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RESUMO 

 

Avaliação técnica e financeira do plantio de enriquecimento em clareiras de exploração 

com as espécies de alto valor Swietenia macrophylla king e Handroanthus serratifolius 

(Vahl) S.Grose na Amazônia Oriental 

 

O enriquecimento via plantio em clareiras é um tratamento silvicultural importante para 
aumentar a produção de madeira em longo prazo nas florestas tropicais. O conhecimento das questões 
ambientais e econômicas dos plantios de enriquecimento de espécies madeireiras de alto valor comercial 
em clareiras de exploração é escasso na literatura, o que gera incerteza para os tomadores de decisão 
sobre a eficácia do método. Para contribuir com este debate, este trabalho teve como objetivo avaliar 
técnica e financeiramente o enriquecimento de plantio de Swietenia macrophylla e Handroanthus serratifolius 
em clareiras de exploração de uma floresta manejada de forma a servir de modelo na recuperação e 
aumento da produção dessas espécies em futuros ciclos de corte. O plantio de enriquecimento foi 
realizado em 46 clareiras florestais em 2009, o DAP (cm) de todos os indivíduos das espécies de Swietenia 
e Handroanthus foram medidos em 2011, 2014 e 2017. Após oito anos de plantio, os indivíduos de 
Swietenia e Handroanthus obtiveram taxa de incremento em diâmetro de 7,88 ± 1,41 cm e 5,2 ± 1,0 cm, 
respectivamente. As taxas de crescimento pelo incremento periódico anual foram de 0,98 ± 0,38 cm 
ano-1 para Swietenia e 0,65 ± 0,22 cm ano-1 para Handroanthus. A porcentagem de sobrevivência foi de 
51% e 24 % para Swietenia e Handroanthus e com taxas de mortalidade de 8% ano-1 para Swietenia e de 
16% ano-1 para Handroanthus. Uma análise de custo-benefício por meio dos valores presentes líquidos e 
análise de sensitividade foram realizados sobre diferentes taxas de juros para a produção de madeira em 
tora e serrada. Os valores presentes líquidos foram positivos para Swietenia na produção de madeira em 
tora e serrada para a colheita daqui aos 60 e 90 anos e para Handroanthus somente a produção de madeira 
serrada aos 90 anos. Na análise de sensitividade para o incremento nas taxas de crescimento de 10% e 
20% os indivíduos de Swietenia apresentou os maiores valores presentes líquidos e para Handroanthus 
sobre o cenário de 20% de incremento pode lucrar também aos 60 anos. Estes resultados viabilizam a 
implementação desses plantios em termos financeiros e também para a conservação dessas espécies.   

Palavras-chave: Clareiras, Espécies Florestais, Manejo Florestal, Análise de Custo-benefício. 
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ABSTRACT 

 

Technical and financial evaluation of enrichment planting in logging gaps with the high-

value species Swietenia macrophylla king and Handroanthus serratifolius (Vahl) S.Grose in 

the Eastern Amazon 

 

Enrichment via planting in clearings is an important silvicultural treatment to increase long-
term wood production in tropical forests in tropical forests. Knowledge on environmental and 
economic aspects of enrichment planting with high commercial value timber species in logging gaps is 
scarce, which creates uncertainty for decision makers about the method effectiveness. To contribute to 
the debate, this work aimed to evaluate technically and financially enrichment planting of Swietenia 
macrophylla and Handroanthus serratifolius in logging gaps to serve as a model in the recovery and 
production increase of these species in future cutting cycles. An experiment on enrichment planting was 
established in 46 logging gaps in 2009 and measurements of planted individuals were done in 2011, 
2014, and 2017. A cost-benefit analysis using net present value (NPV) and a sensitivity analysis were 
carried out on different interest rates for the production of roundwood and sawnwood. Eight years after 
planting, individuals of Swietenia and Handroanthus presented a diameter at breast height of 7.88 ± 1.41 
cm and 5.20 ± 1.00 cm, and a Periodic Annual Increment (PAI) of 0.98 ± 0.38 cm year-1 and 0.65 ± 
0.22 cm year-1, respectively. At the last measurement, Swietenia and Handroanthus individuals had a 
survival percentage of 51% and 24% and a mortality rate of 8% and 16% year-1, respectively. NPV was 
positive for Swietenia in roundwood and sawnwood harvested at 60 and 90 years after planting (2nd 
and 3rd cutting cycles) and for Handroanthus in sawnwood harvested 90 years after planting. Once 
increasing PAI in 10% and 20%, Swietenia presented the highest NPVs and Handroanthus was profitable 
with harvest in 60 and PAI increasing 20%. Based on these results, a model of Swietenia and 
Handroanthus production and conservation through enrichment planting in logging gaps was built. 

