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RESUMO 

Alterações na legislação brasileira de manejo florestal e seus efeitos na distribuição 

espacial e polinização de espécies madeireiras amazônicas 

Conhecer o comportamento espacial e demográfico e a dinâmica 
genética das espécies madeireiras e manter uma distância entre as 
árvores que permita sua reprodução é essencial para o desenvolvimento 
de procedimentos de manejo que visem a conservação das espécies e 
garantia de estoques futuros de madeira. No entanto, quando uma área é 
explorada para fins madeireiros, as árvores remanescentes podem não 
ficar a uma distância viável a polinização. A legislação brasileira atual 
limita a exploração de espécies com baixa densidade de ocorrência e 
define alguns critérios para a escolha das árvores remanescentes, porém, 
eles levam em consideração apenas o número de indivíduos e não os 
fatores ecológicos e genéticos das espécies além de serem os mesmos 
aplicados a toda Amazônia. O objetivo deste trabalho foi analisar o 
comportamento espacial de três espécies madeireiras, a Manilkara huberi, 
a Hymenaea courbaril e o Handroanthus serratifolius, em quatro áreas de 
estudo na Amazônia brasileira a partir de inventários de empresas 
florestais e verificar a implicação das últimas mudanças ocorridas na 
legislação no processo de polinização dessas espécies. O trabalho foi 
dividido em duas partes. A primeira verificou se essas três espécies 
possuem o mesmo padrão espacial em diferentes regiões da Amazônia e 
discutiu a questão da raridade presente na legislação. Foi calculada a 
densidade e a matriz do vizinho mais próximo para todos os indivíduos 
antes do corte das três espécies em cada área de estudo e as distâncias 
plotadas em um gráfico quantil-quantil. Os resultados mostraram que a 
Manilkara huberi é uma espécie que pode ser encontrada em alta ou 
baixa densidade e em agregados ou não dependendo da região de 
ocorrência, diferente do Handroanthus serratifolius que apresenta uma 
densidade e padrão de distribuição semelhante independente da região 
de ocorrência. A Hymenaea courbaril permeia entre essas duas 
situações. Notou-se uma semelhança na distribuição das espécies entre 
as áreas próximas. A segunda parte analisou as consequências da 
alteração da legislação na distância entre as árvores remanescentes das 
três espécies e verificou se essa distância era viável para o processo de 
polinização. Foi simulado o corte a partir de cenários legislativos, em que 
apenas o diâmetro mínimo de corte (DMC) foi alterado. Os resultados 
mostraram que houve uma diminuição na distância entre árvores. A 
diminuição favoreceu o processo de polinização visto que os 
polinizadores precisam percorrer menores distâncias na busca por 
alimento. A legislação tem tomado um caminho mais conservativo, porém 
há muito o que ser desenvolvido, visto que cada espécie possui sua 
própria ecologia reprodutiva mas são manejadas da mesma forma. 

Palavras-chave: Manejo florestal sustentável; Exploração de impacto reduzido; 
Amazônia; Distância do vizinho mais próximo 
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ABSTRACT 

Changes in Brazilian forest management legislation and their effects on spatial distribution 

and pollination of Amazonian timber species 

The information about the spatial and demographic behavior and the 
genetic dynamic of timber species and maintaining a distance between trees 
that allows their reproduction is essential for the development of management 
procedures to conserve species and guarantee future wood stocks. However, 
when an area is harvested for timber purposes, the remaining trees may not 
stay at a feasible distance for pollination. Current Brazilian legislation limits the 
exploitation of low-density species and defines some criteria for choosing the 
remaining trees. However, they take into account only the number of individuals 
and not the ecology and genetic aspects of the species. Besides, the same 
criteria are applied to the entire Amazon. The aim of this study was to analyze 
the spatial behavior of three timber species, Manilkara huberi, Hymenaea 
courbaril and Handroanthus serratifolius, in four study areas in the Brazilian 
Amazon Forest. Companies inventories were used to verify the implication of 
the latest changes in the Brazilian legislation on the pollination process of these 
species. The study was divided into two parts. The first one verified if these 
three species have the same spatial pattern in different regions of the Amazon 
and discussed the rarity issue in the legislation. The density and the nearest 
neighbor distance matrix were calculated for all individuals before cutting for the 
three species in each study area and the distances were plotted on a quantile-
quantile plot. The results showed that Manilkara huberi can be found in high or 
low density and aggregated or not depending on the region of occurrence. On 
the other hand, other than Handroanthus serratifolius populations present 
similar densities and distribution patterns despite region of occurrence. 
Hymenaea courbaril permeates between these two situations. The distribution 
of this species among nearby areas showed similarity. The second part of this 
work analyzed the consequences of changes in Brazilian forest management 
legislation on the distance between the remaining trees of the three species and 
verified whether this distance was feasible for the pollination process. The 
cutting was simulated based on two legislative scenarios, in which only the 
minimum cut diameter (MCD) was changed. The results showed that there was 
a decrease in the distance between trees due to the increase of the density of 
remaining individuals. The distance decrease favored the pollination process, 
since pollinators need to travel shorter distances searching for food. Brazilian 
forest legislation has taken a more conservative path, but there is still much to 
be developed, since each species has its own reproductive ecology, even so 
are managed the same way. 

Keywords: Sustainable forest management; Reduced impact logging; Amazon; Nearest 
neighbor distance 
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e objeto de estudo de 

diversos pesquisadores devido a sua alta biodiversidade, complexidade e valor, 

tanto econômico quanto ambiental. Existem muitas informações a respeito da flora 

amazônica, porém, não há conhecimento suficiente sobre a distribuição das 

espécies, diversidade, composição e interações interespecíficas (MILLIKEN et al., 

2010). A região sofre diversas pressões que impulsionam o desmatamento. Dentre 

as principais estão o rápido crescimento populacional, a mudança do padrão 

espacial do desmatamento que, devido a construção de novas estradas saiu do arco 

do desmatamento nas fronteiras com os estado do Centro-oeste do país para o 

coração da floresta, incêndios e exploração madeireira e mineração industrial. 

De abril de 2016 a abril de 2017 foram desmatados 138.880 ha e 

degradados 363.600 ha de floresta (FONSECA et al., 2017). A degradação florestal 

é uma mudança nas características da floresta causada por uma perturbação 

antrópica ou natural de forma a afetar negativamente a provisão de bens e serviços 

(FAO, 2011). A exploração madeireira, quando realizada de forma intensiva, é um 

dos causadores da degradação florestal. Por isso, em alguns países, existe um 

legislação específica que define limites para exploração madeireira. No caso do 

Brasil, o grande problema dessa legislação é que ela é aplicada da mesma forma 

em toda a Amazônia, sem considerar as diferentes tipologias florestais existente, e 

as regras servem para todas as espécies, sem levar em consideração a distribuição 

espacial, biologia e ecologia de cada uma. 

O padrão de distribuição da espécie e sua densidade de ocorrência são 

moldados por fatores como clima (ENGELBRECHT et al., 2007), relevo, solos, 

hidrografia (CONDIT et al., 2000), dispersão (JARA-GUERRERO et al., 2015), 

polinização, recrutamento, etc. As árvores mais velhas foram selecionadas por esses 

fatores e se estabeleceram em um arranjo harmônico com o ambiente em que estão 

inseridas. Esse arranjo é estudado no capítulo 1 dessa dissertação em que procura-

se entender se ele é intrínseco a espécie ou se é definido pelo local de ocorrência. 

As árvores estabelecidas e em idade reprodutiva passam as informações 

genéticas, que foram cuidadosamente selecionadas, para as próximas gerações por 

meio do processo de polinização, e assim o capítulo 2 dessa dissertação discute se 
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a legislação brasileira sobre o manejo florestal madeireiro tem contribuído ou não 

para esse processo. 

Portanto, o objetivo geral desse trabalho é analisar o comportamento 

espacial de três espécies madeireiras amazônicas, a Manilkara huberi, a Hymenaea 

courbaril e o Handroanthus serratifolius, em quatro áreas de estudo na Amazônia e 

verificar a implicação das últimas mudanças ocorridas na legislação no processo de 

polinização dessas espécies.  

 

1.1. Procedimentos de manejo florestal madeireiro aplicados nas 

florestas nativas brasileiras 

 

Para facilitar o entendimento da pesquisa faremos uma breve descrição dos 

procedimentos de manejo que são aplicados nas florestas nativas brasileiras. 

A exploração de florestas nativas na Amazônia Legal poderá ser realizado 

mediante a apresentação de alguns documentos aos órgãos ambientais 

responsáveis, cumprimento das legislações federais e estaduais e emissão de 

autorizações. A exploração pode ser feita em florestas públicas ou particulares e por 

detentores individuais, empresariais ou comunitários (comunidades, assentamentos, 

cooperativas e associações de moradores). 

Primeiramente o órgão competente irá analisar a viabilidade jurídica do 

Manejo Florestal Sustentável na área por meio de imagens de satélite e emitirá a 

Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável 

(APAT). Nessa etapa o proponente deverá apresentar o mapa da área total da 

propriedade com as coordenadas dos vértices juntamente com outros documentos 

pessoais e da propriedade. O órgão competente verificará a documentação da 

propriedade e do proponente e, por meio de imagens de satélite, se a propriedade 

está sobreposta a terras indígenas, unidades de conservação e áreas militares e se 

existe cobertura florestal (BRASIL, 2006b). 

Em seguida, o proponente deverá apresentar o Plano de Manejo Florestal 

Sustentável (PMFS), documento técnico que contém as informações ambientais da 

área a ser explorada e as diretrizes e procedimentos para a administração da 

floresta seguindo os princípios do manejo florestal sustentável definido pela lei 

(BRASIL, 2009). No PMFS é apresentado o macrozoneamento de toda a 
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propriedade contendo as Áreas de Preservação Permanente (APPs), a área de 

Reserva Legal (RL), a área destinada a exploração florestal e áreas destinadas a 

outros usos. A área destinada a exploração floresta é chamada de Unidade de 

Manejo Florestal (UMF) e contém subdivisões chamadas de Unidade de Produção 

Anual (UPA). As UPAs são as áreas a serem exploradas em um ano. Uma UMF 

pode conter de uma a várias UPAs, de acordo com o tamanho da propriedade e a 

capacidade operacional do empreendimento (IFT, [s.d.]). O PMFS também deverá 

conter a lista de espécies a serem manejadas, a intensidade de corte e a produção 

anual estimada em metros cúbicos. Essas informações são obtidas por meio de um 

inventário amostral prévio realizado na propriedade. Atualmente, a intensidade de 

corte máxima permitida nos PMFS plenos (que utilizam máquinas) é de 30 m³/ha. 

Após a análise e aprovação do PMFS o proponente deverá apresentar o 

Plano Operacional Anual (POA), documento especificando as atividades a serem 

realizadas em um ano em uma UPA. O POA contém o macrozoneamento da UPA e 

suas subdivisões operacionais, chamadas de Unidade de Trabalho (UT). 

Geralmente, as UTs possuem 100 hectares mas não há uma regra (IFT, [s.d.]). O 

POA deverá conter o inventário 100%, também chamado de censo florestal, das UTs 

da UPA. O censo florestal deverá ser realizado em todas as árvores comerciais ou 

potencialmente comerciais de diâmetro à altura do peito (DAP) 10 cm abaixo do 

diâmetro mínimo de corte (DMC), que é o diâmetro mínimo de uma árvore a partir do 

qual já é permitido seu corte de acordo com a lei. Atualmente, o DMC deverá ser 

definido com base em estudos técnicos porém, como para a maioria das espécies 

essa informação ainda não foi definida, ficou estipulado o DMC de 50 cm (BRASIL, 

2006a). O censo deverá conter a localização das árvores, espécie, DAP, altura e 

qualidade de fuste. Assim como o destino (corte ou remanescente) e outras 

informações que possam ser relevantes como indivíduos porta-sementes, protegidos 

por lei, que contém ninhos, ocos, etc. (IFT, [s.d.]). 

