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8 
 

 

RESUMO 

 

As concessões florestais no Brasil se tornaram uma ferramenta muito importante para 

conciliar o crescimento do setor florestal juntamente com a preservação da biodiversidade, 

principalmente na gestão dos recursos em Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

Neste sentido o presente estudo teve como objetivo analisar o estoque madeireiro disponível 

em florestas sob regime de concessão, bem como os critérios utilizados pelo poder concedente 

na nos contratos de concessão. O estudo foi realizado na Unidade de Manejo Florestal III, 

onde foram inventariadas 36 parcelas de 250 x 50 m, em uma área total de 24.145,93 ha, 

seguindo o método de amostragem aleatória simples. Foram mensurados o Diâmetro a Altura 

do Peito (DAP) e a altura comercial dos indivíduos com DAP ≥ 40 cm que apresentassem 

potencial de uso comercial madeireiro e não madeireiro. A partir desses dados foi feita a 

análise da composição florística, estrutura fitossociológica e estrutura paramétrica por classes 

de DAP. Foram encontrados 1.445 indivíduos (32 ind.ha-1) com potencialidade para uso 

comercial, distribuídos em 38 famílias, 92 gêneros e 142 espécies As espécies que 

apresentaram maior Valor de Importância foram: Peltogyne paniculata (Roxinho), 

Bertholletia excelsa (Castanheira) e Protium robustum (Breu) (5,32%; 3,96% e 3,94%, 

respectivamente). Para o Valor de Cobertura, as espécies que mais se destacaram foram: 

Peltogyne paniculata, Protium robustum, Bertholletia excelsa e Dinizia excelsa juntas as 

quais somaram 19,97 % do total de VC, demonstrando importante participação no estoque 

madeireiro da área. Entre as espécies de maior procura pelo mercado madeireiro estão as 

epécies Handroanthus impetiginosa (Ipê-roxo) e Handroanthus incanus (Ipê-amarelo) que se 

encontram entre as espécies que apresentaram menor estoque volumétrico (1,12 e 0,51 m³ ha-1 

respectivamente). Do total de espécies, 19 % (27 espécies) apresentaram densidade igual 

0,022 ind.ha-1 (2,2 ind. para cada 100 ha), não podendo ser exploradas de acordo com a 

legislação vigente. O grupo de uso de espécies que apresentou maior densidade de indivíduos 

foi o grupo 3, o mesmo também apresentou os maiores estoques em área basal e volume (3,29 

m² ha-1 e 39,24 m³ ha-1 respectivamente). O intervalo classe de 40 a 70 cm contempla 81% da 

densidade total, 58% de dominância total de 59% de estoque volumétrico. O maior estoque da 

floresta está nos grupos 3 e 4 que foram os mais representativos. Os estoques de madeira de 

maior procura no mercado ao longo do tempo se reduziram, diminuindo a qualidade da 

floresta e consequentemente a viabilidade econômica dos planos de manejo florestal. 

 

Palavras-Chave: Políticas públicas; manejo florestal sustentável; fitossociologia; estoque. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil está em primeiro lugar na lista dos países mais ricos em biodiversidade 

do mundo, abrigando em seu território mais de 15% de toda a biodiversidade do planeta 

(GANEM 2011).  Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), o 

país possui a maior floresta tropical de todo planeta, a Amazônia, a qual detém de grande 

fonte de recursos naturais, e uma vasta gama de produtos madeireiros e não madeireiros, de 

importante função ambiental por garantir a proteção dos recursos hídricos, do solo e da fauna, 

além de se destacar pela sociobiodiversidade representada pelas comunidades tradicionais que 

sobrevivem dos seus recursos, auxiliando na sua conservação (FAO, 2010; JUNIOR, et. al, 

2013; DIAS, 2014). 

O modo de exploração, utilizado na região desde sua ocupação por povos 

imigrantes atraídos pela oferta de terras férteis e gratuitas, ocasionou um desmatamento 

significativo e crescente (KOHLHEPP, 1992; MARGULIS 2003), o que resultou em grande 

preocupação na comunidade científica e instituições internacionais e nacionais,  

desencadeando vários debates a respeito da perda da biodiversidade e o aumento de impactos 

negativos causados ao meio ambiente, provocando o fortalecimento de políticas púbicas que 

auxiliassem na conservação das florestas (FERREIRA, 2005; DIAS, 2014). 

Desde então, a política e legislação florestal brasileira passaram por diversas 

mudanças com o intuito de conciliar a exploração dos recursos florestais em função do 

desenvolvimento econômico e a conservação da biodiversidade (BECKER, 2001; 

FERREIRA, 2006). Um dos marcos legais desse avanço refere-se a Lei n° 7.735 de Fevereiro 

de 1989 que criou o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), aumentando a perspectiva de garantir a sustentabilidade e a proteção 

do meio ambiente na utilização dos recursos naturais e garantindo a sua qualidade em toda 

extensão territorial brasileira (BRASIL, 1989). 

No entanto, o território nacional por ser muito extenso acarretou superlotação de 

atividades de fiscalização junto ao IBAMA, estes fatores se tornaram intrínsecos para que 

houvesse a necessidade de descentralizar as atividades do órgão (IBAMA, 2017). Diante deste 

cenário, foi sancionada a Lei 11.284 de 02 de março de 2006, sobre a gestão de florestas 

públicas, descentralização da gestão florestal da União para os Estados e Municípios e 

tornando-se um marco regulatório na exploração de produtos e serviços florestais a partir da 

concessão florestal. 

A Floresta Nacional do Jamari localizada em Rondônia foi a primeira experiência 

nacional em termos de concessões florestais. Iniciada em 2008, serve de base para a 
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delegação deste instrumento em outras regiões do país. No entanto, uma das ferramentas mais 

importantes na eleição de uma floresta pública para concessão é o estudo do volume de 

madeira existente na floresta. A partir deste ponto pode-se inferir sobre o potencial produtivo 

e a viabilidade de uma concessão em dada região. 

Diante deste arcabouço o presente trabalho visa elucidar fatos sobre o potencial 

produtivo madeireiro na Unidade de Manejo Florestal III (UMF) na Floresta Nacional do 

Jamari e conflitar com viabilidade do seu uso em programas de concessão florestal, à luz das 

políticas públicas voltadas para as concessões florestais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

Analisar o estoque madeireiro de uma Unidade de Manejo Florestal na Floresta 

Nacional do Jamari e conflitar com a viabilidade do seu uso em programa de concessão 

florestal. 

 

2.2 Específicos  

 

 Analisar a composição florística e estrutura fitossociológica; 

 Avaliar a estrutura paramétrica;  

 Discutir o potencial produtivo da floresta com os principais critérios contratuais das 

concessões florestais. 
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3 COLOCA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Legislação ambiental no Brasil 

 

No Brasil, o histórico predatório de utilização dos recursos naturais iniciou-se 

desde os tempos da colonização, aplicando-se a prática de exploração maçal e agressiva ao 

estoque madeireiro (MAGALHÃES, 2002). Após o ano de 1548 criou-se um regimento 

através de normas e diversos instrumentos legais, com o intuito de preservar os recursos 

naturais no Brasil, o que seria marcado como o início da legislação ambiental no país. Relata-

se que a Coroa Portuguesa demonstrou preocupações com as questões ambientais no território 

brasileiro, com a criação de regimentos que restringia exploração desordenada dos recursos, 

dentre os quais, se destacou a regulamentação do Pau Brasil, promulgado em 12 de dezembro 

de 1605, que limitava o corte da espécie em quantidades que a floresta pudesse ressarcir, onde 

somente pessoas autorizadas eram liberadas para explorar os volumes previamente definidos e 

impostos eram cobrados sobre o volume colhido. Data-se, ainda, que o regimento sancionava 

a pena de morte e confiscação da fazenda de quem desobedecesse, fato que foi acarretado por 

informações advindas de diversas regiões acerca da exploração predatória, que não permitia a 

chance de rebrota da espécie, causando o esgotamento rápido do estoque juntamente com 

desequilíbrios ambientais (MIRANDA, 2004; ARAÚJO, 2011). 

