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RESUMO 

A Amazônia Legal, especificamente a região do Estado de Rondônia, vem sofrendo 

desde a década de 1970 com alterações ambientais em decorrência aos processos 

antrópicos de mudança de uso e cobertura do solo. Diante disso, em 2006 foi instaurada 

a política de concessão de exploração madeireira em áreas florestais públicas (Lei n° 

11.284 de 02/03/2006), visando regulamentar a exploração manejada em terras públicas 

e reforçar a fiscalização dessas áreas contra atividades ilegais e de grande impacto à 

floresta. A proposta do presente projeto foi avaliar os danos florestais e a redução do 

estoque de biomassa acima do solo (AGB) e carbono (C) resultantes do manejo florestal 

aplicado nas áreas sob concessão pública da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia. 

Foram realizadas avaliações em termos de instalação das infraestruturas de exploração 

madeireira (estradas, pátios, ramais de arraste e clareiras), danos florestais e redução do 

estoque de AGB e C nas áreas da Unidade de Produção Anual (UPA) 1 das Unidades de 

Manejo Florestal (UMFs) I e III. As infraestruturas foram mapeadas por meio de 

imagens de satélite de alta resolução. A coleta de dados de danos, abertura de dossel, 

diâmetro à altura do peito (DAP) e identificação botânica das espécies foi realizada em 

72 parcelas (36 em cada UMF, 9 em cada tipo de infraestrutura). A estimativa da área 

ocupada pelas infraestruturas resultou em 83,50 ha na UMF I (14,8% da área total da 

UPA 1) e 286,47 ha na UMF III (17,8% da área total da UPA 1). A abertura de dossel 

média encontrada foi de 27,66% para a UMF I e de 28,9% para a UMF III, sendo maior 

nos pátios de estocagem, seguido pelas clareiras. A percentagem das árvores que não 

apresentaram danos florestais foi de 85,5%, e nas restantes observou-se maior 

frequência dos danos na copa (6,7%) em comparação aos danos no tronco (2,5%). O 

número de árvores mortas representou 5,3% do total de árvores avaliadas. A estimativa 

da perda em estoque de biomassa e carbono decorrentes à exploração madeireira na 

UMF III foi de 23,5%. Houve uma redução de 384,4 Mg.ha
-1

 para 294,1 Mg.ha
-1

 de 

AGB e de 184,5 Mg.ha
-1

 de carbono para 141,2 Mg.ha
-1

 posteriormente ao manejo. O 

grau de danos às árvores e perda em termos de AGB e C estão relacionados diretamente 

às práticas de manejo adotadas, podendo ser minimizados por estarem associados ao 

planejamento e execução de operações de forma adequada. 

Palavras-chave: Exploração florestal, Unidades de Conservação, Biomassa 

florestal, Carbono, Infraestrutura de exploração, Sensoriamento Remoto. 
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LOGGING DAMAGE AND ESTIMATED REDUCTION IN BIOMASS AND 

CARBON STOCK IN FOREST MANAGEMENT AREAS UNDER PUBLIC 

CONCESSION: JAMARI NATIONAL FOREST, RONDÔNIA, BRAZIL 

ABSTRACT 

The Legal Amazon, specifically the state of Rondonia, has undergone environmental 

impacts due to anthropogenic processes of land-use and land-cover change since the 

1970s. In 2006 a policy of granting logging concessions in public forests (Law No. 

11,284 of March 2, 2006) was established to regulate the logging on public lands and to 

strengthen the supervision of these areas against illegal activities that have a great 

impact on the forest. The purpose of this project was to estimate forest damage and the 

reduction in the stock of above-ground biomass (AGB) and carbon (C) resulting from 

forest management applied in areas under public concession in the Jamari National 

Forest, Rondônia. Evaluations were performed in terms of allocation of logging 

infrastructure (roads, logging decks, skid trails and gaps), forest damage and reduction 

of the stock of AGB and C in Annual Production Unit (UPA) 1 in forest management 

units (UMFs) I and III. The infrastructure has been mapped by high-resolution satellite 

images. Data collection on damage, canopy openness, diameter at breast height (DBH) 

and botanical species identification was performed in 72 plots (36 in each UMF; 9 in 

each type of infrastructure). The estimated area occupied by infrastructure totaled 83.50 

ha in the UMF I (14.8% of the total area of the UPA 1) and 286.47 ha in UMF III 

(17.8% of the total area of the UPA 1). The average canopy opening was found to be 

27.7% for UMF I and 28.9% for the UMF III. Opening was greater in the logging decks, 

followed by gaps. The percentage of forest trees that showed no damage was 85.5% and 

the remaining trees had a higher frequency of damage to the canopy (6.7%) compared to 

the bole damage (2.5%). Dead individuals represented 5.3% of the trees we evaluated. 

Logging resulted in AGB decreasing from 384.4 Mg.ha
-1

 to 294.1 Mg.ha
-1

 and in carbon 

decreasing from 184,5 Mg.ha
-1

 to 141,2 Mg.ha
-1

. The degree of damage to trees and the 

losses of AGB and C are directly related to the logging practices adopted, which can be 

minimized by being associated with appropriate planning and execution of operations. 

Keywords: Forestry, Conservation Units, Forest Biomass, Carbon, Infrastructure 

exploration, remote sensing. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A floresta amazônica, bioma brasileiro de maior extensão florestal, é a região 

onde se concentra também o maior extrativismo de produtos florestais do país 

(MEDEIROS & YOUNG, 2011). A extração de produtos florestais madeireiros atingiu 

no ano de 2012, cerca de 10,8 milhões de metros cúbicos de madeira nativa em tora, 

gerando um processamento de 5,6 milhões de metros cúbicos de madeira serrada, 

equivalente a 3,87 bilhões de reais (BRASIL, 2014). Mesmo havendo uma queda da 

atividade, a qual chegou a 28,3 milhões de metros cúbicos de madeira extraída em 2008 

(BRASIL, 2013), esse montante ainda é considerável para suprimento da demanda 

nacional, que absorveu 79% de toda a madeira processada na Amazônia em 2009 

(Serviço Florestal Brasileiro - SFB & Instituto do Homem e Meio Ambiente da 

Amazônia - IMAZON, 2010).  

Até o ano de 2020 a Amazônia provavelmente será a maior produtora de 

madeira em nível global, tendendo a um aumento de 47%, em decorrência ao 

esgotamento das florestas da Malásia e Indonésia, maiores produtoras atualmente 

(CLEMENT & HIGUCHI, 2006). 

Diante dessa importância econômica e social, uma vez que o extrativismo gera 

trabalho e renda também para as populações locais, a questão ambiental requer atenção, 

estudo e planejamento, visando o uso adequado e sustentado desses recursos naturais 

em longo prazo. Ademais, a floresta amazônica presta serviços ambientais, atuando na 

manutenção da biodiversidade, do ciclo hidrológico, no armazenamento de carbono na 

forma de biomassa e na emissão evitada de Gases de Efeito Estufa (GEEs). Entretanto, 

esses serviços prestados em escala local e global, os quais estão começando a ser 

traduzidos em fluxos financeiros por meio da conservação da floresta em pé 

(FEARNSIDE, 2006, 2010; MARENGO, 2007), tornam-se frágeis e limitados diante a 

exploração indiscriminada. 

A extração madeireira seletiva na Amazônia, quando realizada de forma 

predatória e não planejada, pode atuar como vetor do desmatamento, uma vez que dá 

início e permite o acesso a uma série de atividades de substituição do uso do solo e 
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remoção total da cobertura florestal (NEPSTAD et al., 1999; GRAÇA & 

VASCONCELOS, 2011), gerando o que se considera atualmente um dos grandes 

problemas ambientais do Brasil (BARNI et al., 2012). Esse tipo de exploração tende a 

gerar uma redução dos estoques de biomassa da floresta e densidade populacional das 

espécies de valor comercial, estando entre os processos e interações que tem potencial 

considerável de gerar a morte das florestas da região amazônica em curto prazo 

(ASNER et al., 2005). A área se torna propícia à invasão por cipós, risco de incêndio e 

extinção de espécies nativas (UHL & KAUFFMAN, 1990; JOHNS et al., 1996; 

JOHNS, 1997; NEPSTAD et al., 1999; GRAÇA et al., 2008; GRAÇA & 

VASCONCELOS, 2011). 

O avanço das fronteiras agrícolas e extração madeireira de forma ilegal vêm 

ocorrendo até mesmo sob áreas privadas ou em outras categorias de posse, 

assentamentos e terras indígenas (HAYASHI et al., 2012). Diante disso, o 

desenvolvimento de políticas públicas efetivas, eficientes e suficientes, voltadas à 

redução e desaceleração do desflorestamento da Amazônia, é indispensável para 

contenção desse processo (FEARNSIDE, 2003, 2008; VITEL et al., 2009). Por 

conseguinte, a previsão de localização e avanço da atividade madeireira predatória sob 

diferentes cenários de infraestrutura e de políticas futuras torna-se fatível (BARNI et al., 

2012).  

Deste modo, com o intuito de retardar e até mesmo evitar o desmatamento, o 

governo brasileiro instituiu as Unidades de Conservação (UCs), visando proteger, além 

da biodiversidade, os serviços ambientais e populações locais (NEPSTAD et al., 2006; 

VITEL et al., 2009). De forma vinculada, foi criado o sistema de Concessão de florestas 

públicas, permitindo o manejo dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros 

dessas áreas públicas, as quais mesmo protegidas pela legislação encontram-se 

vulneráveis devido à antropização do entorno, como a Floresta Nacional do Jamari, em 

Rondônia. Essas áreas têm ainda atuação no decréscimo de emissões de gases pela 

mudança de uso do solo, sendo fundamental uma gestão adequada e de qualidade para 

proteção, conservação e manejo sustentável, com instrumentos econômicos que apoiem 

sua consolidação, como o REDD+ (Redução de Emissão por Desmatamento e 

Degradação) (FEARNSIDE, 2010; MEDEIROS & YOUNG, 2011, BARQUIN et al., 

2014).  
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Aliado à conservação e ao incentivo de proteção e uso adequado da floresta 

amazônica, o manejo florestal atua como um importante instrumento para 

compatibilizar o desenvolvimento econômico e social, de forma a minimizar os 

impactos ambientais, visto a necessidade da conservação dos recursos naturais da região 

amazônica (TIMOFEICZYK JR. et al., 2005). Todavia, o manejo florestal lida com 

dificuldades na modelagem e planejamento da exploração de maneira precisa e que 

cause o menor impacto à floresta, em decorrência à heterogeneidade e complexidade da 

floresta tropical, caracterizada por variada tipologia florestal, padrões de distribuição, 

relevo, solo e hidrografia (BRAZ 1994, 2002, BRAZ et al., 2007).  

Diante disso, nos últimos anos teve início o uso de tecnologia digital com base 

em Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e Sensoriamento Remoto (SR) no 

planejamento e execução do manejo florestal nos trópicos, permitindo maior precisão 

das informações, o que gera um planejamento mais adequado às condições específicas 

do ecossistema manejado (BRAZ et al., 2007). Contudo, as diferentes tecnologias e 

metodologias desenvolvidas até o momento encontram-se em fase de expansão e 

acessibilidade, sendo ainda frequente o planejamento florestal precário resultante de um 

microzoneamento subjetivo, sem conhecimento suficiente da área a ser explorada, o que 

promove grandes danos ambientais e custos elevados (BRAZ et al., 2007). 

A proposta do presente trabalho foi avaliar os danos florestais e perdas em 

termos de biomassa e carbono gerados pelo manejo madeireiro nas áreas sob concessão 

pública da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia.  

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Avaliar os danos florestais e a redução do estoque de biomassa lenhosa viva 

acima do solo (AGB) e carbono acumulado na biomassa (C) resultantes do manejo 

florestal aplicado em áreas sob concessão pública, especificamente na Floresta Nacional 

do Jamari, em Rondônia. 

2.2 Específicos 

 Como objetivos específicos têm-se: 

a) Detectar e mapear a infraestrutura de exploração (estradas, pátios, ramais de 

arraste e clareiras) implantada nas Unidades de Produção Anual (UPAs) para 

estimativa da área de influência do manejo e comparativo com o planejamento 

apresentado pelas concessionárias no Plano de Operação Anual (POA); 

b) Identificar, qualificar e quantificar os impactos, na forma de danos à floresta, em 

cada tipo de infraestrutura para servir de base para o aprimoramento do 

planejamento florestal; 

c) Estimar a perda de biomassa lenhosa viva acima do solo (AGB) e do carbono 

acumulado nessa biomassa (C) após as atividades de manejo florestal. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Exploração Florestal Sustentável 

 O manejo florestal sustentável surgiu como uma alternativa de uso econômico 

dos recursos florestais aliado à sua manutenção, por meio da aplicação de práticas 

operacionais de impacto reduzido, buscando garantir a perspectiva de manejo 

sustentável (AMATA, 2009; BRASIL, 2014). A exploração desses recursos quando 

realizada de forma sustentável pode gerar benefícios não só econômicos, mas também 

ecológicos e sociais. A manutenção da biodiversidade e serviços ecossistêmicos são 

aspectos primordiais ao manejo de longo prazo, mas ainda pouco estudados para as 

florestas tropicais (MEDEIROS & YOUNG, 2011).  

 Diversos segmentos voltados à aplicabilidade do conceito de manejo florestal 

sustentável de baixo impacto em florestas tropicais têm sido desenvolvidos, 

considerando os dois grandes sistemas de manejo florestal aplicados nos trópicos: 

monocíclico e policíclico. Os sistemas monocíclicos visam o aproveitamento da 

totalidade do estoque de recursos madeireiros existente em determinada área (também 

conhecido como Exploração Convencional), enquanto os policíclicos buscam explorar 

esses recursos de forma parcelada e seletiva, realizando a extração de árvores a partir de 

um diâmetro mínimo e ao longo de ciclos de corte pré-definidos (LAMPRECHT, 1989; 

WHITEMORE, 1998), atrelado à Exploração de Impacto Reduzido (EIR). 

Sheil et al. (2003), em estudos nas florestas da Indonésia, observaram que o 

conceito de “Exploração de Impacto Reduzido (EIR)” teria maior efetividade se o 

diâmetro mínimo de corte fosse entre 60 e 100 cm. Em contrapartida, Holmes et al. 

(2002) observaram vantagens nesse tipo de manejo na Amazônia Oriental, uma vez que 

a EIR apresentou uma proporção de terreno afetado pela derrubada das árvores 37% 

menor que a Exploração Convencional (EC), além de gerar maior renda líquida.  

O uso de técnicas de EIR pode minimizar os danos em 30 a 50% em comparação 

a EC, cuja implantação não é planejada, segundo Putz et al. (2008a). No entanto, 

quando aplicada uma alta intensidade de exploração, mesmo o manejo cuidadoso 

realizado pela EIR não é suficiente para sustentar a produção de madeira estabelecida 

para o ciclo mínimo de corte (MAZZEI et al., 2010). Para a região Amazônica, SIST & 
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FERREIRA (2007) sugerem que o manejo seletivo com ciclo de 30 anos de intervalo 

seria sustentável apenas se a intensidade de manejo fosse reduzida a menos da metade 

daquele usado convencionalmente, ou seja, abaixo de 3 a 4 árvores por hectare. 

Considerando esse ciclo de 30 anos, somente 50% dos indivíduos arbóreos de espécies 

comerciais teriam a capacidade de se regenerar e atingir o diâmetro mínimo de corte, 

gerando um menor rendimento no próximo ciclo. 

Schongart (2008, 2010) sugere que, em florestas alagáveis de várzea e igapó na 

Amazonia Central, o diâmetro mínimo de corte e o ciclo de corte devem ser 

estabelecidos no nível de espécie e diferenciado por ambientes (conceito GOL - 

Growth-Oriented Logging). 

Johns et al. (1998), em comparativo de danos resultantes das operações de 

exploração madeireira com presença e ausência de planejamento, observaram redução 

do grau e número de árvores danificadas nas áreas com exploração planejada, afetando 

consequentemente uma menor área, em comparação com a exploração convencional 

sem planejamento. Segundo Johns et al. (1998), empresas que aderem ao modelo de 

exploração planejada compensam os custos na forma de benefícios, considerando a 

redução do trabalho por metros cúbico de madeira extraída, do tempo de operação das 

máquinas e do desperdício de madeira. Em termos quantitativos, o planejamento é capaz 

de poupar mais de 80 árvores com DAP > 10 cm por hectare dos danos decorrentes das 

práticas de exploração, reduzindo em 25 a 33% os danos à floresta remanescente 

(JOHNS et al., 1998). 

A principal base jurídica voltada ao manejo florestal da Amazônia é a Instrução 

Normativa nº 5, de 11 de dezembro de 2006 (MMA - Ministério do Meio Ambiente), a 

qual dispõe sobre os procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e 

avaliação técnica de Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFSs) nas florestas 

primitivas e suas formas de sucessão na Amazônia Legal. 
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3.2 Concessões de florestas públicas 

 A Amazônia Legal, especificamente a região do Estado de Rondônia, vem 

sofrendo desde a década de 1970 com alterações no regime de chuvas, hidrologia e 

recursos florestais, decorrentes aos processos de migração, abertura e asfaltamento da 

rodovia BR-364, responsáveis já no ano de 1988 por 17% do desmatamento 

(FEARNSIDE, 1989). Nessas condições, as áreas protegidas apresentaram uma 

fragilidade e vulnerabilidade decorrente de ações ilegais de exploração e contínuo 

desmatamento, acarretados pela grilagem de terras públicas.  

Diante dessa vulnerabilidade de algumas Unidades de Conservação, em especial 

aquelas de uso sustentável, tais como as Florestas Nacionais (Flona), o governo federal 

instituiu a política de concessão de exploração madeireira em áreas florestais públicas.  

Instaurado em 02 de março de 2006 pela Lei n° 11.284, esse instrumento regulamenta a 

exploração manejada dos recursos florestais em terras públicas, além de ter o intuito de 

reforçar a fiscalização dessas áreas contra atividades ilegais e de grande impacto à 

floresta. Assim, o governo pode conceder a comunidades ou empresas o direito de 

manejar florestas públicas de forma sustentável para extração de produtos florestais 

madeiros, não madeireiros e para fins turísticos.  