Após a aprovação do POA é emitida a Autorização para Exploração 

(AUTEX), que autoriza a exploração daquela UPA presente no POA e especifica as 

espécies que serão exploradas, número de indivíduos, volume a ser explorado por 

espécie e volume total a ser explorado na UPA. O volume total não pode ser maior 

que a intensidade máxima de corte permitida por lei. 
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2. COMPORTAMENTO ESPACIAL DE TRÊS ESPÉCIES MADEIRAS EM 

QUATRO ÁREAS DE ESTUDO NA AMAZÔNIA 

Resumo 

Conhecer o comportamento espacial das espécies madeireiras é 
fundamental para o desenvolvimento de procedimentos de manejo que 
visem a conservação das espécies e garantia de estoques futuros de 
madeira. A legislação brasileira atual limita a exploração de espécies com 
baixa densidade de ocorrência (raras) e define os mesmos critérios de 
exploração para toda a Amazônia. O objetivo desse capítulo é verificar se 
três espécies madeireiras, a Manilkara huberi, a Hymenaea courbaril e o 
Handroanthus serratifolius, possuem o mesmo padrão espacial em 
diferentes regiões da Amazônia e discutir a questão da raridade presente 
na legislação. Foram utilizados censos florestais de quatro áreas, duas ao 
nordeste e duas a sul e sudoeste da Amazônia. Foi calculada a densidade 
e a matriz do vizinho mais próximo para todas as espécies em cada área 
de estudo e as distâncias plotadas em um gráfico quantil-quantil. Os 
resultados mostraram que a Manilkara huberi é uma espécie que pode ser 
encontrada em alta ou baixa densidade e em agregados ou não 
dependendo da região de ocorrência, diferente do Handroanthus 
serratifolius que apresenta uma densidade e padrão de distribuição 
semelhante independente da região de ocorrência. A Hymenaea courbaril 
permeia entre essas duas situações. Não foi realizada nenhuma análise 
com covariáveis da paisagem, porém, notou-se uma semelhança na 
distribuição das espécies entre as áreas próximas. Portanto, é importante 
que sejam definidos critérios de exploração diferente para cada grupo de 
espécies e locais da Amazônia, visto que existem diferenças na 
distribuição espacial das espécies. 

Palavras-chave: Manejo florestal Sustentável; Amazônia; Distância do vizinho mais 
próximo 

 

Abstract 

The information about the spatial behavior of timber species is 
fundamental for the development of management procedures targeting the 
conservation of species and the guarantee of future wood stocks. Brazilian 
forest legislation limits the exploitation of low-density species and defines 
the same exploitation criteria for the entire Amazon. The aim of this 
chapter is to verify if three woody species, Manilkara huberi, Hymenaea 
courbaril and Handroanthus serratifolius, have the same spatial pattern in 
different amazon regions and discuss the rarity concept in the legislation. 
Forest inventories were analyzed from two areas in the northeast and two 
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areas in the south and southwest of the Brazilian Amazon. The density 
and the nearest neighbor distance matrix were calculated for all species in 
each study area and the distances plotted on a quantil-quantil plot. The 
results showed that Manilkara huberi can be found in high or low density 
and aggregated or not depending on the region of occurrence. On the 
other hand, Handroanthus serratifolius showed low density and same 
distribution pattern independent of the region of occurrence. Hymenaea 
courbaril permeates between these two situations. The effects of 
landscape covariates were not assessed in the distribution patterns, 
however, we noticed a similarity in the species distribution between the 
surrounding areas. Therefore, it is important to create different exploitation 
criteria for each group of species and locations of the Amazon, since there 
are differences in the spatial pattern and species density. 

Keywords: Sustainable forest management; Amazon; Nearest neighbor distance 

 

2.1. Introdução 

Apesar da floresta amazônica ser amplamente estudada as complexas 

interações entre indivíduos ainda não é bem conhecida, dada a sua ampla extensão, 

e grande biodiversidade (MILLIKEN et al., 2010). A Amazônia possui cerca de 

16.000 espécies arbóreas, dessas, 1,4% são hiperdominantes e correspondem a 

50% da abundância total das árvores, enquanto que as 11.000 espécies mais raras 

correspondem a 0,12% da abundância total (TER STEEGE et al., 2013). 

O que limita o sucesso de estabelecimento de uma planta e a torna rara é o 

clima, particularidades do habitat e a competição com outras espécies (GRIGGS, 

1940). Existem diversos conceitos ecológicos de raridade e um bastante utilizado na 

literatura é o de Rabinowitz. (1981, apud BENAYAS et al. 2010), que diz que sete 

das oito combinações de alguns critérios enquadram as espécies como raras. Esses 

critérios são a distribuição geográfica (ampla ou pequena), a especificidade do 

habitat (ampla ou restrita) e o tamanho populacional (abundante em alguns locais e 

esparsa em todos os locais), portanto, as espécies comuns são aquelas que 

combinam ampla distribuição geográfica, ocupação de diferentes tipos de habitat e 

grande tamanho populacional, as demais combinações enquadram as raras. 

Na legislação brasileira sobre o manejo de espécies nativas madeireiras na 

Amazônia, o critério utilizado para definir a raridade de uma espécie e sua forma de 

manejo é a densidade no local onde será realizado a exploração, ou seja, 

considerando os três critérios anteriores, apenas o tamanho populacional é levado 
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em consideração. Quando uma espécie possui menos de 3 indivíduos a cada 100 

hectares por Unidade de Trabalho (UT) ela não pode ser explorada, se outra UT 

apresentar mais que 3 indivíduos a cada 100 ha, poderá ser cortado 10% do total, 

desde que deixado no mínimo 3 indivíduos a cada 100 hectares naquela UT 

(BRASIL, 2007; BRASIL, 2006). Portanto, entender como as espécies se distribuem, 

é essencial para determinar limites de exploração a fim de sua proteção (EBERT; DA 

COSTA; BRONDANI, 2016; SCHULZE et al., 2008a). 

A combinação de diversos fatores como dispersão (JARA-GUERRERO et 

al., 2015), herbivoria, doenças, habitat (CONDIT et al., 2000), sensibilidade a 

alterações climáticas (ENGELBRECHT et al., 2007) e características do solo 

determinam a estrutura espacial em escalas regionais e locais. O efeito do habitat é 

determinante no comportamento espacial das espécies arbóreas e os resultados 

sofrem influência da escala e localização das amostras na paisagem (CHENG et al., 

2014; JARA-GUERRERO et al., 2015). Na maioria das vezes é encontrado uma 

dependência de fatores da paisagem e habitat e uma distribuição agregada em 

pequena escala que se perde quando a escala aumenta (LAN et al., 2012; ZHANG 

et al., 2010). 

Em escalas menores, o tipo de dispersão de sementes e polinização podem 

influenciar a densidade de indivíduos jovens (EBERT; DA COSTA; BRONDANI, 

2016). Em alguns casos, as espécies raras ocorrem de forma mais agregada devido 

a dispersão de sementes (HUBBELL, 1979). A presença ou ausência de herbívoros 

assim como fatores do microclima, como luz e disponibilidade de água, e tipo de 

germinação da semente definem o sucesso das plântulas e sua abundância 

(GRUBB, 1977; GUARIGUATA; A. PINARD, 1998). A competição por recursos como 

água, luz e a morte de outros indivíduos por senescência ou perturbação do habitat 

garante o recrutamento dos indivíduos jovens e define a distribuição das árvores 

adultas (COLLEVATTI et al., 2014; CRAWLEY; ROSS, 1990). 

O objetivo desse capítulo é verificar se as espécies possuem o mesmo 

comportamento espacial nas diferentes regiões da Amazônia e discutir a questão do 

uso da densidade de indivíduos (raridade) como limite de corte na legislação sobre 

Manejo Florestal Madeiro. A hipótese levantada é de que uma mesma espécie não 

apresenta o mesmo comportamento espacial e densidade em diferentes regiões da 

Amazônia brasileira. 
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2.2. Material e Métodos 

2.2.1. Áreas de estudo 

Esse estudo foi realizado na Amazônia Legal em quatro áreas de estudos. 

As áreas A e B localizam-se na Amazônia Central e as áreas C e D no limite da 

Amazônia Ocidental com o Arco do Povoamento Adensado. Essa divisão da 

Amazônia em macrorregiões foi feita de acordo com tendências demográficas, 

alterações no padrão de uso da terra, economia e pressões ao povoamento pelo 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) no Plano Amazônia Sustentável. O plano 

propõe um conjunto de diretrizes visando o desenvolvimento sustentável da 

Amazônia visando valorizar a diversidade sociocultural, ecológica e redução das 

desigualdades sociais (BRASIL, 2008). As áreas A e C, localizam-se no estado no 

Amazonas, a área A a nordeste do estado, próxima a divisa com o estado do Pará e 

a C a sudoeste do estado próxima a divisa com o estado do Acre. A área B localiza-

se ao noroeste do estado do Pará, próxima a divisa com o estado do Amazonas e a 

área D ao norte do estado de Rondônia próxima a divisa com o estado do Amazonas 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa com a localização das áreas de estudo na Amazônia Legal. As áreas A e B se localizam na 
Amazônia Central e as áreas C e D no limite entre a Amazônia Ocidental e o Arco do Povoamento Adensado. 
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A área de estudo A possui aproximadamente 34.854,17 ha e localiza-se 

entre as latitudes 2º33’9”S e 2º46’51”S e entre as longitudes 58º16’24”O e 

58º31’15”O. O clima é o Af (tropical úmido ou superúmido sem estação seca) 

(ALVARES et al., 2014) com precipitações maiores nos meses de fevereiro a maio e 

temperatura média de 27,4ºC (Embrapa, 2003). O solo é o latossolo amarelo e 

abrange áreas de Floresta Ombrófila Densa Submontana com Dossel Emergente e 

Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas com Dossel Emergente (IBGE, 2017). 

A área de estudo B possui aproximadamente 1.047,09 ha e localiza-se entre 

as latitudes 1º34’45”S e 1º37’20”S e entre as longitudes 56º8’55”O e 56º10’58”O. O 

clima é o Am (tropical úmido ou subúmido), mas fica perto da divisa com o clima Af 

(tropical úmido ou superúmido sem estação seca) (ALVARES et al., 2014) com 

precipitações maiores de fevereiro a maio e temperatura média de 25,1ºC (Embrapa, 

2003). O solo é o latossolo amarelo e está em área de Floresta Ombrófila Densa de 

Terras Baixas com Dossel Emergente (IBGE, 2017). 

A área de estudo C possui aproximadamente 11.725,09 ha e localiza-se 

entre as latitudes 8º32’42”S e 8º41’25”S e entre as longitudes 69º9’6”O e 

68º57’46”O. O clima é o Am (tropical úmido ou subúmido) e também está próxima a 

divisa com o clima Af (tropical úmido ou superúmido sem estação seca) (ALVARES 

et al., 2014) com uma estação seca de curta duração (Embrapa, 2017). O solo é o 

podzólico vermelho-amarelo e abrange áreas de Floresta Ombrófila Aberta 

Submontana de Bambus e Floresta Ombrófila Densa Aluvial com Dossel Uniforme 

(IBGE, 2017). 