Keywords: Canopy gaps, Timber species, Forest Management, Cost-benefit analysis 
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1.  INTRODUÇÃO GERAL 

As florestas tropicais desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade, regulação do 

clima e produção de madeira, no entanto, as atividades humanas estão mudando cada vez mais o funcionamento desses 

ecossistemas (Lewis et al., 2015; Watson et al., 2018; Runting et al., 2019). Essas mudanças ocorreram devido ao 

aumento da exploração madeireira descontrolada, expansão das fronteiras agrícolas e incêndios florestais, associados 

às mudanças climáticas globais (Lewis et al., 2015; Watson et al., 2018). Nesse sentido, conciliar a conservação florestal 

com os interesses econômicos é um ponto fundamental para países com grandes áreas cobertas por florestas tropicais 

(Chaudhary et al., 2016). O manejo florestal sustentável (MFS) é um caminho intermediário entre o desmatamento e a 

proteção total das florestas tropicais (Putz et al., 2012). No entanto, para atingir MFS em florestas tropicais torna-se 

necessário ter volumes contínuos de colheita de espécies comerciais entre os ciclos de corte e manter todas as funções 

da floresta (de Avila et al., 2017). As técnicas de Exploração de Impacto Reduzido (EIR) têm sido usadas como uma 

forma de alcançar MFS, minimizando danos à estrutura e funções da floresta e promovendo recuperação mais rápida 

de estoques de biomassa e rendimentos de madeira (West et al., 2014; Vidal et al., 2016; Piponiot et al., 2016). A maior 

parte da produção de madeira nas florestas tropicais, no entanto, vem da exploração convencional (EC) com operações 

não planejadas que resultam em fortes danos à estrutura e dinâmica da floresta (Fredericksen & Putz, 2003a; SIST & 

Ferreira, 2007). 

Vários países têm promovido formas mais sustentáveis de colheita de madeira por meio de leis e 

regulamentos para evitar a exploração rápida dos recursos florestais e estimular a produção de madeira de longo prazo 

em ciclos posteriores, substituindo EC por EIR (Zarin et al, 2007; Blaser, J. et al, 2011). No entanto, evidências 

demonstram que apenas o emprego da EIR pode não ser suficiente para a produção de longo prazo. Espécies de 

árvores de alto valor comercial e crescimento lento não são capazes de recuperar os rendimentos pelos ciclos de corte 

de 25-35 anos legalmente estabelecidos na Amazônia brasileira (Sist e Ferreira, 2007; Putz et al., 2012; Shearman et al., 

2012; Piponiot et al., 2019). Algumas evidências importantes disso são: (a) Recuperação lenta do volume das espécies 

colhidas no primeiro ciclo, inferior a 50% dos valores iniciais (Sist e Ferreira, 2007; Putz et al., 2012; de Avila et al., 

2017). (b) Alta mortalidade pós-corte de espécies colhidas, que pode durar 11 anos após o corte (Dionisio et al., 2017). 

(c) Baixa regeneração natural de espécies comerciais colhidas (Darrigo et al., 2016; Rivett, et al., 2016; de Carvalho et 

al., 2017; Schwartz et al., 2017a). (d) Grandes volumes colhidos por ciclo de corte (Neves et al., 2019).  

Entre as maneiras possíveis de tornar a produção de madeira mais sustentável estão: (a) Mudar o grupo de 

espécies colhidas para espécies de crescimento rápido (Reis et al., 2010; Castro et al., 2021). (b) Aumentar a aceitação 

do mercado para um número mais amplo de espécies comerciais, reduzindo a pressão sobre grupos específicos de 

espécies (Piponiot et al., 2019). (c) Diminuir a intensidade da colheita (Putz et al., 2008). (d) Ampliar o ciclo de corte 

(Putz et al., 2008). (e) Aplicar tratamentos silviculturais para promover a regeneração natural de espécies comerciais 

(Schwartz et al., 2016; Neves et al., 2019). (f) Realizar o plantio de enriquecimento em clareiras (Schulze, 2008; Schwartz 

et al., 2016) ou em áreas infestadas por cipós (Keefe et al., 2009).  

A intensificação da silvicultura em florestas manejadas pode ser uma forma de conservar o valor produtivo 

das florestas tropicais e prevenir sua conversão para outros usos da terra (Schulze, 2008; Petrokofsky et al., 2015). 

Assim, em áreas onde a regeneração natural é escassa, empregar o plantio de enriquecimento pode ser uma opção, 

especialmente sob incerteza sobre a produtividade da madeira no 3º e 4º ciclo de corte. (Fredericksen and Pariona, 

2002; Schwartz et al., 2012, 2014, 2016). O plantio de enriquecimento, no entanto, requer investimentos iniciais 

substanciais (Schulze et al., 2008a; Burivalova et al., 2014; Edwards et al., 2014), como estabelecimento de plantio e 
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manutenção (Schulze, 2008; Schwartz et al., 2016) que pode variar de acordo com o método aplicado (Lopes et al., 

2008; Schulze, 2008; Doucet et al., 2009; Schwartz et al., 2016). 

