 

mas que necessariamente não refletem a realidade para determinação do ponto ótimo de corte 

(Figura 18). 
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Figura 17 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s no tratamento T2 (intensidade média de exploração) 

para todas as espécies, em uma floresta tropical manejada experimentalmente na região de 
Manaus (AM). 
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Figura 18 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s no tratamento T2 (intensidade leve de exploração) 

para as espécies comerciais listadas, em uma floresta tropical manejada experimentalmente na 
região de Manaus (AM). 

 

  



 

Da relação do ICA x IMA, as espécies comerciais listadas que mais se destacaram 

foram: Protium apiculatum (breu vermelho), Eschweilera coriaceae (Mata mata amarelo), 

Ocotea nigrescens (Louro preto) e Minquartia guianensis (Acariquara roxa). Essas espécies 

no tratamento T2 também apresentaram um comportamento linear com relação ao IMA e com 

pequenas variações do ICA ao longo do período estudado (Figura 19). Nesse caso as 

características específicas das espécies não sofreram muita alteração sob o ponto de vista de 

incremento. 

Protium apiculatum (Breu vermelho) é a espécie que vem apresentando um melhor 

desempenho no tratamento T2 em relação ao IMA, com a segunda melhor média de 

crescimento entre os tratamentos e as espécies com 3,64 m3.ha-1.ano-1, seguida pela espécie 

Eschweilera coriaceae (Mata mata amarelo) com um IMA médio de 2,88 m3.ha-1.ano-1, a 

terceira melhor colocada é a espécie Ocotea nigrescens (Louro preto) com média de 1,41 

m3.ha-1.ano-1 e quarta melhor colocada é a espécie Minquartia guianensis (Acariquara roxa) 

com média de IMA com 1,07 m3.ha-1.ano-1 (Figura 20). 
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Figura 19 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s das principais espécies comerciais listadas no 

tratamento T2 (intensidade leve de exploração) em uma floresta tropical manejada 
experimentalmente na região de Manaus (AM). 
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Figura 20 - Dinâmica de crescimento dos IMA’s das principais espécies comerciais listadas no tratamento T2 

(intensidade média de exploração) em uma floresta tropical manejada experimentalmente na 
região de Manaus (AM). 

 

 



 

Como era esperado, no tratamento T2 a distribuição diamétrica das espécies 

comerciais listadas, aponta a espécie Protium apiculatum (Breu vermelho) como a espécie 

com o maior número de indivíduos, tanto antes como após a exploração, porém, esses 

indivíduos arbóreos estão concentrados nas classes de menor diâmetro entre 10 ≤ DAP < 20 e 

20 ≤ DAP < 50 e poucos representatantes na classe de estoque atual, ou seja, essa espécie, 

nesse tratamento (T2) apresenta distribuição diamétrica típica de uma floresta tropical (J-

invertido) (Figura 21). Por outro lado, a distribuição diamétrica da espécie Eschweilera 

coriaceae (Mata mata amarelo) apresenta um comportamento mais balanceado nas classes 10 

≤ DAP < 20 e 20 ≤ DAP < 50, antes e após a exploração, entretanto, com poucos indivíduos 

na classe 3 (DAP > 50 cm) no estoque atual. Ao contrário do que vem acontecendo com a 

distribuição do Protium apiculatum (Breu vermelho) e da Eschweilera coriaceae (Mata mata 

amarelo) nesse tratamento, as espécies Ocotea nigrescens (Louro preto) e Minquartia 

guianensis (Acariquara roxa) apresentam uma maior densidade de indivíduos na classe de 

potencial futuro entre 20 ≤ DAP < 50, principalmente nos anos de 1991 e 2005. Com isso, a 

distribuição diamétrica dessas espécies aproxima-se de uma distribuição normal de 

indivíduos, apesar da classe de estoque atual apresentar poucos indivíduos na condição atual. 

Nesse aspecto, as espécies que por ordem de valor de importância se destacaram em 

uma posição intermediária nesse tratamento foram: Aiouea cf. grandifolia (Louro branco), 

Manilkara bidentata (Massaranduba), Simarouba amara (Marupá) e Brosimum acutifolium 

Huber ssp. Interjectum (Muiratinga) apresentando comportamento de distribuição diamétrica 

em (J-invertido) com a maioria de seus indivíduos arbóreos na classe de regeneração (10 ≤ 

DAP < 20). Por outro lado, as espécies: Swartzia corrugata (Coração de negro), Ocotea sp. 

(Louro inhamuí), Iryanthera coriaceae (Ucuúba) e Parkia pendula (Visgueiro), são as que 

mais merecem atenção por conta da baixa densidade de indivíduos que conseqüentemente 

dificulta a regeneração natural dessas espécies. 
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Figura 21 - Distribuição diamétrica das principais espécies comerciais listadas no tratamento T2 (intensidade 

média de exploração) em uma floresta tropical manejada experimentalmente na região de Manaus 
(AM). 



 

5.5.8.4 Tratamento de Intensidade Pesada (T3) 

 

O resultado observado que mais se aproximou do padrão de crescimento das florestas 

temperadas e ou plantadas foi o comportamento da relação ICA x IMA no tratamento T3 

(intensidade de exploração pesada) para todas as espécies. Aonde a curva de crescimento do 

ICA atinge um ponto máximo (1997) antes da curva do IMA, e onde as duas curvas se cruzam 

no ponto máximo do IMA (1997-1998). Apesar disso, mais uma vez o período de observação 

ainda é muito curto se considerarmos o incremento do intervalo para determinar o ponto 

ótimo de corte (Figura 22).   
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Figura 22 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s no tratamento T3 (intensidade pesada de 

exploração) em uma floresta tropical manejada experimentalmente na região de Manaus (AM). 
 

 

Por outro lado, no grupo das espécies comerciais listadas o comportamento das linhas 

praticamente foi semelhante aos observados nos demais tratamentos, aonde o ICA apresentou 

vários pontos de máximo crescimento, cruzando-se com a linha de IMA em pelo menos três 

pontos, mas que necessariamente não refletem o momento ideal para recomendar a aplicação 

de tratamentos silviculturais (desbaste) e a determinação do ponto ótimo de corte (Figura 23).  
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Figura 23 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s no tratamento T3 (intensidade pesada de 

exploração) para as espécies comerciais listadas, em uma floresta tropical manejada 
experimentalmente na região de Manaus (AM). 

 

 

 De posse dessas estimativas e das estimativas estruturais, as espécies comerciais 

listadas que mais se destacaram foram às mesmas do tratamento T1: Eschweilera coriaceae 

(Mata mata amarelo), Protium apiculatum (Breu vermelho), Scleronema micranthum 

(Cardeiro) e a quarta melhor colocada foram os indivíduos da espécie Zygia racemosa 

(Angelim rajado) (Figura 24). Aonde a relação das estimativas do ICA x IMA, também 

apontou um comportamento linear no tratamento T3 para o IMA dessas espécies. Já o ICA 

mostrou-se com pouca variação até o ano de 2002, com um decréscimo nos anos de 2003, 

2004 e 2005, provavelmente influenciado pela morte de alguns indivíduos dessas espécies 

nesse período. 
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Figura 24 - Dinâmica do crescimento dos ICA’s x IMA’s das principais espécies comerciais listadas no 

tratamento T3 (intensidade leve de exploração) em uma floresta tropical manejada 
experimentalmente na região de Manaus (AM). 



 

Nesse caso a espécie que apresentou o melhor desempenho entre todos os tratamentos 

e entre todas as espécies com relação ao IPA, foi a espécie Eschweilera coriaceae (Mata mata 

amarelo) com um valor de crescimento de 4,63 m3.ha-1.ano-1 seguida pela espécie Protium 

apiculatum (Breu vermelho) com IPA de 3,07 m3.ha-1.ano-1, Scleronema micranthum 

(Cardeiro) com IPA de 1,56 m3.ha-1.ano-1e Zygia racemosa (Angelim rajado) com IPA de 

0,90 m3.ha-1.ano-1 (Figura 25). 

Isso é confirmado pela distribuição diamétrica, aonde as espécies Eschweilera 

coriaceae (Mata mata amarelo) e Protium apiculatum (Breu vermelho) apresentaram uma 

distribuição diamétrica típica de uma floresta tropical (J-invertido) com a maioria dos 

indivíduos arbóreos na classe de regeneração entre 10 ≤ DAP < 20 cm e na classe de estoque 

futuro 20 ≤ DAP < 50 cm e poucos indivíduos na classe de estoque atual DAP ≥ 50 cm 

(Figura 26). 
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Figura 25 - Dinâmica de crescimento dos IMA’s das principais espécies comerciais listadas no tratamento T3 

(intensidade pesada de exploração) em uma floresta tropical manejada experimentalmente na 
região de Manaus (AM). 

 

Por outro lado, a espécie Zigya racemosa (Angelim rajado) apresentou uma 

distribuição mais balanceada entre as classes 10 ≤ DAP < 20 cm e 20 ≤ DAP < 50 cm, sem a 

presença de indivíduos na classe de estoque atual, ao longo do período estudado e a espécie 

Scleronema micranthum (Cardeiro) apresentou uma distribuição diamétrica mais próximo do 

esperado, ou seja, com a maioria de indivíduos na classe de estoque futuro que compreende os 

indivíduos entre 20 ≤ DAP < 50 cm, demostrando mais uma vez ser uma espécie que 

apresenta um potencial para futura exploração.  



 

As espécies que por ordem de valor de importância se destacaram em uma posição 

intermediária no tratamento T3 foram: Aniba hostemanniana (Louro pirarucu) e Swartzia 

corrugata (Coração de negro) com distribuição diamétrica em (J-invertido), ou seja, 

concentração de indivíduos nas menores classes de diâmetro e Qualea paraensis 

(Mandioqueira) e Andira micrantha (Sucupira preta) com distribuição normal, ou seja, a 

maioria dos indivíduos dessas espécies encontram-se na classe de estoque futuro (20 ≤ DAP < 

50 cm). Por outro lado, as espécies: Aniba parviflora (Louro falso aritú), Aniba sp. (Louro 

rosa), Protium hebetatum (Breu gigante) e Buchenavia guianensis (Tanimbuca cinzeiro), são 

as espécies que mais preocupam em função da sua baixa densidade de indivíduos que dificulta 

a regeneração natural dessas espécies. 
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Protium apiculatum  (breu vermelho)
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Scleronema micranthum  (cardeiro)
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Zigya racemosa  (angelim rajado)
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Figura 26 - Distribuição diamétrica das principais espécies comerciais listadas no tratamento T3 (intensidade 

sada de exploração) em uma floresta tropical manejada experimentalmente na região de Manaus 
(AM). 

 

Observa-se pelos resultados obtidos, que as áreas de floresta manejada e não manejada 

desse estudo apresentam um padrão de crescimento diferenciado em volume na relação entre 

o incremento corrente anual (ICA) e o incremento médio anual (IMA), para a determinação 

do ponto ótimo de corte. Nesse estudo, os sinais obtidos nos tratamentos T1 (intensidade leve) 

e T2 (intensidade média) indicam apenas que o comportamento dos incrementos dentro do 

intervalo de tempo pode ser considerado positivo. Apesar disso, o T3 (intensidade pesada), os 

sinais indicam um comportamento que em parte é o mais próximo do esperado, pois apresenta 

similaridade com o comportamento de florestas plantadas. Entretanto, em nenhum dos casos, 

oferecem condições para se determinar o ponto ótimo de corte, pois, apesar de se ter um 

volume total superior ao existente antes da exploração, o tempo da aplicação dessa relação é 

muito curto e conseqüentemente não é o ideal. 

Resumindo, o padrão de crescimento na relação entre ICA x IMA em volume, pode 

está sendo influenciado por outros fatores internos ou externos que acabam afetando essa 



 

relação, o que torna difícil fazer qualquer inferência para determinar o momento ideal para 

aplicação dos tratamentos silviculturais e conseqüentemente para definição do ciclo de corte. 

 

5.6 Ciclo de Corte 

 

Nesse estudo, por meio do cruzamento das estimativas de incremento corrente anual 

(ICA) versus incremento médio anual (IMA) do povoamento florestal, verificou-se que a 

floresta tropical úmida não apresenta um padrão definido de crescimento em incremento, 

como foi ilustrado nas figuras 11, 12, 13, 17, 18, 22 e 23.  

Nesse contexto, observou-se que nos tratamentos manejados o comportamento das 

principais espécies comerciais listadas, na relação ICA x IMA, definiu que o IMA vem 

apresentando um crescimento linear ao longo do período estudado. Sendo assim, utilizou-se o 

valor do incremento periódico anual em volume das espécies comerciais listadas e admitiu-se 

que os mesmos manteriam a forma linear de crescimento, com o objetivo de se obter 

estimativas sobre o tempo de recuperação do volume de madeira extraído, de acordo com o 

nível de redução de área basal, para predizer um possível ciclo de corte.  