No Ano de 1934 foi promulgado o primeiro Código Florestal Brasileiro, Decreto 

n° 23.793, que dispunha sobre a exploração de florestas públicas, as mesmas enquadradas na 

categoria de Floresta de Rendimento. Criou-se também as Florestas Protetoras, para garantir a 

saúde dos lagos, rios e encostas, o que mais tarde daria início as Áreas de Proteção 

permanente (APP`s). Já em 1967, com a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (IBDF), as Florestas de Rendimento foram classificadas como Florestas Nacionais, 

Estaduais e Municipais. Assim, com a aprovação do segundo Código Florestal Brasileiro, Lei 

n° 4771/65, houve um avanço na política florestal brasileira, a qual tinha como objetivo, 

regulamentar e proteger o uso das formações vegetais. 

Adiante, com o ordenamento da Constituição Federal de 1988, houve uma 

verdadeira evolução histórica dos direitos fundamentais e do meio ambiente. Não obstante, as 

florestas foram consagradas como parte significativa do patrimônio ambiental natural, 

deixando de estar ligadas apenas à importância econômica, a partir da Conferência Mundial 

sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, em 1972 (MMA,2017). Em verdade, a Política 

Nacional do Meio veio subsidiar no aperfeiçoamento de normas estaduais que já estavam em 

vigor e instituir o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Lei n° 6938/81), atribuindo aos 
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Estados, a responsabilidade na execução de normas protetoras ao ambiente, no entanto, existia 

ainda uma lacuna na legislação a respeito das áreas destinadas a conservação, o que 

dificultava o ato de fiscalização das mesmas, devido as dificuldades de gestão diante dos 

órgãos responsáveis por esta delegação. Fato que foi abrandado em 18 de julho de 2000, após 

a realização de diversas audiências públicas em todas as regiões do país e aprovada a Lei n° 

9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) (BRASIL, 

2000). A referida Lei caracteriza as categorias de unidades de conservação (UC´s) nas três 

esferas Federal, Estadual e Municipal, com a finalidade de organizar a administração destas 

áreas e assim obter melhor desempenho também na fiscalização das mesmas (BRASIL, 

2000). 

O SNUC é composto por 12 categorias de Unidades de Conservação (UC´s), 

sendo estas divididas em dois grupos, as unidades de proteção integral e unidades de uso 

sustentável, cujos objetivos se diferenciam em relação à forma de proteção e seus usos 

permitidos.  As Florestas Nacionais (Flonas), enquadradas na categoria de uso sustentável, são 

destinadas ao manejo florestal sustentável (BRASIL, 2000).  

Por conseguinte, o Código Florestal de 1965, por não ter alcançado alguns 

objetivos foi reformulado em 2012, com a aprovação da Lei n° 12.651/12, definindo entre 

outros, as normas gerais sobre a proteção das APP´s, a Reserva Legal, a exploração florestal, 

o controle da origem dos produtos florestais e a prevenção de incêndios florestais (BRASIL, 

2012). 

 

3.2 Política de Concessão  

 

No ano de 1978 surgiu o termo Concessão para Florestas Públicas pela primeira 

vez no Congresso Florestal, em Manaus. Segundo Castro (2008) a proposta foi rapidamente 

esquecida devido à dificuldade da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM) em criar uma nova categoria de Unidade de Conservação e também devido às 

informações equivocadas transmitidas pela mídia na ocasião, em relação à exploração de 

petróleo, que era fato muito discutido na época e a vasta oferta de madeira no arco de 

expansão da Amazônia, na década de 1970.  

Com a delegação da Lei de Gestão de Florestas Públicas (LGFP - Lei 11.284 de 

2006 regulamentada pelo Decreto Nº 6.063 de março de 2007) as concessões passaram a se 

tornar ferramenta indispensável na gestão de florestas públicas, onde a floresta é concedida à 
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pessoa jurídica, em consórcio ou não o direito de praticar manejo florestal sustentável para 

exploração de produtos e serviços, através do edital de licitação, ficando o Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB), o órgão regulador da gestão das florestas públicas e promotor do 

desenvolvimento florestal sustentável. Além disso, a LGFP cria o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal (FNDF) na estrutura do SFB, sendo esse o responsável por gerir 

os recursos provenientes das concessões, fomentar o desenvolvimento de atividades 

sustentáveis de base florestal no Brasil e promover a inovação tecnológica do setor (BRASIL, 

2006a; MMA,2010; SFB, 2016). 

No entanto, para que uma floresta pública possa ser elegível para concessão 

florestal, a mesma deve estar inserida no Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNPF) e 

incluída no Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF), proposto pelo órgão gestor 

responsável. Para garantir a transparência no processo, o PAOF passa por um período de 

consulta pública, para que haja a produção final do documento. Além disso, é verificada a 

existência de PAOFs estaduais fazendo referência aos mesmos (SFB, 2016). Assim o 

processo de concessão ocorre em três fases: a fase de pré-edital, fase de seleção e contratação 

e fase de execução (Figura 01). 

O vencedor da concorrência será o que apresentar a melhor proposta em 

concordância com o disposto na LGFP (Artigo 26), sendo considerada em razão da 

combinação do maior preço e da melhor técnica ofertados(SFB, 2016). 

 

 
Figura 01– Fases do processo de concessão florestal. (Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, 2008). 

Por conseguinte, o início das atividades florestais na unidade de manejo só poderá 

ser efetivado com a aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), documento 

que consta o zoneamento e as normas técnicas que definem a forma de exploração da área, 
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(SFB, 2017; BRASIL, 2006b), seguindo as diretrizes técnicas para elaboração de um PMFS 

descritas na Instrução Normativa nº 05 de 11 de Dezembro de 2006 do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). 

Segundo o SFB (2016), atualmente no Brasil existe seis florestas nacionais sob 

regime de concessão, localizadas nos estados do Pará (Flona do Jacundá, Sacará-Taquera, 

Caxiuanã, Altamira e Crepori) e em Rondônia (Flona do Jamari e Jacundá). No total, até o 

momento, mais de um milhão de hectares estão sob regime de concessão florestal em 

contratos com prazo de vigência de 40 anos, os quais serão manejados por dez empresas. 

 

3.3 Floresta Nacional (Flona) do Jamari 

 

De acordo com o SFB (2016), a Flona do Jamari é uma Unidade de Conservação de 

uso sustentável criada em 25 de setembro de 1984, através do Decreto 90.224, administrada 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Sua área abrange 

os municípios de Porto Velho, Ariquemes, Itapuã do Oeste e Cujubim, no estado de 

Rondônia. A Flona do Jamari teve seu plano de manejo elaborado em 2005, documento que 

define o zoneamento da Unidade de Conservação delimitando uma área total de 225.799,75 

ha.  Destes, 96 mil ha foram destinados ao manejo florestal sustentável, dentre os quais foram 

licitados três lotes denominados Unidades de Manejo Florestal, (UMF I, UMF II e UMF III), 

conforme se apresenta na Figura 02. 
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Figura 02 - Localização das Unidades de Manejo Florestal na Floresta Nacional do Jamari RO. (Fonte: 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB), 2017). 

  

 

A unidade dispõe de um Conselho Consultivo, criado em 11 de abril de 2003, por 

meio da Portaria do IBAMA n°18 de 2003, com função de contribuir com ações voltadas para 

a implantação e implementação do Plano de Manejo da UC, bem como auxiliar na obtenção 

dos objetivos de sua criação. Formado por membros representantes da sociedade civil, do 

setor privado, autarquias e órgãos não governamentais (SFB, 2016). 