A área de estudo D possui aproximadamente 1.250,00 ha e localiza-se entre 

as latitudes 8º31’36”S e 8º34’20”S e entre as longitudes 62º53’1”O e 62º51’38”O. O 

clima é o Am (tropical úmido ou subúmido) (ALVARES et al., 2014) com 

precipitações maiores nos meses de dezembro a março e temperatura média de 

25,1ºC (Embrapa, 2003). O solo é o latossolo amarelo e a vegetação é Floresta 

Ombrófila Aberta Submontana com Palmeiras (IBGE, 2017). 

As quatro áreas juntas somam 48.876,35 ha. 

 

2.2.2. Banco de dados 

Os dados utilizados no trabalho foram os pontos de localização das árvores 

fornecidos por empresas florestais que exploram madeira nativa na Amazônia. 
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Como descrito no item 2.2.1., o inventário é requerido por lei e faz parte do processo 

para obtenção da licença de exploração. O inventário foi realizado em todas as 

árvores de DAP (diâmetro a altura do peito) acima de 40 centímetros. A aquisição 

dos pontos foi realizada com modelos de GPS cujo erro é de até 10 metros, porém, 

deve-se considerar que em baixo de copas esse erro pode ser maior podendo 

chegar a 14 metros (VENANCIO; DISPERATI; NEVES, 2010) ou um pouco mais 

dependendo da densidade da copa e tempo de coleta dos dados (NÆSSET, 2001). 

Apesar do erro, esses dados são importantes para o entendimento do 

comportamento espacial das espécies na Amazônia, visto que são realizadas 

amostragens pequenas na maioria dos estudos como, por exemplo, 185 ha em 

Ebert et al. (2016), e 20 ha em Lan et al. (2012). 

 

2.2.3. Espécies estudadas 

As três espécies selecionadas para o trabalho foram a Manilkara huberi 

(Ducke) Standl. (The Plant List, 2010) - massaranduba ou maçaranduba, a 

Hymenaea courbaril L. (The Plant List, 2010) - jatobá e o Handroanthus serratifolius 

(Vahl) S. O. Grose (The Plant List, 2010) - ipê-amarelo. A escolha dessas espécies 

seguiu os seguintes critérios: 

(1) Espécies de interesse econômico 

(2) Espécies que não oferecem confusão quanto a nomenclatura. 

(3) Espécies de famílias distintas. 

(4) Espécies que possuem diferentes graus de abundância. Sendo a 

Manilkara huberi considerada de densidade alta, a Hymenaea courbaril considerada 

de densidade intermediária e o Handroanthus serratifolius de densidade baixa. 

Ainda que o critério 2 tenha sido considerado, deve-se levar em 

consideração que pode haver erros com relação a identificação a nível de espécie, 

apesar da confiabilidade aumentar gradualmente com o DAP, sendo encontrado 

85% de confiabilidade para DAP maior ou igual a 50 cm (GUITET et al., 2014). A 

classificação das espécies de acordo com sua abundância (critério 4) foi realizada 

de acordo com conhecimento de pesquisadores e literatura (Embrapa Amazônia 

Oriental, 2004), porém, embora a disponibilidade de inventários e o avanço nas 

pesquisas tenham respondido algumas questões a respeito da distribuição e 

abundância das espécies, elas são baseadas em modelos e estimativas 
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(MOSCOSO; ALBERNAZ; SALOMÃO, 2013; SCHULZE et al., 2008b; TER STEEGE 

et al., 2013). 

Manilkara huberi (Figura 2) é uma árvore nativa da Amazônia que atinge de 

30 a 50 m de altura e de 1 a 3 m de DAP (LEÃO, 2011). É uma das espécies de 

maior ocorrência na Amazônia (AZEVEDO et al., 2007), principalmente em regiões 

de terra firme de até 700 m de altitude (Embrapa Amazônia Oriental, 2004). É 

considerada uma espécie clímax de dossel com madeira dura e resistente o que 

gera bastante pressão de exploração. Assim como a floração, a produção de frutos 

também é supra-anual e em massa a cada 4 ou 5 anos e os principais animais que 

se alimentam e dispersam as sementes são os primatas (LEÃO, 2011; 

RATIARISON; FORGET, 2011). seus principais polinizadores são moscas dos 

gêneros Ornidia e Eristalis e abelhas nativas de tamanho médio dos gêneros 

Melipona, Trigona, Aparatrigona, Plebeia, Exomalopsis, Augochloropsis, 

Pseudoagochloropsis e Augochlora (MAUÉS, 2007).  

 

 

Figura 2. Partes da Manilkara huberi. A: copa; B: fuste; C: parte de trás da folha que possui uma cor dourada 
que caracteriza a espécie; D: fase feminina da flor; E: fase masculina do flor; F: flor após fertilização; G: fruto 
(Embrapa Amazônia Oriental, 2004). 
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Hymenaea courbaril (Figura 3) é uma espécie hermafrodita de ampla 

distribuição, mas que ocorre de baixa e média densidade (LACERDA; KANASHIRO; 

SEBBENN, 2008b). Ela pode atingir até 45 m de altura e 3 m de DAP, considerada 

uma espécie emergente que ultrapassa o dossel da florestal (SCHULZE, 2003). A 

dispersão de sementes é realizada principalmente por roedores do gênero 

Myoprocta, que conseguem abrir o fruto, consumir a polpa e enterrar as sementes, 

diferente de outros animais que se alimentam do fruto e engolem a semente ou a 

deixam na superfície do solo (ASQUITH et al., 1999). A polinização é feita por 

morcegos nectarívoros (CARNEIRO et al., 2011). 

 

 

Figura 3. Partes da Hymenaea courbaril. A: visão geral; B: fuste; C: frutos; D: sementes; E: frutos; F: folhas 
em detalhe; G: parte da frente folhas; H: flores (SILVA, W., LOPES, A. & BEZERRA, 2011). 

 

O Handroanthus serratifolius (Figura 4) atinge até 50 m de altura e 2 m de 

DAP e também é uma espécie emergente (SCHULZE, 2003). Suas flores são 

tubulares e amarelas e o fruto apresenta uma capsula reta e com protuberâncias 

enrugadas (ALVES et al., 2013). Suas sementes são produzidas anualmente ou 

entre anos, pequenas, dispersas pelo vento e que germinam logo após a chuva, pois 

não é possível serem mantidas em um banco de sementes (SCHULZE, 2003). A 

espécie é amplamente distribuída pela Amazônia ocorrendo em baixa densidade em 
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grande parte da Amazônia mas com densidade relativamente alta no sul e sudoeste 

da Amazônia (SCHULZE et al., 2008a). A polinização do Handroanthus serratifolius 

é realizada por abelhas grandes, como Bombus spp., Xylocopa spp., Centris spp. 

(COLLEVATTI et al., 2014). 

 

Figura 4. Partes do Handroanthus serratifolius. A: visão geral; B: flores; C: fruto; D: fuste; E: madeira; F: 
sementes (LORENZI, 1992). 

 

2.2.4. Cálculo da variável e forma de análise dos resultados 

A matriz da distância do vizinho mais próximo foi calculada em cada área de 

estudo para cada espécie e os resultados plotados em um gráfico quantil-quantil. A 

utilização da medida direta da distância foi escolhida em contrapartida aos métodos 

de análise de padrão espacial de pontos como Rypley e Pair Correlation Function, 

pois os resultados destes últimos são fortemente influenciados pela escala e 

localização de amostragem (GARZON-LOPEZ et al., 2014) e não permitem uma 

comparação entre os cenários, sendo apenas descritivos. A área A foi colocada no 

eixo x como controle por ser a maior área de estudo, e as demais foram plotadas no 

eixo y e comparadas a ela. 

 



26 

2.3. Resultados 

A hipótese de que as espécies não possuem o mesmo comportamento 

espacial nas diferentes áreas de estudo foi confirmada para a Manilkara huberi e 

para a Hymenaea courbaril, já o Handroanthus serratifolius se aproximou de um 

comportamento espacial constante nas quatro áreas de estudo. Como a área A foi 

utilizada como situação controle, os pontos ficaram alinhados em 45 graus (Figura 

5). 

No caso da Manilkara huberi, notaram-se padrões de agregação distintos 

entre as áreas de estudos. A distância entre os vizinhos mais próximos foi maior nas 

áreas C e D, pois os pontos se aproximam do eixo y e menor na área B, pois os 

pontos se aproximam do eixo x. A proporção de indivíduos com vizinhos distantes 

até aproximadamente 25 metros é a mesma nas áreas C e D e a proporção de 

indivíduos com vizinhos distantes até aproximadamente 15 metros é a mesma nas 

áreas A e B. 

O padrão de agregação da Hymenaea courbaril é mais semelhante nas 

quatro áreas de estudo do que o observado na Manilkara huberi, porém nota-se que 

nas áreas A e C as árvores estão mais distantes entre si do que na área B. A 

proporção de indivíduos com vizinhos distantes até 50 metros é a mesma nas três 

áreas de estudos. A partir dessa distância, a área C continua com proporções de 

indivíduos com vizinhos distantes semelhante a área A até 400 metros, mas a área 

B mantém maior quantidade de indivíduos próximos entre si. 

O Handroanthus serratifolius apresentou um padrão de agregação e 

distância do vizinho mais próximo semelhante nas quatro áreas de estudo. A 

proporção de indivíduos com vizinhos distantes até 150 metros é quase a mesma 

nas quatro áreas de estudos, a partir dessa distância, existiu uma variação, porém, 

pequena em relação às outras duas espécies estudadas. 

As distribuições dos pontos de localização das árvores podem ser 

observadas nos mapas da Figura 6. 
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Figura 5. Gráficos quantil-quantil da distribuição das distâncias do vizinho mais próximo das áreas de estudo 
A, B, C e D para a Manilkara huberi, Hymenaea courbaril e Handroanthus serratifolius. 
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Figura 6. Mapa com a distribuição dos indivíduos de cada espécie em cada área de estudo. 
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Apesar da Hymenaea courbaril apresentar comportamentos diferentes nas 

áreas de estudo, essa espécie foi a que variou menos em relação a média e a 

mediana da distância do vizinho mais próximo, 64,97 metros e 49,18 metros, 

respectivamente. A Manilkara huberi foi a espécie que teve maior variação na média 

e na mediana do vizinho mais próximo, 261,84 metros e 180,71 metros, 

respectivamente. O Handroanthus serratifolius teve variação de 93,16 metros na 

média e 84,61 metros na mediana da distância do vizinho mais próximo (Tabela 1). 

Tabela 1. Número total de indivíduos corrigido (N), média da distância do vizinho mais próximo (média) e 
mediana da distância do vizinho mais próximo (mediana) em metros encontradas por espécie nas quatro áreas 
de estudo. 

Áreas de estudo Espécies N média mediana 

A 

Manilkara huberi 18673 41,47 29,02 

Hymenaea courbaril 2331 135,22 98,23 

Handroanthus serratifolius 905 234,56 165,85 

B 

Manilkara huberi 4129 23,67 21,02 

Hymenaea courbaril 391 80,47 74,89 

Handroanthus serratifolius 49 178,45 136,24 

C 

Manilkara huberi 231 285,51 201,73 

Hymenaea courbaril 1094 145,44 124,06 

Handroanthus serratifolius 292 271,60 220,86 

D 

Manilkara huberi 55 174,97 148,97 

Hymenaea courbaril - - - 

Handroanthus serratifolius 94 196,39 163,25 

 

As densidades encontradas também variaram mais para Manilkara huberi e 

Handroanthus serratifolius do que para Hymenaea courbaril. As diferenças entre a 

maior e menor densidade nas áreas de estudo foi de 3,92 ind.ha-1 para Manilkara 

huberi, 0,3 ind.ha-1 para Hymenaea courbaril e 0,06 ind.ha-1 para Handroanthus 

serratifolius (Tabela 2). 