Na Amazônia estudos realizados principalmente na década de 90 indicam que o tempo 

de recuperação da floresta, para estimar um provável ciclo de corte, pode variar de 20 a 100 

anos, dependendo do sistema de manejo empregado e da intensidade de exploração aplicada 

(Silva, 1992; Sayer et al., 1995, Higuchi et al., 1997, Bach, 1999 Alder & Silva, 2001). Os 

resultados obtidos nesse estudo indicam que, após 18 anos da exploração (2005) e partindo do 

momento da reação da floresta remanescente (1991), o T2 (intensidade média de exploração) 

com um incremento periódico anual de 1,50 ± 0,10 m3.ha-1.ano-1 (Tabela 47) poderá em, 

aproximadamente, 12 anos (2017) voltar a ter um estoque em volume comercial semelhante 

ao estoque original da floresta, se não houver influência de fatores internos ou externos que 

possam afetar essa variável, ou seja, a floresta poderá em um ciclo de 30 anos ser manejada 

novamente. Essa estimativa está dentro do intervalo de tempo estipulado pela lei para 

recuperação do estoque original da floresta (Instrução Normativa no 5 de 11 de dezembro de 

2006), que indica um ciclo de corte inicial de 35 anos para Planos de Manejo Florestal Pleno 

com média de 30 m3/ha explorado. 

Em uma posição intermediária, aparece o tratamento T3 (intensidade pesada) que teve 

o melhor incremento periódico anual com 1,51 ± 0,06 m3.ha-1.ano-1 (Tabela 47). Nesse caso, a 

floresta terá o estoque original em volume comercial previsto para 2039, ou aproximadamente 

52 anos; e o T1 (intensidade leve) que apresentou um menor incremento periódico anual entre 



 

os tratamentos aplicados com 1,04 ± 0,13 m3.ha-1.ano-1 terá o seu estoque original de volume 

comercial previsto para 2045, ou aproximadamente 58 anos. Nesse caso, a melhor estimativa 

T2 (intensidade média) pode ser comparada aos estudos feitos por (Higuchi, et al. 1997; Silva 

et al., 1996; Alder & Silva, 2000) que estimaram ciclos de corte entre 30 e 40 anos. 

É importante mencionar que a floresta terá o estoque de volume comercial próximo do 

original. No entanto, provavelmente distribuídas em classes de diâmetro inferiores as classes 

existentes na floresta original. 

Nesse contexto, utilizando as estimativas dos IPA’s das espécies comerciais listadas da 

classe 3 com árvores com DAP ≥ 50 cm, a reposição dos estoques em volume comercial nos 

tratamentos de corte foram: T2 (intensidade média) com incremento de 1,12 m3.ha-1.ano-1 

(Item 5.5.5) terá o retorno ao volume original previsto para 2023, ou 36 anos; T1 com 

incremento de 0,52 m3.ha-1.ano-1 (Item 5.5.5) terá o seu estoque em volume com estimativa 

para 2086, ou 99 anos e T3 com incremento de 0,09 m3.ha-1.ano-1  terá o seu estoque original 

em 2503, ou 516 anos. A melhor estimativa desse estudo também pode ser considerada 

equivalente ao determinado pela lei (35 anos). 

Silva (2004) reforça que, deve-se levar em consideração a intensidade de corte. Haja 

vista que, nesse estudo para um volume extraído de 49 m3/ha serão necessários 36 anos para 

recuperar o que foi retirado no primeiro ciclo. Ainda segundo este autor, o ciclo de corte varia 

de acordo com a intensidade e outros fatores importantes como à composição da floresta, tipo 

de intervenção e técnica silvicultural aplicada. 

 

5.7 Biomassa e Carbono 

 

A determinação da estimativa de biomassa é importante, pois, indica se uma floresta 

esta funcionando como fonte ou sumidouro de carbono. Diante disso, na tabela 50, são 

apresentados os valores de biomassa fresca acima do nível do solo em t.ha-1.ano-1, em cada 

tratamento durante o período de observação. 

De acordo com a tabela 50, em valores percentuais, o tratamento T1, apresentou 100% 

do estoque inicial existente antes da exploração, seguido pelo tratamento T2 com percentual 

equivalente a 98% do estoque de biomassa existente antes da exploração e pelo T3 com 89% 

do estoque inicial. 

 

 

 



 

Tabela 50 - Biomassa fresca acima do nível do solo de todas as espécies dentro de cada tratamento aplicado 
no experimento em cada ano de medição. Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de 
exploração (redução de 25% de área basal das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade 
média de exploração (redução de 50% de área basal das espécies comerciais listadas); T3 – 
intensidade pesada de exploração (redução de 75% de área basal das espécies comerciais listadas) 
e * - ano da exploração. 

 

Anos Biomassa (t. ha-1.ano) 
 T0 T1 T2 T3 

1986 600 634 603 628 
   87/88* 608 508 489 464 

1990 613 509 476 461 
1991 617 515 485 467 
1992 624 519 494 472 
1993 630 531 506 485 
1994 632 530 511 492 
1995 640 545 528 511 
1996 640 554 534 521 
1997 645 563 544 540 
 1998 647 570 544 542 
 1999 648 577 544 545 
2000 653 587 555 551 
2001 653 601 563 563 
2002 657 611 572 576 
2003 658 618 581 584 
2004 658 625 591 590 
2005 656 634 601 590 

           

Diante desses resultados e utilizando valores de incremento médio anual (IMA) para 

biomassa em cada tratamento, a figura 27, destaca que a partir de 1991, momento de reação 

da floresta remanescente, os valores de IMA’s refletem um aumento na quantidade de 

carbono absorvido pela vegetação ao longo dos anos.  
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Figura 27 - Dinâmica dos IMA’s em biomassa (t. ha-1.ano-1) para todas as espécies a partir do momento de 
reação da floresta residual. 



 

Nesse cenário, apesar de ser inferior aos tratamentos manejados, o incremento 

periódico anual da parcela testemunha T0 (testemunha) para biomassa acúmulou durante o 

período de 1991-2005 o equivalente a 4,3 ± 0,4 t. ha-1.ano-1. Sendo assim, é possível afirmar 

de acordo com a metodologia utilizada por Silva (2007), que a parcela testemunha acúmulou 

mais de 20 t de carbono durante 15 anos de observação, ou aproximadamente 1,4 ± 0,1 t. ha-

1.ano-1 de carbono, considerando a parte aérea da biomassa vegetal (tabela 51). 

Combinado a esses resultados, o tratamento que em média apresentou maior acumulo 

de biomassa na vegetação foi o T3 (intensidade pesada de exploração) com aproximadamente 

7,2 ± 1,2 t. ha-1.ano-1 ou equivalente a 2,3 ± 0,4 t. ha-1.ano-1de carbono, seguido pelo T1 

(intensidade leve de exploração) com 6,4 ± 0,8 t. ha-1.ano-1 de biomassa e 2,0 ± 0,2 t. ha-1.ano-

1 de carbono e o T2 (intensidade média de exploração) com 5,2 ± 1,3 t. ha-1.ano-1 de biomassa 

e 1,6 ± 0,4 t. ha-1.ano-1de carbono na vegetação. Em se tratando de Amazônia, o resultado 

obtido nesse estudo para o incremento médio anual de carbono na parcela testemunha 

apresenta crescimento linear, quando comparados com outros estudos realizados na região 

(Philips et al., 1998; Higuchi et al., 2004 e Silva, 2007). 
Tabela 51 - Acúmulo de Carbono de todas as espécies dentro de cada tratamento aplicado no experimento em 

cada ano de medição. Onde: T0 – parcela controle; T1 – intensidade leve de exploração (redução 
de 25% de área basal das espécies comerciais listadas); T2 – intensidade média de exploração 
(redução de 50% de área basal das espécies comerciais listadas); T3 – intensidade pesada de 
exploração (redução de 75% de área basal das espécies comerciais listadas). 

 
Anos Carbono (t. ha-1.ano-1) 

 T0 T1 T2 T3 
1991 1,40 1,01 -0,70 0,52 
1992 1,69 1,14 0,48 0,86 
1993 1,70 1,75 1,30 1,69 
1994 1,54 1,39 1,37 1,75 
1995 1,68 1,94 2,04 2,46 
1996 1,46 2,08 2,02 2,57 
1997 1,46 2,14 2,15 2,98 
1998 1,36 2,15 1,92 2,75 
 1999 1,27 2,15 1,74 2,57 
2000 1,29 2,24 1,88 2,51 
2001 1,19 2,42 1,95 2,60 
2002 1,19 2,49 2,02 2,71 
2003 1,13 2,46 2,06 2,69 
2004 1,04 2,46 2,14 2,66 
2005 0,94 2,48 2,21 2,49 
Total 20,3 30,3 24,6 33,8 
Média 1,4 2,0 1,6 2,3 

Desvio Padrão 0,2 0,5 0,8 0,7 
Intervalo de Confiança 0,1 0,3 0,4 0,4 



 

Sob o ponto de vista estatístico, as tabelas 52 e 53, apresentam análises de variância 

com medidas repetidas (15 medições em 15 anos), considerando a parcela testemunha e as 

diferentes percentagens de redução de área basal nos tratamentos manejados com a 

exploração de espécies comerciais listadas, com base no incremento médio anual (IMAperíodo) 

em carbono para verificar possíveis diferenças. 

 
Tabela 52 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o carbono de todas as espécies entre os 

tratamentos manejados e a testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 21,529 7,176 0,727 0,564 

Erro 8 79,021 9,878   

 
Tabela 53 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o IMAperíodo em carbono de todas as espécies, 

com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 
 
Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 14 35,316 2,523 8,231 0,000 0,007 0,001 

IMAperíodo * Tratamentos 42 24,895 0,593 1,934 0,003 0,160 0,108 

Erro 112 34,326 0,306     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1132 
Huynh-Feldt:    0,1896 

 

De acordo com a tabela 53, pode-se verificar que a fonte de variação “IMAperíodo” 

apresenta diferença significativa a um nível de significância de (p < 0,01) com (p = 0,007). 

Por outro lado, os sinais são fracos para afirmar que os incrementos em carbono são 

influenciados pela interação, IMAperíodo * Tratamentos (p = 0,160), ou seja, os resultados 

indicam que a variação do IMAperíodo em carbono é significativa em função do tempo. 

Indicando que na atual situação a floresta manejada esta funcionando como sumidouro de 

carbono.  

Em relação às espécies comerciais listadas é apresentado na tabela 54, o 

comportamento da dinâmica do incremento médio anual (IMA) em biomassa e carbono em 

cada tratamento ao longo do período de observação. 

Nota-se que as estimativas para a biomassa das espécies comerciais listadas indicam 

que o tratamento T3 é o que vem apresentando melhor desempenho, desde o momento de 

reação da floresta remanescente (1991), com um acúmulo em incremento periódico médio 

anual de biomassa de 39 t ou o equivalente médio de 2,6 ± 0,1 t. ha-1.ano-1 ou ainda 0,8 ± 0,03 

t. ha-1.ano-1 de carbono. Logo a seguir, aparece o T2 com acúmulo médio de 2,4 ± 0,1 t. ha-



 

1.ano-1 em biomassa e 0,7 ± 0,1 t. ha-1.ano-1 em carbono e o T1 com 1,7 ± 0,2 t. ha-1.ano-1 em 

biomassa e 0,5 ± 0,1 t. ha-1.ano-1em carbono. 

 
Tabela 54 – Dinâmica do IMA em biomassa e carbono para as espécies comerciais listadas ao longo do 

período de observação. 
 

Anos Biomassa (t. ha-1.ano) Carbono (t. ha-1.ano) 
  T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

1991 2,2 0,5 1,1 2,2 0,7 0,1 0,3 0,7 
1992 2,5 1,4 2,3 2,3 0,8 0,4 0,7 0,7 
1993 2,4 1,9 2,5 2,8 0,8 0,6 0,8 0,9 
1994 2,3 1,8 2,4 2,6 0,7 0,6 0,8 0,8 
1995 2,4 2,1 2,6 2,8 0,8 0,7 0,8 0,9 
1996 2,3 2,2 2,6 2,8 0,7 0,7 0,8 0,9 
1997 2,3 2,1 2,6 3,0 0,7 0,7 0,8 0,9 
1998 2,0 1,9 2,4 2,8 0,6 0,6 0,7 0,9 
1999 1,8 1,7 2,2 2,6 0,6 0,5 0,7 0,8 
2000 2,0 1,5 2,3 2,3 0,6 0,5 0,7 0,7 
2001 1,7 1,7 2,3 2,5 0,5 0,5 0,7 0,8 
2002 1,7 1,7 2,4 2,5 0,5 0,5 0,7 0,8 
2003 1,6 1,8 2,4 2,5 0,5 0,6 0,8 0,8 
2004 1,6 1,7 2,6 2,5 0,5 0,5 0,8 0,8 
2005 1,5 1,7 2,6 2,5 0,5 0,5 0,8 0,8 
Total 30 25 35 39 10 8 11 12 
Média 2,0 1,7 2,4 2,6 0,6 0,5 0,7 0,8 

DP 0,3 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 
IC 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

 

Diante do resultado sobre incremento em carbono, foi realizada análise de variância 

aplicando a metodologia utilizada por von Ende (1993) com medidas repetidas, para verificar 

se as variações em incremento são influenciadas pelos tratamentos aplicados com o passar do 

tempo (tabelas 55 e 56). 