O plantio de enriquecimento em clareiras de exploração com espécies madeireiras de alto valor comercial 

pode ser uma alternativa financeiramente viável. Swietenia macrophylla King (Meliaceae) e Handroanthus serratifolius (Vahl) 

S. Grose (Bignoniaceae), popularmente conhecidas como Mogno e Ipê-amarelo, estão entre as espécies mais lucrativas 

nos mercados internacionais. Possuem baixa densidade de indivíduos e baixas taxas de crescimento em florestas 

naturais e tendem a recuperar menos de 20% do volume colhido em florestas manejadas (Grogan et al., 2008; 

Richardson et al., 2016). Indivíduos plantados em clareiras recebem mais luz do que sob a copa da floresta, o que 

resulta em maiores taxas de crescimento (Schwartz et al., 2013). Assim, o plantio de enriquecimento em clareiras pode 

favorecer a produção de madeira financeiramente viável em menor tempo e promover a conservação de espécies raras 

(Schulze et al., 2008a; Schwartz et al., 2016). 

Nesta dissertação, as seguintes questões foram abordadas: (a) Quais são as respostas ecológicas e 

silviculturais de Swietenia e Handroanthus plantadas em clareiras? (b) Qual é o custo-benefício do plantio de Swietenia e 

Handroanthus em clareiras de corte? Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar tecnicamente e financeiramente o 

enriquecimento do plantio em clareiras madeireiras com Swietenia e Handroanthus, a fim de se ter um modelo de 

recuperação e aumento da produção dessas espécies em futuros ciclos de corte. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA   

2.1.   Distúrbios nas florestas tropicais 

As florestas tropicais são fruto de diversos distúrbios, isto é, eventos que ocorrem e afetam todas as 

comunidades ecológicas e a sua dinâmica no ambiente, podendo ser de forma natural ou antrópica e ocorrendo em 

diferentes níveis e tipos de ecossistemas (Chazdon, 2003; Lima, 2005; Bae & Park, 2014; Horn al, 2015). Um conceito 

amplamente aceito e empregado sobre distúrbios é o proposto por Clark (1990), que o define como todo o evento que 

gera mudanças abruptas e altera a estrutura física do ambiente como a superfície do solo e vegetação. Dentre os 

principais tipos de distúrbios presentes em florestas tropicais estão: deslizamento de terra, inundações, tempestades, 

secas, vendavais, ciclones ou furacões e fogo (Bazzaz, 1983; Pickett e White, 1985; Attiwill, 1985; Oliver e Larson, 

1996). Outro ponto defendido por diversos autores é da intima relação entre as florestas e a sociedade humana pré-

histórica, em artigos recentes é demonstrado que a dinâmica atual nas florestas tropicais no globo é fruto dessa relação, 

embora em alguns locais não ocorra resquícios de ocupação (Chazdon, 2016). 

O entendimento dos efeitos decorrentes desses tipos de distúrbios sobre a vegetação se faz necessário, 

principalmente porque o tipo, frequência, magnitude e intensidade do distúrbio, provoca diversos resultados sobre a 

diversidade, composição e estrutura das florestas, o que muda esses ambientes a curto e a longo prazo (Chazdon, 2003; 

Balch et al, 2008; Peixoto et al, 2012). Segundo Watt (1947), os ambientes florestais encontram-se num contínuo ciclo 

de crescimento e morte de indivíduos, este ciclo inicia-se por meio de distúrbios provocados pela morte de árvores 

dominantes. A queda de uma árvore ou de parte de sua copa, gera um local distinto das condições do seu entorno, 

também conhecido como clareira, iniciando diversas interações bióticas e abióticas nestes locais (Watt, 1947; 

Whitmore, 1975). Este dinamismo foi denominado inicialmente de ciclo de mudanças e que posteriormente ficou 

conhecido como ciclo de crescimento florestal (Whitmore, 1975), o que gerou a base para o que se compreende 

atualmente da dinâmica de mosaicos (Pickett e White, 1985). Portanto, a floresta encontra-se em diversos estágios 

sucessionais com idades e tamanhos diferentes, e esses mosaicos de manchas são as clareiras, por isso que dinâmica de 

mosaicos e dinâmica de clareiras são constantemente mencionados como sinônimos (Van der Maarel, 1993). 

A sucessão natural das espécies florestais inicia-se nas formações das clareiras, estes ambientes têm as suas 

características baseadas principalmente nas diferenças dos fatores edafoclimáticos (luz e temperatura), iniciando nesta 

etapa a regeneração natural de grupos de espécies intolerantes à sombra. Por meio do banco de sementes, estes se 

desenvolvem até a fase de edificação, após essa fase o ambiente começa a se estabilizar (fase madura) e ocorre a morte 

gradual dessas espécies que atingiram o dossel. Durante esta fase, ocorre também a formação do banco de plântulas, 

que são espécies tolerantes à sombra, que se desenvolvem nesse ambiente e de forma sucessiva ocupam os espaços 

liberados no dossel pelas espécies intolerantes à sombra, até que se alcance um ponto de equilíbrio no ecossistema (de 

Carvalho, 1999; Chazdon, 2012). Como o tamanho das clareiras está diretamente relacionado com as alterações na 

composição florística, a compreensão da dinâmica e distribuição das diferentes classes de tamanho de clareira é 

fundamental para o entendimento da dinâmica florestal (Brokaw, 1985; Martinez-Ramos et al, 1989). Clareiras 

pequenas têm respostas diferentes em composição e diversidade de espécies em comparação as clareiras grandes, em 

grande parte nas florestas tropicais há predominância de clareiras pequenas, geralmente essas clareiras são formadas 

pela morte de indivíduos isolados (Orians, 1982; Brokaw, 1985). 