Desde o início das operações em 2010, a Flona já produziu cerca de 178 mil m³ de 

madeira, o que gerou para os cofres públicos mais de R$ 9,2 milhões de reais até o ano de 

2016. Os recursos arrecadados são divididos entre o SFB, o ICMbio, o governo do estado de 

Rondônia e os municípios de Cujubim e Itapuã do Oeste (ONU, 2016). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Descrição da área de estudo 

 

O estudo foi realizado na Unidade Manejo Florestal III (UMF III), (Figura 03), 

localizada na Flona do Jamari, no município de Itapuã do Oeste, no estado de Rondônia, entre 

as coordenadas geográficas: 09º00’00” S e 62º44’05” W (MMA/IBAMA, 2005).  

 

 
Figura 03 – Figura ilustrativa da divisão em UPA’s da Unidade de Manejo Florestal III, Flona do 

Jamari, RO. (Fonte: AMATA, 2009). 

 

 

O clima da região, de acordo com classificação de Köppen, é tropical chuvoso 

(Aw) com período de seca bem definido entre os meses de junho a agosto. O período chuvoso 

com precipitação média anual de 1.400 a 2.600 mm ano-1 e precipitação inferior a 20 mm nos 

períodos secos e temperatura média entre 24 a 26 ºC (ALVARES et al., 2013).  

A maior parte do relevo da UMF III (87,7%) é descrito com altitude abaixo de 

150 m e o restante com altitude acima de 150 m. No interior da UMF III são encontrados três 

tipos de solos, distribuídos em duas classes (Latossolos e Argissolos), com predomínio do 

Argissolo Vermelho-Amarelo-Distrófico (AMATA, 2009). 

A vegetação predominante na Flona do Jamari é de Floresta Ombrófila Aberta 

Submontana (AMATA, 2009). 
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4.2 Levantamento dos dados 

 

Em uma área de 24.145,93 ha, ainda não explorada na UMF III, foram marcadas 

de forma aleatória 36 parcelas com forma retangular, medindo 50 x 250 m de extensão 

(12.500 m²), totalizando uma área amostrada de 45 ha. Os dados foram levantados no período 

de janeiro de 2017 e cedidos pela empresa Amata. 

Neste inventário foram coletados dados de altura comercial e DAP (Diâmetro a 

Altura do Peito) de todas as espécies caracterizadas como de uso comercial madeireiro e não 

madeireiro que apresentassem DAP acima de 40 cm. 

A identificação das espécies foi realizada no campo por mateiros especializados e 

conferidos os nomes científicos e famílias no Laboratório de Manejo Florestal da 

Universidade Federal de Rondônia e seus respectivos usos. 

 

4.3 Análise de dados 

 

4.3.1 Composição florística e estrutura fitossociológica 

 

A riqueza de espécies de valor madeireiro foi analisada com base na distribuição 

dos indivíduos em espécies, gêneros e famílias botânicas seguindo a classificação de APG III. 

Para o estudo da estrutura horizontal utilizou-se as variáveis de densidade, 

frequência e dominância, absolutas e relativas, o índice de valor de importância e o índice de 

valor de cobertura (FELFILI e VENTUROLI, 2000; SOUZA e SOARES, 2013). 

A Densidade Absoluta representa o número de indivíduos de cada espécie por 

unidade de área (Equação 1) e a densidade relativa, o valor percentual do número de 

indivíduos de cada espécie por unidade de área (Equação 2). 

 

𝐷𝐴𝑖 =
𝑛𝑖

𝐴
  Equação 1 

 

𝐷𝑅𝑖 =
𝐷𝐴𝑖

𝐷𝑇𝐴
∗ 100 Equação 2 

 

Onde: Onde: Dai: densidade absoluta da i-ésima espécie, em número de indivíduos por hectare, por espécie; ni= 

número de indivíduos amostrados i-ésima espécie; A = área total da amostra em hectare. Ri: densidade relativa 
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(%) da i-ésima espécie; DRi: densidade relativa da i-ésima espécie, em número de indivíduos por hectare, por 

espécie (%); DTA = densidade total, em número de indivíduos por hectare (N.ha-1.) 

 

A Dominância Absoluta (Equação 3) demonstra a influência que cada espécie tem 

sobre a cobertura total da vegetação e a dominância relativa esse valor em percentual 

(Equação 4). 

 

      𝐷𝑜𝐴𝑖 =
𝐺𝑖

𝐴
                    Equação 3  

 

 𝐷𝑜𝑅𝑖 =
𝐷𝑜𝐴𝑖

𝐷𝑜𝑇
∗ 100 Equação 4 

 

Onde: DoAi = dominância absoluta da i-ésima espécie, em m².ha-1; Gi = área basal da da i-ésima espécie, em m²; 

A = área amostrada em hectare; DoR = dominância relativa (%) da i-ésima espécie; DoAi = dominância absoluta 

da i-ésima espécie, em m².ha-1; (%); DoT = dominância total em m2.ha-1.  

 

A Frequência Absoluta (Equação 5) e relativa (Equação 6) expressam a 

uniformidade da distribuição horizontal de cada espécie no terreno, caracterizada pela 

ocorrência destas dentro das unidades amostrais.  

 

            𝐹𝐴𝑖 =
𝑈𝑖

𝑈𝑇
∗ 100                     Equação 5 

 

𝐹𝑅𝑖 =  
𝐹𝐴𝑖

∑ 𝐹𝐴𝑖𝑠
𝑖=1

∗ 100       Equação 6 

 

Onde: FAi = frequência absoluta da i-ésima espécie (%); Ui = número de unidades de amostrais nas quais foram 

encontradas a espécie; Ut = número total de unidades de amostra; FRi = frequência relativa da i-ésima espécie 

(%); Ui = número de unidades de amostras nas quais foram encontradas a espécie; Ut = número total de unidades 

amostrais.  

 

A combinação, em uma única expressão, das estimativas de densidade e 

dominância relativas representam o Valor de Cobertura (VC) (Equação 7). E Quando 

adicionado a frequência relativa nesse Índice, gerou-se Valor de Importância (VI) (Equação 

8). 

                            𝑉𝐶 =
𝐷𝑅𝑖+𝐷𝑜𝑅𝑖

2
                Equação 7 

 



23 
 

𝑉𝐼 =
𝐷𝑅𝑖+𝐷𝑜𝑅𝑖 +𝐹𝑅𝑖

3
 Equação 8 

 

Onde: VC= Valor de Cobertura; DRi: densidade relativa (%) da i-ésima espécie; DoR= dominância relativa (%) 

da i-ésima espécie; VI= Valor de importância; DRi= densidade relativa (%) da i-ésima espécie; FRi= frequência 

relativa da i-ésima espécie; DoR= dominância relativa (%) da i-ésima espécie. 

 

As espécies ainda foram classificadas de acordo com o Grupo de Espécies (GE), 

conforme a classificação proposta pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB) definida na 

Resolução de n° 31 de 2016. Neste sentido, o SFB classificou quatro grupos de espécies, 

sendo estes atualizados periodicamente por meio de resolução. A atualização é feita com base 

em estudo de mercado sobre os produtos florestais madeireiros conforme regulamento do 

órgão em atendimento ao disposto no Art. 49 do Decreto 6.063 de 2007. Assim as espécies 

pertencentes ao grupo 1 são aquelas que possuem maior valor de mercado e os demais grupos 

(2, 3 e 4) seguem em sequência decrescente de valor por m³. 