Em contrapartida, os concessionários pagam ao governo quantias pré-

estabelecidas na proposta de licitação dessas áreas. Deste modo, esse estímulo à 

economia formal com base em produtos e serviços de florestas manejadas permite aliar 

a melhoria da qualidade de vida da população do entorno ao gerenciamento e 

conservação do patrimônio florestal em longo prazo. O combate à grilagem de terras e 

exploração predatória dos recursos é então facilitado, evitando a conversão do uso do 

solo para outros fins, como pela agropecuária (BRASIL, 2013, 2014).  

Neste contexto, a Floresta Nacional do Jamari foi a primeira concorrência 

pública para concessão de Unidades de Manejo Florestal – UMF, representando uma 

das UCs mais vulneráveis do Estado de Rondônia. Ademais, há a necessidade de 

atender uma demanda decorrente da proposta de criação do Distrito Florestal 

Sustentável BR-319 (DFS BR319), sob influência da rodovia BR-319 que liga Porto 

Velho a Manaus, justificando o estabelecimento dessa concessão. Os distritos florestais 



8 

 

 

foram uma iniciativa do SFB de fomento à atividade florestal com bases sustentáveis, 

incluindo, portanto, a gestão de áreas públicas (GRAÇA & VASCONCELOS, 2011). 

A Flona do Jamari foi criada pelo Decreto n° 90.224/84, compreendendo uma 

área total de 220 mil hectares, aproximadamente. Em 2007, uma parcela de 96.360 

hectares, equivalente a 48,17% da área total da Flona, foi destinada ao manejo florestal 

de uso sustentável, licitada em três UMFs (Figura 3), através do Edital de Licitação para 

Concessão Florestal 01/2007. Os Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) das 

concessionárias foram aprovados no ano de 2009 pelo IBAMA, e os primeiros Planos 

Operacionais Anuais (POAs) com a Autorização de Exploração (Autex) e o Documento 

de Origem Florestal (DOF) em 2010 (MEDEIROS & YOUNG, 2011; BRASIL, 2012). 

Em termos numéricos, a produção anual de madeira em tora nas concessões de 

Florestas Nacionais e Estaduais da Amazônia tem potencial de gerar entre R$ 1,2 bilhão 

a R$2,2 bilhões, montante maior do que toda a extração de madeira nativa atual no país 

(MEDEIROS & YOUNG, 2011). Nas três Unidades de Manejo Florestal (UMFs) da 

Floresta Nacional do Jamari, foram transportados 32,4 mil m³ de madeira em tora no 

período de janeiro a dezembro de 2011, totalizando aproximadamente R$ 1,8 milhão. A 

previsão de volume anual é de 81,9 mil m³ de madeira e 2,5 milhões de m³ de madeira 

ao final do ciclo de 30 anos, de acordo com os volumes estipulados e estimados no 

edital da concessão para as três UMFs (BRASIL, 2013, 2014). 

 As concessões de florestas públicas representaram dessa forma um conjunto de 

mudanças nas condições estruturais de acesso aos recursos florestais, uma vez que 

reúnem instituições governamentais (em nível federal, estadual e municipal) e 

comunidades e/ou empresas privadas do setor florestal em prol da produção madeireira 

sustentável. Como pilares desse modelo de manejo estariam a exploração de impacto 

reduzido, a certificação, a fiscalização e o estabelecimento de mecanismos para 

desenvolvimento da economia florestal (CARNEIRO, 2011).  

Segundo Braz et al. (2007), a exploração madeireira por meio do manejo em 

concessão de florestas públicas resulta em menores impactos comparada à EC, por 

haver um maior controle de interferências externas tais como invasões por extrativistas 

ilegais e geração de danos na estrutura e dinâmica da floresta. Essa redução do impacto 

florestal é evidente em estudos realizados no Brasil, Suriname e Malásia (JOHNS et al., 
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1996). Assim, áreas sob concessão podem fornecer benefícios, tais como geração de 

empregos diretos e indiretos para a população do entorno, impulsionando a economia 

local, além de atuarem como barreira à extração madeireira predatória (GRAÇA & 

VASCONCELOS, 2011) por contarem com a fiscalização das concessionárias 

(MEDEIROS & YOUNG, 2011).  

No entanto, aspectos como distribuição e densidade das espécies de interesse, 

grau de biodiversidade e endemismo da área a ser manejada, juntamente à aplicação de 

métodos de colheita adequados influem na garantia de compromisso entre as 

necessidades econômicas e de conservação. Para tanto, o mapeamento e monitoramento 

das condições do ambiente é de suma importância para a tomada de decisão, 

demarcação de áreas sob concessão e planejamento florestal, visando medidas de 

conservação e manejo requeridas (JOHNS, 1997; SOUZA et al., 2011). 

Neste sentido, de acordo com o artigo 52 do Decreto nº 6.063/2007, o qual 

regulamenta a Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006), “o 

monitoramento das florestas públicas federais considerará, no mínimo, os seguintes 

aspectos: 

I - a implementação do PMFS; 

II - a proteção de espécies endêmicas e ameaçadas de extinção; 

III - a proteção dos corpos d'água; 

IV - a proteção da floresta contra incêndios, desmatamentos e explorações ilegais 

e outras ameaças à integridade das florestas públicas; 

V - a dinâmica de desenvolvimento da floresta; 

VI - as condições de trabalho; 

VII - a existência de conflitos socioambientais; 

VIII - os impactos sociais, ambientais, econômicos e outros que possam afetar a 

segurança pública e a defesa nacional; 

IX - a qualidade da indústria de beneficiamento primário; e 

X - o cumprimento do contrato.” 
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Para tanto, o Serviço Florestal Brasileiro usa diversos mecanismos para 

aprimorar o monitoramento da exploração florestal nas concessões federais, dentre os 

quais o Sensoriamento Remoto e os Sistemas de Informações Geográficas por meio de 

imagens ópticas e dados LiDAR (Light Detection and Ranging) tem grande potencial de 

uso. 

 

3.3 Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas no manejo 

florestal madeireiro 

 Os produtos de Sensoriamento Remoto (SR), combinados às técnicas e 

ferramentas de geoprocessamento em ambiente de Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), possibilitam a integração de dados provenientes de diversas fontes, 

apresentando potencial para o planejamento florestal aliado às diretrizes da 

sustentabilidade. Assim, essas geotecnologias atuam como ferramentas estratégicas para 

lidar com os recursos florestais do país de forma mais planejada e adequada (SOUZA et 

al., 2011; SANTOS et al., 2012), com base em zoneamentos ecológicos mais 

completos.  Por conseguinte, essa ferramenta serve de subsídio à melhoria da qualidade 

de mensurações e atividades voltadas ao mapeamento, inventário, exploração e 

monitoramento, os quais são necessários ao controle e fiscalização daquilo que está 

sendo executado (SANTOS et al., 2012). 

Atualmente, além da definição de informações cartográficas, a gestão florestal 

pode contar ainda com representações tridimensionais para modelagem das áreas 

florestais a partir de dados multisensores e em multiníveis (SANTOS et al., 2012). O 

avanço tecnológico em SR e SIG permite um melhor conhecimento das funções e 

relações complexas entre as florestas e outros tipos de serviços de abastecimento (água, 

madeira, alimentos), de regulação climática (clima, água, ar, sequestro de carbono), 

estruturais e funcionais (ciclagem de nutrientes, acumulação de solo, energia) e culturais 

(turismo, recreação). Esses serviços são de grande importância e vitais à manutenção 

ecológica e econômica a nível regional e global, bem como no processo de ocupação 

das terras e uso de seus recursos pelo homem (KOCH, 2012; SANTOS et al., 2012). 

Na região Amazônica, as geotecnologias atualmente têm grande atuação no 

planejamento de estradas para fins de operações de colheita e transporte da matéria-
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prima florestal (SANTOS et al., 2012), assim como na conservação dos recursos 

florestais. A avaliação e monitoramento das áreas de vegetação natural, atividades de 

exploração madeireira ilegal e de alto impacto para a floresta, principalmente, no que 

diz respeito às concessões de florestas públicas, são alguns exemplos do emprego do SR 

e SIGs (GRAÇA et al., 2008; GRAÇA & VASCONCELOS, 2011).  

A identificação de zonas de risco de ocupação na Amazônia é de suma 

importância, sendo o monitoramento de estradas por meio de imagens de satélite uma 

ferramenta interessante, visto que oferece informações necessárias para o fortalecimento 

da fiscalização e regularização fundiária. Entretanto, as estradas de exploração 

madeireira localizadas nos grandes polos geralmente formam uma rede densa e 

complexa, comparadas a estradas abertas em regiões não madeireiras na Amazônia, o 

que dificulta sua inclusão nos mapeamentos (BRANDÃO JR. & SOUZA JR., 2005). A 

Figura 1 ilustra o mapeamento comparativo entre a infraestrutura de estradas planejadas 

e implantadas, o qual pode servir de ferramenta ao monitoramento e fiscalização da 

exploração madeireira. 

 

Figura 1.  Exemplo ilustrativo do mapeamento de: (a) estradas planejadas (b) 

estradas efetivamente implantadas para exploração madeireira (Fonte: Johns, 1997). 

 

 Os métodos tradicionais de processamento de imagem de satélite, utilizados para 

detecção remota da exploração madeireira na Amazônia, têm como base a escala de 

pixel e subpixel. No entanto, essa análise pode ser enriquecida com a inclusão de 

informações a nível espacial e contextual do pixel, auxiliando na caracterização das 

condições observadas. Assim, diversas feições da exploração madeireira podem ser 

extraídas, considerando-se a resolução espacial das imagens e indicadores de 



12 

 

 

localização dessas atividades, como estradas e pátios de estocagem (MONTEIRO et al., 

2007).  

Os métodos mais utilizados para detecção da exploração incluem interpretação 

visual de imagens de satélite, métodos automáticos e métodos semiautomáticos de 

identificação de infraestruturas de exploração (WATRIN & ROCHA, 1992; SOUZA JR 

& BARRETO, 2000; ASNER et al., 2005; GRAÇA et al., 2005; GRAÇA et al., 2008; 

GRAÇA & VASCONCELOS, 2011). A interpretação visual geralmente detecta a 

exploração madeireira de forma mais acurada, porém necessita de maior dispêndio de 

tempo, sendo limitado pela capacidade de interpretação humana. Já os métodos 

automáticos tradicionais utilizam a informação espectral do pixel da imagem, estando 

sujeitos a ruídos e perda de informações. Deste modo, os métodos semiautomáticos 

compõem uma mescla para obtenção de resultados confiáveis em um período menor de 

tempo (SOUZA JR. & BARRETO, 2000; ASNER et al., 2005;  GRAÇA et al., 2005; 

MONTEIRO et al., 2007). 

 Para reforçar o monitoramento e assim fiscalizar as atividades de manejo 

realizadas pelas concessionárias nas florestas públicas, o SFB implementou um sistema 

de monitoramento denominado DETEX (Sistema de Detecção de Exploração Florestal), 

desenvolvido e operado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o qual 

permite de forma abrangente detectar áreas com exploração ilegal e com alto impacto 

para a floresta (GRAÇA & VASCONCELOS, 2011). Esse sistema imprime maior 

confiabilidade às ações públicas de fiscalização, uma vez que cobre toda uma área de 

interesse, e não somente amostras, as quais podem sofrer interferência do tamanho da 

área de manejo, da época do ano e do número de técnicos de campo (MONTEIRO et 

al., 2007). 

Alternativas diversas têm sido desenvolvidas ultimamente, com o intuito de 

subsidiar tanto as atividades de monitoramento nas áreas de exploração madeireira, 

quanto o planejamento das práticas para exploração, implantação de infraestrutura e 

técnicas operacionais de forma eficiente e pouco danosa. Como exemplos já em 

implantação temos o manejo de precisão, que permite modelar antecipadamente as 

principais feições ambientais da área florestal a ser manejada, como hidrografia e 

relevo, subsidiando um melhor planejamento (BRAZ et al., 2007), e a integração de 
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geotecnologias e métodos de otimização, com base em algoritmos de decisão e restrição 

desenvolvidos para resolução de problemas variados. Além disso, é possível explorar de 

forma conjunta dados provenientes de sensores de alta resolução espacial tanto em nível 

orbital quanto aéreo, como as inovações tecnológicas de varredura a laser 

aerotransportado – LiDAR (SANTOS et al., 2012).  

O inovador Light Detection and Ranging (LiDAR) fornece informações 

tridimensionais da área, disponibilizando uma gama de produtos aplicáveis na análise da 

estrutura florestal, na estimativa de biomassa em florestas tropicais (TREUHAFT et al., 

2012), no planejamento do manejo florestal como um todo (BERNARDI et al., 2012; 

KOCH, 2012; SANTOS et al., 2012), entre outros, como representado na Figura 2. 

 

Figura 2. Ilustração das informações florestais passíveis de obtenção por meio do 

LiDAR. (Fonte: Drake et al., 2003) 

Brandão Jr. e Souza Jr. (2005), em estudo realizado no município de 

Paragominas – PA, região onde se observa exploração madeireira convencional e 

manejada, conseguiram identificar estradas principais, de acesso e de exploração por 

meio de imagens Landsat, mas os ramais de exploração não foram visualizados. 

Monteiro et al. (2007), utilizando as imagens de média resolução Landsat e ASTER, e 

de alta resolução IKONOS, conseguiu detectar pátios e estradas de exploração 

madeireira na região de Sinop – MT, sendo evidente o ganho de informações das 

feições de exploração com o aumento da resolução espacial das imagens. 
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3.4 Estimativa de biomassa e armazenamento de carbono em florestas tropicais 

A floresta amazônica estoca um quinto do carbono total da vegetação terrestre 

global, atuando como sumidouro, responsável pelo processamento de três vezes mais 

carbono por meio da fotossíntese e da respiração do que o carbono liberado para a 

atmosfera pela queima de combustíveis fósseis (MALHI et al., 2008; CHAGAS et al., 

2012), representando assim o maior reservatório de carbono na forma de biomassa do 

planeta (MALHI et al., 2008; BETTS, 2006). No entanto, as florestas também podem 

atuar como fonte de carbono, em decorrência ao aumento das taxas de mortalidade 

devido à elevação da temperatura e secas severas (principalmente causadas pelo El 

Niño) e consequente redução da produtividade (CLARK, 2004). Outra forma de atuar 

como fonte é por meio do desflorestamento, emitindo gases do Efeito Estufa em 

proporções significantes para a atmosfera (FEARNSIDE, 1997a; HOUGHTON et al., 

2000; SOUZA et al., 2012).  

 A biomassa florestal está relacionada com os estoques de macro e micro 

nutrientes da vegetação e com os estoques de carbono, os quais são utilizados para 

estimativa da quantidade de dióxido de carbono (CO2) emitida para a atmosfera em 

eventos de queima da floresta e decomposição da biomassa vegetal remanescente 

(HIGUCHI et al., 1998). Geralmente, nos diversos tipos florestais da Amazônia, as 

estimativas de biomassa são realizadas por métodos diretos e indiretos.  

O método direto consiste na delimitação de uma parcela para derrubada e 

pesagem de todas as árvores. No entanto, a pequena amostragem, o tempo e os custos 

associados com a coleta de informações em campo e em grandes extensões de floresta 

tropical tornam esse método destrutivo limitado (CUMMINGS et al., 2002).  

O método indireto, por sua vez, se baseia em dados amostrados em inventários 

florestais, tais como diâmetro, altura e densidade da madeira, os quais são 

posteriormente utilizados para o desenvolvimento de modelos estatísticos alométricos 

de estimativa de biomassa por meio de análise de regressão (HIGUCHI et al., 1998). 

Esse método apresenta, deste modo, menor dependência de dados, sendo vantajoso pelo 

menor esforço amostral e por ser viável para estimativas em grande escala 

(CUMMINGS et al., 2002). 
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O estoque de carbono na forma de biomassa florestal apresentou grande 

interesse como investimento em curto prazo até o acordo instituído no Protocolo de 

Kyoto em 2001, o qual excluiu a geração de créditos por meio da manutenção da 

floresta em pé. Entretanto, devido ao debate, às pesquisas e às proporções que as 

mudanças climáticas têm atingido atualmente, o valor do carbono das florestas tropicais 

tende a aumentar consideravelmente em longo prazo, até mesmo antes do término dos 

ciclos de 30 anos do manejo florestal iniciados agora (FEARNSIDE, 2011). A questão 

da valoração e contabilidade do carbono daqui a um tempo, segundo Fearnside (2012), é 

um dos principais itens na ‘batalha teórica’ que cerca o assunto dos serviços ambientais 

da floresta amazônica. 

Estimativas da quantidade de biomassa e carbono estocados nas florestas 

primárias da região amazônica variam amplamente, em decorrência da diversa tipologia 

florestal distribuída em sua vasta área, resultando em uma alta variabilidade de 

biomassa de um hectare para outro. A geração de estimativas desencontradas pelos 

mesmos autores usando uma mesma base de dados causam muita polêmica, incerteza e 

controvérsia. Os modelos alométricos aplicados na conversão dos dados do inventário 

florestal em estimativas de biomassa muitas vezes são calibrados em outras localidades 

(outras condições ambientais, outros tipos florestais com estrutura e composição de 

espécies diferentes, outras densidades de madeira, outras arquiteturas, etc.) 

(SCHONGART, informação pessoal**
1
). Estudos recentes de Chave et al. (2004, 2005) 

e Feldpausch et al. (2011, 2012) indicam que modelos alométricos, os quais consideram 

apenas o diâmetro do fuste para estimar a biomassa lenhosa, apresentam uma forte 

tendência de causar erros nas estimativas. Sendo assim, é recomendada a inclusão das 

variáveis altura e densidade da madeira para reduzir tais erros nas estimativas de 

estoques de biomassa e carbono acumulado na biomassa. 