O conhecimento desses processos sucessórios é fundamental para o manejo de florestas naturais, visto que 

a exploração se baseia na abertura de clareiras (de Carvalho, 1999). Os distúrbios antrópicos promovidos pela 
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exploração florestal se assemelham aos distúrbios naturais que ocorrem nas florestas (Jardim, 2007). Como a atividade 

madeireira é um dos principais causadores de distúrbios antrópicos na Amazônia brasileira (Silva, 1998), é essencial 

entender os diferentes níveis e efeitos que a exploração causa sobre a estrutura e composição da floresta. Segundo a 

classificação de Oliver e Larson (1996), a exploração impulsiona a criação de dois tipos de distúrbios: (a) distúrbios de 

grandes proporções, normalmente são originados pelas aberturas de estruturas permanentes como estradas e pátios de 

estocagem, mas que ocorrem em menor escala dentro da área de manejo; (b) distúrbios de menores proporções, que 

são as áreas criadas pela derruba das árvores e pelos ramais de arraste, mas que apresentam uma maior escala nas áreas 

manejadas. Desse modo, compreender os impactos desses distúrbios e de como afetam a regeneração natural e por 

quanto persistem, é primordial para os manejadores florestais (de Carvalho et at., 2017). 

Grande parte dos empreendimentos de exploração madeireira instalados na Amazônia brasileira baseia suas 

práticas de forma predatória, sem o planejamento adequado de suas atividades e que normalmente está associado a 

ilegalidade (Brancalion et al., 2018), denomina-se este modo de Exploração Convencional (EC) (Fredericksen e Putz, 

2003a; Sist e Ferreira, 2007). A EC causa enormes distúrbios em florestas tropicais, mesmo sendo seletivo, neste tipo 

de exploração os danos à estrutura e composição florística são consideráveis (Uhl e Vieira, 1989; Veríssimo et al., 1992; 

Pinard e Putz, 1996; Johns et al., 1996; Berthault e Sist, 1997; Uhl et al., 1997; Sist et al., 2003), resultando em lentas 

taxas de crescimento dos indivíduos remanescentes (Putz, 1984; Clark e Clark, 1990). Isto leva a duas consequências 

principais: (a) menor acúmulo de biomassa (Pinard e Putz, 1996; Gerwing e Farias, 2000) e (b) diminuição do valor 

agregado desses ambientes florestais (Silva, 1998).         

Desse modo, como forma de aprimorar as técnicas de manejo florestal e de ao mesmo tempo promover a 

recuperação e conservação dos ecossistemas florestais, incorporou-se as técnicas de exploração de impacto reduzido 

(EIR). A EIR tem como base o planejamento de suas atividades nas fases pré-exploratória, exploratória e pós-

exploratória, utilizando tecnologias adequadas e treinamento das equipes, gerando menor impacto sobre a estrutura e 

composição das florestas naturais (Bicknell et al., 2014; Putz et al., 2012) e acelerando a recuperação dos estoques 

remanescentes (Macpherson et al., 2010). Considerando a sua definição, o manejo florestal tem como premissa a 

administração dos recursos naturais presentes nas florestas para a obtenção de benefícios econômicos e socias, 

respeitando os mecanismos de manutenção do ecossistema (Dionisio, 2018). Nas últimas décadas, ocorreu uma 

ampliação do seu conceito para além do seu objetivo técnico, e passou a se chamar de Manejo Florestal Sustentável 

(MFS), com o objetivo de guiar para um novo patamar a exploração madeireira, de uma fornecedora de produtos, para 

a consideração do uso sustentável desses recursos visando garantir a manutenção para as gerações futuras (Camino, 

2000). Contudo, não é possível dizer que a EIR na Amazônia brasileira ??? é totalmente sustentável (Sist e Ferreira, 

2007), pois o tempo estipulado na legislação brasileira não permite a recuperação do estoque de madeira, além do fato 

de não conhecermos a dinâmica de crescimento de todas as espécies de valor comercial (Schulze et al., 2008a; de 

Lacerda et al., 2013; Grogan et al., 2008; Brancalion et al., 2018).  