 

4.3.2 Estrutura paramétrica 

 

Para o estudo da estrutura paramétrica, que define os estoques da floresta foram 

utilizadas as estimativas de densidade absoluta (DA) (Equação 9), dominância absoluta (DoA) 

(Equação 10) e volume por hectare (V) (Equação 11), por classes de DAP (SOUZA e 

SOARES, 2013). Os DAP foram agrupados em classes de frequência com intervalo de 10 cm.  

 

𝐷𝐴𝑙𝑖𝑘𝑙 = ∑ 𝐷𝐴𝑖𝑘𝑙
𝑠
𝑖=1  Equação 9 

 

𝐷𝑜𝐴𝑖𝑘𝑙 = ∑ 𝐺𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑝𝑘
𝑗=1  Equação 10 

 

                                              𝑉𝑖𝑗𝑘𝑙 = ∑ 𝑉𝑖𝑗𝑘𝑙
𝑚
𝑙=1 . 𝑓𝑘       Equação 11 

 

Onde; DAikl= Densidade absoluta da i-ésima espécie na l-ésima classe de diâmetro no k –ésimo nível de 

inclusão; DoAikl = dominância absoluta da i-ésima espécie no k –ésimo nível de inclusão na l-ésima classe de 

diâmetro; VoAikl = Volume por hectare da i-ésima espécie no k –ésimo nível de inclusão na l-ésima classe de 

diâmetro; Vijkl = Volume em m³.ha-1 das árvores amostradas da i-ésima espécie na j- ésima parcela, no k –ésimo 

nível de inclusão na l-ésima classe de diâmetro. 
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Neste trabalho, o volume de cada árvore foi gerado utilizando a área basal 

individual, a altura comercial e o fator de forma f=0,75 conforme estudo de Biazatti, (2016), 

realizado no mesmo local do presente estudo.  

Por último, fez-se uma comparação das informações de produção da floresta a 

partir dos dados obtidos nesses estudos com os dados obtidos do inventário realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) no ano de 1983, que subsidiou o 

processo de criação da Flona e que serviu de base para definir o potencial produtivo da 

floresta orientando o edital de licitação da Unidade de Conservação e o contrato de concessão. 

Neste inventário de 1983 foram lançados de forma aleatória 56 conglomerados de 

1 ha, nos quais avaliou-se nos primeiros 1000 m² todas as arvores com DAP≥25 cm e nos 

1500m² restantes apenas árvores com DAP≥45 cm. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Composição florística e estrutura fitossociológica 

 

Nas 36 parcelas amostradas foram encontrados 1.445 indivíduos (32 ind.ha-1), 

caracterizados para uso comercial, distribuídos em 38 famílias, 92 gêneros e 142 espécies 

(Tabela 01), sendo que destas, 70 estão classificadas para uso madeireiro conforme a 

resolução do SFB n° 31 de 2016. 

 

            Tabela 01- Composição florísticas e parâmetros fitossociológicos das espécies arbóreas de uso                

comercial amostrados na unidade de Manejo III, Flona do Jamari – RO. 

Família Nome Científico Nome Comum DA FA DoA VI  VC GE 

Anacardiaceae 

Anacardium giganteum W. 

Hancock ex Engl. Cajuí 0,07 8,33 0,02 0,24 0,19 4 

Anacardiaceae 

Anacardium parvifolium 

Ducke Caju 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 4 

Anacardiaceae Astronium lecointei Ducke Muiracatiara 0,98 66,67 0,29 2,89 3,00 2 

Annonaceae Guatteria pteropus Benth. Embira Fofa 0,09 11,11 0,02 0,29 0,21 - 

Annonaceae 

Onychopetalum 

amazonicum Embira Caju 0,07 8,33 0,02 0,24 0,19 - 

Annonaceae 

Ruizodendron ovale (Ruiz 

& Pav). Embira 0,02 2,78 0,01 0,09 0,08 - 

Apocynaceae 

Aspidosperma australe M. 

Arg. Pequiá 0,02 2,78 0,01 0,09 0,08 - 

Apocynaceae 

Aspidosperma 

macrocarpon Mart. Peroba Mica 0,04 5,56 0,02 0,17 0,15 2 

Apocynaceae Aspidosperma nitidum Carapanaúba 0,07 8,33 0,03 0,29 0,27 - 

Apocynaceae 

Aspidosperma pyrifolium 

Mart. Peroba 0,02 2,78 0,00 0,07 0,06 - 

Apocynaceae 

Aspidosperma 

sandwithianum Markgr. Peroba Dágua 0,09 11,11 0,02 0,30 0,23 2 

Apocynaceae Aspidosperma sp.1 Amarelinho 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Apocynaceae 

Couma macrocarpa 

Barb.Rodr. Sorva 0,16 16,67 0,05 0,54 0,48 - 

Apocynaceae 

Geissospermum laeve 

(Vell.) Miers Quina Quina 0,11 13,89 0,03 0,40 0,32 - 

Bignoneaceae Anemopaegma sp 1 Catuaba 0,04 5,56 0,02 0,20 0,19 - 

Bignoneaceae Anemopaegma sp 2 Catuaba Amarela 0,09 8,33 0,03 0,29 0,27 - 

Bignoneaceae Anemopaegma sp 3 Catuaba Roxa 0,16 19,44 0,07 0,64 0,57 - 

Bignoneaceae 

Jacaranda copaia (Aubl.) 

D.Don Caroba 0,07 8,33 0,01 0,23 0,18 4 

Bignoneaceae Handroanthus impetiginosa Ipê Roxo 0,09 11,11 0,06 0,44 0,44 1 

Bignoneaceae Handroanthus incanus Ipê Amarelo 0,09 11,11 0,03 0,35 0,30 1 

Boraginaceae Cordia glabrata (Mart.) Loro Preto 0,11 13,89 0,02 0,37 0,27 - 

Boraginaceae Cordia goeldiana Huber Freijó 0,07 8,33 0,02 0,23 0,18 2 

 

Continua... 
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Família Nome Científico Nome Comum DA FA DoA VI  VC GE 

Burseraceae 

Protium robustum (Swart) 

D.M. Porter Breu 1,89 55,56 0,37 3,94 4,81 3 

Burseraceae Tetragastris autissima Breu Vermelho 0,04 2,78 0,01 0,11 0,11 4 

Burseraceae 

Trattinnickia rhoifolia 

Willd. Breu manga 0,11 13,89 0,03 0,39 0,30 3 

Caesalpiniaceae Zollernia paraensis Pracuúba 0,02 2,78 0,01 0,08 0,07 - 

Calophyllaceae Calophyllum brasiliense Guanandi 0,02 2,78 0,01 0,09 0,07 4 

Caryocaraceae Caryocar glabrum Pers. Pequiarana 0,33 30,56 0,13 1,18 1,16 4 

Caryocaraceae 

Caryocar villosum (Aubl.) 

Pers. Pequí 0,16 16,67 0,08 0,65 0,65 4 

Chrysobalanaceae Couepia bracteosa Benth. Pajurá 0,09 8,33 0,01 0,25 0,21 4 

Clusiaceae Clusia nemorosa G. Mey. Apuí 0,02 2,78 0,01 0,08 0,06 - 

Combretaceae 

Terminalia amazonica (J.f. 