Essa variação dificulta a estimativa e representação adequada da biomassa média 

da região (FEARNSIDE, 2010; BACCINI et al., 2012), condição que é agravada pela 

metodologia e abrangência dos estudos, os quais, por vezes, estimam apenas a biomassa 

acima do solo, ou ainda contemplam a necromassa e/ou a biomassa abaixo do solo 

                                                           
**1 Informação pessoal fornecida por Jochen Schongart, pesquisador Cooperação Brasil–Alemanha INPA/Max-

Planck, em junho de 2014. 
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(raízes). Assim, estimativas indicam desde 155,1 Mg.ha
-1

 para biomassa viva incluindo 

as raízes, por Brown & Lugo (1984), até estimativas atuais revisadas para apenas a 

biomassa acima do solo, de 162 Mg.ha
-1

 (levantamentos de volume de floresta pelo 

Projeto Radar na Amazônia - RADAMBRASIL) e 268 Mg.ha
-1

 (levantamentos 

realizados pela Organização de Agricultura e Alimentação das Nações Unidas - FAO), 

posteriormente atualizadas para 227 e 289 Mg.ha
-1

, respectivamente (FEARNSIDE, 

2010). O quadro apresentado na Tabela 1 indica alguns estudos e seus valores de 

biomassa estimados para diferentes componentes. 

De acordo com Asner et al. (2012), o uso integrado de imagens de satélite de 

alta resolução, LiDAR e dados obtidos em campo reduziriam as incertezas na estimativa 

do estoque de biomassa e carbono da floresta primária e manejada, fornecendo 

informações mais precisas para aplicação em Programas de REDD e REDD+ (Redução 

de Emissão por Desmatamento e Degradação), por exemplo. 

Tabela 1. Estimativas de biomassa florestal citadas na literatura. 

Biomassa 

(Mg.ha
-1

) 
Componente Estudo 

155,1 biomassa  viva e raízes Brown & Lugo (1984) 

254,8 biomassa  viva acima do solo (SR) Saatchi et al. (2007) 

193 biomassa  viva acima do solo Saatchi et al. (2011) 

177 biomassa  viva acima do solo Houghton  et al. (2000) 

228 biomassa  viva acima do solo (peso seco sul de Roraima) Higuchi et  al. (1994) 

231 biomassa  viva acima do solo (LiDAR) d’Oliveira et al. (2012) 

250 biomassa  viva acima do solo Fiorini (2012) 

306,1 biomassa  viva acima do solo Nogueira et al. (2007) 

280,2 biomassa viva média acima do solo (FOAS) Nogueira et al. (2008) 

339,7 biomassa  viva acima do solo Lima et al. (2007) 

341 biomassa  viva acima do solo Cummings et al. (2002) 

410 biomassa viva acima do solo, raízes e necromassa Mazzei et al. (2010) 

463 biomassa  viva acima do solo, raízes e necromassa Fearnside (2002) 

517,4 biomassa  acima do solo (LiDAR) Baccini et al. (2012) 

 

Diante essa variação, foram realizados estudos para estimativa de biomassa 

estocada em cada Estado e tipologia florestal da região, com base em dados de 

densidade da madeira e dados alométricos, obtidos por inventários em 2.954 ha de 

florestas primárias. Para as florestas maduras com ausência de exploração madeireira, a 

biomassa total média estimada alcançou 463 Mg.ha
-1

, considerando componentes 
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mortos e debaixo do solo. A biomassa média observada acima do solo foi de 354 Mg.ha
-

1
, sendo 28 Mg.ha

-1 
de componentes mortos (FEARNSIDE, 2002). Estudos em nível de 

Amazônia brasileira indicam um estoque de carbono florestal de, aproximadamente, 86 

bilhões de toneladas (20% de incerteza), considerando a biomassa abaixo no solo e a 

necromassa (SAATCHI et al., 2007). Entretanto, o desmatamento da região Amazônica 

no período representava 20% das emissões globais e 75% das emissões brasileiras de 

gases de efeito estufa (MCT, 2010). Saatchi et al. (2011) publicaram um mapa 

referencial de estoque de carbono de florestas da região tropical de três continentes 

(América Latina, África Subsaariana e Sudeste Asiático), afim de produzir estimativas 

mais robustas de uso efetivo pelas políticas de mitigação relacionadas ao REDD. O 

estoque de biomassa total estimado para as florestas da região de estudo foi de 247 Gt C 

(Gigatoneladas de carbono), estando 193 Gt C armazenado acima do solo (biomassa 

lenhosa) e 54 Gt C nas raízes das árvores. 

Estudos de Putz et al. (2008b) estimam que a implementação da exploração de 

impacto reduzido (EIR) ao invés da exploração convencional (EC) em toda a floresta 

tropical oficialmente designada como “manejada” (cerca de 350 milhões de hectares) 

reduziria em torno de 0,16 bilhões de Gt C da emissão global de carbono anualmente, 

equivalente a 10% da emissão de carbono devido ao desmatamento. De acordo com 

Nepstad et al. (1999), no ano de 1996 a exploração madeireira liberou de 4 a 7% do 

carbono líquido anual estimado para o desflorestamento da Amazônia. 

 Estudos de Mazzei et al. (2010) indicam que a biomassa aérea imediatamente 

convertida em necromassa pela ação da exploração, considerando árvores abatidas e 

destruídas, é em média de 94,5 Mg.ha
-1

, ou 23% da biomassa aérea antes da exploração. 

As operações de manejo seletivo e carregamento pelas equipes para a indústria 

madeireira contêm somente 27% da biomassa das árvores cortadas e 20% da biomassa 

total imediatamente perdida (por exemplo, a árvore derrubada mais o dano garantido). A 

taxa de mortalidade das árvores após o primeiro ano de manejo foi extremamente alto 

(10,4%.ano
-1

), sendo a principal causa do balanço negativo de biomassa aérea. No 

entanto, durante o período subsequente observou-se aumento no balanço anual de 

biomassa aérea (2,6 Mg.ha
-1

.ano
-1

). Essa relativa redução da taxa de perda de biomassa 

por danos de manejo ressaltam o benefício do uso das práticas de EIR.  
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Entretanto, existem estudos que indicam a aplicação do modelo de manejo 

florestal sustentável para redução dos danos associados à exploração e outros que o 

caracterizam como um sistema falho, com necessidade de alterações. Outros afirmam 

ter benefícios quando comparado ao modelo convencional de exploração madeireira 

adotado na Amazônia, como citado anteriormente. De acordo com Zimmerman & 

Kormos (2012), quando realizado em escala industrial, esse tipo de manejo pode 

conduzir a degradação e desvalorização das florestas tropicais primárias, liberando 

estoques significantes de carbono, uma vez que o armazenamento na forma de madeira 

necessita de décadas para se reconstruir. 

De forma geral, o manejo florestal sustentável vem se delineando ao longo do 

tempo, uma vez que vai sofrendo alterações de acordo com as necessidades e 

especificidades de cada região explorada, bem como pela aplicação de diferentes 

práticas de manejo. Sabe-se que o impacto e perda do estoque de carbono são 

inevitáveis diante desse manejo, devendo-se, portanto, haver um planejamento da 

exploração de forma adequada às condições locais para redução dos danos à floresta 

remanescente com vista no uso prolongado dos recursos florestais e sua manutenção em 

longo prazo. 

Neste contexto, estudos para estimativa de biomassa florestal na região 

Amazônica são fundamentais e cada vez mais necessários, devido ao avanço das 

atividades de desmatamento ilegal e como forma de controle e fiscalização do manejo 

florestal madeireiro em terras públicas, uma vez que o manejo florestal é uma das 

opções de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais (SOUZA et al., 2012). 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Caracterização da área de estudo 

 O estudo foi conduzido no mês de setembro de 2013 na área da concessão 

florestal da Flona do Jamari, localizada em Rondônia, uma das regiões de maior pressão 

pelo avanço do desmatamento na Amazônia, representando a primeira experiência de 

concessão florestal realizada no Brasil (BARBOSA et al., 2009).  

Como as atividades de exploração madeireira na área da Flona são recentes, 

iniciadas em setembro de 2010, e a disponibilidade de dados e informações ainda é 

limitada, foram avaliadas apenas as primeiras áreas manejadas (Safra 2010 – Setembro 

2010 a Julho de 2011). Deste modo, o estudo contemplou as Unidades de Produção 

Anual (UPAs) 1 concedidas às empresas MadeFlona Industrial Madeireira Ltda., 

responsável pela Unidade de Manejo Florestal (UMF) I, com uma área de 565,5 ha, e 

AMATA S/A, responsável pela UMF III, a qual abrange 1605,94 ha (Figura 1). A área 

concedida à empresa Sakura (UMF II) e manejada no mesmo período não foi avaliada 

devido à suspensão de suas atividades pelo SFB, visto que não houve pagamento do 

Valor Mínimo Anual (VMA) estabelecido no contrato, o que inviabilizou em termos 

logísticos a coleta de dados em sua extensão. 
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Figura 3. Localização das Unidades de Manejo Florestal (UFMs) da Flona 

Jamari. (Fonte: BRASIL – SFB, 2012). 
 

 Localizada nos municípios de Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste e Cujubim, 

no Estado de Rondônia, dentre os polos madeireiros mais importantes da região (SFB & 

IMAZON, 2010), a Flona do Jamari está entre os paralelos 09º00’00” a 09º30’00” de 

latitude Sul e os meridianos 62º44’05” a 63º16’54” de longitude Oeste, na região da 

Amazônia Ocidental. O acesso se dá por via terrestre, partindo de Porto Velho pela BR-

364 no sentido sul, por cerca de 110 km (AMATA, 2009). 

 O clima predominante no Estado de Rondônia é tropical quente e úmido, do tipo 

Aw (Clima Tropical Chuvoso), segundo a classificação de Köppen, com média anual de 

precipitação pluvial variando entre 1.400 a 2.600 mm.ano
-1

. Por localizar-se na zona de 

transição entre as regiões tropical e equatorial, a temperatura do ar é elevada e uniforme 

ao longo do ano, mas a amplitude térmica é notável ao longo do dia. A temperatura 

média anual é de 25,2°C, com média de 23,2°C nos meses frios e 30,9°C nos meses 

quentes (RONDÔNIA/SEDAM, 2010). 
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 Com base no Zoneamento Socioeconômico Ecológico do Estado de Rondônia 

(ZSEE, 2000), o estado apresenta variada tipologia de solos, com predominância de 

Argissolos, Neossolos, Cambissolos, Gleissolos e Latossolos, sendo este último de 

maior abrangência, atingindo cerca de 58% das terras de Rondônia.  Dentro dos limites 

da Flona são observados seis tipos de solos, distribuídos em quatro ordens primárias, de 

acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa (2006): 

Latossolos Amarelos Distróficos, Latossolos Vermelho-Amarelos Distróficos, Latossolo 

Vermelho Distrófico, Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Neossolos Regolíticos 

Distróficos e Cambissolos Háplicos Distróficos (AMATA, 2009). 

 A Flona do Jamari, pertencente à unidade de relevo do planalto rebaixado da 

Amazônia ocidental (BARBOSA et al., 2009), apresenta apenas 6,8% de sua área com 

altitude superior a 150 metros, sendo a maior parte (93,2%) inferior a essa cota. A maior 

parcela da zona de manejo florestal (87,7%) apresenta altitude inferior a 150 metros, 

estando apenas 12,2% em regiões com altitude superior a 150 metros (SFB, 2007).  

 O tipo florestal predominante na Flona do Jamari é classificado como Floresta 

Ombrófila Aberta Submontana, com feições de Floresta Ombrófila Densa Submontana 

(IBGE, 2006). Pontualmente, observa-se a presença de ambientes peculiares, próximos 

aos afloramentos dos Granitos Rondonianos, recobertos por uma vegetação diferenciada 

composta por palmeiras, arbustos e herbáceas (SFB, 2007). 

 A área da Flona Jamari, além de compor a função de Unidade de Conservação 

de Uso Sustentável, é também utilizada para exploração mineral por lavra mecanizada 

de cassiterita, com alvarás de pesquisa e concessões de lavras estabelecidas inclusive 

dentro dos limites dos lotes destinados ao manejo florestal sustentável (AMATA, 2009). 

Pela proximidade com os municípios e centros urbanos, o uso ilegal de seus recursos 

tornou-se um problema, caracterizado por invasões para furto de madeira, 

principalmente, a leste da Flona, próximo ao município de Cujumim, e garimpagem 

ilegal na porção sudoeste, na região da gleba do Cachoeirinha (AMATA, 2009). 
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4.2 Avaliação da infraestrutura de exploração madeireira 

4.2.1  Classificação da infraestrutura de exploração 

 A infraestrutura necessária para exploração madeireira é composta basicamente 

por vias de acesso, armazenamento e escoamento da produção. As estradas são as 

principais vias em todo o processo, podendo ser classificadas em três categorias 

(JOHNS et al., 1996; UHL & VIEIRA, 1989; BRANDÃO JR. & SOUZA JR., 2005) 

(Figura 4): 

 Estradas principais: normalmente conectadas às estradas oficiais, dão acesso às 

áreas de exploração e são utilizadas para escoamento da produção madeireira em 

tora da área de exploração para os locais de processamento, consumo e 

comercialização; 

 Estradas de acesso ou secundárias: conecta dois ou mais pátios de 

armazenamento e permitem a movimentação das máquinas utilizadas na 

exploração; 

 Estradas de exploração ou Ramais de arraste: conecta o pátio às toras de madeira 

derrubadas. 

 

Figura 4. Tipos de estradas alocadas em áreas de exploração florestal madeireira. 

(Fonte: Brandão Jr. & Souza Jr., 2005). 
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Uma realidade constante observada nos planos de manejo em execução é a 

abertura de estradas que dão acesso a áreas com pouco potencial de exploração e pátios 

superdimensionados para estocagem de madeira, gerando um equívoco quanto ao 

abastecimento indicado no planejamento. Como resultado, tem-se o aumento dos custos 

de construção e manutenção de estradas e danificação desnecessária de áreas da floresta, 

afetando o estoque de madeira com interesse comercial visado para os ciclos 

subsequentes (BRAZ, 2005; BRAZ et al., 2007).  

Neste sentido, não somente os pátios de estocagem, mas também as demais 

infraestruturas de exploração, tais como estradas, ramais de arraste e clareiras foram 

detectadas, mapeadas e medidas em campo para avaliação de seu dimensionamento, 

extensão e impacto sob a área florestal original, bem como de sua adequação ao 

planejamento inicial. As informações obtidas permitiram estimar a área afetada pelo 

manejo, bem como a perda em termos de biomassa e carbono. 

 

4.2.2 Descrição das imagens e geoprocessamento 

Para mapeamento da infraestrutura das UPAs já exploradas foram utilizadas 

cenas de imagens orbitais digitais obtidas pelos satélites de alta resolução espacial 

GeoEye-1 e WorldView-2, cujas especificações técnicas são apresentadas na Tabela 2 e 

ilustradas nas Figuras 5 e 6. A área manejada pela concessionária Madeflona (UMF I) 

contou ainda com dados tridimensionais do Light Detection and Ranging - LiDAR, os 

quais foram fornecidos pela Embrapa-Acre e subsidiaram o mapeamento das 

infraestruturas da UPA.   
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Tabela 2. Especificações técnicas dos sensores GeoEye-1 e WorldView-2. 

 GeoEye-1 WorldView-2 

Resolução Espacial 
0,41 m (Pan) 0,46 m (Pan) 

1,64 m (MS) 1,85 m (MS) 

Resolução Radiométrica 11 bits 11 bits 

Resolução Temporal 3 dias 1,1 dias (nadir) 

Faixa Imageada 15,2 km (nadir) 16,4 km (nadir) 

Data de imageamento 02/06/2012 08/06/2011 

(Pan) – Banda Pancromática; (MS) – Banda Multiespectral. 

 

 

Figura 5. Mapa ilustrativo indicando abrangência da cena do satélite Worldview-2 

utilizada para o mapeamento da UPA 1 da UMF I. 
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Figura 6. Mapa ilustrativo indicando abrangência da cena do satélite GeoEye-1 utilizada 

para o mapeamento da UPA 1 da UMF III. 

 

As fases de pré-processamento e processamento das imagens de satélite foram 

realizadas nos softwares ENVI e ArcGIS. As imagens foram georreferenciadas pelo 

método de reamostragem do vizinho mais próximo, com pontos de controle disponíveis 

em mapa e pontos adquiridos por GPS no campo, sendo admitido um erro menor que 15 

metros. Os planos de informação da área de estudo foram obtidos na forma digital em 

arquivo vetorial por meio do SFB, o qual recebe essas informações anualmente 

atualizadas das empresas concessionárias. 

 Para interpretação, identificação e extração da infraestrutura, foram utilizadas as 

imagens de satélite por meio da técnica de ampliação de contraste da composição 

colorida (falsa cor) de bandas espectrais e imagens derivadas do Modelo Linear de 

Mistura Espectral – MLME (SHIMABUKURO & SMITH, 1991), que permitiram a 

obtenção das frações vegetação, solo e sombra. Este modelo, segundo Graça & 

Vasconcelos (2011) “supõe que a reflectância de cada pixel da imagem é uma 

combinação linear da reflectância de cada componente puro (solo, vegetação, sombra), 
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presente dentro do pixel” (p. 2954). Devido a essas propriedades, o modelo tem atuado 

como instrumento interessante no mapeamento da cobertura e uso do solo e da 

exploração madeireira na região Amazônica, possibilitando, por exemplo, a 

identificação nas imagens fração solo de estradas e pátios de estocagem de madeira 

(SOUZA & BARRETO, 2000; MONTEIRO et al., 2003; GRAÇA & 

VASCONCELOS, 2011), de interesse para o presente estudo.    

  

4.2.3 Mapeamento da infraestrutura de exploração madeireira 

 O mapeamento da infraestrutura de exploração madeireira foi realizado por meio 

da técnica de interpretação visual das imagens de satélite e digitalização em tela, com 

base na imagem fração solo e composição colorida das frações R (red-solo), G (Green-

vegetação), B (blue-sombra) (Figura 7). Realizou-se ainda uma análise da área do 

entorno afetada pela exploração, apenas para identificação de possíveis danos e 

atividades ilegais. 

 

Figura 7. Exemplos da detecção de áreas de exploração madeireira na imagem fração 

solo (a) e composição colorida RGB (b). (Fonte: Graça & Vasconcelos, 2011). 