 
Tabela 55 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o carbono entre os tratamentos manejados e a 

testemunha. 
 

Fontes de variação GL SQ QM F P 

Tratamentos 3 2,241 0,747 0,538 0,669 

Erro 8 11,101 1,388   

 

 

 

 

 



 

Tabela 56 – Resultado da análise de variância (ANOVA) para o IMAperíodo em carbono das espécies 
comerciais listadas, com medidas repetidas dentro dos tratamentos de acordo com o tempo. 

 
Fontes de variação GL SQ QM F P G-G H-F 

IMAperíodo 14 1,018 0,073 2,069 0,019 0,173 0,143 

IMAperíodo * Tratamentos 42 1,020 0,024 0,690 0,913 0,630 0,690 

Erro 112 3,938 0,035     

Greenhouse-Geisser Epsilon:  0,1101 
Huynh-Feldt:    0,1825 

 

A tabela 56 mostra que, com base no fator de correção (G-G: 0,1101), por ser menor e 

conseqüentemente mais conservador, os sinais de significância foram considerados fracos 

apontando que a partir do momento de reação da floresta residual (1991) tanto a fonte de 

variação “IMAperíodo” (p = 0,173) como a sua interação com os tratamentos (p = 0,630), não 

influenciaram o IMA em carbono das espécies de interesse comercial com o passar do tempo. 

A princípio tinha-se a idéia de que houvesse algum sinal de diferença entre os tratamentos 

manejados com o passar do tempo, entretanto, observa-se que nessa escala, como foi 

demonstrada pela análise de variância, a diferença não foi observado. 

 

5.8 Cadeia de Markov 

 

Para auxiliar no planejamento do crescimento e conseqüentemente do estoque futuro 

da floresta, vem sendo utilizada em vários estudos nas florestas tropicais, a Cadeia de 

Transição Probabilística – Cadeia de Markov, que possibilita a projeção futura do estoque da 

floresta (Higuchi, 1987; Freitas, 1993; Sanquetta et al. 1996, Rocha, 2001, Vasconcelos, 

2003, Mendonça, 2003 e Teixeira et al., 2007). 

A cadeia de Markov é um modelo de produção estocástico que usa matrizes de 

transição para predição diamétrica, número de árvores sobreviventes, número de árvores 

mortas e números de árvores extraídas. Consiste de uma seqüência de eventos com número 

finito de possíveis resultados, isto é: a1, a2... ai sendo feita por meio da estimativa da 

probabilidade de transição dos diâmetros entre classes diamétricas, ou seja, descreve a 

dinâmica das freqüências nas classes diamétricas a partir da matriz de probabilidade de 

transição. 

As matrizes foram montadas com base na transição do número de árvores, do ponto de 

vista absoluto, de um estado para outro, em relação aos tratamentos em diferentes intervalos, 

durante quinze (15) anos de observação (1990 e 2005). As matrizes de transição foram 



 

estruturadas considerando 17 estados (linhas i e colunas j): estado 1, recrutamento (R); 

estados 2 a 15, classes diamétricas com intervalos de 5 cm; estado 16, próxima classe 

diamétrica e estado 17, mortalidade (M). A transição de um estado i para outro (estado j) 

significou o seguinte: uma árvore medida em 1990 pode, em 1995, permanecer na mesma 

classe de diâmetro ou estado, mudar para uma ou mais classes seguintes ou morrer. A última 

classe diamétrica foi generalizada para DAP ≥ 75 cm; assim, no estado 15, os diâmetros 

podem variar de 75 cm até o maior diâmetro medido. O estado “próxima classe” inclui, por 

exemplo, uma árvore com DAP = 78 cm, medida em 1990, que mudou para 85 cm, em 1995; 

ou seja, mudou para outra classe (obedecendo ao intervalo de classes de 5 cm). 

Com base nas medições feitas entre 1990 e 2005, quinze anos de observação, foram 

feitos projeções com intervalos de tempos diferentes (3 em 3 anos, 5 em 5 anos e 7 em 7 anos) 

com o objetivo de comparar com as medições observadas de cada período analisado. 

Os resultados das freqüências projetadas de cada período em cada tratamento são 

apresentados nas tabelas abaixo. 

 

5.8.1 Períodos de 3 em 3 anos 

5.8.1.1 Tratamento Testemunha 

 

Os resultados da tabela 57 mostram os valores observados e projetados para o 

tratamento testemunha (T0) distribuídos em intervalos de 3 em 3 anos a partir de 1990 até 

2005. O teste estatístico Qui-quadrado (χ2), mostra que todos os resultados apresentaram 

valores não significativos aos níveis de 1% e 5%, ou seja, as freqüências projetadas para os 

anos de 1996, 1999, 2002 e 2005 não diferem das freqüências observadas nos mesmos anos. 

Esse resultado é comparável a outros estudos desenvolvidos em floresta tropical em 

ambientes sem perturbação antrópica (Higuchi, 1987; Freitas, 1993; Rocha, 2001 e Teixeira et 

al., 2007). 

 
Tabela 57 – Freqüência observada e freqüência projetada no tratamento T0 para períodos de 3 em 3 anos 

divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do teste  Qui-quadrado (χ2calculado).   
 

 T0 90-93 T0 93-96 T0 96-99 T0 99-02 
CD Obs 96 Proj 96 Χ2 Obs 99 Proj 99 χ2 Obs 02 Proj 02 χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 

10 < 15 766 782 0 733 723 0 745 676 7 714 732 0 
15 < 20 397 394 0 399 382 1 396 392 0 403 381 1 
20 < 25 239 225 1 243 242 0 250 242 0 236 249 1 
25 < 30 178 169 0 172 181 0 177 162 1 175 178 0 



 

30 < 35 105 102 0 109 106 0 113 110 0 119 112 0 
35 < 40 79 79 0 75 79 0 70 72 0 73 63 2 
40 < 45 40 43 0 48 36 4 50 54 0 49 51 0 
45 < 50 39 44 1 36 36 0 37 33 0 34 38 0 
50 < 55 21 15 3 25 25 0 22 28 1 25 19 2 
55 < 60 18 18 0 16 17 0 18 14 1 19 19 0 
60 < 65 9 9 0 9 8 0 11 9 1 12 13 0 
65 < 70 7 7 0 7 7 0 7 7 0 6 7 0 
70 < 75 6 5 0 6 7 0 7 2 0 3 8 0 
≥ 75 7 3 7 8 9 0 5 7 1 8 3 0 

Próxima  1 0  0 0 2  0 1 1 0 
Total 1911 1895 12 1886 1858 6 1910 1807 13 1877 1874 7 

χ2 tabelado (1%) = 27,7; χ2 tabelado (5%) = 22,4 
 

5.8.1.2 Tratamento de Intensidade Leve (T1)  

 

A tabela 58 apresenta os valores observados e estimados do número de árvores pela 

cadeia de Markov para o tratamento T1 - intensidade leve de exploração, distribuídos em 

intervalos de 3 em 3 anos. 

 
Tabela 58 – Freqüência observada e freqüência projetada no tratamento T1 para períodos de 3 em 3 anos 

divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do teste Qui-quadrado (χ2calculado).   
 

T1 90-93 T1 93-96 T1 96-99 T1 99-02 
CD Obs 96 Proj 96 Χ2 Obs 99 Proj 99 χ2 Obs 02 Proj 02 χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 

10 < 15 672 670 0 732 653 10 896 759 25 862 1003 20 
15 < 20 359 326 3 393 364 2 424 420 0 417 460 4 
20 < 25 215 171 12 226 236 0 244 234 0 259 256 0 
25 < 30 133 123 1 135 134 0 140 133 0 151 138 1 
30 < 35 92 87 0 95 84 1 97 92 0 95 97 0 
35 < 40 77 79 0 68 78 1 62 58 0 63 57 1 
40 < 45 38 36 0 47 38 2 52 51 0 54 55 0 
45 < 50 38 37 0 37 38 0 41 36 1 39 44 0 
50 < 55 21 20 0 20 22 0 18 18 0 19 16 1 
55 < 60 7 11 1 8 6 0 9 8 0 14 9 2 
60 < 65 6 8 0 6 6 0 7 6 0 4 8 2 
65 < 70 3 0 0 3 5 1 4 3 0 6 5 0 
70 < 75 2 1 0 3 2 0 3 1 0 3 3 0 
≥ 75 9 6 2 9 7 0 10 7 1 10 9 0 

Próxima 2 2 0 2 2 0 1 2 0 2 1 0 
Total 1674 1577 20 1784 1675 19 2008 1829 29 1998 2161 31 

χ2 tabelado (1%) = 27,7; χ2 tabelado (5%) = 22,4 
 



 

Com base na projeção feita do número de árvores entre 1990-1993 e 1993-1996, os 

valores do (χ2), mostram que as freqüências projetadas para os anos de 1996 e 1999 ajustam-

se estatisticamente pela cadeia de Markov. No entanto, nas projeções feitas para 2002 e 2005 

com base na transição probabilística de 1999 e 2002 e a ocasião imediatamente anterior 1996 

e 1999, respectivamente, indicam que as freqüências projetadas nesses anos diferem das 

freqüências observadas nos mesmos anos, ou seja, são significativos tanto a 1% (χ2
 = 27,7) 

como a 5% (χ2 = 22,4). Uma explicação aceitável para essa diferença pode estar associada 

com a alta percentagem de recrutas em 2002 (4,8%) (Figura 28) seguida de uma baixa taxa de 

mortalidade (1,2%), juntamente com a ocorrência de fenômenos climáticos como o El Niño 

que aconteceu em 1998/99 e La Niña em 1999/00, provocando um desequilíbrio entre as taxas 

de recrutamento e mortalidade nesse período afetando a distribuição do número de árvores, 

para as projeções feitas nesses anos. 
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Figura 28 - Taxas anuais de recrutamento e mortalidade do tratamento (T1) – leve, em períodos de 3 em 3 
anos. 

 

5.8.1.3 Tratamento de Intensidade Média (T2) 

 

A tabela 59 apresenta o resultado para o tratamento 2 - intensidade média de 

exploração, com redução de 42% da área basal de espécies comerciais listadas, distribuídos 

em períodos de 3 em 3 anos. 



 

Os resultados da tabela 59 acompanham a mesma tendência dos resultados obtidos 

pelo tratamento T1, onde inicialmente as projeções do número de árvores feitas para 1996 e 

1999 se ajustam pela cadeia de transição de Markov. 
 

Tabela 59 – Freqüência observada e freqüência projetada no tratamento T2 para períodos de 3 em 3 anos 
divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do teste Qui-quadrado (χ2calculado).   

 

T2 90-93 T2 93-96 T2 96-99 T2 99-02 
CD Obs 96 Proj 96 Χ2 Obs 99 Proj 99 χ2 Obs 02 Proj 02 χ2 Obs 05 Proj 05 Χ2 

10 < 15 644 634 0 701 644 5 782 724 5 744 818 7 
15 < 20 347 332 1 355 359 0 399 355 6 403 432 2 
20 < 25 219 203 1 227 235 0 229 227 0 236 227 0 
25 < 30 154 150 0 153 163 1 152 146 0 162 146 2 
30 < 35 104 107 0 107 105 0 113 101 1 120 116 0 
35 < 40 77 68 1 74 83 1 80 69 2 74 84 1 
40 < 45 55 52 0 56 59 0 50 55 0 59 44 5 
45 < 50 28 30 0 31 27 0 39 31 2 37 44 1 
50 < 55 18 19 0 18 18 0 16 17 0 21 13 4 
55 < 60 7 9 0 7 5 1 6 7 0 11 5 6 
60 < 65 7 7 0 5 9 1 7 3 4 7 8 0 
65 < 70 1 2 1 3 1 13 4 4 0 3 5 1 
70 < 75 2 1 0 2 3 0 1 0 0 2 1 0 

 ≥ 75 3 2 2 2 3 0 3 1 8 2 3 0 
Próxima   0  0 0  0 0 1 0 0 

Total 1666 1616 6 1741 1712 23 1881 1740 29 1882 1946 30 
χ2 tabelado (1%) = 27,7; χ2 tabelado (5%) = 22,4 

 

Porém, após aproximadamente 13 anos da exploração, os resultados indicam que as 

taxas de recrutamento em 2002 (3,76%) (Figura 29), também influenciaram o equilíbrio do 

número de árvores na primeira classe de diâmetro, indicando que as freqüências projetadas 

nesses anos diferem das freqüências observadas nos mesmos anos, ou seja, os dados 

projetados não se ajustam pela cadeia de transição probabilística de Markov. 
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Figura 29 -  Taxas anuais de recrutamento e mortalidade do tratamento T2 – médio, em períodos de 3 em 3 
anos. 