Conhecer a dinâmica da regeneração, recrutamento, crescimento e mortalidade das espécies comerciais nas 

florestas tropicais é essencial para a sua conservação e predição dos estoques futuros, esses dados fornecem aos 

manejadores florestais informações precisas para poder tomar as melhores decisões para o manejo das espécies e de 

como esses indivíduos irão se recuperar, como também da floresta como um todo. Desta forma, é fundamental 

monitorar os distúrbios causados pela exploração sobre as florestas manejadas, para que continue o aperfeiçoamento 

das técnicas silviculturais no manejo florestal (de Avila et al., 2017; Dionisio et al., 2018; Piponiot et al., 2019).  
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2.2.  Exploração florestal: crescimento, mortalidade e recrutamento de espécies 

arbóreas 

No manejo de florestas nativas, é preciso analisar em conjunto o comportamento das taxas de crescimento, 

mortalidade e recrutamento após a intervenção florestal, para poder compreender o estado de desenvolvimento do 

ecossistema em relação ao método de manejo empregado (Furtado, 2009). Nesse sentido, informações claras sobre a 

dinâmica florestal possibilita aos tomadores de decisão prever a produção futura, com base na capacidade de 

recuperação desses ambientes (Dionisio et al., 2018).  

Atualmente a legislação brasileira estipula os ciclos de corte (25 a 35 anos) e a intensidade máxima para 

exploração (25 a 30 m³/ha) para o manejo florestal na Amazônia brasileira, acreditando que após a exploração as 

florestas tenham o incremento periódico anual (IPA) de 0,86 a 1,00 m³/ha/ano na Amazônia como um todo 

(CONAMA, 2009). Contudo, trabalhos de monitoramento da dinâmica florestal após exploração demonstram que 

essas taxas podem variar entre toda a Amazônia e principalmente entre as espécies florestais, necessitando 

reformulações na legislação para atender as diferenças de cada região e para determinados grupos de espécies (Tabela 

1) (Piponiot et al., 2019). 

Tabela 1. Taxas medianas de incremento periódico anual (IPA) observadas na Floresta Amazônica.  

 

Local 

Taxas medianas de 

Incremento Periódico 

Anual (m³/ha/ano) 

Autores 

Amazônia ocidental 0,18 - 0,40  Piponiot et al., 2019 

Escudos das Guianas 0,16 – 0,34 Piponiot et al., 2019 

Paragominas - PA 0,72 Vidal et al., 2016 

Flona de Tapajós - PA 0,44 de Avila et al., 2017 

Amazônia central 1,69 de Souza et al., 2017 

Amazônia central 1,00 Higuchi et al., 1997 

 

  

Sabe-se que logo após a exploração madeireira há um aumento na mortalidade de espécies por causa dos 

danos sofridos, anelamento em alguns indivíduos para liberação de competição e a ausência de adaptação de espécies 

raras para resistirem ao aumento de disponibilidade de luz, elevação de temperatura e de vento (Erdmann, 2019). 

Segundo Dionisio et al. (2017), os efeitos das taxas de mortalidade sobre as espécies residuais podem permanecer até 

11 anos após a exploração florestal, as taxas se mantêm mais altas nos primeiros cincos anos (5,87%) e os efeitos da 

EIR são sentidas até o sétimo ano da exploração. Em outro estudo, Silva et al. (1995), encontraram taxas de mortalidade 

em áreas manejadas na Floresta Nacional de Tapajós de 2,2% após 11 anos de exploração. Swaine et al (1987), revisou 

18 artigos produzidos em florestas manejadas na região da Ásia, África e América, obtendo uma variação de 1 a 2% ao 

ano de mortalidade. Nos trabalhos de Jonkers (1982) e de Graaf (1986), também observaram efeitos das taxas de 
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mortalidade até o decimo ano após colheita. Vidal et al (2016), analisando taxas de mortalidade para áreas manejadas 

pela EIR e EC, observou valores de 1,4 e 1,7% ao ano no intervalo de 15 anos de monitoramento e Erdmann (2019), 

obteve valores similares onde que EC apresentou maior taxa de mortalidade do que a EIR, além de que quanto maior 

o dano as copas e a presença de lianas após o manejo maior são as chances de mortalidade. 

O recrutamento aumenta após esses períodos de taxas de mortalidade elevadas e, dessa forma, inicia-se 

alterações na composição de espécies (Laurance et al., 2006), o que pode refletir na mudança de espécies de baixa 

densidade (remoção ou morte) logo após as intervenções florestais (Montagnini et al, 2005). Dionisio et al. (2018), 

estudando o recrutamento de espécies comerciais em áreas manejadas encontrou evidências de que a densidade de 

indivíduos foi impactada após o manejo e que não houve total recuperação dos estoques de madeira após 13 anos. De 

Avila et al. (2017), observaram que somente nos primeiros anos houve aumento no ingresso e que após 15 anos com 

o fechamento do dossel, essas taxas diminuíram. Vidal et al (2016), relataram que após 20 anos de manejo por EIR e 

EC, houve a recuperação de apenas de 81% e 53% para espécies comerciais de DAP≥50 cm.   

A sustentabilidade do manejo florestal está correlacionada com a disponibilidade de espécies residuais para 

os próximos ciclos de colheita, ou seja, além de indivíduos remanescentes é fundamental a regeneração natural de 

espécies comerciais (Putz, 2004), contudo, diversos estudos em florestas tropicais têm demonstrado um número 

insuficiente de regenerantes nas florestas manejadas (Darrigo et al., 2016; Rivett, et al., 2016; de Carvalho et al., 2017; 

Schwartz et al., 2017). Por isso, é preciso avaliar esse ponto fundamental do manejo e de empregar possíveis soluções 

para o manejo adequado das espécies.   