 

 A detecção das áreas de manejo e sua quantificação foram baseadas em 

características espaciais típicas de área sob exploração florestal, visualizadas na imagem 

fração solo e composição colorida, analisando ainda sua regularidade. Para identificação 

das estradas principais e secundárias, consideraram-se as feições lineares, as quais 

cortam as áreas de floresta, uma vez que normalmente estão associadas a altos valores 
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de abundância de solos (>20%) (Figura 8). Como os pátios de estocagem são bastante 

visíveis na imagem de fração de solo, serviram como estrutura básica para a 

identificação de áreas exploradas. Para a interpretação foi considerada a conexão entre 

os pátios mais próximos às estradas de acesso, e o fato de que o pátio ligado à estrada de 

acesso é conectado aos pátios mais próximos, seguindo esse mesmo critério até a 

conexão do último pátio (BRANDÃO JR. & SOUZA JR., 2005). O mapa de 

infraestruturas planejadas elaborado pelas concessionárias também serviu como base 

para facilitar a identificação das estradas principais, secundárias e pátios de estocagem 

(Figuras 9 e 10).  

 

 

Figura 8. Exemplos de características espaciais típicas de área sob exploração 

madeireira na composição colorida. (Fonte: Monteiro et al., 2007). 
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Figura 9. Mapa de infraestrutura planejada da UPA 1 na UMF I. 

 

Figura 10. Mapa de infraestrutura planejada da UPA 1 na UMF III. 



29 

 

 

 

A identificação dos ramais de arraste por meio da imagem fração solo foi 

dificultada, considerando as datas de imageamento das áreas pelos satélites e sua largura 

reduzida. Deste modo, buscou-se observar a textura do dossel da floresta e identificar 

estrias que indicam a presença dessas infraestruturas, como exemplificado na Figura 11. 

 

 

Figura 11. Exemplo de textura do dossel da floresta indicativa de presença de ramais de 

arraste (seta) utilizada para mapeamento dos mesmos. 

 

Os dados LiDAR fornecidos da UPA 1 da UMF I também serviram como base 

para facilitar a detecção e delineamento da infraestrutura de manejo, permitindo ainda 

um comparativo dessas duas tecnologias de imageamento como subsídio ao 

mapeamento e monitoramento do manejo florestal como um todo. A Figura 12 

representa a análise de cobertura florestal e solo exposto (modelo de terra nua) e área 

total impactada pelo manejo, gerados e cedidos pela Embrapa-Acre e utilizados para o 

comparativo. A identificação das feições de exploração madeireira é importante por 

auxiliar no estabelecimento de parâmetros para análise do nível de planejamento dessas 

infraestruturas nos Planos de Manejo Florestal Sustentável – PMFS (MONTEIRO et al., 

2007). 
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Figura 12. (a) Modelo de terra nua e (b) área impactada pelo manejo florestal 

madeireiro. (Fonte: modificado de Oliveira et al., 2012). 

 

Os dados LiDAR permitiram não somente a comparação para conferência do 

mapeamento realizado por meio de similaridades com a interpretação visual realizada, 

mas também como referência de avaliação para estimativa do viés gerado, considerando 

os erros diretos prováveis de ocorrência pelo método manual/visual. 

O desenho das unidades de produção também foi avaliado, uma vez que o 

formato geometricamente perfeito recomendado muitas vezes pelas instituições 

responsáveis pelo licenciamento ambiental, para minimizar os efeitos dos problemas de 

abertura de picadas e uso das falsas coordenadas, foge completamente da realidade 

amazônica, onde as propriedades de médio e grande porte em sua maioria são 

delimitadas a partir do curso hídrico. Em alguns casos, essas áreas próximas aos cursos 

d’água são até mesmo desconsideradas no planejamento pelo contorno irregular, mesmo 

que sejam perfeitamente exploráveis (BRAZ et al., 2007). 

Posteriormente, utilizando operações de álgebra de mapas em ambiente SIG, os 

mapas de infraestruturas gerados pelo processamento e interpretação visual das imagens 

de satélite foram sobrepostos e comparados com os mapas de infraestruturas planejadas. 

Deste modo, foi possível verificar o viés entre o planejamento realizado e o implantado, 

inferindo sobre a efetividade e cumprimento desse planejamento atrelado às práticas de 
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manejo adotadas. Essa análise fornece informações às empresas concessionárias que 

visam por práticas de manejo mais viáveis quanto à aplicabilidade em campo e redução 

efetiva dos impactos, as quais podem ter por base o Modelo Digital de Exploração 

Florestal (Modeflora) e métodos de otimização, considerando as peculiaridades da 

floresta amazônica. 

As delimitações da infraestrutura de manejo identificadas foram representadas na 

forma vetorial, compondo um banco de dados geográficos, juntamente ao material 

digital obtido por meio do SFB e concessionárias. Toda a metodologia para 

identificação e mapeamento das infraestruturas adotada no projeto em questão tem 

como base estudos de Brandão Jr. & Souza Jr. (2005), Monteiro et al., (2007) e Graça & 

Vasconcelos (2011). 

A Figura 13 resume a sequência de etapas metodológicas adotadas no 

mapeamento. 

 

Figura 13. Resumo da sequência de etapas metodológicas adotadas no mapeamento.  

 

Para avaliação da qualidade e acurácia do mapeamento, visando expressar a 

concordância entre o mapeamento e o conjunto de dados de verdade terrestre (dados de 

referência), foi delineada uma matriz de erros ou confusão para cálculo do índice de 

exatidão global, o qual é computado dividindo-se o número total de pontos corretamente 
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mapeados pelo número total de pontos de validação, ou seja, por todos os pontos de 

GPS coletados em campo nas diferentes infraestruturas de manejo. 

A acurácia depende de uma série de fatores, tais como a complexidade do 

terreno, a resolução especial da base de dados utilizada e o tamanho (número) de 

amostras de cada classe coletadas em campo. Diversas regras e indicações são definidas 

na literatura, todavia nem sempre podem ser seguidas à risca, considerando as 

dificuldades de acesso da área, tempo e recursos financeiros disponíveis (MENESES & 

ALMEIDA, 2012).  

 

4.3 Avaliação dos danos florestais e perda de biomassa 

4.3.1 Desenho amostral 

Para realização dos diferentes estudos, buscou-se empregar um desenho amostral 

sistemático, para garantir que os dados amostrados fossem representativos das 

condições ambientais locais. Os principais critérios para a seleção e amostragem das 

parcelas nas UPAs foram: presença de infraestrutura (estradas de exploração, ramais de 

arraste e pátios), acessibilidade via estradas secundárias e boa distribuição para reduzir a 

dependência dos dados, de acordo com a viabilidade logística de deslocamento.  

Em cada UPA foram implantadas parcelas para amostragem de informações 

referentes a danos às árvores e estimativa de biomassa e carbono, considerando cada 

tipo de infraestrutura. Assim, ao longo das estradas secundárias, foi lançado na margem 

um transecto padronizado de 100 metros de comprimento e 10 metros de largura (1.000 

m²). Para amostragem nos pátios de estocagem, foi alocada em uma das bordas laterais 

uma parcela retangular com dimensões 20 x 10 metros (200 m²). Devido à maior 

dificuldade de acesso, nos ramais de arraste foi lançado um transecto de 10 metros de 

largura por 20 metros de comprimento (200 m²), considerando que as trilhas geralmente 

não ultrapassam quatro metros de largura, havendo uma margem para avaliação de 

danos (Figura 14).  
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Figura 14. Ilustração esquemática da alocação das parcelas nas estradas, pátios e ramais 

de arraste da UMF I (Fonte: elaborado pelo autor, fora de escala). 

 

Durante o caminhamento pelas parcelas, mediu-se a largura dos ramais de 

arraste no início e no fim de cada segmento reto da via e a um terço e dois terços do 

comprimento de cada segmento. No caso das estradas, a medição da largura foi feita na 

margem dessas vias (solo e resíduos raspados do leito da estrada) e ao término da faixa 

de resíduos da exploração (árvores esmagadas e galhos que foram empurrados pelo 

trator de esteiras para o lado da estrada), conforme Figura 15, a cada 20 metros ao longo 

dos 100 metros de caminhamento. A largura e comprimento dos pátios também foi 

medida.  
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Figura 15. Variação da margem das estradas abertas durante as operações de exploração 

florestal (Fonte: modificado de Johns et al., 1996). 

 

A estimativa da área das clareiras abertas pela derrubada das árvores foi 

realizada seguindo a metodologia do ponto central, na qual é medida a distância do 

centro até a borda da clareira em seis direções diferentes com o auxílio de uma trena a 

laser (alcance máximo de 80 metros), bem como o ângulo α formado entre elas (Figura 

16). Posteriormente, aplicou-se a Fórmula de Heron (Equação 1) para o cálculo da área 

dos triângulos formados, sendo a somatória destes a área estimada da clareira. 

∑ A = (½ * D1 * D2 * senα)  (1) 

Onde: A = área da clareira (m²), D1 e D2 são as distância do centro da clareira 

até a borda e senα o ângulo formado por essas duas retas. 
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Figura 16. Ilustração esquemática da metodologia de medição da área da clareira pelo 

ponto central. (Fonte: elaborado pelo autor). 

 

Ao todo, foram 18 transectos de 1.000 m² em estradas secundárias, 18 parcelas 

de 200 m² na borda dos pátios de estocagem, 18 transectos de 200 m² nos ramais de 

arraste das toras, 18 parcelas de área variável nas clareiras abertas pela derrubada, 

resultando em 9 parcelas em cada tipo de infraestrutura em cada uma das UPAS, como 

representado na Figura 17 e 18. Dentro de 12 das 18 parcelas instaladas em cada 

infraestrutura foi alocada uma subparcela de 10 x 10 metros (100 m²), para coleta de 

dados das árvores de menor porte (DAP < 10 cm) para estimativa de biomassa fina. No 

caso dos ramais de arraste, a coleta foi feita em toda a parcela, devido a igualdade de 

área da subparcela. Em toda a área foram distribuídas 48 subparcelas, sendo 12 em cada 

infraestrutura. 
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Figura 17. Mapa indicando a localização das parcelas amostradas de cada infraestrutura na UPA 1 – UMF I. 
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Figura 18. Mapa indicando a localização das parcelas amostradas de cada infraestrutura na UPA 1 – UMF III. 
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4.3.2 Avaliação de danos florestais decorrentes do manejo 

4.3.2.1 Análise de danos no dossel da floresta 

Para avaliação dos danos florestais gerados pelo arraste, estocagem, transporte 

das toras e na zona de queda da árvore, foi considerada uma faixa de 5 metros de largura 

ao longo das parcelas amostrais de cada uma dessas infraestruturas. 

A perda do dossel associada às práticas de manejo florestal foi estimada em 

campo pela captura de fotografias hemisféricas processadas no software GAP Light 

Analyzer (GLA) (Figura 19). As especificações técnicas dos equipamentos, método de 

amostragem e cálculo da abertura de dossel pelo programa GLA estão descritos a 

seguir. 

  

Especificações técnicas dos equipamentos: 

 Conversor Lente Super Wide Fisheye (hemisférica) - Soligor 0,25x 

(magnificação) S.VII/ adaptada para lentes 52 mm (Aproxima objetos 0.25X da 

distância focal original da câmera); 

 Anel adaptador para lente fisheye 52 mm; 

 Camera Digital D60 - Nikon - 10.2 Megapixels (3872 x 2592 pixels) montada 

em uma objetiva 52 mm - Nikkor AF-S DX, distância focal de 18-55 mm e 

abertura máxima: f/3.5 - 5,6 (diafragma). 

O corpo da máquina foi montado com uma objetiva de 52 mm, acoplada a um 

conversor de lente hemisférica por meio de um anel adaptador. 

 

Método de amostragem: 

No centro de cada estrutura foi capturada 1 foto hemisférica, a uma altura de 

cerca de 1,80 m, na posição próxima ao Zenith (~90 graus), em condição de luz difusa 

(entre 7:00 a 9:00 da manhã e 16:00 a 17:30 da tarde, e sem restrição de horário em dias 

nublados), na direção do Norte Magnético (auxílio de bússola com nível, parte superior 

da foto Norte e inferior Sul). Nos ramais, pátios de estocagem e clareiras a fotografia foi 

capturada no centro do transecto. Para as estradas secundárias foram tomadas 4 fotos a 
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cada 20 metros de distância entre cada ponto amostrado. Utilizou-se, neste caso, o valor 

médio dos valores da fração de abertura de dossel. 

 

Cálculo da Fração do dossel pelo GLA: 

 

1. As fotografias hemisféricas foram registradas para uma projeção de distorção 

polar (projetadas em um plano para corrigir as distorções da lente), restringindo-

se apenas à área circular da fotografia. 

 

2. As fotos originais (RGB) foram transformadas em imagens binárias (valor zero - 

céu aberto, sem sobreposição do dossel florestal e valor igual a 1 pixel contendo 

informação do dossel florestal). Para isso, as fotos foram classificadas a partir de 

um limiar para o valor de número digital estabelecido de forma visual para cada 

imagem, ajustando o brilho e o contraste das imagens originais.  

 

3. Após a geração da imagem binária, foram contados os pixels de cada valor e 

calculada a razão entre o total de pixels com valor igual a zero (céu aberto e o 

total de pixels na imagem). O valor é dado na forma de percentagem de céu 

aberto visto abaixo do dossel florestal. Essa medida é computada a partir apenas 

da fotografia hemisférica, e foi considerada a influência da topografia ao redor, 

uma vez que o relevo da área de estudo é considero plano. 
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Figura 19. Exemplo do processamento e cálculo do percentual de abertura do dossel 

pelo programa GLA de uma das fotografias hemisféricas obtidas em campo. 

(Fotografia: Aurora Yanai) 
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4.3.2.2 Classificação dos danos florestais 

A contagem e classificação dos danos florestais nas parcelas de cada 

infraestrutura foram feitas de acordo com os trabalhos de Johns et al. (1998) e Mazzei et 

al. (2010), tanto para as árvores vivas quanto para as mortas com DAP ≥ 10 cm. O grau 

de injúria sofrido pelas árvores vivas foi dividido em danos na copa e danos no tronco, 

como ilustrado na Figura 20. Para os danos na copa, considerou-se: (i) dano pequeno = 

galho maior quebrado, mas menos de um terço da copa danificada; (ii) dano moderado 

= mais de um terço da copa quebrada; e (iii) dano severo = copa completamente 

quebrada. Já os danos no tronco foram classificados pela extensão e profundidade: (i) 

dano pequeno = área da casca raspada numa extensão menor que 33 x 25 cm (área de 

uma prancheta); (ii) dano moderado = área afetada da casca ou câmbio, excedendo 33 x 

25 cm; e (iii) dano severo = tronco esmagado ou arrancado. No caso de árvores que 

apresentaram tanto danos na copa quanto no tronco, buscou-se identificar o tipo de dano 

predominante para classificá-las.  

Para a classificação das árvores mortas, registrou-se a causa e forma aparente de 

mortalidade, sendo elas: (i) morte natural – árvore em pé; (ii) morte natural – árvore 

caída; (iii) árvore morta pela queda de outra árvore; (iv) árvore morta em pé com 

injúrias devido ao manejo; (v) árvore derrubada durante o manejo; e (vi) árvore abatida. 

A árvore é considerada morta quando demonstra condições irreversíveis de cessamento 

das atividades biológicas, apresentando processo de decomposição em estágio inicial ou 

avançado. A presença de ocos pode ser observada, bem como a hospedagem por aves 

nas cavidades, por exemplo. 

Nas clareiras foram feitas somente medições de DAP e avaliação de danos em 

indivíduos com algum tipo de dano, considerando-se que todas as árvores vivas com 

injúrias apresentaram danos moderados ou severos na copa. Quanto às árvores mortas 

presentes nas clareiras, todas foram classificadas como (iii) ou (iv), ou seja, estando 

mortas com injúrias provavelmente causadas pela a queda de outra árvore durante o 

manejo. 
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Ademais, houve a tentativa de identificação botânica das espécies com DAP > 

30 cm que sofreram algum tipo de dano pela derrubada, bem como o registro por meio 

da captura de fotografias. 

  
Danos na Copa 

 
Danos no Tronco 

Figura 20. Tipos de danos na copa e no tronco causados pelas operações de exploração 

madeireira. (Fonte: adaptado de Johns et al., 1996; IFT, 2008). 

 

4.3.3 Avaliação da perda de estoque de biomassa e carbono na floresta 

4.3.3.1 Amostragem  

A estimativa da perda de estoque de biomassa e carbono decorrente das 

atividades de manejo na Flona Jamari foi realizada com base em informações coletadas 

de acordo com o delineamento amostral apresentado no tópico anterior, nas parcelas 

alocadas em cada tipo de infraestrutura. 

Foi medido o diâmetro à altura do peito (DAP) de todas as plantas lenhosas 

(árvores e lianas) e palmeiras maiores de 10 cm e realizada a identificação botânica das 

espécies, com a ajuda de para-botânicos (mateiros), sendo os indivíduos menores (5 cm 

≤ DAP < 10 cm) amostrados apenas nas subparcelas de 10 x 10 m. No caso de 
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existência de sapopemas ou alguma imperfeição a 1,30m de altura, o diâmetro foi 

medido ao fim dessa imperfeição, anotando-se a altura do ponto de medição. 

Para que o comparativo pudesse ser realizado, foram necessários dados do 

Inventário Florestal Contínuo (IFC) aplicado pela concessionária em parcelas 

permanentes alocadas na UPA explorada. Essas mensurações são realizadas em 

diferentes ocasiões na floresta não perturbada e permitem avaliar sua dinâmica quanto à 

composição e estrutura, taxas de crescimento, mortalidade e regeneração, bem como 

interações ecológicas (SOUZA et al., 2012), informações indispensáveis para o 

planejamento e tomada de decisão no manejo florestal.  

No presente trabalho foram obtidos e utilizados os dados do IFC aplicado na 

UPA 1 da UMF III de indivíduos arbóreos com DAP maior que 30 cm. Esses dados 

foram coletados em sete parcelas permanentes de 0,5 ha distribuídas de forma 

sistemática, com vista a facilitar o trabalho de campo. Por sua vez, os dados do IFC das 

parcelas permanentes da UMF I, segundo representante da concessionária, ainda não 

haviam sido sistematizados, impossibilitando a disponibilidade dos mesmos. Diante 

disso, não houve a possibilidade de estimar a perda do estoque de biomassa fina 

(árvores com DAP < 10 cm) da UMF III e a redução de biomassa como um todo da 

UPA 1 explorada na UMF I. 