 

5.8.1.4 Tratamento de Intensidade Pesada (T3)  

 

A tabela 60 apresenta os resultados para o tratamento T3, dos valores observados e 

valores projetados por meio da cadeia de transição probabilística de Markov, em períodos de 

3 em 3 anos a partir de 1990 até 2005. 

 
Tabela 60 – Freqüência observada e freqüência projetada no tratamento T3 para períodos de 3 em 3 anos 

divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do teste Qui-quadrado (χ2calculado).   
 

T3 90-93 T3 93-96 T3 96-99 T3 99-02 
CD Obs 96 Proj 96 Χ2 Obs 99 Proj 99 χ2 Obs 02 Proj 02 χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 

10 < 15 665 730 6 738 661 9 850 771 8 807 892 8 
15 < 20 365 322 6 401 409 0 458 427 2 499 509 0 
20 < 25 198 179 2 224 205 2 237 246 0 235 247 1 
25 < 30 153 161 0 155 151 0 177 156 3 178 195 1 
30 < 35 99 83 3 101 105 0 102 98 0 104 100 0 
35 < 40 64 57 1 73 65 1 69 81 2 75 60 4 
40 < 45 40 35 1 36 43 1 36 30 1 34 35 0 
45 < 50 29 30 0 26 30 1 26 21 1 28 25 0 
50 < 55 9 6 2 12 11 0 14 15 0 15 14 0 
55 < 60 11 11 0 9 12 1 8 6 0 9 7 1 
60 < 65 10 10 0 9 11 0 9 7 0 9 9 0 
65 < 70 2 4 1 3 1 4 3 4 0 3 3 0 
70 < 75 3 1 0 3 3 0 3 0 0 3 3 0 
>=75 5 5 0 6 6 0 5 6 0 5 4 0 

Próxima 1 0 0  1 0 1 0 0 1 1 0 
Total 1654 1633 22 1796 1713 20 1998 1868 19 2005 2102 15 

χ2 tabelado (1%) = 27,7; χ2 tabelado (5%) = 22,4 



 

Pelos resultados obtidos anteriormente, nota-se que, as projeções feitas para o número 

de árvores no tratamento T3 em comparação com os valores observados, apresentaram os 

melhores ajustes, conforme tabela 60. Onde os valores do teste χ2 calculado, foram inferiores 

aos valores tabelados para essa análise, ou seja, nesse tratamento não foram encontradas 

diferenças significativas nos níveis de significância de 1% e 5% entre as freqüências 

observadas e projetadas para a distribuição do número de árvores em cada classe de diâmetro 

no período de 3 em 3 anos.  

Vasconcelos (2003), utilizando técnicas de manejo em pequena escala, estudou por 

meio da cadeia de Markov, a dinâmica de uma floresta explorada seletivamente no Estado do 

Acre. Esse autor encontrou resultados semelhantes aos obtidos nesse estudo, onde por meio da 

cadeia de Markov, os valores estimados não diferiram dos valores observados em um 

intervalo de 2 em 2 anos. Entretanto, é importante mencionar que nesse estudo, segundo 

(Higuchi et al., 1997) a exploração de madeira foi feita tentando imitar a prática utilizada no 

final da década de 80 por madeireiros tradicionais. 

Dessa forma, esse resultado não era esperado, pois, o tratamento T3 foi o que sofreu 

uma maior redução de área basal de espécies comerciais listadas (69%), e conseqüentemente 

proporcionou uma maior abertura de dossel e disponibilidade de luz. Apesar disso, por meio 

dos resultados obtidos, observa-se que a cadeia de Transição Probabilística de Markov 

ajustou-se estatisticamente para a situação, embora tenha apresentado uma taxa anual de 

recrutamento elevada entre 1999 e 2002 (4,97%) superior ao resultado obtido para o T1. 

A tabela 61 mostra os tratamentos onde houve diferenças significativas em relação às 

freqüências projetadas e observadas pela cadeia de Markov. 

 
Tabela 61 – Freqüência observada e freqüência projetada para o tratamento T1 e T2 em períodos de 3 em 3 

anos divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do Qui-quadrado (χ2calculado).   
 

T1 96-99 T2 96-99 T1 99-02 T2 99-02 
CD Obs 02 Proj 02 χ2 Obs 02 Proj 02 Χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 

10 < 15 896 759 25 782 724 5 862 1003 20 744 818 7 
15 < 20 424 420 0 399 355 6 417 460 4 403 432 2 
20 < 25 244 234 0 229 227 0 259 256 0 236 227 0 
25 < 30 140 133 0 152 146 0 151 138 1 162 146 2 
30 < 35 97 92 0 113 101 1 95 97 0 120 116 0 
35 < 40 62 58 0 80 69 2 63 57 1 74 84 1 
40 < 45 52 51 0 50 55 0 54 55 0 59 44 5 
45 < 50 41 36 1 39 31 2 39 44 0 37 44 1 
50 < 55 18 18 0 16 17 0 19 16 1 21 13 4 
55 < 60 9 8 0 6 7 0 14 9 2 11 5 6 



 

60 < 65 7 6 0 7 3 4 4 8 2 7 8 0 
65 < 70 4 3 0 4 4 0 6 5 0 3 5 1 
70 < 75 3 1 0 1 0 0 3 3 0 2 1 0 
>=75 10 7 1 3 1 8 10 9 0 2 3 0 

Próxima 1 2 0  0 0 2 1 0 1 0 0 
Total 2008 1829 29 1881 1740 29 1998 2161 31 1882 1946 30 

 

De acordo com os resultados obtidos na tabela 61, para períodos de 3 em 3 anos às 

projeções feitas para 2002 e 2005 com base na transição probabilística de 1999 e 2002 e a 

ocasião imediatamente anterior 1996 e 1999, indicaram que os tratamentos T1 e T2 foram os 

que apresentaram diferenças significativas (1% e 5%), ou seja, as freqüências projetadas 

diferem estatisticamente das freqüências observadas nos mesmos anos. 

No primeiro momento, verifica-se que durante 1996 e 1999, as taxas anuais de 

recrutamento do T1 e T2 foram consideradas altas (3,16% e 2,87%) o que elevou os valores 

observados no número de árvores da primeira classe, indicando que os diferentes níveis de 

intensidades de exploração, combinados com altas taxas de recrutamento e em parte sendo 

influenciados por fenômenos climáticos, proporcionaram maior abertura do dossel e maior 

disponibilidade de luz possibilitando o ingresso de novas árvores no povoamento. 

Seguindo a mesma tendência, a transição de 1999 - 2002 com projeção para 2005 

indicaram que os valores projetados na primeira classe de diâmetro influenciaram de forma 

significativa os resultados obtidos por meio da cadeia de transição probabilística de Markov, 

ou seja, nesses tratamentos a distribuição do número de árvores ainda apresenta certo 

desequilíbrio provavelmente ocasionado pelas altas taxas anuais de recrutamento para o T1 

(4,80%) e T2 (3,76%) além das anomalias climáticas ocorridas a cerca de 8 anos atrás. 

 

5.8.2 Períodos de 5 em 5 anos 

5.8.2.1 Tratamento Testemunha 

 

Analisando os dados em períodos de 5 em 5 anos, os resultados obtidos são 

apresentados nas tabelas abaixo. 

A tabela 62 mostra a freqüência do número de árvores observadas e projetadas, 

distribuídas em classes de diâmetro, para a parcela controle (T0) com projeções de 5 em 5 

anos, a partir de 1990.  

 

 

 



 

Tabela 62 – Freqüência observada e freqüência projetada no tratamento T0 para períodos de 5 em 5 anos 
divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do teste Qui-quadrado (χ2calculado). 

 

 T0 90-95 T0 95-00 
CD Obs 00 Proj 00 Χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 

10 < 15 733 738 0 714 656 5 
15 < 20 405 377 2 403 396 0 
20 < 25 245 234 1 236 246 0 
25 < 30 172 171 0 175 165 1 
30 < 35 114 105 1 119 117 0 
35 < 40 69 84 3 73 60 3 
40 < 45 51 36 5 49 56 1 
45 < 50 36 44 1 34 33 0 
50 < 55 25 17 4 25 30 1 
55 < 60 17 18 0 19 16 1 
60 < 65 11 8 1 12 11 0 
65 < 70 7 10 1 6 5 0 
70 < 75 6 5 0 3 6 0 
>=75 7 5 1 6 7 0 

Próxima  2 2 3 0 0 
Total 1898 1853 22 1877 1802 12 

 

Os resultados obtidos indicam que o valor do (χ2) calculado é estatisticamente igual ao 

valor do (χ2) tabelado: χ2 (1%) = 27,7; χ2 (5%) = 22,4, ou seja, as freqüências projetadas não 

diferem das freqüências observadas nos mesmos anos aos níveis de significância de 1% e 5%. 

A tabela 63 apresenta o número de árvores observadas e o número de árvores 

estimadas pela cadeia de Markov para o tratamento T1, distribuídos em intervalos de 5 em 5 

anos. 

 

5.8.2.2 Tratamento de Intensidade Leve (T1) 

 

Para o tratamento T1, os resultados da tabela 63, mostram os valores observados e 

projetados para 2000 e 2005 com base na transição probabilística de 1995 e 2000 com a 

ocasião imediatamente anterior 1990 e 1995. 

 
Tabela 63 – Freqüência observada e freqüência projetada no tratamento T1 para períodos de 5 em 5 anos 

divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do teste Qui-quadrado (χ2calculado) 
 

 T1 90-95 T1 95-00 
CD Obs 00 Proj 00 Χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 

10 < 15 775 644 27 862 826 2 
15 < 20 408 376 3 417 437 1 
20 < 25 233 203 4 259 256 0 



 

25 < 30 133 121 1 151 132 3 
30 < 35 98 77 6 96 98 0 
35 < 40 65 81 3 62 55 1 
40 < 45 53 37 7 54 58 0 
45 < 50 35 38 0 39 32 1 
50 < 55 19 20 0 19 17 0 
55 < 60 11 10 0 14 13 0 
60 < 65 4 6 1 4 4 0 
65 < 70 4 3 0 6 4 1 
70 < 75 3 2 0 3 4 0 
>=75 8 6 1 9 6 2 

Próxima 3 2 0 3 2 0 
Total 1852 1627 54 1998 1945 11 

 

Dentro de um período de dez anos verificou-se que os resultados são distintos. 

Inicialmente, observa-se que o valor do (χ2) calculado é significativo aos níveis de 1% = 27,7 

e (5%) = 22,4, ou seja, as freqüências projetadas diferem das freqüências observadas no 

mesmo ano. Isso pode mais uma vez estar associado com a alta taxa de recrutamento (3,28%) 

do período, que elevou o número de árvores na primeira classe em comparação ao que foi 

projetado pela cadeia de transição probabilística de Markov, assinalando a mesma tendência 

observada nos períodos de 96-99 e 99-02. 

Por outro lado, quase 15 anos após a exploração (2000) o número de árvores 

observados e projetados pela cadeia de transição probabilística de Markov é praticamente o 

mesmo, ou seja, o valor do (χ2) calculado não foi significativo (1% e 5%), portanto, os dados 

analisados ajustam-se a cadeia de transição probabilística de Markov. Nessa comparação, a 

floresta começa a entrar novamente em equilíbrio apresentando uma pequena redução na taxa 

anual de recrutamento (2,54%) respondendo de forma positiva o ajuste feito pela cadeia de 

Markov para a projeção do número de árvores para 2005. 

 

5.8.2.3 Tratamento de Intensidade Média (T2) 

 

A tabela 64 apresenta os resultados para o tratamento T2, dos valores observados e 

valores projetados por meio da cadeia de transição probabilística de Markov, para intervalos 

de 5 em 5 anos. 
 

 

 

 



 

Tabela 64 – Freqüência observada e freqüência projetada no tratamento T2 para períodos de 5 em 5 anos 
divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do teste Qui-quadrado (χ2calculado). 