Tabela 2. Resultados das densidades de indivíduos por hectare de cada espécie nas áreas de estudo. 

 Área A Área B Área C Área D 

Manilkara huberi 0,54 3,94 0,02 0,04 

Hymenaea courbaril 0,07 0,37 0,09 - 

Handroanthus serratifolius 0,03 0,05 0,02 0,08 

 

As densidades encontradas próximas às áreas de estudo estão na Tabela 3. 
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Tabela 3. Resultados da densidade de indivíduos das três espécies estudadas em diferentes regiões na 
Amazônia 

Região de 
estudo 

Manilkara huberi Hymenaea courbaril 
Handroanthus 

serratifolius 
Fonte 

Amazônia 
Central 2,4 in.ha-1   (SCHWARTZ et al., 2014) 

Amazônia 
Central 4 ind.ha-1   (ESPÍRITO-SANTO et al., 2005) 

Amazônia 
Central  0,14 - 0,6 ind.ha-1  (SCHULZE et al., 2008b) 

Amazônia 
Ocidental  0,13 - 0,25 in.ha-1  (SCHULZE et al., 2008b) 

Amazônia 
Central   0,2 - 0,4 ind.ha-1 (SCHULZE et al., 2008a) 

Amazônia 
Ocidental   > 0,4 ind.ha-1 (SCHULZE et al., 2008a) 

 

2.4. Discussão 

A Amazônia apresenta diferentes graus de temperatura, precipitação, tipos 

de solos e tipologias florestais ao longo de sua extensão. Apesar de estudos terem 

demonstrado um aumento na temperatura e variação na precipitação ao longo dos 

últimos anos existe uma variação climática gradual indo de locais mais secos a 

sudoeste a mais úmidos a nordeste (ALMEIDA et al., 2017; MALHI; WRIGHT, 2004). 

A Manilkara huberi pode ser uma espécie mais sensível a essas condições 

climáticas que a Hymenaea courbaril e o Handroanthus serratifolius, visto que 

apresentou padrões de distribuição e densidade opostos entre as áreas da 

Amazônia Central (A e B) e as áreas próximas à Amazônia Ocidental (C e D) que se 

localizam em regiões de climas distintos, um mais úmido e um mais seco, 

respectivamente. 

A floresta é fisionomicamente parecida porém, a sua composição, também 

varia de local para local (PIREZ; PRANCE, 1985). As Florestas Ombrófilas Densas 

possuem maior biomassa e ausência de fatores que limitam o crescimento das 

espécies, como ausência ou excesso de água (PIREZ; PRANCE, 1985). O sul da 

bacia amazônica é coberta pela Floresta Ombrófila Aberta, que possui uma 

biomassa menor e árvores mais baixas. É dominada por espécies que ocorrem 

tipicamente em locais mais secos, como a Guadua superba que forma a floresta de 
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bambu, onde está localizada a área C e a Attalea speciosa e Attalea maripa que 

compõe a floresta de palmeiras, onde está a área D (IBGE, 2012). 

Nesse estudo não foi realizada nenhuma análise com covariáveis ambientais 

mas é possível notar visualmente uma preferência da Manilkara huberi por um certo 

tipo de habitat, diferente das outras duas espécies estudadas. Os locais onde estão 

a maior parte dos agregados de alta densidade de Manilkara huberi na área A são 

áreas de Floresta Ombrófila Densa Submontana com Dossel Emergente, que possui 

maior biomassa e localiza-se nas encostas de planaltos ou serras, já a área B é 

coberta inteiramente por Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas com Dossel 

Emergente (Figura 7). 

As áreas C e D são cobertos por Floresta Ombrófila Aberta Submontana, 

menor biomassa e também em encostas de planaltos ou serras (IBGE, 2012). A 

área C possui Floresta Ombrófila Densa mas Aluvial, que é ao longo de rios, onde o 

solo é mais arenoso e com menos nutrientes (Figura 8). 
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Figura 7. Tipologias florestais da área A (três mapas para cada espécie a esquerda) e área B (três mapas 
para cada espécie a direita). Fontes: Projeto RADAMBRASIL (tipologias) e Serviço de observação dos 
controles geodinâmico, hidrológico e biogeoquímico da erosão/alteração e dos transportes de matérias nas 
bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Congo (hidrografia) 
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Figura 8. Tipologias florestais da área C (três mapas para cada espécie a esquerda) e área D (três mapas 
para cada espécie a direita). Fontes: Projeto RADAMBRASIL (tipologias) e Serviço de observação dos 
controles geodinâmico, hidrológico e biogeoquímico da erosão/alteração e dos transportes de matérias nas 
bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Congo (hidrografia) 
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A Hymenaea courbaril é uma espécie mais generalista em relação ao 

habitat, mas parece evitar solos mais arenosos ao longo de cursos d’água 

(GROGAN; SCHULZE, 2012). Nas áreas desse estudo não foi possível notar essa 

repulsão, mas notou-se que ela é melhor distribuída e que o local de maior 

densidade possui um tipo de solo diferente dos demais e é uma floresta aberta. 

Também é importante ressaltar a ausência da Hymenaea courbaril na área D. A 

única espécie desse gênero presente nessa área era a Hymenaea parvifolia. O 

Handroanthus serratifolius também demonstrou ser uma espécie mais generalista 

como a Hymenaea courbaril e as duas são consideradas emergentes de 

crescimento lento e as mudas intolerantes a sombra (MACPHERSON et al., 2012), 

isso pode ser um dos motivos da alta densidade de Hymenaea courbaril na área C 

com predominância de Floresta Ombrófila Aberta. 

A diferença do padrão espacial da Hymenaea courbaril entre as áreas A e B 

pode ser explicado pelo tamanho e localização da amostra. Em um estudo na ilha de 

Barro Colorado no Panamá foi encontrado que quanto maior a amostra maior o 

tamanho e número de agregados, como no caso da área A, são raros e mais 

prováveis de serem selecionados quando a área da amostra é grande (GARZON-

LOPEZ et al., 2014). Esse fato pode ser visto na Figura 9 onde o limite da área de 

estudo B foi rotacionado e posicionado sobre a região de maior densidade de 

árvores da área A. Os pontos ficaram quase que uniformemente distribuídos pela 

área, como na situação real da área B. 
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Figura 9. A: Limite da área de estudo B rotacionado e posicionado sobre a área de estudo A. 

O tamanho e posição de amostra também pode ser um fator que gerou a 

diferença dos padrões nas áreas mais distantes. Na Figura 10, o limite da área de 

estudo D foi rotacionado e posicionado sobre a área A em uma região com menor 

densidade de pontos, ficando semelhante a situação real da área D. 

 

 

Figura 10. Limite da área de estudo D rotacionado e posicionado sobre a área A. 

 

A área C também e não apresentou os grandes agregados da área A, 

apesar da sua grande extensão. O limite dessa área foi rotacionado e posicionado 
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de forma a cobrir completamente a área A (Figura 11). É possível notar que grandes 

agregados foram contemplados e também locais com menor densidade de pontos. 

 

 

Figura 11. Limite da área de estudo C rotacionado e posicionado sobre a área A. 

 

Na escala local, um dos fatores que influenciam o comportamento espacial é 

a dispersão. Espécies com dispersão zoocorica como a Manilkara huberi e a 

Hymenaea courbaril podem apresentar padrões agregados quando o microclima 

permite o estabelecimento das mudas e a falta de competição e seleção o 

crescimento até a idade adulta. A Hymenaea courbaril é bastante dependente da 

dispersão por animais, pois sua semente é envolta por um fruto de casca dura e 

difícil de abrir, a semente dos frutos que caem com a gravidade consegue germinar, 

porém, as mudas ficam deformadas (ASQUITH et al., 1999). Foi observado que os 

roedores carregam os frutos por até no máximo 300 metros da planta-mãe, os 

macacos quebram e se alimentam dos frutos na própria planta-mãe e as aves 

conseguem carregá-las por distâncias mais longas (LACERDA; KANASHIRO; 

SEBBENN, 2008a). Isso pode explicar a presença de alguns agregados e ao mesmo 

tempo uma ampla e uniforme distribuição. A Manilkara huberi não é tão dependente 

dos animais, o sucesso do estabelecimento das sementes depende das 

características intrínsecas da semente ou do habitat (CHAUVET; FEER; FORGET, 

2004; MENDOZA et al., 2015). Além disso, a espécie também é dispersa pela 

gravidade (VINSON et al., 2015a) que causa uma distribuição mais agregada 
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quando há disponibilidade de recursos e ausência de competição, como visto nas 

áreas A e B. 

A dispersão anemocórica promove uma dispersão mais longa e sua eficácia 

é maior quanto a copa apresenta maiores alturas e quando a semente é menor e 

mais leve (HORN; NATHAN; KAPLAN, 2001), sendo essas características 

observadas no Handroanthus serratifolius. Os ventos horizontais na copa iniciam a 

dispersão e os ventos verticais fazem com que as sementes leves subam e 

percorram distâncias mais longas (TACKENBERG et al., 2003) além de 

provavelmente permitir um maior espalhamento das sementes pela área, que 

caracteriza o padrão de distribuição do Handroanthus serratifolius em todas as áreas 

de estudo. 

A legislação brasileira atribui critérios de corte iguais para toda a Amazônia e 

para todas as espécies, sem levar em consideração as diferentes tipologias 

florestais presentes a ecologia de cada espécie, ou grupo de espécies. Além disso, o 

critério de “raridade” presente na lei é baseado na densidade de indivíduos, porém, o 

significado ecológico de raridade não diz respeito apenas a baixa densidade de 

ocorrência de uma espécie. Resumidamente, existem dois tipos de raridades 

ecológicas, as espécies de ampla distribuição regional, mas baixa densidade local e 

as espécies com baixa distribuição regional mas com uma alta densidade local 

(SCHULZE et al., 2008b). A lei deixa de proteger as espécies que se enquadram no 

segundo caso, que podem estar sofrendo a mesma ou até maior pressão e risco de 

extinção que as primeiras. 

A Manilkara huberi é considerada uma espécie de alta densidade 

(AZEVEDO et al., 2008) (Embrapa Amazônia Oriental, 2004), porém, foi visto nesse 

estudo que apesar de nas áreas da Amazônia Central (A e B) ela realmente possuir 

alta densidade, nas áreas próximas à Amazônia Ocidental (C e D) sua densidade foi 

baixa. Em estudos na Amazônia Central foram encontradas altas densidades de 

indivíduos como 2,4 ind.ha-1 (SCHWARTZ et al., 2014) e 4 ind.ha-1 (ESPÍRITO-

SANTO et al., 2005). Porém, não há estudos indicando a densidade dessa espécie 

em outros locais da Amazônia. No sul da Amazônia Ocidental a espécie ocorre em 

baixa densidade e muitas vezes nem atinge o limite de “raridade” presente na 

legislação (0,03 ind.ha-1) e, por sua vez, acaba nem sendo explorada. A espécie 

considerada sua “substituta” pois que ocorre em alta densidade na região e é 
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explorada na mesma intensidade que a Manilkara huberi é explorada no Pará é a 

Peltogyne paniculata1. 

A Hymenaea courbaril é uma espécie considerada de média a baixa 

densidade. Nos estados do Amazonas e Rondônia foram encontradas densidade de 

0,13 e 0,25 ind.ha-1, e no Pará entre 0,14 e 0,6 ind.ha-1 acima dos valores 

encontrados nesse trabalho (SCHULZE et al., 2008b). 