 

4.3.3.2 Cálculos de Biomassa Acima do Solo (AGB) 

A estimativa da biomassa acima do solo de cada indivíduo foi realizada por meio 

da equação proposta por Chave et al. (2005) (equação 2), e utilizada por Mazzei et al. 

(2010). Neste trabalho não foram contempladas estimativas de biomassa abaixo do solo 

e necromassa (biomassa morta). A escolha dessa equação se deu devido à mesma 

requerer o DAP como variável independente, a qual é de fácil medição em campo e 

reduzido erro amostral (HIGUCHI et al., 1998) e considerar o valor de densidade da 

madeira, variável importante para a melhoria das estimativas de perda em estoque de 

carbono proveniente de intervenções nas florestas (CHAVE et al., 2005; FEARNSIDE, 

1997b; NOGUEIRA et al., 2007). Sabe-se da importância da variável altura para 

redução do erro nas estimativas de biomassa acima do solo. Entretanto, sua obtenção foi 
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dificultada devido às condições encontradas nas áreas já exploradas, optando-se pela 

não utilização da mesma. 

AGB = ρ * exp (-1,499 + 2, 148 ln(DAP) + 0,207 (ln(DAP))² - 0,0281 (ln(DAP))³)     (2) 

Onde: AGB é a biomassa lenhosa acima do solo (kg), ρ é a densidade da madeira 

(g.cm
-
³) e DAP é diâmetro à altura do peito (1,30 m). 

O valor da densidade da madeira (ρ) foi obtido com base em estudos publicados, 

como os de Fearnside (1997b) e Nogueira et al. (2007). Para comparativo e avaliação de 

percentuais de estimativas de biomassa florestal, consultou-se a relação de estudos 

conduzidos na Amazônia brasileira sistematizada por Nogueira et al. (2008), 

especificamente o estudo desenvolvido por Cummings et al. (2002), na região de 

Rondônia. Para as espécies não identificadas foi adotado de um valor médio de 

densidade da madeira igual a 0,583 g.cm
-
³, estimado por Nogueira et al. (2007). 

Em média, as madeiras da Amazônia apresentam em torno de 46% e 52% da 

biomassa seca na forma de carbono (FEARNSIDE, 2009). Assim, a estimativa do 

carbono (equação 3) estocado na biomassa das árvores foi obtida com base nos teores de 

água e carbono na árvore e em seus componentes (galho grosso, galho fino, tronco, 

folha, flor e/ou fruto), já existentes e estabelecidos por Higuchi e Carvalho Jr. (1994) e 

Fearnside (2009). 

C = AGB * [C]            (3) 

Onde: AGB é a biomassa lenhosa acima do solo (kg) e [C] a concentração de 

carbono média da vegetação de florestas tropicais, estimada e definida em 48% para o 

presente estudo. 

A estimativa de estoque de biomassa e carbono da floresta não manejada, 

representada pelas parcelas permanentes, foi obtida de maneira similar. A associação da 

estimativa realizada para a floresta manejada e para a não manejada permitiu inferir 

sobre a perda no estoque de biomassa e carbono em decorrência ao manejo florestal 

madeireiro por meio da concessão da Flona do Jamari. 
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4.3.3.3 Análise dos dados 

Para cada UPA avaliada foi calculada a soma da biomassa de todos os 

indivíduos arbóreos amostrados nas 36 parcelas, fornecendo informações sobre 

localidades com maior ou menor perda de biomassa. 

Posteriormente, realizou-se a soma da biomassa estimada nas parcelas para cada 

tipo de infraestrutura, a qual dividida pela área total dessas parcelas forneceu a 

estimativa da biomassa média perdida, em termos de Mg.ha
-1

. Assim, estimou-se um 

valor de biomassa média por hectare para as estradas secundárias, para os pátios, vias de 

arraste e clareiras. Esses dados puderam ser associados à área e ao percentual que cada 

tipo de infraestrutura ocupa em cada parcela, obtidos a partir do mapeamento realizado 

através da interpretação das imagens de satélite. Assim, foi possível saber qual o tipo de 

infraestrutura que gerou maior perda de biomassa e carbono pelo manejo florestal 

aplicado na área de estudo.  

A comparação entre a perda de biomassa e carbono em cada tipo de 

infraestrutura foi realizada por meio de Análises de Variância Simples (ANOVA one-

way, com α=0,05) e teste de Tukey dos valores médios obtidos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

     

5.1     Mapeamento da infraestrutura de exploração madeireira 

As imagens de alta resolução espacial permitiram identificar pátios de estocagem 

de madeira, estradas principais, secundárias e ramais de arraste por meio da imagem 

fração solo e interpretação visual das imagens. Em relação à identificação das clareiras 

resultantes da derrubada e remoção das árvores durante o manejo, houve dificuldade de 

diferenciação das mesmas em relação às clareiras naturais existentes na floresta, além 

de existir muita interferência do efeito de sombra nas imagens de alta resolução. Assim, 

optou-se por não estimar a abertura do dossel em áreas de clareira por meio do 

mapeamento, sendo esta informação estimada apenas através das medições de campo e 

fotografias hemisféricas. 

O mapeamento da infraestrutura planejada apresentado pelas concessionárias no 

POA facilitou muito a identificação e mapeamento das infraestruturas de exploração por 

meio das imagens ópticas.  

 O resultado do mapeamento das estradas principais, secundárias e ramais de 

arraste estão sintetizados na Tabela 3. Para o cálculo da área ocupada por cada 

infraestrutura, foi considerada a largura média medida nas parcelas em campo, 

possibilitando inferir sobre o impacto em nível de infraestrutura e de UMF. A área total 

da UPA 1 da UMF I mapeada foi de 565,5 ha e da UPA 1 da UMF III de 1605,94 ha.  
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Tabela 3. Dados de área ocupada provenientes do mapeamento da infraestrutura de 

exploração e área planejada no POA por cada concessionária.  

(a) UPA 1 – UMF I. 

Infraestrutura 

Compri- 

mento  

(m) 

Largura 

média 

(m) 

Área total 

implantada 

(ha) 

Densidade 

de estradas 

(m².ha
-1

) 

% área 

impactada 

Área 

planejada 

no POA (ha) 

Estradas Principais 1.592 10,00 1,59 28,14 0,28 1,57 

Estradas Secundárias 11.319 4,23 4,79 84,66 0,85 6,65 

Ramais de Arraste 220.686 3,42 75,47 1334,65 13,35 16,69 

Total 233.596 - 81,85 1447,46 14,47 24,91 

(b) UPA 1 – UMF III. 

Infraestrutura 

Compri- 

mento  

(m) 

Largura 

Média 

(m) 

Área total 

implantada 

(ha) 

Densidade 

de estradas 

 (m².ha
-1

) 

% área 

impactada 

Área 

planejada no 

POA (ha) 

Estradas Principais 5.399 10 5,40 33,62 0,34 4,59 

Estradas Secundárias 38.342 3,81 14,62 91,01 0,91 20,83 

Ramais de Arraste 775.871 3,39 263,25 1639,22 16,39 - 

Total 819.612 17,20 283,26 1763,85 17,64 - 

 

A estimativa de ocupação pelas estradas principais, secundárias e ramais de 

arraste foi de 81,85 ha (14,47%) para a UPA 1 da UMF I e de 283,26 ha (17,64%) 

ocupados na UPA 1 da UMF III. Em relação à área planejada apresentada no POA por 

cada concessionária, observa-se que as estradas principais foram as que mais seguiram o 

planejamento, seguidas pelas estradas secundárias. Por sua vez, as áreas de ramais de 

arraste planejadas em comparação às implantadas observadas nas imagens de satélite 

apresentaram diferença considerável na UMF I, indicando que uma área maior que a 

planejada foi impactada por essa infraestrutura. Não foram obtidos dados de área de 

ocupação por ramais de arraste estimada para a UMF III.  

Dentre as infraestruturas, os ramais de arraste apresentaram a maior área 

impactada, pois mesmo tendo uma largura menor, abrange maiores extensões para 

acesso à árvore de interesse para corte. Em análise de danos de colheita de madeira em 

floresta tropical úmida sob regime de manejo florestal sustentado, Pinto et al. (2002) 

observaram uma área média de 666,47 m².ha
-1

 (6%) de abertura de trilhas de arraste, 

estando o valor encontrado no presente trabalho muito superior ao esperado. Isso pode 
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ser explicado pela superestimação gerada no mapeamento com base nas imagens 

ópticas, como apresentado adiante na tabela 5, e a dificuldade em avaliar em campo o 

acerto do mapeamento, considerando a grande extensão da área explorada e da rede de 

ramais de arraste implantada. 

Além da medição em campo da largura das estradas na margem dessas vias (solo 

e resíduos raspados do leito da estrada) citadas nas tabelas anteriores, foi possível medir 

o término da faixa de resíduos da exploração (árvores esmagadas do leito das estradas 

que foram empurradas pelo trator de esteiras para o lado da estrada). Na UMF I a 

largura dessa faixa de resíduos atingiu em média 4,45 m, e na UMF III 4,80 m. 

Considerando tais valores, a largura média da margem somada à faixa de resíduos 

gerada para implantação das estradas de exploração florestal atinge em torno de 8,64 m. 

No entanto, essa largura considerando a faixa de resíduos é muito variável.  Durante as 

atividades de amostragem em campo pôde-se observar que, na existência de alguma 

árvore em pé próxima à estrada, a mesma escorava os resíduos e a largura da estrada 

diminuía.  Por sua vez, quando não havia impedimento de árvores de maior porte na 

borda, o trator tinha a possibilidade de empurrar os resíduos mais adiante, aumentando a 

largura. Além disso, nem sempre havia resíduo ao longo da extensão da estrada. 

A amostragem dos dados em campo aliada ao mapeamento gerado por meio das 

imagens de satélite forneceram uma área média (m²) de abertura dos pátios utilizada 

para extrapolação da área ocupada por essa estrutura, considerando o número total de 

pátios alocados em cada UPA (Tabela 4). Esses dados também puderam ser comparados 

com o planejamento realizado e apresentado por cada concessionária no POA, 

comprovando o cumprimento do mesmo, com pouca variação. 
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Tabela 4. Dados provenientes do mapeamento com base nas imagens ópticas e medição 

em campo da infraestrutura de exploração em cada UMF.  

(a) UPA 1 – UMF I. 

Infraestrutura Forma de estimativa n° 
Dimensão 

média (m²) 

Área total 

ocupada (ha) 

% área 

total 

Pátios 

Planejamento 46 500,00 2,30 0,41 

Mapeamento 44 461,50 2,03 0,36 

Amostragem Campo 9 374,51 0,34 0,06 

Extrapolação 44 418,01 1,84 0,33 

 

 (b) UPA 1 – UMF III.  

Infraestrutura Forma de estimativa n° 
Dimensão 

média (m²) 

Total 

(ha) 

% área 

total 

Pátios 

Planejamento 68 500,00 3,40 0,21 

Mapeamento 72 462,13 3,33 0,21 

Amostragem Campo 9 445,26 0,40 0,02 

Extrapolação 72 453,69 3,27 0,20 

 

Na UMF I, 16,6% da área ocupada pelos pátios foi amostrada e medida em 

campo. Já na UMF III esse percentual foi um pouco menor, igual a 12,04% de toda a 

área ocupada pelos pátios, devido principalmente à maior extensão dessa UPA e 

dificuldades de acesso encontradas. 

A amostragem em campo realizada na área da UMF I indicou pátios variando 

entre 301,41 m² e 483 m², e um pouco maiores na área da UMF III, entre 374 m² e 562,5 

m², havendo diferença significativa a nível de 95% de probabilidade entre a área dos 

pátios entre as UMFs. Esses valores estão condizentes com a literatura, com a dimensão 

planejada (20m x 25m) e indicada nos POAs, e com a média de 435,85 m² observada 

por meio do mapeamento com as imagens ópticas.  

A estimativa geral da área ocupada pelas estradas principais, secundárias, ramais 

de arraste e pátios, considerando os dados obtidos por meio do mapeamento e medidos 

em campo e desconsiderando as clareiras resultantes da extração das árvores foi de 

83,50 ha na UMF I (14,77% da área total) e de 286,47 ha na UMF III (17,84% da área 

total da UPA). Ao considerar essa estimativa para as duas UMFs avaliadas, obtêm um 

percentual médio de 17,04% da área impactada pela implantação da infraestrutura de 

exploração madeireira. 
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Em estudos realizados na região da Amazônia Ocidental, Pinto et al. (2002) 

estimou uma área danificada pela abertura de ramais de arraste igual a 6,6% e 9,4% 

ocupada por clareiras resultantes da exploração, indicando um dano em cerca de 16% da 

área manejada oriundo das operações de colheita florestal. 

A proporção de área impactada de acordo com a intensidade de exploração 

indicada pelas concessionárias não foi condizente com tais resultados. As duas 

concessionárias indicaram no processo de licitação, a nível classificatório, uma área de 

abertura de floresta inferior a 8% para implantação das estradas secundárias, trilhas de 

arraste e pátios. Segundo os dados obtidos no presente estudo, a concessionária 

responsável pela UMF I cuja intensidade de exploração foi de 14,8 m³.ha
-1 

ultrapassou 

esse percentual de impacto em 6,7%. Já a concessionária responsável pela UMF III, a 

qual indicou uma intensidade de exploração em torno de 21,5 m³.ha
-1

, acabou por 

impactar 9,04% a mais. No entanto, esse comparativo é relativo, uma vez que há 

variação da tecnologia e metodologia para estimativa de área impactada, entre outros 

fatores.  

Essa condição pode ser exemplificada por alguns resultados gerados pelo 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB) com base em dados LiDAR da UMF I da Flona do 

Jamari, os quais ainda não foram publicados. Foi realizada uma avaliação dos impactos 

resultantes de perturbações no solo gerados por trilhas, estradas primárias e secundárias, 

pátios e clareiras por meio do comparativo dos dados da área explorada (UPA 1 – UMF 

I) e de uma área não explorada na proximidade. Considerando o volume explorado de 

14,8 m³.ha
-1

, foi observada uma alteração associada à exploração em 6,11% da área total 

da UPA, valor este inferior ao observado no presente estudo e condizente ao indicado 

pela concessionária e exigido pela legislação. Esse mapeamento com a tecnologia 

LiDAR está em fase de testes e vem sendo desenvolvido em parceria com o Serviço 

Florestal Americano (United States Forest Service – USFS) para também, 

posteriormente, ser compartilhado com órgãos estaduais de gestão florestal (LOCKS & 

PINAGÉ, 2014). 

Para tanto, esse valor superestimado de ocupação pelas infraestruturas de 

exploração observado pelo mapeamento não está em consonância com a política de 

concessão de exploração madeireira em áreas florestais públicas, cujo planejamento e 

execução mais adequados das atividades de pré-colheita (inventário 100%, corte de 
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cipós, direcionamento de queda), colheita (abate, extração, carga e transporte), 

tratamentos silviculturais e monitoramento da floresta são recomendados. 

A estimativa da área total impactada pelas clareiras, como dito anteriormente, 

não foi possível por meio do mapeamento das imagens de satélite. Entretanto, foi 

possível obter uma estimativa da área média ocupada pelas clareiras abertas pela 

derrubada da árvore por meio da medição dessa estrutura em campo e do número total 

aproximado de árvores abatidas.  

Na UMF I as áreas de clareiras variaram de 109,19 m² a 417,01 m², 

apresentando uma área média de clareira igual a 217,79 m². Já na UMF III a área 

mínima observada foi de 84,38 m² e a máxima de 382,16 m², com uma área média de 

clareira em torno de 212,96 m². Esses valores encontram-se dentro dos intervalos 

citados na literatura. De acordo com estudos de Martins et al. (1997), para cada árvore 

retirada da floresta são esperadas aberturas de clareiras variando entre 300 a 500 m². 

Pinto et al. (2002) observaram uma densidade média de abertura de clareiras de 944,8 

m².ha
-1

 (9,4%), também em condições de manejo florestal sustentável. 

Considerando que na UPA 1 da UFM I foram abatidas 1.907 árvores, estimou-se 

uma área de abertura de clareira de 41,53 ha (7,34% da área total da UPA). Na UPA 1 

da UMF III o número de árvores abatidas foi de 7.016, gerando uma área de clareiras 

em torno de 149,41 ha, referentes a 9,30% da área total da UPA. Nos contratos de 

Jamari, para que o concessionário tenha direito a bonificação, a área de clareira aberta 

pela queda das árvores deve ser inferior a 10% da UPA. Na avaliação realizada pelo 

SFB com base nos dados LiDAR, foi observada alteração de 8,94% da área da UPA 1 

da UMF I associada à abertura de clareira, estando dentro do limite estabelecido em 

contrato, assim como os resultados obtidos pela estimativa do presente trabalho. 

Esse comparativo possibilitou inferir que o mapeamento manual feito a partir das 

imagens ópticas dos sensores do GeoEye-1 e WorldView-2 superestimou a 

infraestrutura de exploração implantada. Houve pouca variação na extensão de estradas 

principais e secundárias. As estradas principais e secundárias geradas com base nas 

imagens de satélite apresentaram extensões 1,32% e 1,99% maiores que pelos dados 

LiDAR, respectivamente. O mapeamento por imagens de satélite subestimou a extensão 
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de ramais de arraste em torno de 12,08%, devido, provavelmente, a dificuldade de 

diferenciação em alguns trechos de ramais com a sombra gerada pela copa das árvores 

dominantes. Foi preciso ainda considerar que variação da extensão observada entre os 

diferentes mapeamentos não apresenta relação direta com o viés espacial entre eles. 

Assim, por meio de álgebra de mapas, observou-se que apenas 778 metros (37,94%) de 

estradas mapeadas com base em imagens ópticas coincidiram com as estradas geradas 

por meio do processamento dos dados LiDAR, sendo essa extensão ainda menor para os 

ramais de arraste, igual a 677 metros (1,54%). 

Os valores obtidos por meio das diferentes bases de dados encontram-se 

compilados na Tabela 5 e o mapeamento comparativo na Figura 21. 