 

 T2 90-95 T2 95-00 
CD Obs 00 Proj 00 Χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 

10 < 15 722 668 4 744 742 0 
15 < 20 367 364 0 403 378 2 
20 < 25 235 230 0 237 246 0 
25 < 30 152 168 2 161 146 2 
30 < 35 107 110 0 120 100 4 
35 < 40 76 76 0 74 74 0 
40 < 45 53 55 0 59 50 2 
45 < 50 34 28 2 37 35 0 
50 < 55 17 20 1 21 15 3 
55 < 60 7 8 0 11 5 7 
60 < 65 6 11 0 7 5 0 
65 < 70 3 2 0 3 3 0 
70 < 75 1 1 0 2 1 0 
>=75 3 2 2 3 3 0 

Próxima  0 0  0 0 
Total   10   19 

 

Os resultados da tabela 64 indicam os valores observados e projetados para o 

tratamento T2 (intensidade de exploração média) distribuído em intervalos de 5 em 5 anos a 

partir de 1990 até 2005. Pode ser observado que o valor do (χ2), em todos os casos foram não 

significativos ao nível de 1% e 5%, ou seja, as freqüências projetadas para os anos de 2000 e 

2005 não diferem das freqüências observadas nos mesmos anos. Esse resultado mostra que 

esse tratamento teve em média a menor taxa anual de recrutamento para o período (2,75%) 

seguido de uma taxa de mortalidade relativamente estável para o período (1,29%), mantendo 

em equilíbrio a distribuição do número de árvores por meio da Cadeia de Markov. 

 

5.8.2.4 Tratamento de Intensidade Pesada (T3) 

 

A tabela 65 apresenta o resultado final das projeções feitas pela cadeia de Markov em 

comparação com os valores observados, para o tratamento 3 (intensidade de exploração 

pesada), em intervalos de 5 em 5 anos. 

Com base na projeção feita do número de árvores entre 1990-1995 e 1995-2000, o 

valor do (χ2), mostra que as freqüências projetadas para o ano de 2000 ajustam-se apenas ao 

nível de 1% de significância (χ2= 27,7) pela cadeia de Markov.  
 

 



 

Tabela 65 – Freqüência observada e freqüência projetada no tratamento T3 para períodos de 5 em 5 anos 
divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do Qui-quadrado (χ2calculado). 

 
 T3 90-95 T3 95-00 

CD Obs 00 Proj 00 Χ2 Obs 05 Proj 05 χ2 
10 < 15 770 707 6 807 811 0 
15 < 20 416 411 0 500 463 3 
20 < 25 237 198 8 234 274 6 
25 < 30 161 158 0 177 169 0 
30 < 35 103 100 0 104 99 0 
35 < 40 66 59 1 75 64 2 
40 < 45 36 37 0 34 30 0 
45 < 50 26 36 3 28 20 3 
50 < 55 13 7 6 15 17 0 
55 < 60 9 11 0 9 8 0 
60 < 65 9 13 1 9 7 0 
65 < 70 2 2 0 3 2 0 
70 < 75 4 2 0 3 4 0 
>=75 4 5 0 5 3 1 

Próxima 1  0 1 1 0 
Total   25   17 

 

Esse resultado pode ter sido influenciado pela taxa de recrutamento apresentada no 

período como a segunda maior do período de avaliação (3,75%). No entanto, na projeção feita 

para 2005 com base na transição probabilística de 1995 e a ocasião imediatamente anterior 

2000, indica que as freqüências projetadas nesse ano não diferem das freqüências observadas 

no mesmo ano, ou seja, não são significativos tanto a 1% (χ2= 27,7) e 5% (χ2
 = 22,4). Esse 

resultado pode ser explicado pelo balanço observado dentro das taxas de recrutamento e 

mortalidade, conforme figura 30. 
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Figura 30 - Taxas anuais de recrutamento e mortalidade do tratamento T3 – intensidade de exploração pesada 
em períodos de 5 anos. 

 



 

A figura 30 ilustra os três períodos avaliados dentro e entre as taxas de recrutamento e 

mortalidade nota-se que dentro das taxas de recrutamento e mortalidade existe um relativo 

equilíbrio com médias de 3,54% ± 0,36% de ingressos e 1,48% ± 0,20 de árvores mortas, o 

que poderia explicar em parte, o ajuste das projeções feitas pela cadeia de Markov. 

 

5.8.3 Períodos de 7 em 7 anos 

5.8.3.1 Todos os Tratamentos 

 

Com base na transição probabilística de 1990 e a ocasião imediatamente anterior 1997, 

foram feitas projeções para 2004 (tabela 66), com o objetivo de comparar com as medições 

observadas dentro de cada tratamento. 

Nos tratamentos (T0) (testemunha), (T2-intensidade média) e (T3-intensidade pesada), 

os resultados são semelhantes aos obtidos nos diferentes períodos observados anteriormente, 

ou seja, os valores projetados do número de árvores não foram significativos a 1% e 5%, desta 

forma, pode-se afirmar que à cadeia de transição probabilística de Markov, foi eficiente na 

projeção da dinâmica da floresta manejada. No entanto, mais uma vez, o tratamento T1 teve o 

comportamento diferenciado, sendo altamente significativo ao nível de 1% de significância 

(χ2= 27,7), ou seja, os dados analisados não se ajustam à cadeia de Markov. 
 

Tabela 66 – Freqüência observada e freqüência projetada para os tratamentos em períodos de 7 em 7 anos 
divididos em classe de diâmetro (CD) e valores do Qui-quadrado (χ2calculado). 

 

 T0 90-97 T1 90-97 T2 90-97 T3 90-97 
CD Obs 04 Proj 04 χ2 Obs 04 Proj 04 χ2 Obs 04 Proj 04 χ2 Obs 04 Proj 04 χ2 

10 < 15 724 692 1 876 782 11 765 749 0 844 863 0 
15 < 20 412 374 4 426 399 2 408 386 1 483 474 0 
20 < 25 240 237 0 254 227 3 226 232 0 245 228 1 
25 < 30 176 170 0 147 132 2 171 176 0 171 152 2 
30 < 35 116 107 1 94 80 2 111 104 0 103 117 2 
35 < 40 72 85 2 66 77 1 73 79 0 75 65 2 
40 < 45 50 36 6 51 37 5 58 54 0 34 42 1 
45 < 50 35 36 0 38 39 0 40 36 0 28 33 1 
50 < 55 23 27 1 19 18 0 20 20 0 15 12 1 
55 < 60 19 15 1 12 11 0 7 7 0 9 14 2 
60 < 65 10 7 1 6 5 0 7 8 0 9 10 0 
65 < 70 7 8 0 4 1 5 4 2 3 3 0 0 
70 < 75 4 6 0 4 4 0 1 3 1 3 2 1 
>=75 6 7 0 8 3 7 3 2 2 5 5 0 

Próxima 3 2 0 3 3 0    1 1 0 
Total   17   39   9   13 

 



 

Como foi verificado o tratamento T1 em determinados períodos teve o comportamento 

diferenciado indicando que a cadeia de Markov para esse tratamento não conseguiu distribuir 

de forma equilibrada o número de árvores nas classes de diâmetro. Esse resultado pode estar 

associado à taxa de mortalidade que para o período apresentou a maior média (1,38% ± 

0,30%), sendo superior a média obtida para o tratamento T3 com 1,36% ± 0,49. 

 

5.9 Taxas Anuais de Recrutamento e Mortalidade 

 

As análises para verificar as taxas anuais de recrutamento e mortalidade foram 

realizadas a partir do momento de reação da floresta remanescente (1990), como são 

apresentadas na tabela 67.  

 
Tabela 67 – Taxas anuais de recrutamento e mortalidade em floresta tropical manejada experimentalmente. 

Onde: T0: parcela controle; T1: exploração leve; T2: exploração média; T3: exploração pesada; 
R(%): ingressos; M(%): mortas e Bal: Balanço.

 

 

Período de observação

T0 T1 T2 T3 

R (%) M (%) Bal. R (%) M (%) Bal. R (%) M (%) Bal. R (%) M (%) Bal. 

1990-1993 1,11 0,82 + 3,26 1,99 + 3,73 1,58 + 4,65 1,61 + 

1993-1996 0,42 0,67 - 2,61 1,27 + 2,54 0,86 + 2,78 0,82 + 

1996-1999 0,48 0,91 - 3,16 1,17 + 2,87 1,50 + 3,86 1,33 + 

1999-2002 1,48 1,08 + 4,80 1,21 + 3,76 1,38 + 4,97 1,78 + 

2002-2005 0,55 1,12 - 1,15 1,31 - 1,36 1,35 + 2,06 1,95 + 

Média 0,81 0,92 - 3,00 1,39 + 2,85 1,33 + 3,66 1,50 + 

IC (95%) 0,41 0,16  1,15 0,30  0,87 0,25  1,08 0,39  

 

Inicialmente, os resultados da tabela 67, indicam um equilíbrio entre as taxas de 

recrutamento e mortalidade na parcela testemunha. Tendência também verificada por diversos 

autores, tais como: Rocha (2001), Costa et al. (2002), Carvalho et al. (2004) e Oliveira 

(2005). 

Entretanto, nesse estudo, a média da mortalidade (0,92% ± 0,16%) prevaleceu com 

uma pequena margem de vantagem sobre o recrutamento (0,81% ± 0,41%), proporcionando 

no momento, um balanço negativo sobre a dinâmica da floresta intacta. Esse pequeno domínio 

da taxa de mortalidade na parcela testemunha também foi observado por Silva (2004) 

comparando a dinâmica de florestas manejadas e sob exploração convencional, no município 

de Paragominas, nordeste do estado do Pará. 



 

Em geral, nos tratamentos de corte T1, T2 e T3 foi verificado que, o ingresso de novos 

indivíduos contribui mais para a dinâmica da floresta do que a mortalidade (tabela 67).  

Em detalhes, o T3, tratamento de corte pesado é o que apresentou melhor desempenho 

com uma taxa anual média de recrutamento de (3,66% ± 1,08%), seguido pelo T1 (3% ± 

1,15%) e T2 com (2,85% ± 0,87%). Esses resultados apesar de serem inferiores aos obtidos 

por Higuchi et al. (1997), seguem a mesma tendência dos resultados apresentados por esses 

autores que constataram um aumento médio no estoque de indivíduos recrutas a partir do 

quarto ano após a exploração. 

Recentemente, os estudos de Oliveira (2005) e Azevedo et al. (2006a) obtiveram 

estimativas inferiores para as taxas de recrutamento, no tratamento menos intenso, com média 

de 2 %.ano-1. Nos tratamentos de intensidade média e pesada, os resultados de Silva (2004) e 

Azevedo et al. (2006a) também foram inferiores aos verificados nesse estudo com estimativas 

entre 2,1%.ano-1 a 2,5%.ano-1. 

Considerando as espécies de interesse comercial, é apresentado na tabela 68 o 

desempenho da taxa anual de recrutamento e mortalidade do tratamento controle. 

 
Tabela 68 – Taxas anuais de recrutamento e mortalidade de espécies comerciais listadas no tratamento T0.  

 

  Ingresso  Mortalidade   
Período de observação Total n.ha-1.ano-1 R (%) n.ha-1.ano-1 M (%) Balanço 

1990-1993 222 8 1,15 5 0,71 + 
1993-1996 222 3 0,45 4 0,55 - 
1996-1999 219 2 0,36 5 0,80 - 
1999-2002 222 10 1,55 7 1,07 + 
2002-2005 218 3 0,51 6 0,95 - 

Média 221 5 0,80 5 0,82 - 
IC (95%) 1,7 3,1 0,46 1,2 0,18  

 

Verifica-se que, durante os períodos analisados no tratamento testemunha, a média dos 

valores das taxas de recrutamento e mortalidade são próximos indicando que em áreas não 

perturbadas existe um equilíbrio entre as taxas de recrutamento e mortalidade para as espécies 

de interesse comercial. Onde em determinados períodos, (1990-1993 e 1999-2002) prevalece 

o ingresso de novos indivíduos e em outros períodos, (1993-1996, 1996-1999 e 2002-2005) 

há predominância das taxas de mortalidade. 

Entre os tratamentos manejados, os desempenhos das taxas anuais de recrutamento e 

mortalidade das espécies comerciais listadas, são apresentados na figura 31. 
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Figura 31 -  Taxas anuais de recrutamento e mortalidade entre os tratamentos manejados. 

 

 

No primeiro período 1990 a 1993, (após cinco anos da exploração), observa-se que às 

taxas de recrutamento das espécies comerciais listadas respondem de forma positiva a 

aplicação dos tratamentos, prevalecendo o ingresso de novos indivíduos sobre a dinâmica da 

floresta manejada, com destaque ao tratamento T3 (intensidade de corte pesada) com valor 

superior a 4,0% seguido pelo T2 e T1, com percentagens de 2,93% e 2,61%. Valores 

superiores aos encontrados por Azevedo et al. (2006a) de 0,49%.ano-1. 

No período seguinte (93-96), verifica-se que o comportamento entre a taxa de 

recrutamento e a taxa de mortalidade começa a ser mais estável. Apesar disso, o recrutamento 

se sobrepõe a mortalidade principalmente no tratamento T3, com nível de exploração pesado. 

Entre 1996-1999, a atuação da taxa de recrutamento e mortalidade apresentou um 

desempenho semelhante ao período anterior com igualdade de valores para o tratamento T1, 

superioridade de novos indivíduos para o T2 (1,71%) e T3 (1,34%), respectivamente. 