O clima é um dos fatores que também podem modificar essas taxas de crescimento, mortalidade e 

recrutamento, eventos extremos como as secas tem sido cada vez mais frequentes pela decorrência do El Niño 

(Swinfield et al., 2016; Panisset et al., 2018) e dado que esses eventos tem um importante papel no desenvolvimento 

das florestas (Phillips et al., 2009; Bonal et al., 2016). No decorrer desses acontecimentos de secas, a morte de indivíduos 

arbóreos pode atingir 18,1% em florestas naturais e o ingresso de espécies demandantes de luz variar de 30 a 300% 

(Slik, 2004).  

Nesse sentido, a produção sustentada entre os ciclos de colheita está comprometida, devido que o ciclo de 

abate estipulado e as altas taxas de colheita empregados favorecem essa diminuição nos estoques das espécies colhidas 

(de Avila et al., 2017). Piponiot et al. (2019), observaram com base em mais 3500 ha de florestas manejadas o declínio 

populacional das espécies madeireiras exploradas em toda Amazônia. Mesmo com taxas de exploração por volta de 20 

m³ ha-1 as espécies não se recuperam dentro de um ciclo de colheita, o que evidencia que dentro do médio ao longo 

prazo as demandas por madeira não serão atendidas. Isto demanda uma política integradora para o manejo florestal 

em florestas primárias e secundárias, integrando enriquecimento e plantio de espécies comerciais em áreas degradadas. 

Outro ponto são os tratamentos silviculturais em florestas manejadas para o estabelecimento e condução de espécies 

com alto valor agregado, como forma de manter o valor econômico dessas florestas evitando a sua conversão para 

outras atividades econômicas (Schulze et al., 2008b; Petrokofsky et al., 2015).  

 

2.3.  Tratamentos silviculturais 

As florestas tropicais submetidas à exploração madeireira apresentam ao longo do tempo o declínio gradual 

dos seus recursos, ou seja, há uma diminuição do estoque de madeira manejada entre o primeiro e o segundo ciclo, 

formado por espécies que se desenvolveram de forma natural e sem grandes influências antropogênicas no seu 

amadurecimento, mesmo que possa haver espécies que foram domesticadas (Levis et al., 2017). Os ambientes florestais 
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que demonstram essa queda gradativa na recuperação dos volumes colhidos podem ser resultados da ausência de 

tratamentos silviculturais após as intervenções florestais (Sist e Ferreira, 2007; Macpherson et al., 2012). O que pode 

gerar a conversão para outras atividades econômicas devido a esse empobrecimento (Schielein e Börner, 2018). 

Contudo, mesmo que sejam destinadas as florestas naturais para a preservação, esse método não é o caminho eficaz 

para conservar integralmente as espécies tropicais, por causa de questões econômicos, políticas e sociais (Gullison e 

Hardner, 2018). 

Nesse sentido, é crucial um esforço dos países que dispõe de extensas áreas de florestas nativas promovam 

a conciliação entre a produção e a preservação desses ecossistemas, para isso, o aperfeiçoamento das técnicas 

silviculturais é fundamental para garantir a rentabilidade da atividade madeireira e a conservação dos serviços 

ecossistêmicos (Petrokofsky et al., 2015; Chaudhary et al., 2016). Diversos trabalhos têm demonstrado que as taxas de 

crescimento são baixas para assegurar uma produção sustentada de madeira nas florestas manejadas tanto por EC 

quanto na EIR, dentro do período estipulado pela legislação para o ciclo de corte (Peña-Claros et al., 2008a; Penã-

Claros et al., 2008b; Vidal et al., 2016; Cropper Jr, et al, 2017, Erdmann, 2019). Ainda que os benefícios da EIR estejam 

cientificamente comprovados, somente a EIR não é suficiente para sustentar a produção de madeira entre os ciclos de 

corte. Assim, torna-se necessário empregar tratamentos silviculturais para conduzir e estabelecer a regeneração de 

espécies comerciais, promover o crescimento das espécies florestais e conservar a produtividade das áreas exploradas, 

contudo, raras foram as vezes que a atividade madeireira ao longo dos anos foi além do que uma exploração seletiva 

(Fredericksen, 2000; Fredericksen et al., 2003b; Dauber et al., 2005; Keller et al., 2007). 