G. gmel.) Exell. Mirindiba Preta 0,04 5,56 0,03 0,22 0,22 4 

Combretaceae Terminalia sp. Mirindiba Amarela 0,09 11,11 0,08 0,51 0,54 - 

Euphorbiaceae Hevea brasiliensis Seringueira 0,13 8,33 0,02 0,33 0,33 0 

Fabaceae Andira legalis Angelim Coco 0,07 5,56 0,02 0,21 0,20 3 

Fabaceae Andira trifoliolata Ducke Angelin pedra 0,49 44,44 0,13 1,54 1,43 3 

Fabaceae 

Apuleia leiocarpa (Vogel) 

J.F.Macbr. Garapeira 0,16 19,44 0,07 0,64 0,57 2 

Fabaceae 

Bowdichia nitida Spruce ex 

Benth. Sucupira Amarela 0,13 16,67 0,03 0,46 0,35 2 

Fabaceae 

Cedrelinga cateniformis 

(Ducke) Ducke Cedromara 0,18 16,67 0,14 0,89 1,00 3 

Fabaceae Copaifera multijuga Hayne Copaíba 0,93 66,67 0,21 2,56 2,51 3 

Fabaceae Dialium guianensis Aubl. Jataí Pororoca 0,36 30,56 0,09 1,08 1,01 3 

Fabaceae Dinizia excelsa Ducke Faveira Ferro 0,80 50,00 0,58 3,45 4,17 2 

Fabaceae 

Diplotropis rodriguesii 

H.C. Lima Sucupira Preta 0,22 25,00 0,04 0,70 0,56 3 

Fabaceae 

Dipteryx odorata (Aublet) 

Willd. Cumaru 0,31 36,11 0,10 1,12 0,97 2 

Fabaceae Dpteryx polyphylla Cumarurana 0,04 5,56 0,01 0,16 0,13 3 

Fabaceae 

Enterolobium maximum 

Ducke Tamboril 0,02 2,78 0,01 0,10 0,10 4 

Fabaceae 

Enterolobium 

schomburgkii (Benth.) 

Benth.  Orelha de Macaco 0,29 30,56 0,09 1,02 0,92 4 

Fabaceae 

Enterolobium timbouva 

Mart. Timburi 0,04 5,56 0,04 0,25 0,26 - 

Fabaceae Hippocratea volubilis Fava de arara 0,09 8,33 0,02 0,28 0,26 - 

Fabaceae 

Hymenaea intermedia 

Ducke Jatobazinho 0,18 19,44 0,05 0,60 0,52 2 

Fabaceae Hymenaea parvifolia Huber Jatobá 0,07 8,33 0,02 0,24 0,19 2 

Fabaceae 

Hymenolobium excelsum 

Ducke Angelim 0,09 8,33 0,02 0,26 0,22 3 

Fabaceae Hymenolobium sp. 2 Faveira 0,13 11,11 0,10 0,62 0,70 - 

Fabaceae Inga sp.1 Ingá 0,20 19,44 0,05 0,62 0,54 4 

Fabaceae Inga sp.2 Ingarana 0,02 2,78 0,00 0,07 0,06 

 Fabaceae Iryanthera grandis Ducke Arurá-Vermelho 0,22 27,78 0,06 0,81 0,66 4 

       

             

Continua... 

 

Família Nome Científico Nome Comum DA FA DoA VI  VC GE 
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Fabaceae 

Martiodendron elatum 

(Ducke) Gleason Tamarindo 0,09 11,11 0,02 0,30 0,23 2 

Fabaceae Ormosia sp. Tento 0,18 16,67 0,06 0,61 0,59 - 

Fabaceae Parkia decussata Ducke Fava de tucupi 0,24 19,44 0,05 0,68 0,64 4 

Fabaceae Parkia multijuga Benth Pinho Cuiabano 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 4 

Fabaceae Parkia sp1 Faveira Branca 0,07 8,33 0,03 0,29 0,27 4 

Fabaceae 

Peltogyne paniculata 

Benth. Roxinho 2,24 88,89 0,54 5,32 6,21 3 

Fabaceae Peltogyne venoza Roxão 0,11 13,89 0,03 0,39 0,31 - 

Fabaceae Platymiscium ulei Harms Macacauba 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Fabaceae 

Schizolobium amazonicum 

Huber ex Ducke Parica 0,02 2,78 0,00 0,08 0,06 3 

Fabaceae Schizolobium parahyba Bandarra 0,29 27,78 0,08 0,94 0,86 3 

Fabaceae Sclerolobium sp Taxi 1,38 63,89 0,35 3,47 3,93 4 

Fabaceae 

Stryphnodendron 

pulcherrimum (willd.) Baginha 0,18 19,44 0,03 0,54 0,43 - 

Fabaceae Swartzia acuminata Willd Pitaica 0,11 13,89 0,04 0,42 0,35 - 

Fabaceae Swartzia recurva Poepp. Angelim - Rajado 0,56 41,67 0,17 1,69 1,70 3 

Fabaceae Swartzia sp Anani 0,04 5,56 0,01 0,14 0,10 - 

Fabaceae Tachigali sp. 1 Taxi Vermelho 0,13 13,89 0,03 0,41 0,34 - 

Fabaceae Tachigali sp. 2 Taxi Amarelo 0,67 30,56 0,16 1,64 1,85 

 Fabaceae Tachigali paniculata Taxi Preto 0,49 25,00 0,12 1,24 1,36 4 

Fabaceae 

Vataireopsis Fusca 

(Ducke) Angelim Amargoso 0,24 25,00 0,07 0,82 0,74 4 

Goupiaceae Goupia glabra Aubl. Cupiúba 0,31 33,33 0,10 1,10 0,99 3 

Humiriacaceae 

Duckesia verrucosa 

(Ducke) Cuatrec. Uxi Coroa 0,11 11,11 0,04 0,40 0,38 - 

Humiriacaceae Endopleura sp. 1 Uxi Amarelo 0,04 2,78 0,01 0,11 0,11 - 

Humiriacaceae Endopleura sp. 2 Uxi Liso 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Humiriacaceae 

Endopleura uchi (Huber) 

Cuatr. Uxi 0,11 13,89 0,03 0,40 0,32 4 

Lauraceae 

Aniba canellila (H. B.K) 

MEZ Canela 0,02 2,78 0,01 0,08 0,07 - 

Lauraceae 

Beilschmiedia brasiliensis 

(Kosterm.) Kosterm. Louro 0,22 16,67 0,06 0,64 0,63 - 

Lauraceae 

Mezilaurus itauba (Meisn.) 

Taub. ex Mez. Itaúba 0,18 19,44 0,06 0,64 0,57 2 

Lauraceae Ocotea miriantha Loro Abacate 0,24 19,44 0,05 0,67 0,62 - 

Lecythidaceae 

Bertholletia excelsa Humb. 

& Bonpl. Castanheira 0,76 58,33 0,72 3,96 4,78 0 

Lecythidaceae 

Cariniana micrantha 

Ducke Tauari Vermelho 0,44 41,67 0,33 2,11 2,33 3 

Lecythidaceae Cariniana sp Jequitibá 0,13 11,11 0,05 0,44 0,44 - 

Lecythidaceae Couratari sp. Embirema 0,07 8,33 0,03 0,27 0,24 - 

Lecythidaceae Couratari stellata A. C. Sm. Embireira 0,71 55,56 0,36 2,69 2,93 3 

Lecythidaceae Eschweilera coreacea Mata Mata Branco 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Lecythidaceae Eschweilera odorata Mata Mata Preto 0,09 8,33 0,01 0,25 0,21 - 

       Continua...  