Entre todos os períodos e tratamentos analisados, o melhor desempenho das espécies 

comerciais listadas foi observado entre 1999-2002, onde a dinâmica da floresta manejada foi 

mais favorecida pelo ingresso de novos indivíduos com altas taxas de recrutamentos, se 

sobrepondo às taxas de mortalidade. Nesse período, o melhor desempenho ficou com o 

tratamento T2 com (3,27%) seguido pelo T3 (3,17%) e T1 (3,05%). 

Depois de um período com altas taxas de recrutamento (1999-2002), as espécies 

comerciais listadas, no último período de observação (2002-2005) mostram aparentemente um 

retorno às condições normais apresentando novamente certo equilíbrio entre as taxas de 

recrutamento e mortalidade como foi observado nos anos 90. Semelhante ao que foi 



 

verificado no estudo realizado por Costa et al., (2002) durante dez anos de observação em 64 

ha da FLONA Tapajós (PA). É importante destacar que apenas no tratamento T2, à entrada de 

novos indivíduos (0,84%) predominou sobre a saída de indivíduos mortos (0,48%) na 

dinâmica da floresta manejada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Conclusão 

 

É importante destacar que, se esse projeto não tivesse um ponto de partida há quase 30 

anos, atualmente não teríamos uma área explorada com mais de 20 anos de idade e 

conseqüentemente, não teríamos alguns sinais que já foram obtidos com o andamento de 

pesquisas desenvolvidas sobre esse projeto. Sendo assim, a continuidade dessa pesquisa dá 

suporte a várias outras pesquisas que com o passar do tempo são realizadas especificamente 

na Coordenação de Pesquisas em Silvicultura Tropical do (CPST/INPA). É igualmente 

importante não perder de vista que essas florestas foram formadas há pelo menos 1.400 anos; 

logo, 30 anos de observações não parecem ser suficientes para conclusões definitivas. 

Os estudos para obtenção das idades das árvores em florestas tropicais requerem 

técnicas sofisticadas e caras. A alternativa é a utilização de inventário florestal contínuo (IFC) 

utilizando parcelas permanentes e temporárias. Informações fornecidas pelo ICF são 

extremamente importantes para entender como funciona a dinâmica destas florestas. O IFC é 

uma ferramenta importante na tomada de decisões quanto à intensidade e o momento de 

prescrever corretamente a aplicação de tratamentos silviculturais, como também para o 

controle da produção e da produtividade. 

Os tratamentos de corte aplicados neste estudo exerceram influência direta sobre a 

dinâmica do número de árvores, área basal, volume e biomassa aonde foram constatadas 

diferenças estatísticas significativas durante o período de observação. 

A metodologia utilizada neste estudo para a obtenção do incremento corrente anual 

(ICAperíodo) e o incremento médio anual (IMAperíodo) em florestas tropicais devem ser 

utilizadas como referências para aperfeiçoar esta metodologia até chegar a um método para a 

Amazônia. Sob este aspecto, os valores de incremento apresentados nesse estudo, tiveram um 

comportamento positivo, porém, sem um padrão de crescimento definido para cada nível de 

intensidade de exploração aplicado. 

O manejo florestal utilizado neste estudo é o da regeneração natural tendo a vista a 

sustentabilidade da produção de madeira. Sendo assim, utilizando os dados de incremento 

linear ao longo do tempo, analisados empiricamente, o estudo definiu que a dinâmica da 

floresta manejada em uma estimativa mais otimista, poderá recuperar o volume original da 

primeira extração, em um prazo de aproximadamente 12 anos, ou seja, após 30 anos da 

primeira exploração. 



 

As projeções da dinâmica da floresta manejada podem ser realizadas com a cadeia de 

transição probabilística de Markov, que, nesse estudo, teve a sua eficiência comprovada, 

principalmente, nos períodos de 5 em 5 anos e 7 em 7 anos. 

Esse estudo não tem a pretensão de resolver todos os problemas do setor florestal, e 

sim colocar esses resultados de um experimento em condições de serem validados em outros 

sítios e em escalas diferentes. Esperamos que a conclusão desse estudo possa contribuir, para 

um melhor entendimento da dinâmica da floresta manejada, garantindo assim, que o manejo 

florestal se torne à alternativa mais viável para utilização sustentável dos recursos florestais da 

Amazônia. 
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8. Anexo 1 
 

 Lista de espécies arbóreas encontradas em 12 ha da Estação Experimental de Silvicultura Tropical do 

INPA-ZF2, classificadas por famílas botânicas, nomes científicos, nome comum, tratamento de ocorrência e 

grupo de uso. 

Família/Nome científico   Nome comum  Tratamento   Grupo de uso 
 ANACARDIACEAE     
 Anacardium spruceanum Benth. ex Engl.   cajuí   todos   Comercial  
 Astronium lecointei Ducke   muiracatiara   todos   Comercial  
 Tapirira guianensis Aubl.   pau pombo   todos   Outras  
 ANISOPHYLLEACEAE     
 Anisophyllea manausensis Pires & W.A.Rodrigues   pau canela   todos   Outras  
 ANNONACEAE     
 Annona ambotay Aubl.   envira taia   T1/T2   Outras  
 Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E.Fr.   envira surucucu  todos   Outras  
 Diclinona calycina Benoist   envira da mata  T3   Outras  
 Duguetia pycnastera Sandwith   envira amarela  todos   Outras  
 Duguetia sp.   envira   T2   Outras  
 Duguetia sp.   ata brava   todos   Outras  
 Duguetia stelechantha (Diels) R.E.Fr.   envira 

amargosa   todos   Outras  
 Duguetia surinamensis R.E.Fr.   envira branca   todos   Outras  
 Duguetia trunciflora Maas & A.H.Gentry   envira 

fedorenta   T2/T3   Outras  
 Guatteria citriodora Ducke   envireira   T1/T2/T3   Outras  
 Guatteria scytophylla Diels  envira fofa   todos   Outras  
 Guatteria sp.   envira ferro   T0/T1/T3   Outras  
 Guatteria sp.   envira 

cauliflora   T1   Outras  
 Guatteriopsis hispida R.E.Fr.   envira preta   todos   Outras  
 Rollinia sp.   envira bobo   todos   Outras  
 Unonopsis stipitata Diels   envira vermelha  T3   Outras  
 Unonopsis sp.   ata da mata   T3   Outras  
 Xylopia calophylla R.E.Fr.   envira taripucu  todos   Outras  
 Xylopia crinita R.E.Fr.   envira sara sara  T0/T1/T2   Outras  
 Xylopia polyantha R.E.Fr.   envira pacovi   T2   Outras  
 APOCYNACEAE     
 Ambelania acida Aubl.   pepino da mata  todos   Outras  
 Ambelania sp.   pepino   T1   Outras  
 Aspidosperma arancaga Marc.Ferr.   pau marfim   T2/T3   Outras  
 Aspidosperma desmanthum Müll.Arg.   piquiá marfim  todos   Comercial  
 Aspidosperma marcgravianum Woodson   carapanaúba   todos   Outras  
 Aspidosperma sp.   piquiá marfim 

roxo   T0/T1/T3   Comercial  
 Aspidosperma sp.   araracanga   T0/T1/T2   Outras  
 Couma guianensis Aubl.   sorva grande   T1/T2/T3   Outras  
 Couma sp.   sorva brava   T1/T2   Outras  
 Geissospermum argenteum Woodson   acariquara 

branca   todos   Outras  
 Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson   sucuúba   T1   Outras  
 Lacmellea gracilis (Müll.Arg.) Markgr.   leiteira   T0/T2/T3   Outras  
 Parahancornia fasciculata (Poir.) Benoist   amapá roxo   T1/T2/T3   Comercial  
 ARALIACEAE     



 

Família/Nome científico  Nome comum  Tratamento   Grupo de uso 
 Schefflera morototoni (Aubl.) Frodin   morototó   T1   Outras  
 BIGNONIACEAE     
 Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don   caroba   todos   Comercial  
 Tabebuia incana A.H.Gentry   pau d’arco   todos   Comercial  
 BOMBACACEAE     
 Bombacopsis sp.   sumaúma da 

terra firme   T0/T1   Outras  
 Catostemma sclerophyllum Ducke   castanha de 

paca   T0/T1/T3   Outras  
 Eriotheca globosa (Aubl.) Robyns   munguba   todos   Outras  
 Rhodognaphalopsis duckei A.Robyns   munguba da 

terra firme   T3   Outras  
 Scleronema micranthum Ducke   cardeiro   todos   Comercial  
 BORAGINACEAE     
 Cordia sp.   freijó   T0/T1/T2   Outras  
 Cordia panicularis Rudge   freijó branco   todos   Outras  
 BURSERACEAE     
 Protium altsonii Sandwith   breu branco   todos   Comercial 
 Protium apiculatum Swart   breu vermelho  todos   Comercial 
 Protium hebetatum Daly   breu gigante   T3   Comercial  
 Protium nitidifolium (Cuatrec.) Daly   breu pitomba   todos   Comercial  
 Protium pilosissimum Engl.   breu peludo   T0/T1/T2   Outras  
 Protium sp.   breu   T0/T2   Outras  
 Protium subserratum (Engl.) Engl.   breu de leite   todos   Outras  
 Trattinnickia burserifolia Mart.   breu manga   todos   Outras  
 Trattinnickia sp.   breu preto   T3   Outras  
 CAESALPINIACEAE     
 Batesia floribunda Spruce ex Benth.   tento grande   T3   Outras  
 Cassia rubriflora Ducke   ingá mari mari  T1/T2   Outras  
 Chamaecrista adianthifolia (Benth.) H.S.Irwin & Barneby   faveira   T1/T2/T3   Outras  
 Copaifera multijuga Hayne   copaíba   T0/T2   Comercial  
 Copaifera sp.   copaibarana   T1/T3   Outras  
 Dialium guianense (Aubl.) Steud.   jutaí mirim   todos   Comercial  
 Dimorphandra coccinea Ducke   faveira parkia   todos   Comercial  
 Dimorphandra sp.   faveira arara 

tucupi   T0/T2/T3   Outras  
 Eperua duckeana R.S.Cowan   muirapiranga 

folha miúda   todos   Outras  
 Eperua glabriflora (Ducke) R.S.Cowan   muirapiranga 

folha grande   T0/T1/T3   Outras  
 Hymenaea sp.   jatobá   T1   Comercial  
 Macrolobium limbatum Spruce ex Benth.   ingá chinelo   T0/T2/T3   Outras  
 Macrolobium suaveolens Spruce ex Benth.   ingarana   todos   Outras  
 Macrolobium sp.   faveira arapari  T1   Outras  
 Peltogyne excelsa Ducke   violeta   T0/T1/T2   Comercial  
 Peltogyne sp.   escorrega 

macaco   todos   Outras  
 Sclerolobium setiferum Ducke   tachi preto   todos   Outras  
 Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend.   tachi vermelho  todos   Comercial  
 Tachigali sp.   tachi pitomba   T1/T2/T3   Outras  
 Vouacapoua pallidior Ducke   acapú   T1   Comercial  
 CARYOCARACEAE     
 Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. ssp. Glabrum   piquiarana   todos   Comercial  
 CECROPIACEAE     



 