O Handroanthus serratifolius é considerada uma espécie de baixa 

densidade. As áreas A e B estão em locais onde há média densidade de ocorrência, 

entre 0,2 e 0,4 ind.ha-1, as áreas C e D estão em locais onde há densidade alta de 

ocorrência, acima de 0,4 ind.ha-1 (SCHULZE et al., 2008a). Nesse estudo, as 

densidade encontradas ficaram abaixo desses valores. 

 

2.5. Conclusão 

A Manilkara huberi e a Hymenaea courbaril tiveram um comportamento 

espacial diferente e as densidades variaram consideravelmente nas regiões da 

Amazônia estudadas e o Handroanthus serratifolius apresentou um comportamento 

espacial mais constante e as densidades não tiveram grande variação, confirmando 

parcialmente a hipótese inicial deste estudo que previa que as espécies florestais 

não apresentavam o mesmo comportamento espacial e densidades nas diferentes 

regiões da Amazônia Brasileira. Seria muito importante que fosse analisado se todas 

as espécies comerciais possuem essa tendência de comportamento para contribuir 

melhor com o manejo florestal madeireiro. 

O uso de covariáveis climáticas e da paisagem somadas às informações de 

ecologia, biologia e interações entre espécies permitiriam entender melhor a 

diferença no comportamento espacial das espécies estudas, porém, as escalas das 

informações do habitat ainda são grosseiras e as informações da ecologia e biologia 

das espécies escassas. 

As diretrizes e procedimentos do Manejo Florestal Sustentável presentes na 

legislação brasileira têm avançado ao longo dos anos, porém, a lei atual deixa de 

proteger as espécies com baixa distribuição regional mas com uma alta densidade 

local, visto que leva em conta a densidade das espécies na escala local, onde é 

                                                      
1 Reunião ocorrida no dia 4 de novembro de 2015 em São Paulo - SP no escritório de uma concessão 

florestal que possui áreas de Manejo Florestal no estado de Rondônia. 
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realizado o manejo florestal da propriedade e não a densidade regional. A medida 

que estudos sobre a floresta são desenvolvidos a legislação deve ser reformulada. 

Duas sugestões são a criação de diferentes regras de manejo para grupo de 

espécies com características ecológicas semelhantes e a divisão da Amazônia em 

zonas de acordo com suas tipologias florestais. Para cada zona poderia ser 

recomendado diretrizes e procedimentos mais realistas para o manejo nas florestas 

tropicais nativas de forma a respeitar as diferentes características de cada região. 
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3. EXPLORAÇÃO DE IMPACTO REDUZIDO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA 

POLINIZAÇÃO DE ESPÉCIES ARBÓREAS NA AMAZÔNIA 

Resumo 

A manutenção de uma distância entre árvores que permita sua 
reprodução é essencial para a regeneração da floresta e perpetuação das 
espécies. No entanto, quando uma área é explorada para fins 
madeireiros, as árvores remanescentes podem ficar a uma distância 
inviável a polinização. A Legislação Brasileira define alguns critérios para 
a escolha das remanescentes, porém, ela leva em consideração apenas o 
número de indivíduos e não os fatores ecológicos das espécies. Neste 
capítulo foi analisado a consequência da alteração da legislação na 
distância entre as árvores remanescentes de três espécies madeireiras, 
Manilkara huberi, Hymenaea courbaril e Handroanthus serratifolius, e 
verificado se essa distância era viável para o processo de polinização. 
Foram utilizados dois cenários legislativos, em que apenas o diâmetro 
mínimo de corte (DMC) foi alterado, e feitas 100 simulações de corte para 
cada um deles. Os resultados mostraram que houve uma diminuição na 
distância entre árvores devido ao aumento da densidade de indivíduos 
remanescentes. A diminuição favorece o processo de polinização visto 
que os polinizadores precisam percorrer menores distâncias na busca por 
alimento. Os resultados mostraram que a legislação tem tomado um 
caminho mais conservativo, porém, há muito o que ser desenvolvido, visto 
que cada espécie possui sua própria ecologia reprodutiva, mas são 
manejadas como se elas fossem iguais. 

Palavras-chave: Manejo florestal sustentável; Exploração de impacto reduzido; 
Amazônia; Distância do vizinho mais próximo 

 

Abstract 

The maintenance of a distance between trees that allows its 
reproduction is essential for the regeneration of the forest and the 
perpetuation of the species. However, when an area is harvested for 
timber purposes, the remaining trees may not present a feasible distance 
for pollination process. Brazilian forest legislation defines some criteria for 
choosing the remaining trees, but they consider only the number of 
individuals, omitting the ecological factors of the species. In this chapter, 
we analyzed the consequences of the changes in the legislation on the 
nearest neighbor distance between the remaining trees of three timber 
species, Manilkara huberi, Hymenaea courbaril and Handroanthus 
serratifolius, and verified whether this distance was feasible for the 
pollination process. Forest companies inventories were used to simulate 
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the logging scenarios. Two legislative scenarios were simulated modifying 
only the minimum cutting diameter (mcd), and 100 cut simulations were 
made for each one of the scenarios. The results showed a decrease in the 
distance between trees because of the increase remaining individuals 
density. The decrease favored the pollination process since pollinators 
need to travel shorter distances searching for food. The results showed 
that the Brazilian forest legislation has taken a more conservative path, 
however, there is much to be developed, since each species has its own 
reproductive ecology, even so are managed in the same way. 

Keywords: Sustainable forest management; Reduced impact logging; Amazon; Nearest 
neighbor distance 

 

3.1. Introdução 

O manejo florestal madeireiro é uma forma de gestão dos estoques futuros 

de madeira de grande importância econômica nas florestas tropicais e 

especialmente na região da Amazônia brasileira. Em 2013 foram extraídos em torno 

de 12,4 milhões de metros cúbicos de madeira em tora da Amazônia Legal com 

arrecadação de aproximadamente R$ 1.759.008,00 (Serviço Florestal Brasileiro, 

2015). Quando o manejo florestal utiliza práticas corretas, ele é considerado uma 

forma de conter o desmatamento (PUTZ et al., 2012), pois mantém a biodiversidade, 

as funções ecossistêmicas (BICKNELL et al., 2014; EDWARDS et al., 2014) e 

garante maior rentabilidade econômica que as florestas exploradas de forma 

convencional (BARRETO et al., 1998) fazendo com que o valor de mercado da terra 

aumente e a chance de conversão para outro uso do solo diminua (PUTZ et al., 

2012). 

O que há de mais avançado em relação às técnicas de manejo florestal 

madeireiro é o Manejo Florestal com Exploração de Impacto Reduzido (MF-EIR), 

que é a exploração da floresta de forma cuidadosa realizada por profissionais 

treinados a fim de minimizar os impactos causados principalmente no solo e na 

floresta remanescente (PINARD et al., 1995; PUTZ et al., 2008). No Brasil, as 

diretrizes de MF-EIR para as florestas de terra firma na Amazônia foram criadas em 

1999 por meio de uma parceria entre instituições que possuem trabalhos na 

Amazônia (POKORNY et al., 2005). Dentre as diretrizes estão o planejamento das 

estradas considerando uma distância ótima entre elas e a topografia do terreno, 

levantamento detalhado de todas as árvores de interesse comercial, corte de cipós 
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um ano antes da colheita, planejamento dos pátios e ramais de arraste, 

direcionamento da queda das árvores, proteção da floresta remanescente contra 

fogo e tratamentos silviculturais como o plantio de enriquecimento nas clareiras 

(AMARAL et al., 1998; SABOGAL et al., 2000). 

Todas essas ações contribuem para a redução dos danos causados na 

floresta em comparação com a exploração convencional (EC), também chamada de 

predatória, que é a exploração sem esse planejamento, porém, o MF-EIR não 

garante a recuperação do volume total de madeira extraído até a próxima colheita 

(ZARIN et al., 2007). Apesar disso, o MF-EIR gera lucros superiores a EC pois o 

desperdício de madeira é menor devido ao planejamento da colheita (BOLTZ; 

HOLMES; CARTER, 2003). 

Porém, diversos estudos ressaltam que as práticas atuais presentes 

principalmente na legislação dos países tropicais, ainda são fracas em relação a 

manutenção da floresta remanescente. O ciclo de corte é curto e não garante a total 

recuperação do volume de algumas espécies exploradas (SHEARMAN; BRYAN; 

LAURANCE, 2012), o diâmetro mínimo de corte é pequeno causando uma drástica 

redução dos indivíduos em idade reprodutiva (AZEVEDO et al., 2007; CARNEIRO et 

al., 2011; VINSON et al., 2015b) e os critérios de seleção para corte comuns para 

todas as espécies não garantem a regeneração de todas elas (FREITAS; PINARD, 

2008). 

No Brasil, a última atualização federal da legislação sobre o uso 

“sustentável” das áreas com cobertura florestal por meio do manejo florestal 

madeireiro foi em fevereiro de 2015 com a Instrução Normativa (IN) nº1 (BRASIL, 

2015). Ela definiu critérios de corte diferentes para as espécies que são vulneráveis 

a extinção de acordo com a Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção 

(BRASIL, 2014). Essa alteração foi um avanço para o manejo florestal brasileiro, 

visto que é a primeira tentativa de separar as espécies em formas de manejo 

diferentes, de acordo com a pressão que elas tem sofrido. Porém, a maioria das 

espécies exploradas atualmente não faz parte dessa lista e os mesmos critérios 

definidos em 2006 são aplicados a elas. Dentre elas estão três espécies com alto 

valor de mercado, a Manilkara huberi, conhecida popularmente como 

massaranduba, a Hymenaea courbaril, conhecida popularmente como jatobá e o 

Handroanthus serratifolius conhecido popularmente como ipê-amarelo. O 

Handroanthus serratifolius é uma das espécies que mais sofre pressão atualmente e 
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é encontrado em baixa densidade (SCHULZE et al., 2008a, 2008b), a Hymenaea 

courbaril é amplamente distribuída pelo Brasil e encontrada também no Cerrado 

(LACERDA; KANASHIRO; SEBBENN, 2008b) e a Manilkara huberi ocorre em locais 

de terra firme na Amazônia e às vezes é confundida e agrupada com outras 

espécies do gênero, no entanto, é a espécie do gênero que atinge maiores DAPs 

(diâmetro a altura do peito) e, portanto, a mais explorada (Embrapa Amazônia 

Oriental, 2004). 

A alteração dos critérios de corte de espécies modifica a disponibilidade das 

árvores aptas a colheita (FREITAS; PINARD, 2008) e influencia os resultados 

econômicos, ecológicos e silviculturais do manejo (THOMPSON; YARED, 1999). A 

remoção de árvores pode alterar a distância entre os indivíduos e o padrão de 

distribuição espacial, que é resultado de diversos processos ecológicos relacionados 

a dispersão e recrutamento (JARA-GUERRERO et al., 2015). Esse padrão define o 

modo com que uma espécie usa os recursos e o modo que ela é utilizada como 

recurso por outras espécies (CONDIT et al., 2000), como no processo de 

polinização. 

No caso das abelhas, quando as árvores estão próximas, existe uma 

tendência a moverem-se entre árvores vizinhas e, quando isoladas, as abelhas 

ficam na mesma árvore até o carregamento máximo de pólen e retornam ao ninho 

(GHAZOUL; MCLEISH, 2001). O raio de voo dos polinizadores depende de fatores 

fisiológicos e morfológicos e de fatores externos, como barreiras na paisagem, 

portanto, os recursos que estejam fora desse raio não estão disponíveis a eles 

(ZURBUCHEN et al., 2010). Fatores relacionados às plantas também influenciam o 

processo de polinização. Quando a floração é supra-anual ou existe floradas mais 

intensas intercaladas por outras mais escassas, ocorre variação do número de 

polinizadores e até alteração do tipo de polinizador predominante entre os anos 

(KENTA et al., 2004).  