Tabela 5. Comparativo do mapeamento das infraestruturas de manejo realizado com 

base nas imagens de satélite e nos dados LiDAR. 

Infraestrutura 

Extensão (m)  

Imagens de 

Satélite (1) 

Dados 

LiDAR (2) 

Diferença 

entre (1) e (2) 

% super-

estimado de (1) 

Estradas Principais 1.071 1.057 14 1,32 

Estradas Secundárias 2.077 2.036,5 40,5 1,99 

Ramais de Arraste 43.886 39.156 4.730 12,08 

Total 47.034 42.249,5 4.784,5 11,32 

Obs. Área considerada dentro da UPA = 105,8 ha 

Em termos estatísticos, observou-se diferença significativa (95% de probabilidade) 

entre os tipos de infraestruturas mapeadas, principalmente em decorrência à maior 

extensão dos ramais de arraste, os quais apresentam diferença quando pareado às 

estradas principais e secundárias. No entanto, não houve diferença significativa entre os 

dados de extensão das infraestruturas ao comparar o mapeamento com base em imagens 

ópticas e em dados LiDAR.  

Sendo assim, conclui-se que para estimativa da extensão de estradas principais e 

secundárias, as imagens de satélite de alta resolução fornecem qualidade considerável 

para o mapeamento. No entanto, para digitalização de ramais de arraste e alterações que 

ocorrem abaixo do dossel da floresta essa base de dados ópticos apresenta qualidade 

inferior aos dados LiDAR, que possibilitam uma estimativa menos trabalhosa e mais 

precisa. Ressalta-se, portanto, que a confiabilidade dos dados obtidos por sensor óptico 
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é muito limitado para identificação desse tipo de estrutura (ramais/trilhas de arraste), 

não sendo indicado para estudos futuros. 

Deste modo, seria interessante a realização de sobrevoos para coleta de dados 

LiDAR antes e depois do manejo florestal, permitindo assim uma avaliação detalhada e 

mais precisa das intervenções geradas na floresta. Essa base de dados poderia ser 

integrada aos multisensores e fornecer ainda informações para estimativa de biomassa 

pré e pós-manejo, bem como da perda do estoque de biomassa e carbono decorrente à 

exploração madeireira, possíveis intervenções em Áreas de Preservação Permanente 

(APPs), estágio de regeneração e ganho de biomassa ao longo do tempo, etc. Entretanto, 

o alto custo para obtenção desses dados ainda limita sua disseminação. 

Esse potencial dos dados LiDAR para obtenção de informações variadas já tem 

sido aplicado em diversos estudos em florestas de clima tropical e temperado desde o 

início da última década, como por Drake et al. (2003) para estimativa da AGB e análise 

da estrutura de florestas úmidas do Panamá e Costa Rica, e por Means et al. (1999) para 

estimativas de características de um povoamento florestal em Oregon, entre muitos 

outros. 
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Figura 21. Mapa comparativo do mapeamento realizado com base na imagem de satélite de alta resolução e em dados LiDAR na UMF I. 
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O mapeamento das infraestruturas de forma geral forneceu informações não 

somente para quantificação de cada tipo de estrada e dos pátios, mas também quanto à 

regularidade e distribuição das mesmas. Até recentemente, o padrão de estrada de 

exploração regular podia ser associado à exploração madeireira manejada, 

característico por estradas de exploração dispostas paralelamente em igual 

espaçamento, geralmente perpendiculares às estradas de acesso (BRANDÃO JR. & 

SOUZA JR., 2005).  

No entanto, após o surgimento dos modelos de precisão aplicados ao 

planejamento florestal, os padrões regulares das estradas foram substituídos por desenhos 

irregulares que seguem a hidrografia e relevo da área, com vista na redução dos impactos 

à floresta e melhoria logística da atividade. Deste modo, de acordo com o planejamento 

das infraestruturas apresentado pelas concessionárias nos POAs e posterior mapeamento 

das mesmas implantadas, realizado no presente projeto, observou-se um padrão de 

distribuição regular na UPA 1 da UMF I e irregular na UPA 1 da UMF III, como 

representado nas Figuras 22 e 23. 

Considerando o caso específico dessas UPAs avaliadas, mesmo havendo essa 

diferença de modelo de distribuição da infraestrutura, a mesma deve-se principalmente ao 

tamanho diferenciado dessas UPAs e às condições de relevo e hidrografia encontradas. 

Na UPA 1 da UMF I, o padrão regular observado foi delineado devido ao relevo pouco 

acidentado e respeitando-se a rede hidrográfica, refletindo na melhoria da logística de 

exploração. Já a UPA 1 da UFM III abrange uma área muito mais extensa, repleta de 

cursos d’água e relevo um pouco mais acidentado, o que levou a necessidade de um 

delineamento mais complexo e visualmente irregular.  

Assim, pode-se inferir que os dois delineamentos respeitaram as condições de 

hidrografia e relevo local para além de facilitar a exploração em termos logísticos, 

cumprir com o ideal de redução dos impactos à floresta. Desta forma, conclui-se que não 

é possível inferir sobre a legalidade de uma exploração florestal em uma determinada 

área somente com base no padrão de distribuição das estradas, uma vez que devem variar 

de acordo com as características hidromorfológicas e peculiaridades da área. 
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Figura 22. Mapa de infraestrutura de exploração implantada na UPA 1 da UMF I, mapeada por interpretação visual. 
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Figura 23. Mapa de infraestrutura de exploração implantada na UPA 1 da UMF III, mapeada por interpretação visual. 
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Barbosa et al. (2009), identificaram por meio de imagens Landsat e técnicas 

DETEX a exploração seletiva ilegal de madeira na área da Flona Jamari, com base em 

uma série temporal entre 1985 a 2007, anteriormente ao processo de concessão. A 

atividade de exploração foi observada, geralmente, nas proximidades da zona de 

amortecimento da UC, principalmente na zona nordeste da Flona, atingindo uma área 

total de 395,46 km² explorados ilegalmente, com uma média de 16,47 km².ano
-1

. Devido 

ao tempo decorrido do estudo, essas áreas de exploração ilegal não foram observadas nas 

imagens de satélite atuais, uma vez que as clareiras de exploração desaparecem 

rapidamente, entre dois a três anos. Como essas áreas não se encontram muito próximas 

às UPAs avaliadas no presente estudo, optou-se por desconsiderar que tal interferência 

antrópica pudesse alterar os resultados obtidos. 

Com base nos mapas de estradas digitalizadas por meio da interpretação das 

imagens de satélite e nos mapas de planejamento apresentados em cada POA pelas 

concessionárias, obteve-se um comparativo para observação e quantificação do viés 

quanto ao planejamento realizado, como exemplificado nas Figuras 24 e 25. De forma 

geral, observou-se pouco viés nas duas áreas, explicado pelo surgimento de barreiras 

físicas em campo que geralmente se faz presente, impedindo o seguimento do 

planejamento no mapa do POA pela equipe de exploração. No entanto, os imprevistos 

são esperados e devem ser corrigidos de acordo com o treinamento de equipe, sem gerar 

grandes desvios. 

A área de coincidência espacial entre o mapa de planejamento e o de implantação 

dos pátios de estocagem de madeira na UMF I foi de 1265,91m² e na UMF III de 2024,98 

m², indicando que 5,40% e 5,88% dos pátios implantados foram alocados no local 

planejado, respectivamente. Esses valores parecem muito baixos, entretanto são relativos 

ao considerar a distribuição da infraestrutura como um todo e os impedimentos citados 

anteriormente, servindo mais como um referencial de validação e avaliação entre os 

mapeamentos. 
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Figura 24. Mapa de comparativo entre infraestruturas planejadas e implantadas na UPA 1 da UMF I. 
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Figura 25. Mapa de comparativo entre infraestruturas planejadas e implantadas na UPA 1 da UMF III. 
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Em relação à qualidade do mapeamento da infraestrutura de exploração em 

concordância aos dados coletados em campo, obteve-se uma exatidão global de 88,9% para o 

mapeamento da UPA 1 da UMF I e de 85,2% para o da UPA 1 da UMF III, percentuais estes 

considerados acima do mínimo aceitável (85%) por Anderson (1979). A diferença observada 

entre as UMFs pode estar relacionada às especificações técnicas distintas dos sensores base 

utilizados para o mapeamento, a complexidade do terreno de cada uma e a diferença de 

tamanho entre as UPAs. 

Esse método de interpretação visual apresenta potencial de utilização no monitoramento 

contínuo e anual, para regulamentação das práticas adotadas no novo sistema de exploração 

por meio das concessões de florestas públicas na Amazônia (MONTEIRO et al., 2007; 

GRAÇA et al., 2008). Entretanto, deve ser realizado utilizando-se imagens de alta resolução 

espacial, obtidas logo após a atividade de exploração e com apoio de outras tecnologias de 

imageamento, quando disponíveis. 

 

5.2 Avaliação e quantificação dos danos florestais  

5.2.1 Avaliação da abertura do dossel florestal 

A análise das fotografias hemisféricas resultou em uma abertura de dossel média de 

27,66% para a UMF I e de 28,88% para a UMF III. De forma geral, as aberturas de dossel 

apresentaram pouca variação para cada tipo de infraestrutura entre as duas áreas, sendo um 

pouco maior na UMF III, como demonstrado na Tabela 6. No nível de 95% de probabilidade, 

não há evidências de diferença de cobertura de dossel entre as UMFs, somente entre os tipos 

de infraestrutura. 

Tabela 6. Abertura de dossel média (%) para as UMFs avaliadas. 

Infraestrutura 
Média (%) 

UMF I UMF III 

Pátio 43,61 46,08 

Clareira 26,83 27,26 

Estrada secundária 22,90 24,35 

Trilha de arraste 17,29 17,85 

Média 27,66 28,88 
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A infraestrutura de exploração que apresentou maior abertura de dossel foram os 

pátios de estocagem, seguido pelas clareiras. As trilhas de arraste apresentaram a menor 

abertura de dossel como era esperado, resultado este confirmado pela dificuldade de 

identificação dessa infraestrutura por meio das imagens de satélite. Considerando a diferença 

entre as UPAs, a maior variação foi observada nos pátios e estradas secundárias. A Figura 26 

mostra alguns exemplos de fotografias hemisféricas capturas em cada tipo de infraestrutura, 

nas quais é nítida a diferença entre elas. 

 

Figura 26. Exemplos de fotografias hemisféricas classificadas em formato binário (floresta 

(0), céu aberto (1)), capturadas em: (a) pátio de estocagem; (b) clareira; (c) estrada; e (d) 

ramal de arraste. 
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5.2.2 Avaliação e quantificação dos danos florestais  

A quantificação e classificação dos danos florestais decorrentes das práticas de manejo 

foi obtida no nível de parcela e tipo de infraestrutura, fornecendo informações consideráveis e 

importantes para as etapas futuras de planejamento e exploração das próximas UPAs.  

Foram identificadas 84 espécies vegetais, 78 arbóreas e 6 palmeiras. Em termos de 

diversidade, é possível inferir que as duas áreas são similares, uma vez que foram 

identificadas 69 espécies na UMF I e 69 na UMF III, sendo 54 comuns às duas áreas. 

Considerando o conjunto de dados reduzido aos elementos arbóreos, o DAP médio observado 

foi de 20,71 cm. A distribuição diamétrica revelou o padrão “J invertido” comumente 

observado em florestas inequianeas, indicando maior número de indivíduos com menores 

DAPs. A maioria dos indivíduos compõem classes diamétricas inferiores, sendo que 84,94% 

deles possuem DAP menor que 30 cm, com 53,57% na classe de DAP entre 10,1 a 20 cm. 

Apenas 1,64% dos indivíduos apresentaram DAP maior que 70 cm. Este fato sugere que, em 

um primeiro momento, mesmo tendo sofrido certo distúrbio devido ao manejo madeireiro a 

sustentabilidade do povoamento em longo prazo ainda está mantido, já que a compensação da 

exploração e mortalidade pode ocorrer pelo recrutamento de indivíduos jovens amplamente 

disponíveis. 

Dentre as árvores medidas, 85,52% (1364 árvores) não apresentaram danos florestais. 

Nas demais árvores (227), observou-se maior frequência dos danos na copa (6,7%) em 

comparação aos danos no tronco (2,51%). Pinto et al. (2002) observaram a mesma tendência 

em seus estudos na região da Amazônia Ocidental, onde os danos à copa foram mais 

frequentes em comparação aos danos no tronco das árvores remanescentes, em função das 

operações de corte, queda das árvores e formação das clareiras, e arraste das toras. O número 

de árvores mortas também foi considerável, representando 5,33% do total de árvores 

avaliadas. A Tabela 7 indica o número de árvores e o dano correspondente observado para as 

duas áreas. O anexo 1 apresenta de forma mais detalhada a ocorrência de cada tipo de dano e 

seus graus de variação. 
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Tabela 7. Quantificação das árvores danificadas nas infraestruturas da UMF I e III. 

 

Infraestrutura 
Árvores sem 

dano 

Dano na 

copa 

Dano no 

tronco 

Árvores 

mortas 
Total 

UMF I 

Clareira NA 22 3 10 35 

Estrada 451 20 5 19 495 

Pátio 86 6 1 4 97 

Ramal de arraste 91 3 11 3 108 

Total  628 51 20 36 735 

%  85,44 6,94 2,72 4,90 100 

UMF III 

Clareira NA 26 1 20 47 

Estrada 517 23 9 21 570 

Pátio 128 4 1 3 136 

Ramal de arraste 91 2 9 5 107 

Total  736 55 20 49 860 

%  85,58 6,40 2,33 5,70 100 

UMF I e 

III 

Total 1364 106 40 85 1595 

% 85,52 6,65 2,51 5,33 100 

Obs.: NA – Não foram amostradas árvores sadias nas áreas de clareiras. 

         Árvores com DAP ≥ 10 cm. 

 

Considerando apenas as árvores com danos, os percentuais de danos na copa sobem 

para 46,70%, árvores mortas para 35,68% e árvores com danos no tronco para 17,62%. Na 

UPA 1 da UMF I foram observadas 96 árvores.ha
-1

 com algum tipo de dano, e na UPA 1 da 

UMF III um pouco maior, igual a 109 árvores.ha
-1

 danificadas. 

Martins et al. (1997), em estudos realizados no município de Jaru – RO, observaram 

uma média aproximada, de 98 árvores danificadas por hectare (DAP ≥ 10 cm) decorrentes da 

exploração florestal, correspondendo a 22,9% do número total de árvores por hectare 

estimado para a localidade. Quanto ao tipo de danos sofridos, 44 árvores tiveram o tronco 

quebrado, 30 árvores sofreram danos severos na casca, e 24 árvores foram observadas com as 

raízes arrancadas. Árvores danificadas com DAP ≥ 20 cm representaram 33%. A maior 

intensidade de danos ocorreu na queda das árvores (46%), com a formação das clareiras. 

Deve ser clara a relação direta existente entre os danos florestais gerados durante o 

primeiro ciclo de manejo e os prejuízos perdurados nas próximas explorações, considerando 

os indivíduos pertencentes às classes de diâmetro de interesse futuro e espécies de alto valor 

econômico ou ainda sem valor comercial definido. Espécies de grande interesse como  

cumaru (Dipteryx odorata (Aublet.) Willd.), copaíba (Copaifera multijuga Hayne), roxinho 
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(Peltogyne paniculata Benth.), acariquara (Minquartia guianensis Aubl.), sucupira-preta 

(Diplotropis rodriguesii H.C. Lima), angelim (Hymenolobium modestum Ducke), entre outras 

foram encontradas na área das UPAs com algum tipo de dano na copa, tronco ou até mesmo 

mortas, comprometendo a rentabilidade das explorações futuras. Foi encontrada uma Fava 

(Parkia multijuga Benth.) com 104 cm de DAP apresentando dano moderado na copa, o que 

provavelmente interferiu no desenvolvimento normal desse indivíduo e consequentemente 

volume futuro a ser explorado. No anexo 6 estão listadas todas as espécies vegetais 

identificadas nas parcelas amostradas da UMF I e III, estando as mais frequentes indicadas 

com um asterisco (*).  

Em termos de danos na copa, 74,53% das árvores apresentaram danos severos, 16,98% 

danos moderados e a minoria (8,49%) danos pequenos. Observaram-se árvores de 7 até 104 

cm de DAP com danos na copa. Essa maioria de árvores com danos severos na copa 

representou as menores classes de diâmetro, em torno dos 19 cm de DAP, estando diretamente 

relacionadas à maior suscetibilidade a injúrias pelo menor porte e resistência física frente às 

interferências causadas pelas atividades de manejo. Em contrapartida, as árvores de maior 

porte apresentaram em sua maioria danos pequenos devido à maior resistência. O número de 

árvores com danos na copa observadas nas parcelas da UMF III foi maior que na UMF I.  

A principal causa dos danos gerados à copa das árvores remanescentes está 

relacionada à etapa de derrubada, o qual é inevitável, mas pode ser reduzido com a prática de 

corte de cipós e direcionamento de queda planejados anteriormente ao corte (BRAZ et al., 

2007). 

Por sua vez, nas árvores com danos no tronco, a maioria apresentou danos 

considerados leves, menores que a dimensão de uma prancheta com tamanho aproximado de 

825 cm² (32,5%) ou um pouco maiores (45%), como pode ser visualizado na Figura 26a. 

Árvores com danos severos com tronco lascados representaram 10% e árvores quebradas com 

recuperação irreversível 7,5% (Figura 27). A maioria das árvores de maior porte, com DAP 

variando de 35 a 54 cm, apresentou dano no tronco em grau moderado. Foi identificado o 

mesmo número de árvores com dano no tronco nas duas UMFs, sendo observado com maior 

frequência nas trilhas de arraste, provavelmente resultantes da manobra do tratorista durante o 
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manejo. Em termos estatísticos, não houve diferença significativa no nível de 95% de 

probabilidade entre o número e o tipo de dano identificado na UMF I e III. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c)  

 
(d) 

  

Figura 27. (a) dano no tronco maior que o tamanho da prancheta; (b) dano irreversível no 

tronco; (c) dano no tronco comprometendo parte da casca lascada; (d) dano superficial no 

tronco. (Fotografias: Paulo Graça, Aurora Yanai) 

Em relação às árvores mortas, a maior parte (55%) estava ainda em pé, classificada 

como de morte natural. Entretanto sabe-se da interferência que o manejo causa na dinâmica 

ecossistêmica da floresta como um todo, afetando mesmo que indiretamente o percentual de 

mortalidade das árvores. Um resultado mais evidente dessa interferência antrópica foi o alto 
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percentual também observado de árvores mortas com injúrias decorrentes à queda de outra 

árvore durante o manejo (30,9%). Foram encontradas árvores mortas com todas as classes de 

diâmetro, de 7 cm até 83 cm de DAP. A Tabela 8 sintetiza as classes de árvores mortas 

encontradas e sua proporção. 