Família/Nome científico  Nome comum  Tratamento   Grupo de uso 
 Cecropia purpurascens C.C.Berg.   embaúba roxa   T1/T2/T3   Outras  
 Cecropia sciadophylla Mart.   embauba 

gigante   todos   Outras  
 Cecropia sp.   embauba   todos   Outras  
 Coussapoa orthoneura Standl.   gameleira   T3   Outras  
 Pourouma bicolor Mart. ssp. bicolor   embaubarana   todos   Outras  
 Pourouma cucura Standl. & Cuatrec.   embauba 

branca   T1/T2/T3   Outras  
 Pourouma tomentosa Miq. ssp. Essequiboensis (Stand.) 
C.C.Berg. & Heusden  

 embauba 
vermelha   T3   Outras  

 Pourouma tomentosa Miq. ssp. tomentosa   embauba da 
mata   T2   Outras  

 Pourouma villosa Trécul.   embaúba 
benguê   todos   Outras  

 CELASTRACEAE     
 Goupia glabra Aubl.   cupiúba   todos   Comercial  
 Maytenus guyanensis Klotzsch   chichuá   T0/T2/T3   Outras  
 CHRYSOBALANACEAE     
 Couepia canomensis (Mart.) Benth. ex Hook.f.   pajurazinho   todos   Outras  
 Couepia elata Ducke   macucu fofo   todos   Outras  
 Couepia longipendula Pilg.   castanha de 

galinha   T1   Outras  
 Couepia sp.   caraiperana   todos   Outras  
 Couepia sp.   marirana 

vermelha   T1/T2   Outras  
 Hirtella bicornis Mart. & Zucc.   macucu farinha 

seca   todos   Outras  
 Licania apetala (E.Mey.) Fritsch   caraipé   todos   Outras  
 Licania bracteata Prance   mari bravo   todos   Outras  
 Licania caudata Prance   macucu chiador  todos   Outras  
 Licania hirsuta Prance   macucu peludo  T0   Outras  
 Licania laevigata Prance   pajurá   T1   Outras  
 Licania micrantha Miq.   pajurá pedra   T1   Outras  
 Licania sp.   pajurá da mata  T1/T2/T3   Outras  
 CLUSIACEAE     
 Calophyllum brasiliensis Cambess.   jacareúba   T1/T2/T3   Comercial  
 Dystovomita brasiliensis D’Arcy   sapateiro   todos   Outras  
 Garcinia madruno (Kunth in H.B.K.) Hammel   bacuri de 

espinho   T1/T2/T3   Outras  
 Lorostemon coelhoi Paula   bacuri jacaré   T2/T3   Outras  
 Moronobea sp.   bacuri bravo   T1   Outras  
 Platonia insignis Mart.   bacuri   todos   Outras  
 Symphonia globulifera L.f.   anani   todos   Outras  
 Vismia cayennensis (Jacq.) Pers.   lacre   T0/T2/T3   Outras  
 Vismia guianensis (Aubl.) Choisy   lacre branco   T1/T2/T3   Outras  
 Vismia sandwithii Ewan   lacre vermelho  T1/T2/T3   Outras  
 Vismia sp.   lacre da mata   T0/T1/T2   Outras  
 COMBRETACEAE     
 Buchenavia grandis Ducke   tanimbuca   todos   Comercial  
 Buchenavia guianensis (Aubl.) Alwan   tanimbuca 

cinzeiro   T1/T3   Comercial 
 Buchenavia sp.   tanimbuca folha 

grande   T1   Comercial 
 Buchenavia sp.   cuiarana   T0   Outras  
 CONNARACEAE     



 

Família/Nome científico  Nome comum  Tratamento   Grupo de uso 

 Connarus perrottetii (DC.) Planch   rabo de arara   todos   Outras  
 Desconhecida     
 Desconhecida    todos   
  falso papo de 

mutum   T1   Outras  
  falso chichuá   T2   Outras  
  orelha de 

mutum   T2   Outras  
  pau canela de 

velho   T3   Outras  
 DICHAPETALACEAE     
 Tapura guianensis Aubl.   tapura   todos   Outras  
 DUCKEODENDRACEAE   

  
 Duckeodendron cestroides Kuhlm.   pupunharana   todos   Outras  
 ELAEOCARPACEAE     
 Sloanea excelsa Ducke   urucurana   todos   Outras  
 Sloanea floribunda Spruce ex Benth.   urucurana folha 

grande   T0   Outras  
 Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.   urucurana 

rasteira   T0/T2/T3   Outras  
 Sloanea latifólia (Rich.) K.Schum.   urucurana 

cacau   todos   Outras  
 Sloanea sp.   urucurana 

verdadeira   T1   Outras  
 ERYTHROXYLACEAE     
 Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil.   pimenta de 

nambu   todos   Outras  
 EUPHORBIACEAE     
 Alchorneopsis floribunda (Benth.) Müll.Arg.   supiá   T1   Outras  
 Alchorneopsis sp.   supiarana   T3   Outras  
 Aparisthmium cordatum Baill.   marmelo   T3   Outras  
 Conceveiba martiana Baill.   araueiria   T2   Outras  
 Croton draconoides Müll. Arg.   urucum bravo   todos   Outras  
 Croton lanjouwensis Jabl.   dima   todos   Outras  
 Drypetes variabilis Uittien   vassoureiro   todos   Outras  
 Glycydendron amazonicum Ducke   castanha de 

porco   todos   Outras  
 Hevea guianensis Aubl.   seringa 

vermelha   todos   Outras  
 Mabea angularis Hollander   taquari 

vermelho   T1/T2/T3   Outras  
 Mabea piriri Aubl.   taquari branco  T1/T2/T3   Outras  
 Mabea subsessilis Pax & K.Hoffm.   taquari   todos   Outras  
 Micrandra siphonioides Benth.   seringarana   todos   Outras  
 Micrandropsis scleroxylon W.Rodr.   piãozinho   todos   Outras  
 Pausandra macropetala Ducke   pau sandra   T0/T1/T2   Outras  
 Pera bicolor Müll.Arg.   pera   T1   Outras  
 Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth.   amarelinho   todos   Outras  
 FABACEAE     
 Andira micrantha Ducke   sucupira preta   T2/T3   Comercial  
 Bocoa viridiflora (Ducke) R.S.Cowan   muirajibóia 

preta   todos   Outras  
 Diplotropsis triloba Gleason  Sucupira  todos   Comercial  



 

Família/Nome científico   Nome comum  Tratamento   Grupo de uso 
 Dipteryx magnifica Ducke   cumarurana   todos   Comercial  
 Dipteryx punctata (Blake) Amshoff   cumaru   T1/T2/T3   Comercial  
 Hymenolobium heterocarpum Ducke   sucupira 

vermelha   todos   Comercial 
 Hymenolobium sp.   angelim da 

mata   T0/T2   Comercial  
 Ormosia grossa Rudd   tento   T1/T2/T3   Outras  
 Ormosia sp.   tento vermelho  T1   Outras  
 Ormosia sp.   tento preto   T1/T2/T3   Outras  
 Platymiscium duckei Huber   macacaúba   todos   Comercial  
 Pterocarpus officinalis Jacq.   jutaí cica   todos   Comercial  

    
 Pterocarpus sp.   mututi   T0/T1/T2   Outras  
 Swartzia corrugata Benth.   coração de 

negro   todos   Comercial 
 Swartzia cuspidata Spruce ex Benth.   muirajibóia 

amarela   todos   Outras  
 Swartzia longistipitata Ducke   muirajibóia 

jerimum   todos   Outras  
 Swartzia polyphylla DC.   arabá preto   T2/T3   Outras  
 Swartzia reticulata Ducke   arabá roxo   todos   Outras  
 Swartzia schomburgkii   arabá vermelho  todos   Outras  
 Swartzia sp.   jiboinha   T1/T2/T3   Outras  

 Swartzia sp.  
 muirajibóia 

branca   T1   Outras  
 Vatairea paraensis Ducke   sucupira 

amarela   todos   Comercial  
 Vatairea sp.   faveira bolacha  T1/T2   Outras  
 FLACOURTIACEAE     
 Casearia javitensis Kunth   castanha de 

cotia   todos   Outras  
 Casearia manausensis Sleumer   piabinha   todos   Outras  
 Laetia procera (Poepp.) Eichler   periquiteira 

amarela   todos   Comercial 
 Ryania pyrifera (Rich.) Sleumer & Uittien   piabinha 

vermelha   T1   Outras  
 HUMIRIACEAE     
 Duckesia verrucosa (Ducke) Cuatrec.   uxi coroa   T1   Outras  
 Endopleura uchi (Huber) Cuatrec.   uxi amarelo   todos   Outras  
 Humiria balsamifera (Aubl.)  St.Hil. var. floribunda 
(Mart.) Cuatrec.  

 uxirana  
 todos   Outras  

 Sacoglottis sp.   uxirana brava   T1/T2   Outras  
 Vantanea macrocarpa Ducke   uxi quebra 

machado   todos   Outras  
 Vantanea micrantha Ducke   macucu murici  todos   Outras  
 Vantanea sp.   uxi preto   T1/T2   Outras  
 Indeterminada   uxi de cotia   todos   Outras  
 LAURACEAE     
 Aiouea cf. grandifolia van der Werff   louro branco   todos   Comercial  
 Aniba canelilla (Kunth.) Mez   preciosa   todos   Comercial  
 Aniba hostemanniana (Ness) Mez   louro pirarucu  todos   Comercial  
 Aniba parviflora (Meissn.) Mez   louro falso aritú  todos   Comercial  
 Aniba rIMAria (Nees) Mez   louro fofo   todos   Comercial  
 Aniba rosaeodora Ducke   pau rosa   T0/T3   Comercial  



 

Família/Nome científico   Nome comum  Tratamento   Grupo de uso 
 Aniba williamsii O.C.Schmidt   louro amarelo   todos   Comercial  
 Aniba sp.   louro abacate   T0/T2   Outras  
 Aniba sp.   louro chumbo   T1   Comercial  
 Aniba sp.   louro rosa   todos   Comercial  
 Licaria canella (Meissn.) Kosterm. ssp. cannella    louro bosta   todos   Comercial  
 Licaria chrysophylla (Meisn.) Kosterm.   louro aritú   todos   Comercial  
 Licaria sp.   louro   T0/T1/T2   Outras  
 Licaria sp.   louro ferro   T0/T2/T3   Outras  
 Licaria sp.   louro peludo   T0   Outras  
 Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub. ex Mez   itaúba   T0/T1/T2   Comercial  

 Mezilaurus sp.  
 itaúba folha 

miúda   todos   Comercial  

 Mezilaurus sp.  
 itaúba folha 

graúda   T0/T1/T3   Comercial  
 Mezilaurus sp.   itaúba preta   T1   Comercial  
 Ocotea nigrescens Vicentini   louro preto   todos   Comercial  
 Ocotea guianensis Aubl.   louro seda   T0/T1   Comercial  
 Ocotea percurrrens Vicentini   falso aritú   T2   Outras  
 Ocotea sp.   louro inhamuí   T0/T1/T2   Comercial  
 Ocotea sp.   louro pimenta   T1   Comercial 
 Ocotea sp.   louro de 

campina   T0   Outras  
 Ocotea sp.   louro de tucano  T0   Outras  
 Sextonia rubra (Mez) van der Werff.   louro gamela   T0/T1/T2   Comercial  
 LECYTHIDACEAE     
 Cariniana micrantha Ducke   castanha de 

macaco   todos   Comercial  
 Corythophora alta R.Knuth.   ripeiro da casca 

grossa   T1   Outras  
 Corythophora sp.   castanha jacaré  todos   Comercial  
 Couratari sp.   tauari   todos   Outras  
 Couratari sp.   tauari branco   T0/T2   Outras  
 Eschweilera amazoniciformis S.A.Mori   ripeiro preto   todos   Outras  
 Eschweilera atropetiolata S.A.Mori   castanha 

vermelha   todos   Outras  
 Eschweilera sp.   matamatá preto  todos   Comercial  
 Eschweilera collina Eyma   castanha   T3   Outras  
 Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori   matamatá 

amarelo   todos   Comercial  
 Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith   matamatá 

branco   T1   Outras  
 Eschweilera pseudodecolorans S.A.Mori   ripeiro branco   todos   Outras  
 Eschweilera rhododendrifolia (R.Kunth) A.C.Sm.   ripeiro amarelo  T2   Outras  
 Eschweilera sp.   ripeiro   todos   Outras  
 Eschweilera tessmannii R.Kunth   ripeiro 

vermelho   todos   Outras  
 Gustavia elliptica S.A.Mori   mucurão   T0/T3   Outras  
 Gustavia sp.   castanha 

fedorenta   T0/T2/T3   Outras  
 Gustavia sp.   general   T0/T1   Outras  
 Lecythis parvifructa   castanha jarana 

folha miúda   todos   Comercial  
 Lecythis sp.   castanha jarana 

folha grande   todos   Comercial  
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 Lecythis zabucajo Aubl.   castanha 

sapucaia   todos   Outras  
 MALPIGHIACEAE     
 Byrsonima duckeana W.A.Rodrigues   murici   todos   Outras  
 Byrsonima crispa A.Juss.   murici bravo   T1   Outras  
 Byrsonima incana Sandwith   murici da mata  T1/T2/T3   Outras  
 Byrsonima sp.   murici do 

baixio   T1   Outras  
 Byrsonima sp.   murici 

vermelho   T1/T2   Outras  
 Pterandra arborea Ducke   miratauá   T2   Outras  
 MELASTOMATACEAE     
 Bellucia dichotoma Cogn.   goiaba de anta 

vermelha   T1/T3   Outras  
 Bellucia grossularioides (L.) Triana   goiaba de anta 

branca   todos   Outras  
 Henriettea ramiflora (Sw.) DC.   buchuchu 

branco   T1   Outras  
 Miconia argyrophylla T.D.Penn.   buchuchu   todos   Outras  
 Miconia granuosa (Bonpl.) Naudin    buchuchu folha 

serrilhada   todos   Outras  
 Miconia gratissima Benth. ex Triana   Buchuchu 

vermelho   T0/T1   Outras  
 Miconia lepidota Schrank & Mart. ex DC.   buchuchu 

canela de velho  todos   Outras  
 Miconia minutiflora DC.   buchuchu 

farinha seca   T0   Outras  
 Miconia regelii Cogn.   tinteira   todos   Outras  
 Miconia sp.   buchuchu 

orelha de burro  todos   Outras  
 Miconia sp.   buchuchu 

peludo   T2   Outras  
 Miconia sp.   papa terra   T2   Outras  
 Miconia sp.   papa terra 

vermelha   T2   Outras  
 Miconia sp.   buchuchu de 

morcego   T2   Outras  
 Miconia sp.   anil   T3   Outras  
 MELIACEAE     
 Guarea convergens T.D.Penn.   gitó   todos   Outras  
 Guarea humaitensis T.D.Penn.   gitó branco   T0/T1/T2   Outras  
 Guarea pubescens (Rich.) A.Juss.   gitó vermelho   todos   Outras  
 Guarea scabra A.Juss.   gitó mirim   T0/T1   Outras  
 Trichilia areolata T.D.Penn.   gitorana   T1/T2/T3   Outras  
 MEMECYLACEAE     
 Mouriri angulicosta Morley   mamãozinho   todos   Outras  
 Mouriri sp.   muiraúba   todos   Outras  
 MIMOSACEAE     
 Abarema jupunba  (Willd.) Britton & Killip var. jupunba   faveira amarela  todos   Outras  
 Abarema sp.   tento azul   T1   Outras  
 Abarema sp.   falso angelim   todos   Outras  
 Balizia sp.   faveira cumazé  todos   Outras  
 Dinizia excelsa Ducke   angelim pedra  todos   Comercial  