A dispersão do pólen realizada pelos polinizadores faz parte do fluxo gênico, 

que é o movimento de genes dentro e entre as populações (FENSTER, 1991), 

portanto, a colheita pode causar um impacto negativo na diversidade genética das 

populações, no sistema de reprodução, como o aumento de autofecundação, e 

alterações dos padrões de dispersão de pólen (CARNEIRO et al., 2011), por reduzir 

o número de árvores em fase reprodutiva e diminuir a distância entre elas. Neste 

último caso, há um aumento da heterogeneidade do conjunto de pólen após a 
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colheita. Resultados de estudos do sistema de reprodução baseados em 

marcadores genéticos são contrastantes neste aspecto. Alguns estudos indicam o 

aumento do número de árvores doadoras de pólen (ARRUDA et al., 2015; VINSON 

et al., 2015b) e outros a redução juntamente com o aumento de cruzamentos 

correlacionados, pois os polinizadores necessitam percorrer maiores distâncias para 

encontrar alimento e trazem pólen de doadores diferentes (DEGEN; SEBBENN, 

2014). Portanto, uma distância entre árvores viável a polinização é importante para 

manutenção da diversidade genética das novas gerações das populações e 

manutenção da riqueza de espécies de polinizadores. 

O objetivo desse estudo foi discutir se as alterações ocorridas na legislação 

brasileira têm ocasionado menos efeito no processo de polinização das espécies. As 

hipóteses levantadas são: 

(1) Com o aumento de 5 centímetros no DMC (diâmetro mínimo de corte) 

devido a alteração da legislação, a distância entre os indivíduos 

remanescentes das espécies Manilkara huberi, Hymenaea courbaril e 

Handroanthus serratifolius foi reduzida. 

(2) Essa alteração da legislação causou menos efeito no processo de 

polinização entre os indivíduos devido à redução da distância percorrida 

pelos polinizadores em busca de alimento. 

 

3.2. Material e Métodos 

3.2.1. Áreas de estudo 

O presente estudo foi realizado na Amazônia Legal em quatro áreas de 

exploração de madeira nativa, localizadas nos estados do Amazonas, Pará e 

Rondônia (Figura 1, no capítulo 1). As áreas de estudo A e C pertencem a duas 

empresas particulares certificadas e as áreas B e D pertencem a duas concessões 

florestais. 

A área de estudo A possui aproximadamente 34.854,17 ha e localiza-se 

entre os municípios de Itapiranga - AM e Silves - AM. Ela está dividida em quatro 

UPAs (Unidade de Produção Anual) com um total de 297 UTs (Unidade de Trabalho) 

de 117,4 ha em média. A área de estudo B possui aproximadamente 1.047,09 ha e 

localiza-se no município de Oriximiná - PA. A área possui uma UPA com 5 UTs de 
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209,6 ha em média. A área de estudo C possui aproximadamente 11.725,09 ha e 

localiza-se nos municípios de Pauini - AM e Boca do Acre - AM. A área possui 

quatro UPAs com 97 UTs de 121 ha em média. A área de estudo D possui 

aproximadamente 1.250,00 ha e localiza-se no município de Candeias do Jamari - 

RO. A área possui uma UPA com 10 UTs de 125,00 ha em média. 

Os detalhes dos procedimentos de manejo florestal foram citados no item 

1.1. da introdução geral. 

 

3.2.2. Base de dados 

Os dados utilizados no trabalho foram os censos (inventário de todas as 

árvores comerciais de DAP acima de 40 cm) de empresas privadas e concessões 

florestais localizadas nas áreas de estudo citadas. 

O contato com a empresa da área de estudo A foi realizado por e-mail e foi 

fornecido o inventário georreferenciado de todas as árvores das três espécies alvo 

do estudo de nove UPAs, porém, optou-se por utilizar os inventários de quatro UPAs 

das nove fornecidas, pois elas estavam em uma área continua. O contato com a 

concessão florestal da área B também foi realizado por e-mail e ela forneceu o 

inventário de todas as árvores de uma UPA. A empresa utiliza o GPS GPSmap 64s 

da Garmin para a coleta de dados que de acordo com o manual técnico possui erro 

de 3,65 metros. O contato com a empresa da área C também foi realizado por e-mail 

e foi fornecido o inventário georrefenciado de todas as árvores de quatro UPAs. A 

empresa utilizou receptores GPS Trimble Série Juno modelo Juno 5 que, de acordo 

com o manual técnico, possui erro menor que 1 metro. A concessão florestal da área 

D é uma cooperativa e seus dados são públicos. Eles foram obtidos na página do 

Sistema Florestal Brasileiro (Serviço Florestal Brasileiro, 2016) em 19 de dezembro 

de 2016. O inventário obtido possui todas as árvores georrefenciadas de uma UPA. 

De acordo com o Plano de Manejo Florestal obtido no site, a concessão utiliza o 

GPS Garmin modelos 60CSx, 76CSx, 78S ou equivalente. De acordo com o manual 

técnico, esses modelos possuem um erro de 10 metros. 

Os inventários fornecidos possuíam as coordenadas X e Y das árvores, o 

DAP, altura, volume, qualidade de fuste e destino e/ou data de abate das árvores 

que são, em sua maioria, as informações exigidas pela legislação florestal brasileira. 

É importante ressaltar que a informação contida no manual técnico do GPS sobre 
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sua acurácia é em condições de céu limpo e espaços abertos. O erro pode ser maior 

em condições de cobertura de copa. Até um tempo atrás, o erro considerado era de 

até 30 metros, mas com o aumento do número de satélites disponíveis, melhoria dos 

aparelhos GPS e treinamento dos trabalhadores no campo tem-se encontrado erros 

de até 10 metros (NÆSSET, 2001; VENANCIO; DISPERATI; NEVES, 2010). 

 

3.2.3. Espécies estudadas 

As espécies estudadas foram a Manilkara huberi (Ducke) Standl. (The Plant 

List, 2010) – massaranduba ou maçaranduba, a Hymenaea courbaril L. (The Plant 

List, 2010) – jatobá e o Handroanthus serratifolius (Vahl) S. O. Grose (The Plant List, 

2010)– ipê-amarelo, seguindo os mesmos critérios de escolha do item 1.2.3. capítulo 

1. Elas estão entre as espécies madeireiras mais exploradas por estarem na classe 

de valor mais alto de acordo os Editais de Concessões Florestais do Serviço 

Florestal Brasileiro (Serviço Florestal Brasileiro, 2009). As espécies do gênero 

Handroanthus (ipês) são inclusive consideradas como o novo mogno devido à alta 

qualidade da madeira e alto valor no mercado, acima das demais espécies 

(SCHULZE et al., 2008a). Nenhuma dessas espécies está na Lista Oficial de 

Espécies Ameaçadas de Extinção (BRASIL, 2014) oficializada pelo Ministério do 

Meio Ambiente (MMA), porém essa lista conta com 2.113, espécies enquanto que a 

lista elaborada pelo Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora) 

(MARTINELLI; MORAES, 2013), a qual o MMA se baseou, conta com 2953. Dentre 

as espécies que não foram contempladas nas duas listas está o Handroanthus 

serratifolius e o Handroanthus impetiginosus, mesmo alvo de estudos que as 

consideram em perigo pela atividade madeireira e falta de proteção pela legislação 

devido à baixa densidade de ocorrência, apesar de ampla distribuição (SCHULZE et 

al., 2008a, 2008b). Portanto, os critérios de corte lançados pela IN de 2015 (BRASIL, 

2015) para as espécies vulneráveis de extinção não são aplicados em nenhuma das 

três espécies estudadas, visto que elas não fazem parte da Lista Oficial de Espécies 

Ameaçadas de Extinção divulgada pelo MMA, pela Portaria nº443 (BRASIL, 2014). 

Na Floresta Nacional do Tapajós foi encontrado floração na Manilkara huberi 

nos meses de maio a setembro e frutificação de julho a março com frequência de 3 a 

4 anos (LEÃO, 2011). Em estudo baseados em marcadores genéticos foi encontrada 

uma distância de dispersão de pólen de 47 m (AZEVEDO et al., 2007) e o DAP 
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mínimo de idade reprodutiva de 40 cm (VINSON et al., 2015) para essa espécie. Ela 

possui flores hermafroditas e seus principais polinizadores são moscas dos gêneros 

Ornidia e Eristalis e abelhas nativas de tamanho médio dos gêneros Melipona, 

Trigona, Aparatrigona, Plebeia, Exomalopsis, Augochloropsis, Pseudoagochloropsis 

e Augochlora (MAUÉS, 2007). As principais espécies desses gêneros que foram 

encontradas na Amazônia brasileira são Melipona seminigra, Melipona flavolineata, 

Trigona recursa, Plebeia mínima, Exomalopsis analis, Augochloropsis callichroa, 

todas abelhas pequenas sem ferrão e Ornidia obesa, uma mosca (GBIF, 2017). 

A floração da Hymenaea courbaril inicia-se com um DAP de 

aproximadamente 49 cm, quando a copa atinge o dossel da floresta e consegue 

receber luz (CARNEIRO et al., 2011). A distância de dispersão de pólen foi estimada 

entre 115 a 363 m, em populações com densidades de 0,23 e 0,023 ind.ha-1, com 

base no modelo TwoGener (LACERDA et al., 2008) e de 0 a 2294 m, com média 

898 m, com base em análise de paternidade (CARNEIRO et al., 2011). Suas flores 

são hermafroditas e a polinização é feita por morcegos nectarívoros (CARNEIRO et 

al., 2011). As espécie de morcegos nectarívoros com ocorrência na Amazônia são 

Choeroniscus minor, Glossophaga soricina, Lionycteris spurelli, Lonchophylla 

thomasi, Choeroniscus godmani, Lichonycteris obscura (CASTRO-ARELLANO et al., 

2007; PETERS; MALCOLM; ZIMMERMAN, 2006) 

A polinização do Handroanthus serratifolius é realizada por abelhas grandes, 

como Bombus spp., Xylocopa spp., Centris spp. (COLLEVATTI et al., 2014). 

Também foram encontradas abelhas do gênero Euglossa sp. e as espécies Eulaema 

negrita e Exomalopsis fulvofasciata em árvores localizadas no estado de Minas 

Gerais (ALVES et al., 2013). As espécie dos gênero Bombus, Xylocopa, Centris e 

Euglossa que foram registradas maior ocorrência na Amazônia são a Bombus 

transversalis, Xylocopa frontalis, Centris mocsary, abelhas grandes conhecidas 

popularmente como Mamangava e Euglossa chalybeata, abelhas de coloração 

metalizada (GBIF, 2017). A espécie mais estudada é a Xylocopa frontalis, porém, os 

artigos sobre voo não tratam sobre a distância percorrida pelo inseto 

(BERNARDINO; GAGLIANONE, 2013; MARCHI; MELO; MELO, 2010). Ainda não 

foram realizados estudos sobre a distância do fluxo de pólen. 

 

 



55 

 

3.2.4. Simulação dos cenários de corte e forma de análise dos resultados 

Foram aplicados dois cenários de corte (C80 e C06), nos inventários de 

cada área de estudo e para cada espécie separadamente. Os cenários foram 

baseados na legislação federal, especificamente nos critérios de seleção de árvores 

para corte ou remanescentes (Tabela 4). 