Nesse sentido, favorecer o desempenho dessas espécies-alvo é imprescindível para a sustentabilidade do 

manejo florestal, por isso, implementar tratamentos silviculturais para promover maiores densidades e taxas de 

crescimento e sobrevivência é fundamental para conservar o valor das florestas (d'Oliveira, 2000; Schulze, 2008; Keefe 

et al., 2009). Sendo assim, as principais intervenções silviculturais são: corte de cipós, desbaste de liberação de 

indivíduos jovens, cultivo da regeneração natural, plantio de enriquecimento em área de abertura de copa ou áreas 

cipoálicas, nos quais, tem demonstrado quando aplicados estímulo para o crescimento das florestas exploradas (Penã-

Claros et al., 2008a; Schulze, 2008; Keefe et al., 2009; Navarro-Cerrillo et al., 2011). Segundo Peña-Claros et al. (2008a), 

quando empregados os tratamentos silviculturais em conjunto com a EIR as taxas de crescimento podem aumentar 9 

a 27% do que somente utilizando a EIR, para todos os grupos funcionais. Neste trabalho utilizou-se o corte de cipós 

e lianas, liberação de indivíduos de interesse comercial e escarificação do solo. Villegas et al. (2009), evidenciaram o 

incremento das espécies florestais após aplicação de corte de cipós e liberação por meio de desbastes para favorecer 

esses indivíduos, apresentando taxas de 22 a 27% de aumento em comparação a talhões com apenas EIR. A intensidade 

de colheita associado aos tratamentos silviculturais beneficia o aumento das taxas de crescimento das espécies 

comerciais (de Graaf et al., 1999; Wadsworth e Zweede, 2006; César et al., 2016). Contudo, de Avila et al. (2017) 

demonstrou que explorar em intensidades menores e empregar as intervenções silviculturais promove um maior 

desempenho nas taxas de recuperação das florestas manejadas. 

Outra medida para promover a sustentabilidade do manejo florestal é fomentar a condução e o 

estabelecimento da regeneração natural de espécies comerciais. Por isso, pesquisas de condução de indivíduos 

regenerantes, tais como o do Schwartz et al. (2013), que observaram que diminuindo a competição de lianas, mudas 

de espécies indesejáveis e outros competidores apresentaram maiores taxas de crescimento. Peña-Claros et al. (2008b), 

demonstraram que expondo indivíduos de interesse comercial de diferentes grupos ecológicos a uma maior quantidade 

de luz, tiveram como resultados incrementos de 30 a 65 cm por ano, enquanto que os indivíduos sem exposição tiveram 
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incremento de 2 a 4 cm por ano. Estes resultados evidenciam que a manutenção e redução da competição favorece o 

crescimento dessas espécies de valor agregado. 

O plantio de enriquecimento em ambientes de clareiras criadas pela exploração é um dos tratamentos 

silviculturais mais estudados nas florestas tropicais da região da Ásia, América do Sul e África (Mokhtaruddin et al., 

2001; Schulze, 2008; Lopes et al., 2008; Doucet et al., 2009; Neves et al., 2019; dos Santos et al., 2020). Estes trabalhos 

comprovam que enriquecer clareiras abertas após o manejo ou em florestas secundárias com sementes ou mudas, 

propicia maiores taxas de crescimento e sobrevivência desses indivíduos nas clareiras.  

Na Amazônia Central, dos Santos et al. (2020), que observaram a influência do gradiente de luz (0; 20; 40; 

60; 80 e 100%) e de dois níveis de corte no sub-bosque (controle e sub-controle) sobre seis espécies comerciais nos 

dois primeiros anos, entre os principais resultados ficou evidente que quanto maior a exposição a luz melhores foram 

os desempenhos das espécies e o corte no sub-bosque aumentou levemente as taxas, a luz afetou fortemente o 

crescimento das espécies. Na Amazônia oriental, Neves et al. (2019), estudaram os efeitos dos tratamentos silviculturais 

em 11 anos de plantio em ambientes que foram retirados os resíduos e não limpos e de condução da regeneração 

natural, obtiveram como resultados que os locais previamente limpos e com regeneração natural apresentaram as 

maiores taxas de crescimento e sobrevivência do que somente com plantio de mudas em clareiras sem a limpeza dos 

resíduos da exploração e ambientes naturais da EIR. Gomes et al. (2019), no estado do Pará, avaliaram o crescimento 

e sobrevivência de mudas de Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke), conhecido como o Paricá, em 

clareiras geradas pela exploração. Verificaram após seis anos de monitoramento que clareiras maiores de 200 m² e com 

a manutenção e limpeza anuais proporciona a essas espécies as melhores condições de desenvolvimento e formação 

de fuste. Keefe et al. (2009), investigaram o desempenho silvicultural de espécies de valor comercial em áreas cipoálicas 

durante oito anos em áreas manejadas na Amazônia oriental, todas as espécies tiveram um bom desempenho em 

crescimento e baixas taxas de mortalidade, os autores atribuíram esses efeitos positivos a disponibilidade de luz, a baixa 

compactação do solo, abundância de matéria orgânica e as manutenções recorrentes ocorridas nas áreas experimentais. 

Entretanto, não recomendam essa prática por causa da falta de informações para operação, o manejo ecológico 

adequado e de regulamentar essa prática.     