Tabela 8. Quantificação das classes de árvores mortas encontradas na UMF I e III. 

Classe – descrição % 

(i) morte natural – árvore em pé  55,0 

(ii) morte natural – árvore caída 6,2 

(iii) árvore morta pela queda de outra 3,7 

(iv) árvore morta com injúrias do manejo 2,5 

(iii) e (iv) árvore morta com injúrias pela queda de outra devido ao manejo 30,9 

(v) e (ii) árvore morta caída provavelmente em decorrência ao manejo 1,2 

(vi) árvore abatida ilegalmente = nenhuma árvore foi encontrada 0 

 

De forma geral, as UMF I e III apresentaram maior frequência de árvores mortas nas 

estradas e em grau leve (L1), havendo um pouco mais de árvores mortas na UMF III. A 

Figura 28 mostra dois casos distintos de árvores mortas encontradas em campo, e a Figura 29 

exemplifica alguns danos às árvores resultantes da implantação da infraestrutura de manejo. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 28. (a) árvore morta; (b) árvore caída naturalmente. (Fotografias: Paulo Graça, Aurora 

Yanai). 
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Pinto et al. (2002) obteve em seus estudos, em termos de indivíduos afetados da 

vegetação adulta remanescente (DAP ≥ 15 cm), um total de 33 (10%) árvores por hectare 

danificadas, sendo: 13 (4%) com danos à copa; 9 (3%) com danos ao tronco, 8 (2%) árvores 

mortas e 3 (1%) com danos no tronco e na copa. Considerando a valoração das espécies, 14 

(43%) delas foram árvores de valor comercial, 10 (30%) foram árvores com potencial futuro e 

9 (27%) foram árvores sem valor comercial definido. A análise constatou ainda que 17 (7%) 

das árvores foram danificadas em função das operações de corte; 9 (4%) foram árvores mortas 

pelas operações de colheita florestal; e 7 (3%) foram danificadas pelas operações de extração 

das toras. A abertura das clareiras respondeu por 27% do total de árvores danificadas, a 

operação de arraste das toras por 17% e de construção de pátios por 10%. Para cada árvore 

retirada da floresta foram abertas clareiras de 384 a 445 m². 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(1(f) (e) 

 
(f) 

Figura 29. (a) área de clareira com quatro árvores caídas; (b) árvore tombada próxima à 

estrada; (c) e (d) resíduos na margem da estrada; (e) danos florestais resultantes da derrubada 

de árvores; e (f) árvore abatida abandonada. (Fotografias: Paulo Graça, Aurora Yanai, Jéssika 

L. Silva). 
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Sabe-se que a adoção de um conjunto de medidas de planejamento e técnicas de 

exploração pode gerar um decréscimo substancial dos danos, considerando todas as fases da 

exploração. Para Johns et al. (1998) “um componente importante do manejo da floresta é a 

adoção de práticas cuidadosas de exploração, desenhadas para reduzir os danos à floresta 

remanescente.” 

Portanto, estudos para a avaliação dos tipos de exploração, verificando a eficácia das 

práticas adotadas de acordo com as normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis, são 

fundamentais para o desenvolvimento de novos métodos e tecnologias, os quais garantam a 

redução dos impactos e o uso sustentável da floresta (SIST & FERREIRA, 2007; 

GONÇALVEZ & SANTOS, 2008). 

 

5.3 Estimativa de biomassa e armazenamento de carbono em florestas tropicais 

 A estimativa da perda em estoque de biomassa e carbono decorrentes à exploração 

madeireira na UMF III da Flona do Jamari apresentou valores condizentes aos encontrados na 

literatura. Em termos numéricos, a área da UPA 1 apresentava inicialmente cerca de 384 ± 

16,02 Mg de biomassa acima do solo por hectare, estimada com base nos dados do inventário 

florestal contínuo aplicado pela concessionária nas parcelas permanentes. Após a exploração e 

considerando a amostragem realizada em campo nas diversas infraestruturas de manejo, esse 

valor diminuiu para 294 ± 5,47 Mg.ha
-1

, ou seja,  23,5%. Esse percentual já era esperado, 

devido à intervenção realizada e limite de colheita estabelecido para a área, encontrando-se 

próximo aos valores obtidos por Gerwing (2002). 

Gerwing (2002) observou redução de biomassa aérea de 20% em locais que sofreram 

extração moderada (35 m³.ha
-1

) e 48% sob exploração intensa (69 m³.ha
-1

). Em estudos na 

floresta da Malásia, Berry et al. (2010) observaram redução de 53% de AGB, 

aproximadamente, indicando que o percentual observado no presente estudo foi reduzido, em 

comparação ao observado em explorações convencionais aplicadas em outras regiões de 

floresta tropical. No entanto, sabe-se da grande variação entre as fisionomias e o tipo de 

manejo realizado na floresta da Malásia e da Amazônia. Considerando-se que o volume de 

colheita indicado no POA para a UPA 1 da UMF III foi de 21,09 m³.ha
-1

 (AMATA, 2010), 
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pode-se inferir que a exploração na UMF III foi de grau baixo a moderado, segundo a 

classificação de Gerwing (2002). 

Mazzei et al. (2010), visando também avaliar a redução de biomassa após exploração 

madeireira, encontrou um valor de biomassa de 410 Mg.ha
-1

 acima e abaixo do solo na 

floresta intacta e uma redução de 10 a 40% pós-exploração, representada por árvores abatidas 

e danificadas. 

O estoque de carbono consequentemente apresentou similar redução, sendo estimado 

um valor inicial de 184 ± 7,69 Mg C.ha
-1

, reduzido para 141 ± 2,63 Mg C.ha
-1

 após o manejo 

madeireiro, indicando a perda de 43 ± 5,07 Mg C.ha
-1

 (23,5%) de carbono estocado na 

floresta. Essa perda de estoque de carbono pode ser considerada alta em comparação com 

estudos de Asner et al. (2005), o qual estimou uma perda de carbono pós manejo em torno dos 

15%.  

O estoque de carbono estimado para a área antes da exploração madeireira (184 Mg 

C.ha
-1

) foi próximo ao valor obtido em estudo de Nogueira et al. (2008), no qual foram 

estimadas 135,90 Mg C.ha
-1

 de carbono para a fito-fisionomia de Floresta Ombrófila Aberta 

Submontana, a qual é predominante na Flona do Jamari. 

Fazendo um comparativo geral entre a estimativa obtida para as áreas das parcelas 

permanentes e a estimativa obtida para a UMF I e III, essa redução de estoque de AGB e 

carbono decorrente ao manejo seria menor, em torno de 13,57%. A tabela 9 indica todos os 

valores de AGB e carbono estimados. 

Tabela 9. Valores de AGB e carbono em Mg.ha
-1 

estimados para a Flona do Jamari. 

Descrição AGB (Mg.ha
-1

) C (Mg C.ha
-1

) 

UMF III 

  Pré-exploração 384,48 ± 16,02 184,55 ± 7,69 

Pós-exploração 294,16  ± 5,47 141,20 ± 2,63 

Redução no estoque 90,32 ± 10,55 43,35 ± 5,07 

   UMF I e III 

  Árvores com DAP > 30cm 253,17 ± 4,43 90,97 ± 2, 00 

Árvores com DAP < 30cm 79,13 ± 0,17 35,80 ± 0,08 

Árvores totais 332,30 ± 2,00 159,50 ± 0,96 

ABG: biomassa lenhosa acima do solo; C: Carbono. 
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 Como apresentado anteriormente, 85,5% das árvores medidas nos diferentes tipos de 

infraestrutura não apresentaram danos e injúrias devido ao manejo. Essas árvores também 

tiveram seu estoque estimado (Tabela 11), sendo possível observar que a UMF III apresenta 

uma média de AGB e C 38,64% maior que a UMF I, variação essa representada 

principalmente pela diferença de médias das clareiras de cada UMF. 

Tabela 10. Média de AGB e carbono em Mg.ha
-1 

estimada em árvores sem dano. 

Infraestrutura 
UMF I UMF III AGB C 

AGB C AGB C Total Total 

Pátios 118 56 482 231 300 144 

Estradas 248 119 378 181 313 150 

Ramais de arraste 316 152 253 121 284 136 

TOTAL 227 109 371 178 299 143 

Obs. Clareiras foram desconsideradas. 

O estoque de AGB e carbono foi ainda estimado para cada classe de danos nas 

diferentes infraestruturas de exploração. Nas clareiras abertas pela derrubada das árvores 

amostraram-se apenas as árvores com algum tipo de dano. Em termos de estoque de AGB e C 

nas diferentes áreas, observou-se maior AGB e C na UMF I. 

A maior parte do estoque de AGB e C estimada para as árvores com algum tipo de 

dano apresentou danos severos à copa (40,03%). Em relação aos danos no tronco, observou-se 

que 6,5% do estoque encontrava-se com o tronco quebrado. As árvores mortas encontradas 

nas áreas de clareira representaram 48,65% do total de árvores medidas, ou seja, do estoque 

estimado, sendo a maioria (38,68%) com presença de injúrias e provavelmente morta pela 

queda de outra árvore durante as práticas de manejo. Na UMF I, o maior estoque de ABG e C 

observado foi nas árvores com dano severo na copa. Já na UMF III, a maior parte do estoque 

foi observado na classe de árvores mortas com injúrias devido à queda de outra árvore. Em 

relação aos pátios, observou-se maior AGB na UMF III, tanto para árvores danificadas ou 

não. A maior parte do estoque de AGB e C nos pátios foi de árvores mortas (36,56%), estando 

23,08% caídas e 13,49% ainda em pé, mas aparentemente por morte natural. O maior estoque 

observado dentre os graus de danos foi em árvores com dano no tronco classificado como 

severo, representando 32,46% do total de estoque estimado nas UMFs. 
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Nas estradas da UMF I foram observada maior AGB e C para árvores com algum tipo 

de dano em comparação com a UMF III, confirmando a soma de AGB e C das árvores sem 

danos superior nesta última área. O maior estoque de AGB e C nas estradas foi observado na 

classe de árvores mortas (60,39%), em sua maioria (48,79%) ainda em pé, mas provavelmente 

mortas de forma natural. Os danos moderados prevaleceram no estoque de ABG e C total das 

árvores com danos na copa, e os severos nas árvores com dano no tronco. Nos ramais de 

arraste, a soma das AGB e C com danos foi maior na UMF I do que na UMF III. Para as 

árvores sem dano a tendência foi mantida. O maior estoque observado (30,9%) foi de árvores 

mortas por causa natural, mas que ainda encontram-se em pé. De forma geral, observou-se 

maior estoque de AGB e C em árvores localizadas nas bordas das estradas. Esse estoque foi 

de 181,89 Mg.ha
-1

 de AGB ou 92,07 Mg.ha
-1

 de C. Em termos estatísticos, observou-se 

diferença significativa a nível de 99% de probabilidade entre os tipos de infraestrutura. Na 

comparação entre as médias, apenas as estradas e pátios não apresentaram diferença 

significativa (p < 0,05) no estoque de AGB e C da floresta manejada, sendo a maior diferença 

observada entre os ramais de arraste e pátios de estocagem, como era esperado. Todos os 

dados de AGB e C por infraestrutura na UMF I e UMF III estão sistematizados nos Anexos 2, 

3, 4 e 5. 

Em relação às classes de diâmetro avaliadas, observa-se que as maiores médias de 

AGB (Mg.ha
-1

) foram representadas pelos indivíduos entre 20 e 50 cm de DAP (Figura 30), 

indicando que a mesma encontra-se susceptível à redução do crescimento normal em 

decorrência às injúrias sofridas. Em termos econômicos, houve um prejuízo no estoque de 

madeira de interesse comercial futuro dessa classe de indivíduos. 
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Figura 30. Distribuição da AGB entre as classes de diâmetro nas duas UMFs. 

 

De acordo com dados fornecidos pelo SFB (2014), o volume explorado na safra de 

setembro de 2010 a julho de 2011, referente à exploração das UPAs 1, foi de 3.725,91 m³ de 

madeira na UMF I e de 7.816,11 m³ na UMF III. Em termos de intensidade de exploração, foi 

indicado um valor máximo de 14,8 m³.ha
-1 

na UMF I, sendo explorados
 
apenas 6,59 m³.ha

-1
. 

Esse valor foi ainda mais reduzido na UMF III, a qual indicou uma intensidade de exploração 

em torno de 21,5 m³.ha
-1

, explorando apenas 4,87 m³.ha
-1

 nessa primeira UPA. Assim, pode-

se dizer que os danos florestais observados nas duas áreas e a redução no estoque de biomassa 

e carbono na UMF III foram consideravelmente altos, uma vez que a intensidade de 

exploração foi muito baixa em relação ao permitido. 

Essa perda de AGB pode ser ainda relacionada com a perda de biomassa por parte das 

raízes. Ao considerar que as raízes representam em média 5,6% da biomassa total (SILVA, 

2007), a perda de 90,32 t.ha
-1

 de biomassa acima do solo estimada para a UMF III seria 

aumentada em 5,06 t.ha
-1

 pela consequente perda das raízes, levando a uma perda total de 

95,38 t.ha
-1

. 

Entretanto, ao mesmo tempo em que foram observados os prejuízos à floresta em 

termos de injúrias e mortalidade de árvores, foi possível visualizar o início da recuperação das 

áreas alteradas pelo manejo (Figura 31). A presença de regeneração natural em diferentes 
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estágios se desenvolvendo nas áreas de clareiras demonstra a manutenção da resiliência do 

ecossistema e sua capacidade de reestruturação após o dano. Diversos estudos indicam que 

após algum tempo decorrido do manejo, a área tende a apresentar um ganho considerável em 

termos de AGB pelo desenvolvimento rápido das espécies pioneiras. Esse processo pode ser 

ainda mais rápido se as práticas de manejo aplicadas forem planejadas para uma exploração 

de impacto reduzido, havendo um monitoramento pós-exploratório a fim de auxiliar na 

restauração do ecossistema, por exemplo, enriquecimento da área e eliminação de plantas 

invasoras (Figura 31d). 

Berry et al. (2010) avaliaram os impactos sobre o armazenamento de carbono e 

biodiversidade de florestas tropicais de várzea na Malásia após 18 anos de exploração 

madeireira. Mesmo com uma perda inicial de 53% de AGB na floresta explorada, houve 

manutenção considerável da riqueza de espécies vegetais e posterior acúmulo de carbono 

cinco vezes maior que na floresta natural. A riqueza botânica foi ainda maior na floresta 

explorada em comparação à floresta primária, registrando coincidência de 90% das espécies 

entre as duas florestas, incluindo espécies de interesse de conservação. Sendo assim, fica 

evidente a necessidade de monitoramento da floresta manejada, para conhecimento da 

dinâmica de regeneração do ecossistema como um todo e avaliação do real impacto desse 

manejo a longo prazo. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 31. (a) regeneração se desenvolvendo em área de pátio; e (b) regeneração com 

aproximadamente 3 anos; (c) estrada com difícil acesso devido à regeneração e material 

orgânico acumulado; (d) clareira com presença de espécies invasoras. (Fotografias: Paulo 

Graça, Aurora Yanai). 

 

Segundo Ketterings et al. (2001), a estimativa de biomassa acima do solo é 

imprescindível aos estudos do balanço global de carbono. As estimativas de biomassa 

representam um importante indicador para monitorar e avaliar a exportação de nutrientes após 

exploração florestal, na busca de minimizar os impactos ambientais gerados por essa atividade 

(Higuchi et al., 1998). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Os resultados indicaram que o planejamento florestal teórico apresentado no POA nem 

sempre é traduzido na sua integralidade na prática. Mesmo havendo um diagnóstico ambiental 

preliminar da área a ser explorada, sempre são encontradas condições e adversidades em 

campo que impossibilitam a aplicação exata do planejamento. Entretanto, tais condições já 

devem ser consideradas antecipadamente com vista na implantação otimizada das 

infraestruturas de manejo para redução dos impactos à floresta. 

O grau de danos às árvores e perda em termos de biomassa e carbono estão relacionados 

diretamente às práticas de manejo adotadas, podendo ser minimizados por estarem associados 

ao planejamento e execução de operações de forma adequada. Houve uma contribuição 

significativa de emissão de carbono por parte do manejo aplicado na Flona do Jamari. De 

maneira geral, o planejamento elaborado pelas concessionárias pôde ser considerado 

satisfatório, uma vez que foi cumprido em campo sem grande viés o que foi planejado no 

POA. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

Os resultados obtidos contribuíram para o aprofundamento da análise de impactos 

ambientais gerados por esse tipo de manejo aplicado em áreas de floresta pública, 

considerando as adversidades inevitáveis encontradas em campo. É interessante lembrar que a 

avaliação realizada no presente estudo foi apenas das primeiras Unidades de Produção Anual 

exploradas pelas concessionárias, havendo provavelmente adoção de novas práticas e técnicas 

nas próximas UPAs visando a melhoria logística e de rendimento do manejo florestal.  

Deste modo, com base nos resultados obtidos no presente trabalho, recomenda-se a 

aplicação do manejo de precisão, ou Modelo Digital de Exploração Florestal (Modeflora), 

uma vez que considera as especificidades de cada área para o planejamento otimizado com 

vista na redução do impacto à floresta remanescente. Além disso, ficou evidente a necessidade 

de melhor planejamento para implantação dos ramais (trilhas) de arraste por parte das 

concessionárias, bem como acompanhamento e monitoramento mais eficazes por parte dos 

órgãos fiscalizadores, uma vez que no presente estudo essa infraestrutura abrangeu mais do 

que quatro vezes a extensão planejada no POA de uma das UMFs. Atrelado a isso, devem ser 

avaliadas formas de avaliação e mensuração da área afetada pelas infraestruturas de manejo, 

considerando-se as tecnologias disponíveis atualmente, tais como imagens de satélite de alta 

resolução, dados LiDAR, analisando em termos de logística, custos, aplicabilidade, resolução 

espacial, capacidade de detalhamento, etc. Ressalta-se ainda a importância da aquisição e 

análise dos dados de campo, os quais trazem elementos valiosos à compreensão e validação 

dos alvos buscados, sendo indispensável a integração de campo e tecnologias de SR.  