O cenário C80 contemplou o que era exigido no ano de 1980 até o ano de 

2006. De acordo com a IN nº 1 de 11 de abril de 1980 (BRASIL, 1980), o DMC era 

de 45 centímetros (parágrafo 1º do Capítulo IX) e de acordo com a Portaria nº48 de 

10 de julho de 1995 (BRASIL, 1995) deveriam ser deixados 10% dos indivíduos 

acima de 45 centímetros de DAP como “porta-sementes” (item 4.4.5. do Anexo 1). O 

cenário C06 contemplou o que era exigido no ano de 2006 até os dias atuais. A IN nº 

5 de 11 de dezembro de 2006 (BRASIL, 2006) aumentou o DMC para 50 

centímetros (Artigo 7º parágrafo 2º) e a manutenção de 10% das árvores que 

atendam os critérios de corte foi mantida (item I do Artigo 8º), porém essas árvores 

deixaram de ser denominadas “porta-sementes”. Nessa mesma IN foi determinado 

um número limite de árvores a serem deixadas no campo, chamado comumente de 

“raridade”. Esse índice de raridade é de 3 indivíduos a cada 100 hectares por UT. 

Sendo que “por UT” foi acrescentado em 27 de junho do ano seguinte pela IN nº 2 

(BRASIL, 2007) que alterou os itens I e II do parágrafo 8º da IN nº 5 de 2006. 

O único critério alterado de um cenário simulado para o outro foi o DMC que 

passou de 45 cm (BRASIL, 1980) para 50 cm (BRASIL, 2006). A porcentagem de 

manutenção de árvores no campo se manteve em 10% e a raridade como 3 

indivíduos a cada 100 ha por UT. Apesar da raridade ser implementada apenas em 

2006 (BRASIL, 2006) optou-se por mantê-la no cenário anterior a 2006 para verificar 

a implicação do aumento de 5 centímetros no DMC na distância entre os indivíduos. 

Tabela 4. Critérios utilizados nos cenários de corte simulados e a legislação que definiu cada um deles. 

 
  
  

Cenários 

C80 C06 

Critério Legislação Critério Legislação 

DMC 45 cm  IN nº 1 de 1980 50 cm  IN nº 5 de 2006 

Intensidade de corte  90% PO nº 48 de 1995 90% IN nº 5 de 2006 

Raridade 3 ind.100ha-1.UT-1 - 3 ind.100ha-1.UT-1 IN nº 2 de 2007 
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Os cenários de corte baseados na legislação foram simulados no software R 

(R Core Team, 2016). Primeiramente os critérios de seleção (DMC, intensidade de 

corte e raridade) foram aplicados e verificado a quantidade de árvores que poderiam 

ser cortadas. Posteriormente foi feito o planejamento da exploração por UT para nos 

dois cenários, sendo a primeira situação com foco na produção de madeira e não na 

produtividade, portanto, as árvores com maiores DAP e melhores qualidades de 

fuste foram selecionadas para corte, independentemente da localização espacial, 

estradas, capacidade das máquinas, etc. Essa foi a primeira simulação. Na segunda 

situação as árvores foram selecionadas para corte aleatoriamente para considerar 

as diversas possibilidades de escolha. Essa segunda situação foi repetida 99 vezes. 

Em todas as simulações foi estipulado o volume máximo de exploração de 30m³.ha-

1, vigente em todos os anos. 

A distância do vizinho mais próximo foi a variável utilizada para o teste das 

hipóteses. Para verificar se a alteração da legislação afetou a distância entre os 

indivíduos (hipótese 1) foi calculada a mediana da distância dos vizinhos mais 

próximos para cada uma das 100 simulações, por espécie e por área de estudo 

(Figura 12). Foi utilizado teste t e teste de Wilcoxon dependendo da distribuição dos 

resultados das simulações. Sobre o uso da mediana, em termos estatísticos foi 

avaliada a distribuição dos dados da distância do vizinho mais próximo no controle e 

houve uma distribuição não paramétrica. 
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Figura 12. .Fluxograma da metodologia utilizada nas simulação dos cenários de corte. DVP = Distância do 
Vizinho mais Próximo. 
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Para verificar se a alteração da legislação favoreceu o processo de 

polinização das espécies (hipótese 2) foi utilizada análise gráfica plotando a 

distância de dispersão do pólen e/ou a distância de voo do polinizador, e 

comparando esses valores com os resultados obtidos nas simulações. 

A distância de voo dos polinizadores e a de dispersão do pólen foram 

obtidas em artigos científicos publicados que serão detalhados a frente. Os estudos 

sobre polinização das espécies arbóreas amazônicas são poucos, pois há uma 

dificuldade em alcançar a copa das árvores que podem chegar até 50 metros nas 

espécies emergentes (MAUÉS, 2007). O que é conhecido até o momento, são os 

gêneros dos animais que visitam as flores. Isso não significa que esses animais 

sejam os polinizadores “oficiais”, pois existem aqueles que são ladrões de néctar 

(ALVES et al., 2013). Portanto, para cada espécie foram utilizadas estratégias 

diferentes na escolha da distância de voo a fim de estipular uma distância “ótima” 

entre os indivíduos. No caso das espécies polinizadas por abelhas, procurou-se 

literatura que continha a mediana, distância em que 50% dos indivíduos 

interrompem o forrageamento, em vez da distância máxima de voo. A mediana foi 

escolhida porque é mais significativa para a conservação do que a distância máxima 

de voo, pois a última só é atingida por uma pequena parcela da população 

(ZURBUCHEN et al., 2010). No caso da Hymenaea courbaril, polinizada por 

morcegos, não faz sentido o uso da distância do polinizador, pois os morcegos 

conseguem atingir distâncias muito longas de até aproximadamente 18 km 

(ACHARYA et al., 2015), portanto foi utilizada apenas a distância de dispersão do 

pólen que foi obtida em trabalhos baseados em marcadores genéticos (locos 

microssatélites).  

Tendo em vista essas considerações foram definidas as seguintes distâncias 

“ótimas” entre os indivíduos para o processo de polinização: 

a) Manilkara huberi 

A distância do voo do polinizador utilizada foi 400 metros (ROUBIK; ALUJA, 

1983). Esse estudo foi conduzido em uma floresta tropical em Barro Colorado com a 

espécie Trigona capitata, que não ocorre no Brasil, mas é do mesmo gênero que 

visitou a Manilkara huberi. No estudo os autores citam apenas a distância máxima 

de voo, porém, é possível extrair aproximadamente o valor da mediana (distância 

em que 50% da população retornou ao ninho) diretamente do gráfico. A distância de 

dispersão do pólen utilizada foi 47 m (AZEVEDO et al., 2007). Esse valor foi obtido 
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por meio do software TwoGener (SMOUSE et al., 2001) e é a distância média de 

dispersão. Ele foi considerado extremamente baixo pelos autores e a justificativa foi 

devido a floração intensa, sincronizada e supra anual que faz com que os 

polinizadores não precisem percorrer grandes distâncias para encontrar alimento. 

b) Hymenaea courbaril 

Como apontado anteriormente não foi definida uma distância de 

forrageamento do polinizador, apenas a distância de dispersão do pólen, obtida no 

estudo de (LACERDA; KANASHIRO; SEBBENN, 2008b). Foram feitas duas 

simulações com densidades de árvores diferentes, 0,23 ind.ha-1 e 0,023 ind.ha-1 e as 

distâncias médias de dispersão do pólen foram 115 metros e 363 metros, 

respectivamente. Como as densidades de Hymenaea courbaril na situação controle 

variaram entre as áreas de estudos (Tabela 2 do capítulo 1) foi feita a média desses 

dois valores obtendo-se uma distância de fluxo de pólen de 239 metros. Esse estudo 

foi escolhido, pois também utilizou o software TwoGener. 

c) Handroanthus serratifolius 

A distância de voo do polinizador utilizada foi 720 metros (PASQUET et al., 

2008). Esse estudo foi conduzido em uma área de plantação no Kenya que faz 

divisa com uma floresta tropical. A espécie estudada foi a Xylocopa flavorufa, que 

não possui ocorrência no Brasil, mas é do mesmo gênero encontrado por Collevatti 

et al. (2014) polinizando o Handroanthus serratifolius. Esse estudo foi escolhido por 

ser em área próximo a floresta tropical, ter utilizado a técnica de rastreamento por 

transmissores a rádio e por conter a mediana da distância percorrida pelo 

polinizador (720 metros).  

Não existem estudos de distância de dispersão do pólen para o 

Handroanthus serratifolius, portanto foi utilizada apenas a distância do polinizador. 

 

3.3. Resultados 

O local com a maior densidade de indivíduos foi a área B com 3,94 ind.ha-1 

de Manilkara huberi, e a área com menor densidade de indivíduos foi a área C com 

0,02 indivíduos de Manilkara huberi por hectare e 0,02 indivíduos de Handroanthus 

serratifolius por hectare (Tabela 2, capitulo 1). 

Existe uma relação inversamente proporcional entre distância e densidade 

do controle (p = 0,02 e r = -0,84), ou seja, quanto maior a densidade dos indivíduos, 



60 

menor a distância entre eles. A densidade das árvores nas áreas de estudo afetou a 

distância entre elas com uma correlação linear nos dois cenários de corte (C80 - 

p=0,036 e r = -0,67 e C06 - p = 0,38 e r = -0,66). Em todas as áreas de estudos e 

para todas as espécies a distância entre os indivíduos diminuiu do cenário C80 para 

o cenário C06 (Tabela 5). 

Tabela 5. Resultados dos testes estatísticos referente a normalidade, Teste t e Wilcoxon para comparação entre 
os cenários de corte C80 e C06 para cada espécie por área de estudo. 

Espécie Área estudo Teste de Shapiro-Wilk Teste t Teste de Wilcoxon 

Manilkara huberi A > 0,05 < 0,01 < 0,01 

 B < 0,05 < 0,01 < 0,01 

 C < 0,05 < 0,01 < 0,01 

 D < 0,05 0,136 0,518 

Hymenaea courbaril A < 0,05 < 0,01 < 0,01 

 B > 0,05 < 0,01 < 0,01 

 C < 0,05 < 0,01 < 0,01 

Handroanthus serratifolius A < 0,05 < 0,01 < 0,01 

 B > 0,05 < 0,01 < 0,01 

 C < 0,05 < 0,01 < 0,01 

 D < 0,05 < 0,01 < 0,01 

 

A utilização de critérios de seleção para corte das árvores como melhor 

qualidade de fuste e maiores diâmetros não se diferenciou das seleção aleatórias 

(Figura 13). As distâncias de todas as simulações resultaram em distâncias acima da 

situação sem corte, com exceção da Manilkara huberi na área D. Em todas as áreas 

a Manilkara huberi ficou a uma distância viável ao polinizador, porém acima da 

distância de dispersão do pólen nas áreas A, C e D nos dois cenários. A Hymenaea 

courbaril ficou a uma distância acima da dispersão do pólen na área C nos dois 

cenários e o Handroanthus serratifolius ficou a uma distância viável ao polinizador 

em todas as áreas e nos dois cenários. Não foi encontrado um padrão de 

comportamento das espécies ou das áreas de estudos. 
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Figura 13. Resultados dos cenários de corte C80 (DMC = 45cm, porcentagem corte = 90% e raridade 3 
ind.100ha-1.UT-1) e C06 (DMC = 50cm, porcentagem corte = 90% e raridade 3 ind.100ha-1.UT-1) comparados 
com a situação sem corte (linhas pretas sólidas) e a distância máxima de voo do polinizador (linhas pretas 
tracejadas) e/ou a distância de dispersão do pólen (linhas pretas pontilhadas). Manilkara huberi, 47 m 
distância pólen e 400 m distância polinizador, Hymenaea courbaril, 239 m distância pólen e Handroanthus 
serratifolius, 720 distância polinizador. O ponto vermelho é o resultado da situação que foi utilizado os critérios 
“madeireiros” para a seleção das árvores para corte. 
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3.4. Discussão 