         

         

Família Nome Científico Nome Comum DA FA DoA VI  VC GE 

Lecythidaceae 

Eschweilera 

pseudodecolorans Mata mata 0,60 36,11 0,16 1,64 1,74 - 
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Lecythidaceae Eschweilera sp. Mata Mata Vermelho 0,09 8,33 0,01 0,25 0,20 - 

Malpighiaceae Byrsonima crispa A.Juss Murici 0,16 13,89 0,03 0,45 0,39 - 

Malvaceae Apeiba echinata Gaertn Pente de Macaco 0,80 61,11 0,18 2,25 2,16 - 

Malvaceae 

Huberodendron 

swietenioides Gleason Algodoeiro 0,80 50,00 0,26 2,35 2,54 4 

Malvaceae Pseudobombax sp Embiruçu 0,07 8,33 0,02 0,25 0,20 - 

Malvaceae 

Theobroma subincanum 

Mart  Cupuí 0,13 13,89 0,04 0,46 0,41 - 

Malvaceae Cedrella fissilis  Cedro Rosa 0,13 16,67 0,04 0,49 0,40 1 

Moraceae Bagassa guianensis Aubl. Garrote 0,07 8,33 0,02 0,25 0,21 - 

Moraceae 

Brosimum acutifolium 

Huber Mururé 0,11 13,89 0,03 0,39 0,31 3 

Moraceae Brosimum potabile Ducke Amapá 0,40 30,56 0,10 1,14 1,11 3 

Moraceae Brosimum rubescens Taub. Muirapiranga 0,36 27,78 0,13 1,18 1,21 3 

Moraceae 

Clarisia racemosa Ruíz & 

Pav. Guariúba 0,53 38,89 0,13 1,49 1,46 3 

Moraceae Ficus guarantica Figueira Branca 0,07 8,33 0,01 0,21 0,16 - 

Moraceae Perebea moliis (P.G.) Hub. Pama-Caúcho 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Moraceae Perebea sp.  Caucho 0,20 16,67 0,06 0,64 0,63 4 

Moraceae 

Pseudolmedia laevis (Ruiz 

& Pav.) J. F. Macbr. Pama 0,80 58,33 0,14 2,08 1,96 4 

Myristicaceae Iryanthera tricomis Ucuúba Sangue 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Myristicaceae 

Osteophloeum 

platyspermum (Spruce ex 

A. DC.) Warb. Ucuuba d`agua 0,58 41,67 0,13 1,60 1,57 4 

Myristicaceae Virola michelii Heckel  Ucuúba Preta 0,20 19,44 0,04 0,61 0,53 - 

Myrtaceae Eugenia fusca Jambo 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

NI 1 NI 1 NI 1 0,18 13,89 0,04 0,50 0,47 - 

NI 2 NI 2 Libra 0,02 2,78 0,00 0,08 0,06 - 

NI 3 NI 3 Sumarana 0,04 2,78 0,03 0,19 0,23 - 

NI 4 NI 4 Raxado 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Olaceae 

Minquartia guianensis 

Aubl. Acariquara 0,40 33,33 0,08 1,13 1,03 3 

Olaceae Minquartia sp. 1 Acarí 0,07 8,33 0,02 0,25 0,21 - 

Olaceae Minquartia sp. 2 Acariuba 0,04 2,78 0,01 0,12 0,12 - 

Rosaceae Prunus sellowii Koehene Coração de Negro 0,04 5,56 0,01 0,15 0,11 - 

Rutaceae Esenbeckia leiocarpa  Guarantã 0,40 41,67 0,13 1,40 1,27 - 

Rutaceae Zanthoxylum sp Tamanqueiro 0,11 13,89 0,03 0,40 0,33 - 

Salicaceae 

Laetia procera (Poepp.) 

Eichler Mandioqueiro 0,09 11,11 0,02 0,32 0,25 - 

Sapotaceae Manilkara huberi (Ducke) Maçaranduba 0,02 2,78 0,00 0,08 0,06 3 

Sapotaceae Micropholis sp. Abiurana casca roxa 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Sapotaceae Pouteria guianensis Aubl. Abiu 0,69 36,11 0,17 1,76 1,93 3 

Sapotaceae Pouteria sp. Abiurana casca solta 0,07 5,56 0,02 0,20 0,20 - 

       Continua.... 

 

 

Conclusão. 

Família Nome Científico Nome Comum DA FA DoA VI  VC GE 

Sapotaceae 

Pouteria torta (Mart.) 

Radlk. Abiurana 0,93 61,11 0,25 2,63 2,73 - 

Simaroubaceae Simarouba amara Aubl. Caxeta 0,29 25,00 0,06 0,85 0,78 4 

Sterculiaceae Sterculia parviflora Roxb. Xixá 0,02 2,78 0,00 0,08 0,06 4 
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Sterculiaceae Sterculia sp. Xixa bolão 0,02 2,78 0,00 0,08 0,06 - 

thymelaeaceae Daphnopsis fasciculata Embireira Branca 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Ulmanaceae Celtis sp. Farinha Seca 0,20 22,22 0,06 0,69 0,60 - 

Urticaceae Cecropia sp Embaúba 0,16 16,67 0,03 0,47 0,37 - 

Urticaceae Pourouma bicolor Mart.  Embaubarana 0,04 5,56 0,01 0,15 0,11 - 

Verbenaceae Vitex triflora Vahl. Tarumã 0,02 2,78 0,00 0,07 0,05 - 

Vochysiaceae Erisma cf. bicolor Ducke Cinzeiro 0,31 25,00 0,11 1,03 1,05 - 

Vochysiaceae Erisma fuscum Ducke Cedrilho 0,16 16,67 0,04 0,51 0,43 3 

Vochysiaceae Erisma sp. Cedrilho babão 0,04 5,56 0,01 0,16 0,13 - 

Vochysiaceae Qualea labouriauana Paula Cambara mandioqueiro 0,20 16,67 0,07 0,67 0,67 4 

Vochysiaceae Qualea paraensis Ducke. Cambará-Rosa 0,20 22,22 0,06 0,72 0,63 4 

Vochysiaceae Qualea sp. Cambara bafo de boi 0,04 5,56 0,02 0,17 0,15 - 

Total     32,11 2.514 9,94 100 100   

DA= Densidade Absoluta; FA= Frequência Absoluta; DoA= Dominância Absoluta; VI= Valor de Importância; VC = Valor de 

Cobertura; GE= Grupo de Espécies (Classificado de acordo com resolução do SFB n°31 de 2016). NI =Espécies não 

Identificadas. 

 

 

Do total de espécies observadas, 19 % (27 espécies) apresentaram densidade igual 

0,022 ind.ha-1, que representa 2,2 indivíduos para cada 100 hectare de área manejada (Tabela 

01). Assim, essas espécies não atenderiam o disposto no Art. 4º, parágrafo IV e Alínea C da 

resolução n° 406/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que especifica 

a densidade mínima acima do DMC que uma espécie deve apresentar para ser selecionada no 

plano de manejo. Neste caso, a legislação prevê que sejam mantidas todas as árvores das 

espécies que apresentem abundância de indivíduos igual ou inferior a três árvores a cada 100 

ha de área de efetiva exploração, em cada UT. No entanto, ressalta-se que essas espécies não 

são as que apresentam maior procura pelo mercado madeireiro e estão na sua maioria 

classificadas como pertencentes ao Grupo 3 ou 4 de acordo com a classificação proposta na 

Resolução de n° 31 de 2016/SFB.  

Ainda do total de espécies observadas no levantamento, 15 espécies somaram 

43,14% do total do valor de importância (VI), indicando predomínio de alguns grupos de 

espécies na estrutura da floresta. E ainda, destas, somente 3 tiveram densidade acima de 1 

indivíduo por ha, denotando que os parâmetros dominância e frequência foram os 

responsáveis por elevar o valor de importância e não a densidade que é um parâmetro 

importante para definir o potencial de estoque das espécies na floresta. 

