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ANDAMENTO 

DETERMINAÇÃO DA INTLNSIDADE IrEAL DE EXPLORAÇÃO PARP FINS 

DE MANEJO POLICrCLICO DE FLORESTA ÚMIDA DENSA 

João O1ëgrio Pereita de Carvalho 1  

Jose do Carmo Alves Lopes 1  

José Natalino Macedo Silva 2  

Haroldo Bastos da Costa 1  

Uma das formas de se evitar o declíidõ da produção de ira 

deira dos países tropicais é a aplicação de tcnicas de manejo sus 

tentado a5 suas florestas. Na Amaz&nia estão sendo desenvolvidas di 

versas pesquisas, cujos resultados possibilitarãb elaborar um siste 

ma de manejo para ser empregado de forma racional nas florestas tro 

picais brasileiras. 

Emüma área de 144 hectares na Floresta Nacional do Tapa 

js,Município de Santarm-Pari, estgsendo desenvolvido um experi 

mento, que visa a determinar o.nível ideal de redução da densidade 

do povoamento para fins de manejo sustentado. A determinação desse 

nvel vai permitir a obtenção de un' mximo de produção, com aprovei 

tamento contínuo de matria-prima, causando o mínimo de alteraç6es 

ao ecossistema. Vai propiciar, tamb&n, condiç6es maiS favorgeis ao 

desenvolvimento da floresta renianescente, de forma a encurtar o ci 

do de corte. 

1 EngY Florestal, Pesquisador da EMBRAFA-CPATU. Caixa Postal 	48. 
CEP 65.000. Belém, PA. 
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c. Pesquisador da EMBRAFA-CPATU. Caixa Postal 
em, PA. 
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Foram desenvolvidas as prireiras fases da nesauisa na ã= 

de 144 hectares, cue compreender: uni inventrio comercial, um levan 

tamento da groe basal e uma exploração florestal. Continuam em an 

darncnto as mediç6es de 48 parcelas permanentes dc inventrio flores 

tal contínuo. 

O inventgrio comercial foi realizado a uma intensidade de 

100%, considerando todas as Arvores com DAP (dimetro a altura do 

peito) igual ou suPerior a 45 centímetros e apresentou os seguintes 

resultados: 

a) nflrnero de grvores inventariadas: 5.750 

b) numero de 5rvores por hcctare: 39,93 

c) nero de espgcies ocorrentes na rea: 167 

d) volunie total: 31744,643 

e) volume por hectarc.: 220,449 

f) volume de espcics cor.c:rciais por hectare: 90,363 m 3  

g) volume de cscies potenciais por hectare: 23,740 m 3  

h) volume de espcics desconhecidas por hectare: 77,751 n 3  

O levantamento dc grea basal foi efetuada em 48 amostra€ 

circulares com 1.000 m d.e arca, considerando todos os 	indivTduoE 

com DAP igual ou superior a cinco centímetros e apresentou os 

guintes resultados: 

a) nnero dc esncies levantadas: 246 

b) área basal total: 35,768 

c) área basal de espgcics comerciais: 8,851 

d) Arca basa] de espcies potenciais: 7,906 

e) grea basal dc espEcies desconhecidas: 14,364 

f) área basal de espcics indesejveis: 4,647 

P exploração florestal realizada nos 144 hectere.s apres 

tou os seguintes resultados: 
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a) nGir.ero de rvores abatidas: 1.728 

h) nrero de grvorys  abatidas por hectare: 12 

e) produco n.dia 	abate (ura ecuino): 25 r 3 /hora 

d) arraste de toras: a tro•ução  do skiddcÍr` (trator fio 

restal) foi registrada para todas as dist3ncias de ar 

rasto que a mgauktie opernu Na distcia de 	1.200 ri, 

nue foi a naioi', o sJcídder' apresentou urna 	producãc' 

de 70 ro 3 /dia, e na distancia mnira de 300 ri a 	prodii 

co foi de 200 n'/dia. A produção aumenta quando 	a 

distancia de arraste dir-inui. Is distancia 6tima de ar 

raste foi considerada conio sendo a r.dia entr, todas 

as distâncias percorridas pelo "skidder', e, analisan 

cio os dados de produção para cada distância, concluiu-

-se cue a distancia 6tima de arraste é de 450 ri cor 

una nrodueo de 110 rn 3 /dia. 

Cor a an5.lise dos dados obtidos com as rr.ediç6es das par 

las permenentes, serão definidos os tratos silviculturais a 	ser 

aplicados na erea. Ter prosseguimento, tamb&n, o inventrio 	f 

restal conttnuo, aue nroporcionar dados a respeito do cresciren 

da floresta nara definir os ciclos de corte. 

Tiragem: 500 exerplares 
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