Apesar de em um primeiro momento parecer óbvio que a densidade das 

árvores tem uma relação inversamente proporcional com a distância, em algumas 

situações isso não é verdade, pois depende do padrão espacial dos pontos e este 

da escala e localização da amostra (GARZON-LOPEZ et al., 2014). O padrão é 

obtido por meio de estatísticas de segunda ordem, como a Função K de Ripley que 

descreve a estrutura de correlação espacial do padrão de pontos em pequena 

escala (WIEGAND; MOLONEY, 2004). Por serem descritivas, elas apenas indicam 

se o padrão é agregado, aleatório ou regular, então, não é possível mensurar e 

realizar as comparações entre os diferentes cenários de corte desse estudo, por isso 

foi utilizado os testes estatísticos. Os resultados demonstrados na Figura 13, por 

meio da análise gráfica de boxplots confirmaram a hipótese 1. Houve diminuição da 

distância entre os indivíduos de um cenário para outro devido ao fato de que a 

legislação tornou-se mais restritiva fazendo com que a densidade dos indivíduos 

remanescentes fosse maior. Foi demonstrado que o aumento de apenas 5 

centímetros no DMC (de 45 cm para 50 cm) causou uma diferença significativa na 

distância entre as árvores na maioria dos casos. A alteração do DMC assim como a 

alteração da densidade também foram os principais responsáveis pela variação 

genética em diferentes cenários de corte em outro estudo (DEGEN et al., 2006). O 

único local em que algumas simulações de corte ficaram com a mediana da 

distância do vizinho mais próximo abaixo da situação controle foi a área D com a 

Manilkara huberi. Esse fato pode ter ocorrido por conta do tipo de distribuição 

espacial das árvores naquele local, fazendo com que em algumas simulações 

fossem escolhidos árvores mais isoladas, fazendo com que a mediana da distância 

do vizinho mais próximo ficasse menor. 

A utilização dos critérios de melhor qualidade de fuste e maiores DAPs não 

se diferenciou da seleção aleatória, mostrando que a distribuição desses critérios em 

conjunto na paisagem é aleatória. O problema da seleção com base no DAP e 

qualidade de fuste é em relação a parte reprodutiva e genética. Algumas espécies 

começam a produzir flores com DAP próximo ao DMC (ex. Manilkara huberi 40 cm 

(VINSON et al., 2015b)), Hymenaea courbaril 49 cm (CARNEIRO et al., 2011)), 

portanto, deixar apenas indivíduos de DAP menores pode comprometer a 

reprodução da espécie, pois os indivíduos em idade reprodutiva são aqueles 
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explorados (LACERDA; KANASHIRO; SEBBENN, 2008a). Além disso, indivíduos 

com maiores diâmetros já passaram por uma seleção natural, estão adaptados a 

condição do local e possuem uma valiosa combinação genética (BAWA, 1990). A 

maior diversidade genética (maior heterogozidade e menor índice de fixação) para a 

Hymenaea courbaril foi observada entre os indivíduos com DAP acima de 100 cm 

(LACERDA; KANASHIRO; SEBBENN, 2008b). Em outras espécies  como a 

Jacaranda copaia foi observada em indivíduos com DAP entre 90 e 100 cm 

(VINSON et al., 2015b). Existem ainda evidências de heranças epigenéticas em 

populações de árvores, parcialmente ligadas ao tempo de floração e maturação de 

frutos (SORK, 2016). O tempo de floração é importante, pois a dispersão do pólen 

ocorre entre indivíduos que florescem ao mesmo tempo, a falta de sincronia na 

floração pode restringir esse fluxo (KANASHIRO et al., 2002). Com a retirada desses 

indivíduos da floresta, essas informações deixam de ser passadas para as próximas 

gerações. 

Considerando que o processo de polinização é facilitado quando a distância 

entre as plantas é pequena a hipótese 2 é confirmada, visto que a mudança na 

legislação diminuiu a distância entre os indivíduos remanescentes (hipótese 1), 

porém, o processo de polinização é muito mais complexo do que manter uma 

distância pequena entre indivíduos. Para a polinização auxiliar o sucesso reprodutivo 

de uma espécie arbórea é necessário entender a capacidade de voo e o 

comportamento do seu polinizador (CRANMER; MCCOLLIN; OLLERTON, 2012), a 

biologia reprodutiva da espécie (floração, quantidade de atraentes, idade 

reprodutiva) (VALENTA et al., 2017) e diversidade genética (COLLEVATTI et al., 

2014). 

Os morcegos nectarívoros, polinizadores da Hymenaea courbaril, são 

favorecidos após a exploração seletiva, pois a abertura de clareiras estimula a 

floração de plantas de sub-bosque e em estágios sucessionais precoces das quais 

esses morcegos também se alimentam (CASTRO-ARELLANO et al., 2007; 

PETERS; MALCOLM; ZIMMERMAN, 2006). O fato da distância das árvores ter 

diminuído alguns metros após a alteração da legislação não faz muita diferença, já 

que eles são polinizadores que conseguem voar quilômetros. Porém, a remoção de 

árvores pode causar alguma perturbação inicial na busca por alimento, pois os 

morcegos utilizam a memória para a localização das fontes de néctar previamente 

explorados e posteriormente saem em busca de outras fontes (THIELE; WINTER, 



64 

2005; WINTER, 2005) e essa informação da localização é passada para os novos 

membros da população (ROSE et al., 2016). 

As abelhas pequenas sem ferrão, polinizadoras da Manilkara huberi, deixam 

trilhas de feromônios na vegetação para indicar onde há comida às outras abelhas 

do ninho (REICHLE et al., 2011), portanto, assim como os morcegos, a remoção de 

árvores pode causar uma perturbação inicial na busca por alimento. Essas abelhas, 

são mais sensíveis às alterações das distância entre as árvores, pois a sua 

capacidade de voo é menor. Elas fazem o ninho em ocos de árvores grandes, 

portanto, o corte de árvores com maior DAP, que ocorre na exploração madeireira, 

reduz o número de locais disponíveis para ninhos, podendo causar uma diminuição 

da população de abelhas e consequentemente alterações no processo reprodutivo 

da espécie arbórea (SAMEJIMA et al., 2004).  

As mamangavas de chão (gênero Bombus) fazem o ninho em terra firme 

(TAYLOR; CAMERON, 2003), já as chamadas “mamangavas carpinteiras (gênero 

Xylocopa) fazem o ninho em madeira morta (MARCHI; MELO; MELO, 2010), ambas 

foram encontradas visitando as flores do Handroanthus serratifolius. Portanto, a 

preocupação no manejo não pode ser apenas com escolha das árvores para corte 

ou remanescentes, mas também com o solo e outros materiais que podem conter 

ninhos de polinizadores que ainda não se sabe sua raridade ou especificidade. As 

mamangavas de chão também memorizam a localização das flores que produzem 

mais néctar (BURNS; THOMSON, 2006) 

A Manilkara huberi é uma espécie com florescimento intenso e supra-anual 

(LEÃO, 2011), e portanto, dependendo do período que o corte for realizado, isso 

pode comprometer a geração de novos indivíduos por um longo período de tempo. A 

legislação atual permite o corte de até 90% dos indivíduos com DAP acima de 50 

cm. Esses indivíduos são aqueles que mais contribuem com gametas para as 

próximas gerações e a diminuição da densidade de indivíduos pode prejudicar o 

processo de reprodução da espécie (AZEVEDO et al., 2007). O mesmo ocorre com 

a Hymenaea courbaril (LACERDA; KANASHIRO; SEBBENN, 2008a) e pode ocorrer 

com o Handroanthus serratifolius, em que a idade de frutificação e o DAP de idade 

reprodutiva ainda são pouco estudados (SCHULZE et al., 2008a). 

A legislação brasileira vem melhorando em relação a conservação das 

árvores remanescentes, como visto na última atualização ocorrida em 2015 

(BRASIL, 2015) e entre os dois cenários utilizados nesse trabalho, porém os critérios 
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de porcentagem de manutenção, densidade de indivíduos (raridade) e Diâmetro 

Mínimo de Corte permanecem os mesmos. É importante ressaltar também que os 

dois cenários legislativos utilizados nesse estudo causam um impacto na floresta, 

porém, no cenário C06, esse impacto é menor, como visto anteriormente. Um critério 

que deveria ser levado em consideração é a distância máxima entre indivíduos para 

polinização (ZIMMERMAN; KORMOS, 2012). Em Queensland, na Austrália, o 

critério de distância entre indivíduos já é utilizado. Árvores com DAP acima de 30 cm 

devem possuir um espaçamento máximo de 30 metros (QUEENSLAND 

GOVERNMENT DNRM, 2014). 

 

3.5. Conclusões 

Os resultados desse estudo demonstram que a alteração da legislação 

ocorrida em 2006 foi benéfica para o processo de polinização da Manilkara huberi, 

da Hymenaea courbaril e do Handroanthus serratifolius, pois reduziu a distância 

entre os indivíduos, porém que a legislação vem evoluindo mas ainda é falha em 

alguns dos critérios utilizados para a definição das árvores para corte. É 

recomendável mais estudos sobre a biologia reprodutiva das espécies madeireiras, 

visto que para algumas delas as informações não existem ou são insuficientes. A 

partir dessas informações será possível propor critérios na legislação que vão além 

de estipular uma densidade mínima de árvores a serem mantidas no campo, mas 

que defina uma distância viável entre indivíduos ao polinizador. Além de criar formas 

de manejo específicas para cada grupo de espécies, respeitando sua biologia 

reprodutiva e interações com polinizadores, afim de garantir sua reprodução, manter 

a diversidade genética das populações e contribuir para a melhoria da 

sustentabilidade do manejo de florestas tropicais. Outra sugestão é melhorar a 

comunicação entre a ciência e o Serviço Florestal Brasileiro, para ele poder estar 

atualizado a respeito dos estudos sobre os impactos do manejo florestal e poder 

articular mudanças na legislação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo tratou de duas questões importantes para o Manejo Florestal 

Madeireiro na Amazônia, a raridade e a polinização. No estudo podemos relatar que 

a legislação brasileira tem evoluído no sentido de proteger as espécies arbóreas e 

garantir estoques futuros de madeira, porém, os critérios devem estar em constante 

atualização. Algumas ações que já podem ser feitas são agrupar as espécie que 

possuem tipo de polinização e dispersão iguais e definir critérios para cada um 

desses grupos e dividir a Amazônia Legal em Sub-regiões de Manejo estipulando 

porcentagem de remanescentes e critérios de raridade diferentes para cada sub-

região. De imediato, já é possível estabelecer um DMC maior que 50 cm para 

algumas espécies. 

Uma limitação do estudo foi a aquisição de dados. Seria interessante um 

banco de dados de inventário maior contemplando vários locais de estudo ao longo 

da Amazônia Legal para entender melhor distribuição das espécies e propor uma 

distância “ótima” entre os indivíduos para a polinização. Essa distância poderia ser 

incorporada aos demais critérios presentes na lei (DMC, densidade mínima e 

porcentagem de remanescentes). Também, poderia ter sido realizada mais 

combinações entre os critérios atuais para verificar qual seria a melhor combinação 

para o processo de polinização. 

Recomenda-se que sejam realizados mais estudos sobre o padrão espacial 

e a densidade de ocorrência das espécies madeireiras. Seria interessante mais 

estudos sobre distância de dispersão de pólen e diversidade de genética das três 

espécies estudadas, especialmente do Handroanthus serratifolius, aquela que mais 

carece dessas informações e que mais sofre pressão de exploração atualmente 

devido ao alto valor da madeira no mercado. 