De forma geral, o modelo de manejo florestal adotado na UMF III da Flona do Jamari 

encontra-se dentro dos padrões indicados como manejo de impacto reduzido. No entanto, 

surge o questionamento: o que é impacto? Uma área pode parecer mais impactada e 

degradada em termos de abertura de dossel, porém apresentar um processo mais rápido de 

recuperação, talvez por ter sofrido menor compactação do solo, manifestar maior resiliência, 

entre outros inúmeros fatores. Deste modo, torna-se interessante e necessária a realização de 

avaliações pré e pós-manejo, a fim de monitorar a dinâmica da paisagem e ecossistema como 

um todo. Assim, pode-se inferir sobre o real impacto e nível de restauração da floresta após 

aplicação de um conjunto de práticas de manejo, bem como planejamento para sua melhoria. 
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Ao considerar o sistema de concessão pública, deve haver um monitoramento constante e 

anual por parte dos órgãos responsáveis para avaliação das práticas de manejo aplicadas pelas 

concessionárias, e o impacto gerado, pelas mesmas, e assim presumir se estão condizentes ao 

uso sustentável da Unidade de Conservação em questão. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Quantificação de danos na copa, no tronco e árvores mortas observadas na UMF I e III após o manejo florestal. 

Área Infraestrutura 
Dano na copa Dano no tronco Árvores mortas 

Pequeno Moderado Severo Total L1 L2 moderado severo Queb, Total i ii iii iv 

iii e 

iv 

v e 

ii Total 

UMF 

III 

Clareira   1 25 26   1 

   

1 

    

17 1 18 

Estrada 
 

3 20 23   5 1 2 1 9 17 1 

 

2 1 

 

21 

Pátio 
  

4 4   

    

0 2 1 

    

3 

Ramal de arraste 1 
 

1 2 5 4 

 

1 

 

10 5 

     

5 

Total 1 4 50 55 5 10 1 3 1 20 24 2 0 2 18 1 47 

% 1,82 7,27 90,91 100,00 25 50 5 15 5 100 51 4 0 4 38 2 100 

UMF I 

Clareira 3 3 16 22 1 1 

  

1 3 2 

   

7 

 

9 

Estrada 4 9 7 20 1 3 

 

1 

 

5 14 2 3 

   

19 

Pátio 
 

2 4 6   

   

1 1 2 1 

    

3 

Ramal de arraste 1 
 

2 3 6 4 1 

  

11 3 

     

3 

Total 8 14 29 51 8 8 1 1 2 20 21 3 3 0 7 0 34 

% 15,69 27,45 56,86 100,00 40,00 40,00 5,00 5,00 10,00 100,00 61,76 8,82 8,82 0,00 20,59 0,00 100,00 

 
 

                 
UMF I 

e III 

Total 9 18 79 106 13 18 2 4 3 40 45 5 3 2 25 1 81 

% 8,49 16,98 74,53 100,00 32,5 45 5 10 7,5 100 56 6 4 2 31 1 100 
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ANEXO 2. Soma de AGB (biomassa acima do solo) e C (carbono) em Mg.ha
-1 

observada nas clareiras da UMF I e III após o manejo florestal. 

Descrição 
UMF I UMF III Total 

% 
AGB C AGB C AGB C 

Dano na copa 

Pequeno 0,479 0,230 

  

0,479 0,230 1,01 

Moderado 0,408 0,195 0,580 0,277 0,988 0,475 2,09 

Severo 12,043 5,780 6,893 3,310 18,936 9,090 40,03 

Total 

     

20,404 9,792 43,13 

         

Dano no tronco 

L1 0,225 0,107 

  

0,225 0,107 0,47 

L2 0,074 0,035 0,515 0,099 0,589 0,282 1,24 

Moderado 

       Severo 

       Queb./Irrev. 3,074 1,475 

  

3,074 1,475 6,50 

Total 

     

3,887 1,865 8,22 

         

Árvore morta 

1 2,755 1,322 

  

2,755 1,322 5,82 

2 

       3 

       4 

       3 e 4 9,789 4,700 8,510 4,085 18,299 8,782 38,68 

5 e 2 

  

1,961 0,940 1,961 0,940 4,14 

Total 

     

23,015 11,047 48,65 

         Árvores totais com danos 28,847 13,847 18,459 8,860 47,306 22,707 100 

Árvore viva: Dano na copa: (P) pequeno < 1/3; (M) moderado > 1/3; (S) severo – toda copa danificada; Dano no tronco: (L1) leve < 825 cm²; (L2) leve > 825 cm²; (M) 

moderado afetando fuste; (S) dano severo, fuste lascado; e (I) dano irreversível, árvore quebrada. Árvore morta: (1) morte natural – árvore em pé; (2) morte natural – árvore 

caída; (3) árvore morta pela queda de outra; (4) árvore morta com injúrias do manejo; (5) árvore derrubada provavelmente pelo manejo; e (6) árvore abatida ilegalmente. 
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ANEXO 3. Soma de AGB (biomassa acima do solo) e C (carbono) em Mg.ha
-1 

observada nas estradas da UMF I e III após o manejo florestal. 

Descrição 
UMF I UMF III Total 

% 
AGB C AGB C AGB C 

Dano na copa 

Pequeno 13,518 6,487 

  

13,518 6,487 13,12 

Moderado 18,204 8,737 0,975 0,467 19,179 9,205 18,62 

Severo 0,912 0,437 

  

0,912 0,437 0,89 

Total 

     

33,609 16,132 32,63 

         

Dano no tronco 

L1 0,207 0,010     0,207 0,100 0,20 

L2 0,812 0,390 0,939 0,450 1,751 0,840 1,70 

Moderado 

  

0,906 0,435 0,906 0,435 0,88 

Severo 0,240 0,115 3,087 1,482 3,326 1,597 3,23 

Queb./Irrev. 

  

0,998 0,480 0,998 0,480 0,97 

Total 

     

7,188 3,450 6,98 

                  

Árvore morta 

1 25,848 12,407 24,408 11,715 50,255 24,122 48,79 

2 8,353 4,010 0,087 0,042 8,440 4,052 8,19 

3 1,534 0,737 

  

1,534 0,737 1,49 

4 

  

1,655 0,795 1,655 0,795 1,61 

3 e 4 

  

0,322 0,155 0,322 0,155 0,31 

5 e 2 

    

   

Total 

     

62,207 29,860 60,39 

Árvores totais com danos 69,627 33,420 33,376 16,020 103,003 49,442 100 

Árvore viva: Dano na copa: (P) pequeno < 1/3; (M) moderado > 1/3; (S) severo – toda copa danificada; Dano no tronco: (L1) leve < 825 cm²; (L2) leve > 825 cm²; (M) 

moderado afetando fuste; (S) dano severo, fuste lascado; e (I) dano irreversível, árvore quebrada. Árvore morta: (1) morte natural – árvore em pé; (2) morte natural – árvore 

caída; (3) árvore morta pela queda de outra; (4) árvore morta com injúrias do manejo; (5) árvore derrubada provavelmente pelo manejo; e (6) árvore abatida ilegalmente. 
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ANEXO 4. Soma de AGB (biomassa acima do solo) e C (carbono) em Mg.ha
-1 

observada nos pátios da UMF I e III após o manejo florestal. 

Descrição 
UMF I UMF III Total 

% 
AGB C AGB C AGB C 

Dano na copa 

Pequeno 

     
 

 Moderado 1,918 0,920 

  

1,918 0,925 19,30 

Severo 0,495 0,237 0,559 0,267 1,055 0,500 10,61 

Total 

     

2,97 1,425 29,91 

         

Dano no tronco 

L1               

L2 

     
 

 Moderado 

     
 

 Severo 

  

3,226 1,547 3,226 1,550 32,46 

Queb./Irrev. 0,107 0,052 

  

0,107 0,050 1,08 

Total 

     

3,334 1,600 33,53 

                  

Árvore morta 

1 0,173 0,082 1,167 0,560 1,341 0,650 13,49 

2 0,368 0,177 1,926 0,925 2,294 1,100 23,08 

3 

     
 

 4 

     
 

 3 e 4 

     
 

 5 e 2 

     
 

 Total 

     

3,635 1,745 36,56 

Árvores totais com danos 3,062 1,470 6,879 3,302 9,941 9,550 100 

Árvore viva: Dano na copa: (P) pequeno < 1/3; (M) moderado > 1/3; (S) severo – toda copa danificada; Dano no tronco: (L1) leve < 825 cm²; (L2) leve > 825 cm²; (M) 

moderado afetando fuste; (S) dano severo, fuste lascado; e (I) dano irreversível, árvore quebrada. Árvore morta: (1) morte natural – árvore em pé; (2) morte natural – árvore 

caída; (3) árvore morta pela queda de outra; (4) árvore morta com injúrias do manejo; (5) árvore derrubada provavelmente pelo manejo; e (6) árvore abatida ilegalmente. 



93 

 

 

 

ANEXO 5. Soma de AGB (biomassa acima do solo) e C (carbono) em Mg.ha
-1 

observada nos ramais da UMF I e III após o manejo florestal. 

Descrição 
UMF I UMF III Total 

% 
AGB C AGB C AGB C 

Dano na copa 

Pequeno 2,327 1,117 0,060 0,030 2,387 1,145 11,03 

Moderado 0,265 0,127 

  

0,265 0,127 1,23 

Severo 1,750 0,840 

  

1,750 0,840 8,09 

Total 

     

4,402 2,112 20,34 

         

Dano no tronco 

L1 3,923 1,882 0,387 0,185 4,310 2,070 19,92 

L2 2,697 1,295 0,906 0,435 3,604 1,730 16,65 

Moderado 2,634 1,265 

  

2,634 1,265 12,17 

Severo 

       Queb./Irrev. 

       Total 

     

10,548 5,062 48,74 

                  

Árvore morta 

1 1,193 0,572 5,495 2,637 6,688 3,210 30,90 

2 

       3 

       4 

       3 e 4 

       5 e 2 

       Total 

     

6,688 3,210 30,90 

Árvores totais com danos 14,790 7,100 6,848 3,287 21,638 10,385 100 

Árvore viva: Dano na copa: (P) pequeno < 1/3; (M) moderado > 1/3; (S) severo – toda copa danificada; Dano no tronco: (L1) leve < 825 cm²; (L2) leve > 825 cm²; (M) 

moderado afetando fuste; (S) dano severo, fuste lascado; e (I) dano irreversível, árvore quebrada. Árvore morta: (1) morte natural – árvore em pé; (2) morte natural – árvore 

caída; (3) árvore morta pela queda de outra; (4) árvore morta com injúrias do manejo; (5) árvore derrubada provavelmente pelo manejo; e (6) árvore abatida ilegalmente. 
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ANEXO 6. Lista de espécies identificadas na UPA 1 da UMF I e III da Flona do Jamari. 

Nome Popular Nome Científico Família 

Abiu 3 Pouteria cf. guianensis Aubl. Sapotaceae 

Abiu goiabão 1,3 Pouteria bilocularis (H. J. P. Winkl.) Baehni Sapotaceae 

Abiurana 1,3 Pouteria sp.* Sapotaceae 

Açaí 1,3 Euterpe precatoria Mart.* Arecaceae 

Acariquara, Acari 1,3 Minquartia guianensis Aubl. Olacaceae 

Algodoeiro 1,3 Huberodendron swietenioides (Gleason) Ducke Malvaceae 

Amapá 1,3 Brosimum rubescens Taub. Moraceae 

Angelim 1,3 Hymenolobium modestum Ducke Fabaceae 

Angelim amargoso 1,3 Vatairea sericea Ducke Fabaceae 

Angelim coco 1 Andira legalis (Vell.) Toledo Fabaceae 

Angelim rajado 1,3 Swartzia recurva Poepp. Fabaceae 

Angelim saia 1,3 Andira parviflora Ducke Fabaceae 

Angelim vermelho 3 Dinizia excelsa Ducke Fabaceae 

Apuí, Braço da morte 3 Ficus nymphaeifolia Mill. Moraceae 

Babaçu 1,3 Orbignya phalerata Mart. Arecaceae 

Bacuri 1,3 Platonia insignis Mart. Clusiaceae 

Bandarra 3 Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke Fabaceae 

Breu 1,3 Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze* Burseraceae 

Breu branco 1 Protium nitidifolium (Cuatrec) Daly Burseraceae 

Breu manga 1,3 Protium nitidifolium (Cuatrec) Daly* Burseraceae 

Breu vermelho 1 Tetragastris altissima (Aubl.) Swart. Burseraceae 

Cacau í1,3 Theobroma speciosum Willd. ex Spreng. Malvavaceae 

Cajuí 1,3 Anacardium parviflorum Ducke Anacardiaceae 

Cambará rosa 1,3 Qualea cf. paraensis Ducke Vochysiaceae 

Carapanaúba 1,3 Aspidosperma nitidum Benth. Apocynaceae 
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Nome Popular Nome Científico Família 

Caroba 3 Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Bignoniaceae 

Castanha da Amazônia 1,3 Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl. Lecythidaceae 

Catuaba1,3 Thyrsodium spruceanum Erythroxylaceae 

Caucho 3 Perebea mollis (Poepp. & Endl.) Huber Moraceae 

Caxeta 1 Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae 

Cedrinho 3 Erisma uncinatum Warm Vochysiaceae 

Cedro 1,3 Cedrela fissilis Vell. Meliaceae 

Cinzeiro, Paricá 1,3 Parkia multijuga Benth.* Fabaceae 

Copaíba1,3 Copaifera multijuga Hayne* Fabaceae 

Cumaru1,3 Dipteryx odorata (Aublet.) Willd. Fabaceae 

Cupiúba 1,3 Goupia glabra Aubl. Goupiaceae 

Cupuí 1,3  Theobroma subincanum Mart. Malvaceae 

Embaúba 1,3 Cecropia latiloba Miq. Urticaceae 

Embaubarana 1,3 Pourouma guianensis Aubl. Urticaceae 

Envira 1,3 Duguetia  spixiana Mart. Annonaceae 

Envira pindaíba 1 Xylopia emarginata Mart. Annonaceae 

Envira preta 1,3 Ephedranthus amazonicus R.E. Fr. Annonaceae  

Escorrega macaco 3 Peltogyne paniculata Benth. Fabaceae 

Família Anonacea 1,3 Annona sp. Annonaceae 

Fava Tucupi 1,3 Parkia multijuga Benth. * Fabaceae 

Faveira 1 Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. Fabaceae 

Freijó 1,3 Cordia goeldiana Huber Boraginaceae 

Garapa 1,3 Apuleia leiocarpa Fabaceae 

Goiaba de anta 3 Bellucia grossularioides (L.) Triana. Melastomataceae 

Guariúba 1,3 Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Moraceae 

Inajá 1 Maximiliana maripa (Aubl.) Drude Arecaceae 

Ingá 1,3 Inga edulis Mart. * Fabaceae 
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Nome Popular Nome Científico Família 

Itaúba 3 Mezilaurus itauba (Meissn.) Taubert ex Mez Lauraceae 

Jequitibá 1,3 Cariniana integrifolia Ducke Lecythidaceae 

Louro 1,3 Ocotea cymbarum Kunth. * Lauraceae 

Louro faia 1,3 Roupala montana Lauraceae 

Louro pimenta 1 Nectandra cuspidata Nees & Mart Lauraceae 

Mandioqueira 3 Laetia procera (Poepp.) Eichler Salicaceae 

Massaranduba 1 Manilkara huberi (Ducke) Standl. Sapotaceae 

Matá-matá 1,3 Eschweilera pseudodecolorans S.A. Mori* Lecythidaceae 

Mirindiba 1 Lafoensia gliptocarpaKoehne Lythraceae 

Muirapiranga 1,3 Brosimum rubescens Taub. Moraceae 

Mulateiro3 Calycophyllum spruceanum Rubiaceae 

Muracatiara 1,3 Astronium Lecointei Ducke* Anacardiaceae 

Pama 1,3 Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. * Moraceae 

Paxiubinha 3 Iriartella stenocarpa Arecaceas 

Pente de macaco 1,3 Apeiba echinata Gaertn. * Malvaceae 

Pindaíba, Pindaíba preta 1,3 Xylopia emarginata Mart. Annonaceae 

Pupuí 3 Theobroma subincanum Mart. Malvaceae 

Quina, Roxinho 1,3 Peltogyne paniculata Benth. * Fabaceae 

Seringueira, Látex 1,3 Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. Euphorbiaceae 

Sucupira amarela 1,3 Bowdichia nitida Spruce ex Benth. Fabaceae 

Sucupira Preta 1,3 Diplotropis rodriguesii H.C. Lima Fabaceae 

Tachi, Tachi Branco 1,3 Bowdichia nitida Spruce ex Benth. * Fabaceae 

Tamboriu 1 Enterolobium  maximum Ducke Fabaceae 

Tauari 3 Cariniana micrantha Ducke Lecythidaceae 

Tento 1,3 Ormosia paraensis Ducke Fabaceae 

Tucumã 1,3 Astrocaryum murumuru Arecaceae 

Uchi, Uxi 1 Endopleura uchi (Huber) Cuatr. Humiriaceae 
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Nome Popular Nome Científico Família 

Ucuúba, Cuúba 1,3 Virola surinamensis (Rol.) Warb.* Myristicaceae 

Ucuúba d'agua 1 Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. Myristicaceae 

Ucuúba preta 1 Virola michelli Heck  Myristicaceae 

Urucum/ Colorau do mato 1 Bixa orellana Bixaceae 

Xixá grande, Chichá 1,3 Sterculia chicha Malvaceae 

* Espécies mais frequentes; 
1
 Espécie encontrada na UMF I; 

3
 Espécie encontrada na UMF III. 

 