    



 

Família/Nome científico  Nome comum Tratamento Grupo de uso
 Enterolobium sp.   Faveira orelha 

de macaco   T0/T1/T2   Outras  
 Inga alba (Sw.) Willd.   ingá vermelha  todos   Outras  
 Inga bicoloriflora Ducke   inga amarela   T0/T2   Outras  
 Inga capitata Desv.   ingá cauliflora  T0   Outras  
 Inga gracilifolia Ducke   Ingá ferro   todos   Outras  
 Inga laurina Willd.   ingá branca   todos   Outras  
 Inga laterifolia Miq.   ingá xixica   T1   Outras  
 Inga melinonis Sagot.   ingá peluda   todos   Outras  
 Ingá sp.   ingá   T2/T3   Outras  
 Inga sp.   ingá fedorenta  T2   Outras  
 Ingá sp.   Ingá preta   T2   Outras  
 Parkia multijuga Benth.   faveira pé de 

arara   T0/T2/T3   Outras  
 Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.   visgueiro   T0/T2/T3   Comercial  
 Parkia sp.   Faveira benguê  T1/T2   Outras  
 Parkia sp.   favinha   T2   Outras  
 Piptadenia sp.   faveira 

vermelha   todos   Outras  
 Piptadenia sp.   faveira folha 

miúda   T0   Outras  
    

 Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth.   faveira folha 
fina   todos   Outras  

 Stryphnodendron sp.   ingá de arara   todos   Outras  
 Stryphnodendron racemiferum (Ducke) Rodr.   faveira rapé   todos   Outras  
 Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes   angelim rajado  todos   Comercial  
 Zygia ramiflora (F.Müell.) Kosterm.   ingá copaíba   todos   Outras  
 MORACEAE     
 Brosimum acutifolium Huber ssp. interjectum C.C.Berg.   muiratinga   todos   Comercial  
 Brosimum guianense (Aubl.) Huber   inharé   todos   Outras  
 Brosimum longifolium Ducke   amapá mururé  T0/T3   Outras  
 Brosimum rubescens Taub.   pau rainha   todos   Comercial  
 Brosimum sp.   falsa rainha   todos   Outras  
 Brosimum sp.   mururé   T0/T2   Outras  
 Brosimum sp.   amapá 

amargoso   todos   Comercial  
 Clarisia racemosa Ruiz & Pav.   guariúba   todos   Comercial  
 Clarisia ilicifolia   jaca brava   todos   Outras  
 Ficus sp.   mata pau   todos   Outras  
 Maquira sclerophylla (Ducke) C.C.Berg.   pau tanino   T0/T1/T2   Outras  
 Pseudolmedia laevis   inharé folha 

miúda   T3   Outras  
 MYRISTICACEAE     
 Iryanthera coriacea Ducke   ucuúba   T0/T1/T2   Comercial 
 Iryanthera juruensis Warb.   ucuúba punã   todos   Comercial  
 Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb.   ucuúba 

vermelha   todos   Comercial  
 Virola guggenheimii W.A.Rodrigues   ucuúba peluda  T1/T2   Comercial  
 Virola minutiflora Ducke   ucuúba branca  todos   Comercial  
 Virola multicostata Ducke   ucuúba 

verdadeira   T1   Outras  
 Virola sp.   ucuúba chorona  T3   Outras  

    



 

Família/Nome científico  Nome comum  Tratamento   Grupo de uso 
 Virola venosa (Benth.) Warb.   ucuúba preta   todos   Comercial  
 MYRTACEAE     
 Calyptranthes sp.   murta da mata  todos   Outras  
 Calyptranthes creba McVaugh   Araçá bravo   todos   Outras  
 Calyptranthes multiflora O.Berg.   goiabarana   T3   Outras  
 Eugenia anatomosans DC.   araçá da mata   T3   Outras  
 Eugenia florida DC.   goiabinha   todos   Outras  
 Eugenia patrisii Vahl   umbaia   T0/T2   Outras  
 Myrcia sp.   azeitona da 

mata   todos   Outras  
 NYCTAGINACEAE     
 Neea floribunda Poepp. & Endl.   joão mole   todos   Outras  
 OCHNACEAE     
 Ouratea sp.   uxi de morcego  todos   Outras  
 OLACACEAE     
 Heisteria densifrons Engl.   itaubarana   T1   Outras  
 Minquartia guianensis Aubl.   acariquara roxa  todos   Comercial  
 Ptychopetalum olacoides Benth.   muirapuama   T1   Outras  
 QUIINACEAE      
 Quiina cf. negrensis A.C.Sm.   papo de mutum  todos   Outras  
 RHABDODENDRACEAE   

  
 Rhabdodendron amazonicum   orelha de burro  todos   Outras  
 RUBIACEAE     
 Amaioua guianensis Aubl.   muiraximbé   todos   Outras  
 Borojoa claviflora (K.Schum.) Cuatrec.   caferana   T0/T3   Outras  
 Chimarrhis barbata (Ducke) Bremek.   puruí   todos   Outras  
 Duroia eriopila L.f.    puruí liso   T1   Outras  
 Duroia gransabanensis Steyerm.   café bravo   todos   Outras  
 Duroia macrophylla Huber   canela de velho  todos   Outras  
 Faramea corymbosa Aubl.   puruí grande   T2/T3   Outras  
 Ferdinandusa elliptica Pohl    figo bravo   todos   Outras  
 Ferdinandusa goudotiana K.Schum.   puruí peludo   T0/T1   Outras  
 Palicourea sp.   taboca mata 

gado   T3   Outras  
 Kotchubaea insignis Fisch. ex DC.   taboquinha   todos   Outras  
 SAPINDACEAE     
 Matayba arborescens (Aubl.) Radlk.   pitomba da 

mata   todos   Outras  
 Matayba sp.   pitombarana   T0/T2   Outras  
 Talisia Vera-luciana Guarim Neto   pitomba   T1   Outras  
 SAPOTACEAE      
 Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni ssp. balata 
(Ducke) T.D.Penn.  

 ucuquirana  
 T1/T3   Outras  

 Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni ssp. 
sanguinolentum  

 ucuquirana  
verdadeira   T1/T2/T3   Outras  

 Chrysophyllum ucuquirana-branca (Aubrév. & Pellegr.) 
T.D.Penn.  

 ucuquirana 
brava   todos   Outras  

 Chrysophyllum sp.   abiurana 
jerimum   T1/T2   Outras  

 Chrysophyllum sp.   cutiti bravo   T0   Outras  
 Ecclinusa guianensis Eyma   abiurana bacuri  todos   Outras  
 Ecclinusa ramiflora Mart.    abiurana de 

guariba   T0/T1/T2   Outras  
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 Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev.   massaranduba   todos   Comercial  
 Manilkara cavalcantei Pires & W.A.Rodrigues   maparajuba   todos   Outras  
 Manilkara sp.   abiurana 

massaranduba   T0   Outras  
 Micropholis cylindrocarpa (Poepp.) Pierre   rosada 

verdadeira   todos   Outras  
 Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre   chiclete bravo   todos   Outras  
 Micropholis mensalis (Baehni) Aubrév.   abiurana 

batinga   todos   Outras  
 Micropholis sp.   rosada brava   todos   Outras  
 Micropholis sp.   balata brava   T1   Outras  
 Micropholis sp.   abiurana leite 

amarelo   T0/T3   Outras  
 Micropholis sp.   abiurana sabiá  T0/T1/T2   Outras  
 Micropholis sp.   douradinha   T3   Outras  
 Micropholis sp.   gogo de guariba  todos   Outras  
 Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre   abiurana branca  todos   Outras  
 Pouteria anomala (Pires) T.D.Penn.   abiurana olho 

de viado   todos   Outras  
 Pouteria eugeniifolia (Pierre) Baehni   batinga   T2/T3   Outras  
 Pouteria durlandii (Standl.) Baehni   abiurana casca 

fina   todos   Outras  
 Pouteria filipes Eyma   abiurana casca 

seca   todos   Outras  
 Pouteria freitasii T.D.Penn.   abiurana 

vermelha   todos   Outras  
 Pouteria huberi Rizzini   abiurana 

douradinha   todos   Outras  
 Pouteria manaosensis (Aubrév. & Pellegrin) T.D.Penn.   abiurana 

fedorenta   todos   Outras  
 Pouteria opposita (Ducke) T.D.Penn.   jaraí   todos   Outras  
 Pouteria peruviensis (Aubrév.) Bernardi   abiurana roxa   todos   Outras  
 Pouteria petiolata T.D.Penn.   abiurana abiu   todos   Outras  
 Pouteria sp.   abiurana   todos   Outras  
 Pouteria splendens (A.DC.) Kuntze   abiurana de 

massa   T0/T1/T3   Outras  
 Pouteria sp.   abiurana 

caramuri   T1/T2   Outras  
 Pouteria sp.   abiurana cutite 

folha lisa   todos   Outras  
 Pouteria sp.   abiurana cutite 

folha peluda   T0/T2/T3   Outras  
 Pouteria sp.   abiurana ferro   T2/T3   Outras  
 Pradosia cochlearia (Lecomte) T.D.Penn. ssp. praealta 
(Ducke) T.D.Penn.  

 casca doce  
 todos   Outras  

 SIMAROUBACEAE     
 Simaba polyphylla (Cavalcante) W.Thomas   marupá roxo   todos   Outras  
 Simaba sp.   maruparana   T1/T2/T3   Outras  
 Simarouba amara Aubl.   marupá   todos   Comercial  
 Simarouba sp.   marupá branco  T1   Comercial  
 Simaba cedron Planch   pau para tudo   T1/T3   Outras  
 SIMARUNACEAE     
 SIMAruna cuspidata (Tul.) A.DC.   capitiú folha 

miúda   todos   Outras  



 

Família/Nome científico   Nome comum  Tratamento   Grupo de uso 
 SIMAruna decipiens (Tul.) A.DC.    capitiú folha 

grande   T0/T1/T2   Outras  
 STERCULIACEAE     
 Sterculia duckeana da Silva & Coêlho   achichá   todos   Outras  
 Theobroma sp.   cacaurana   T0/T1   Outras  
 Theobroma subincanum Mart.   cupuí   T1/T2/T3   Outras  
 Theobroma sylvestre Mart.   cacauí   todos   Outras  
 TILIACEAE     
 Apeiba echinata Gaertner   envira pente de 

macaco   todos   Outras  
 VERBENACEAE     
 Aegiphila integrifólia M.Jacq.-Fél.   tabaco bravo   T1/T2/T3   Outras  
 Vitex sprucei Briq.   tarumã   T1/T2/T3   Outras  
 VIOLACEAE     
 Rinorea guianensis Aubl.   falsa cupiúba   todos   Outras  
 Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze   branquinha   todos   Outras  
 VOCHYSIACEAE     
 Erisma bicolor Ducke   maueira   todos   Outras  
 Erisma bracteosum Ducke   quaruba branca  T0   Outras  
 Erisma sp.   quaruba   T3   Outras  
 Erisma sp.   quaruba 

vermelha   todos   Comercial 
 Qualea paraensis Ducke   mandioqueira   todos   Comercial  
 Qualea sp.   quarubarana   T2   Comercial  
 Ruizterania albiflora (Warm.) Marcano-Berti   mandioqueira 

áspera   T1/T2/T3   Comercial  
 Ruizterania cassiquiarensis (Spruce ex Warm.) Marcano-
Berti  

 mandioqueira 
lisa   todos   Comercial  

 Ruizterania sp.   mandioqueira 
folha grande   T0   Comercial  

 Ruizterania sp.   mauzinho   T0   Outras  
 

 

 
 

 

 