Assim, quando feita a análise dos parâmetros fitossociológicos dessas 15 espécies 

de maior VI, verifica-se que Peltogyne paniculata, Protium robustum, Sclerolobium sp., 

Bertholletia excelsa e Dinizia excelsa foram beneficiadas na estrutura da floresta pelos seus 

valores de densidade e dominância, sendo que as demais espécies tiveram a frequência como 

parâmetro que auxiliou para elevar o VI. Neste sentido, verifica-se o quanto é importante 
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avaliar particularmente o comportamento de cada parâmetro fitossociológico responsável por 

gerar o VI e assim entender o grau de estabilidade das espécies na área, seus aspectos 

ecológicos e potencial de uso, pois a frequência, por ser gerada com base na ocorrência ou 

não das espécies nas parcelas, pode influenciar no VI se em cada parcela aparecer apenas um 

indivíduo. 

Nesse sentido, o Valor de Cobertura (VC) pode ser usado juntamente com o VI 

para entender a estabilidade das espécies na área, demonstrando com maior precisão o seu 

potencial principalmente para uso, pois combina densidade e dominância que são parâmetros 

que expressam estoque da floresta. Nesse caso, as espécies Peltogyne paniculata, Protium 

robustum, Bertholletia excelsa e Dinizia excelsa se destacam por possuírem os maiores 

valores de densidade e grau de ocupação na área, juntas somaram 19,97 % do total de VC, 

demonstrando importante participação no estoque madeireiro da área. 

A Peltogyne paniculata apresentou VC de 6,21 % e está classificada segundo o 

SFB (2016), no grupo de espécies 3, sendo uma das espécies mais utilizadas no plano de 

manejo da UMF III. Sua madeira é apreciada pela beleza de sua coloração e alta durabilidade, 

possui densidade média de 740 kg/m³ e é utilizada na construção pesada e na construção 

naval, recomendada para a produção de tacos, cabos de ferramentas, móveis finos e armários. 

(AMATA, 2013). 

A espécie Protium robustum segunda espécie de maior VC (4,81%) está 

classificada no Grupo de Espécies 3. A madeira da espécie, que apresenta densidade básica de 

510 kg/m³, pode ser destinada a construção leve, fabricação de molduras, acabamentos, 

divisórias, móveis utilitários, compensados, caixa e engradados (AMATA, 2013). No entanto, 

apesar da madeira apresentar características anatômicas propícias para seu uso, a espécie não 

está entre as de maior demanda pelo mercado, seu principal produto tem sido o não 

madeireiro, caracterizada pela produção de gomas e resina, usados na perfumaria e na 

medicina (LIMA; PIRANI, 2005). 

A Bertholletia excelsa (VC de 4,78 %) está inclusa na lista oficial de espécies da flora 

ameaçadas de extinção. Seu corte é proibido de acordo com a portaria n° 443 do MMA de 

2014 e Decreto n° 5.975 de 2006, no entanto, é uma espécie de grande potencial para uso não 

madeireiro, uma vez que a amêndoa proveniente de seus frutos é muito apreciada no mercado 

nacional e internacional. A coleta de seus frutos não é proibida, desde que sejam adotadas 

técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência do indivíduo e a conservação da espécie 

(BRASIL, 2006c). Porém, no caso da concessão da florestal, a exploração dos frutos da 

Bertholletia excelsa não é permitida aos concessionários, por ser de uso exclusivo para a 

subsistência das comunidades locais (Contrato de Licitação n° 01/2008), Na área de 
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concessão essa espécie tem sido explorada pelas comunidades locais em programas 

desenvolvimento local promovidos pela Concessionária. 

Na sequência, a Dinizia excelsa que mostrou-se com VC de 4,17 %, pertencente ao 

Grupo de Espécies 2, trata-se de uma espécie com madeira de alta resistência muito apreciada 

pelo mercado madeireiro. Possui densidade básica de 830 kg/m³ e é indicada para construção 

civil leve e pesada, produção de dormentes, pontes, paredes, carrocerias, vigas, caibros, 

móveis entre outros (AMATA, 2013). Na UMF III, está entre as espécies com maior taxa de 

exploração e maior valor madeireiro (AMATA, 2017 informação pessoal). 

Entre as espécies de maior procura pelo mercado madeireiro estão as espécies 

Handroanthus impetiginosa (Ipê-roxo) e Handroanthus incanus (Ipê-amarelo) classificadas 

no Grupo 1 da lista do SFB as mesmas se encontram entre as espécies que apresentaram 

menor estoque volumétrico em relação ao total de espécies (1,12 e 0,51 m³ ha-1 

respectivamente). 

Comparando-se os dados de composição e estrutura do inventário realizado na 

UMF III com os dados do inventário do IBDF, no ano de 1983, nota-se um aumento no 

número de espécies dita como de valor comercial. Na época, foram registradas 106 espécies 

de valor comercial (DAP ≥25 cm e DAP ≥45,0cm), destas, segundo o SFB, 42 eram 

comercializadas no período de lançamento do Edital de Concessão (SFB,2016 Anexo 6). 

Do grupo de espécies observadas em 1983 com DAP ≥45,0cm, as que 

apresentaram maior densidade foram Peltogyne paniculata (1,697 ind.ha-1), Dinizia excelsa 

(1,579 ind.ha-1), Brosimun sp (Amapá amargoso) (1,482 ind.ha-1), Minquarta guianensis 

(acaricuara) (1,47 ind.ha-1), coincidindo os dados de maior densidade apenas das duas 

primeiras espécies com os dados de 2017. Verificou-se também nessa estrutura que a 

densidade de Peltogyne paniculata aumentou ao longo de 34 anos (2,24 ind.ha-1) e Dinizia 

excelsa apresentou diminuição (0,8 ind.ha-1). 

A estrutura paramétrica gerada a partir dos dados coletados foi caracterizada em 

16 classes de diâmetro que variaram de 40 cm até 200 cm. A densidade total observada na 

área amostrada foi de 32,11 ind.ha-1 os quais ocupam 9, 95 m².ha-1 e possuem volume de 

121,38 m³ ha-1 (Tabela 02). No inventário de 1983, a densidade de espécies de valor 

comercial com DAP ≥45,0 cm foi de 19,709 ind.ha-1 e volume de 82,693 m³ ha-1. O valor de 

2017 se mostrou maior, porém ressalta-se que foram incluídas nessa amostragem indivíduos 

com DAP ≥40,0cm, que pode ter favorecido para elevar as variáveis analisadas. Outro 

aspecto, diz respeito ao número de espécies, em 1983 algumas espécies de uso não madeireiro 

não foram contempladas na análise.  
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Tabela 02 – Estrutura paramétrica dos indivíduos com potencial de uso comercial, da unidade     

de manejo III, na Flona do Jamari-RO. 
Intervalo de Classe (10 cm) DA (ind. ha-1) DoA (G ha-1) V (m³ ha-1) 

40-50 12,80 2,08 21,78 

50-60 8,50 2,06 23,87 

60-70 4,70 1,59 19,43 

70-80 2,60 1,14 14,76 

80-90 1,40 0,80 11,05 

90-100 0,60 0,42 5,68 

100-110 0,69 0,59 8,37 

110-120 0,16 0,16 2,09 

120-130 0,11 0,14 1,86 

130-140 0,29 0,41 5,08 

140-150 0,04 0,07 0,99 

150-160 0,07 0,13 1,86 

160-170 0,04 0,09 1,29 

170-180 0,02 0,05 0,73 

180-190 0,02 0,06 0,81 

190-200 0,04 0,13 1,73 

Total Geral 32,11 9,95 121,38 

DA= Densidade Absoluta; FA= Frequência Absoluta; DoA= Dominância Absoluta; VI= Valor de Importância; 

VC = Valor de Cobertura 
 

 

O intervalo classe de 40 a 70 cm contemplou 81% da densidade total, 58% de 

dominância e 59% de estoque volumétrico. É comum observar o maior estoque da floresta nas 

menores classes de tamanho em florestas nativas, principalmente em termos de densidade, 

demonstrando distribuição em forma de ‘j invertido’ (Figura 04), uma vez que o padrão de 

distribuição dos indivíduos tende a diminuir de forma exponencial a medida que aumenta a 

espessura dos diâmetros. Segundo Souza e Soares (2013) a distribuição em forma de ‘J 

invertido’ é um indicativo da distribuição balanceada do estoque da floresta conforme o 

conceito proposto por Meyer (1993), sendo essa distribuição capaz de assegurar a produção 

contínua no manejo florestal sustentável (BARROS, 1980). Porém, no plano de manejo essa 

distribuição deve ser conhecida com base nos dados do censo florestal, o qual irá descrever o 

real estoque da floresta nas diferentes classes, servindo de base para direcionar as técnicas de 

regulação das taxas de corte de acordo com a capacidade da floresta. 
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Figura 04- Distribuição dos indivíduos com potencial de uso comercial nas respectivas     

classes de frequência da unidade de manejo III, na Flona do Jamari-RO. 

 

 

As classes de diâmetro de maior preferência nos planos de manejo são as de 70 a 

90 cm, onde observou-se densidade de 4,2 ind. ha-1, e volume de 25,8 m³ ha-1 (AMATA, 2017 

informação pessoal). As espécies que mais se destacaram em termos de densidade nas 

referidas classes foram: Dinizia excelsa, Huberodendron swietenioides e  Peltogyne 

paniculata com 0,18; 0,13 e 0,13 ind. ha-1, respectivamente. 

Já se tratando dos valores de volumes encontrados para essas classes de interesse 

as espécies que mais se destacaram foram: Couratari stellata (1,13 m³. ha-1), Dinizia excelsa 

(1,13 m³ ha-1) e Astronium lecointei com 0,86 m³. ha-1. 

Em relação aos estoques por Grupos de Espécies definidas de acordo com a 

Resolução n° 31/SFB, os Grupos 1 e 2 possuem os menores estoques em termos de número de 

indivíduos (1,4 % e 14,1 %, respectivamente) e os Grupos 3 e 4 as maiores taxas de densidade 

(52,1 % e 32,4%, respectivamente) (Figura 05). 
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Figura 05- Porcentagem de densidade de indivíduos por Grupo de Espécies definidos 

pela resolução 031/2016/SFB observadas na Unidade de Manejo Florestal 

III na Flona do Jamari. 

 

Conforme a Figura 06, denota-se que, dentre o total das 16 classes, somente 06 

classes apresentaram indivíduos do Grupo 1 (item A), e essas ainda, pertencente as de menor 

diâmetro (40-90 cm), já para os demais Grupos observa-se que possuem indivíduos 

representantes na maioria das classes existentes. 

 

Figura 06 – Distribuição do Volume e Densidade por hectare, em classes de diâmetro observados para os 

Grupos de Espécies definidos pela resolução 031/2016/SFB (Item A Grupo de Espécies 01; item B 

Grupo de Espécies; item C grupo de Espécies 03; item D Grupo de Espécies 04.) na Unidade de 

Manejo Floresta III da Flona do Jamari-RO.  
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Desse modo, comparando-se os dados obtidos no ano de 2017 para o Grupo 1, 

percebe-se uma redução de 75,18% no estoque desse grupo em relação volume relatado no 

inventário de 1983 (SFB,2016) (Tabelas 03 e 04)  Essa diminuição no volume pode ter sido 

desencadeada pelos processos de exploração ilegal na Unidade de Conservação, uma vez que 

as espécies de maior valor de mercado são as mais visadas na exploração ilegal e essa 

atividades ainda é feita sem planejamento e preocupação com o estoque futuro da floresta. 

 

Tabela 03– Volume por hectare observados para os Grupo de Espécies definidos pela 

resolução 031/2016/SFB na Unidade de Manejo Floresta III em 2017, na Flona 

do Jamari RO. 
Ano de 

levantamento 

Grupo de 

Espécies  

Número de 

Espécies  

Número de 

Árvores N ha-1 

Volume 

Comercial m³ha-1 

% em relação ao 

volume total 

 

1 3 0,31 1,98 2,44 

2017 2 12 3,13 16,62 20,55 

 

3 24 11,62 39,24 48,49 

 

4 28 7,22 23,07 28,52 

  Total 67 22,29 80,91 100 

 

 

Tabela 04- Volume por hectare observado no inventário realizado no ano de 1983, na Flona 

do Jamari RO. 
Ano de 

levantamento 

Grupo de 

Espécies  

Número de 

Espécies  

Número de 

Árvores N ha-1 

Volume 

Comercial m³ha-1 

% em relação ao 

volume total 

 

1 3 0,81 7,83 9,46 

1983 2 7 4,35 16,76 20,27 

 

3 21 9,88 32,91 39,8 

 

4 11 4,68 25,19 30,47 

  Total 42 19,71 82,69 100 

Fonte: SFB,2016 Edital de licitação de concessão florestal, 2007.Anexo 7. 

 

 

Diante disso, percebe-se que o estoque da floresta atualmente teve uma queda em 

termos de qualidade e quantidade, como resposta das atividades pressões nesses ambientes. A 

concessão florestal de certa forma, mostra-se como uma alternativa para reduzir esse impacto 

negativo sobre as Unidades de Conservação de Uso Sustentável, no entanto para que o manejo 

da floresta seja sustentável é importante que seu estoque consiga manter a produção em 

termos de qualidade e quantidade a curto, médio e longo prazo. 

Nos primeiros contratos, o valor pago pelas concessionárias era estipulado por m³ 

de madeira retirada de cada Grupo de Espécie, atualmente, esse valor é tratado de modo 

igualitário em alguns contratos de concessão, como no caso da Flona do Jacundá, também 

localizada em Rondônia, de acordo com o contrato de concessão n° 01/2013, o preço 

contratado pelo produto madeira em tora foi fixado em R$ 57,13 por m³ na UMF I para todos 
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os grupos de espécies.  Já para a Flona do Caxiuanã, na UMF III no estado do Pará, o preço 

foi acordado em R$ 133,22 por m³ para todas as espécies comercias (Contrato de concessão 

n° 03/2016). 

Neste sentido, percebe-se a necessidade de utilizar informações mais atualizadas e 

seguras para se conceder, em licitação, as Unidades de Conservação, assegurando a qualidade 

e proteção dos recursos florestais a longo prazo, evitando assim riscos de rescisões contratuais 

por não cumprimento das obrigações por parte dos concessionários, haja vista que o volume 

madeireiro disponível para ser explorado é a principal ferramenta utilizada no planejamento 

das concessionárias no que tange aos investimentos em infra-estrutura, mão de obra 

contratada e no planejamento e gestão destas empresas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na análise da composição florística foram encontrados 142 espécies com 

potencialidade para uso comercial, distribuídos em 38 famílias e 92 gêneros. 

As espécies Peltogyne paniculata (Roxinho), Bertholletia excelsa (Castanheira) e 

Protium robustum (Breu) Sclerolobium sp., Dinizia excelsa são as mais importantes na 

estrutura da floresta demonstrando importante participação no estoque madeireiro da área. 

As classes de diâmetro compreendida entre 40 a 70 cm contemplam 81% da 

densidade total, 58% de dominância e 59% de estoque volumétrico, representados 

principalmente por espécies do Grupo 3 e 4 conforme classificação do SFB (RESOLUÇÃO 

N° 31/2016). 

As espécies do Grupo 1, que são as de maior valor econômico, apresentaram uma 

redução em 75,18% no estoque floresta nos últimos 34 anos. 

Nos processos de licitação é importante levar em consideração a qualidade e 

quantidade atual do estoque madeireiro da floresta para que as concessões florestais consigam 

atender os seus propósitos. 
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