O enriquecimento de clareiras permite aumentar em até 60 vezes a densidade de indivíduos de interesse 

comercial em comparação aos ambientes naturais, esse método é denominado de densificação assistida (Schwartz e 

Lopes, 2015). Espécies de alto valor comercial como o mogno e o ipê-amarelo que são exemplos por terem baixa 

densidade por hectare e lentas taxas de crescimento podem ser beneficiadas por esses aumentos de densidade nesses 

ambientes (Lopes et al., 2008; Richardson et al., 2016). Contudo, para o enriquecimento dessas clareiras e para as suas 

manutenções e condução periódicas se faz necessário um investimento considerável (Lopes et al., 2008; Schulze, 2008; 

Keefe et al., 2009; Doucet et al., 2009).  

Nesse sentido, informações que demonstrem o custo-benefício da aplicação de tratamentos silviculturais é 

essencial para a conservação de florestas manejadas e também para fomentar o enriquecimento em florestas 

secundárias. Schwartz et al. (2017), estudaram um ciclo completo do plantio de enriquecimento de Paricá até a sua 

colheita em florestas primárias degradadas, num período de 13 anos, bem como a rentabilidade financeira desse método 

de plantio. Em 13 anos o volume foi de 3,1m³/ha/ano para indivíduos de DAP≥25 cm e mais de 30% das sementes 

plantadas se tornaram árvores com esse diâmetro. Em termos de custo-benefício, em todas as áreas tratadas 

apresentaram melhores valores do que as controle. Sendo lucrativo na produção de madeira tora, madeira laminada e 

madeira serrada, somente na madeira em tora sob uma taxa de juros de 9% ao ano foi menos lucrativo que o controle. 
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Em outro estudo, Schwartz et al. (2016) investigaram a rentabilidade de espécies comerciais plantadas em 

clareiras que foram retirados os resíduos de exploração (galhada) e outras mantidas, cultivadas por meio da regeneração 

natural e área controle padrão da EIR. Em termos de taxas de crescimento clareiras com remoção dos resíduos da 

exploração tiveram os melhores desempenho silviculturais e financeiros em comparação aos outros tratamentos. E a 

lucratividade desses plantios poderiam ser alcançados em 60 anos com a colheita dessas espécies.  

Na África Central, Doucet et al. (2009) estudaram o comportamento silvicultural e financeiro da Baillonella 

toxisperma Pierre em ambientes de clareiras, perceberam que plantio por meio de mudas em vez de semeadura aliado a 

uma manutenção anual resultaram nas melhores taxas de sobrevivência e crescimento nesses plantios, o custo desses 

plantios é pago pelo aumento em 10 vezes das taxas de crescimento em relação as áreas controle.  

Na Amazônia oriental, Lopes et al. (2008), avaliando plantios de Mogno nos ambientes de clareiras e 

também a rentabilidade financeira, verificaram que após 4,4 anos do plantio a mortalidade anual foi de 10,5% e com 

altura média de 4,5 m. O nível de número de indivíduos ficou semelhante as de regeneração natural, contudo, a altura 

foi maior nas parcelas que foram tratadas. O ataque de brocas ocorreu em 54,7% dos indivíduos, mas 58% tiveram a 

sua rebrota. O valor dos investimentos dos plantios foi baixo em comparação ao valor de mercado desta espécie (US$ 

92,00 por clareira nos 4,4 anos). 

Outro trabalho no Pará é o do Schulze (2008), que avaliou o comportamento de seis espécies e a 

rentabilidade financeira desses plantios em ambiente de clareiras gerados após exploração. Foram introduzidas por 

meio de semeadura e mudas em aberturas de clareira que variavam de 165 a 455 m², removeu-se os competidores 

durante as manutenções decorridas até o quarto ano. Entre os principais resultados foram dos diferentes desempenhos 

das mudas nas clareiras devido a competição entre as espécies e a luz, onde as clareiras maiores que 200 m² tiveram os 

melhores resultados. Todas as seis espécies do estudo provavelmente chegariam ao DAP≥50 cm em 60 anos, em 

regimes regulares de manutenção. Contudo, neste trabalho os custos e o tempo de colheita não incentivam o plantio 

de enriquecimento, somente em caso que o valor da madeira aumente ou os valores de investimento e de corte 

diminuam. Nesse contexto, os tratamentos silviculturais demonstraram efeitos positivos para mitigar essa diminuição 

na produção sustentada de madeira e proporcionar a viabilidade econômica, social e ambiental do manejo florestal ao 

longo prazo (Shima et al., 2018).  

 

2.4. Importância econômica e ecológica do Swietenia e Handroanthus 

Swietenia macrophylla King (Meliaceae), conhecida popularmente como Mogno, e Handroanthus serratifolius 

(Vahl) S.Grose (Bignoniaceae), vulgarmente conhecido como Ipê, Ipê-amarelo ou Pau d’arco, são duas espécies de alto 

valor econômico por causa da alta qualidade da madeira. As duas espécies são amplamente distribuídas nas florestas 

tropicais do território brasileiro e ocorrentes principalmente em florestas de terra firme (Schulze et al., 2008b; Andrade 

et al., 2019; de Oliveira et al., 2020). Swietenia, é uma espécie oportunista, com uma densidade média da madeira de 0,52 

– 0,80 g/cm³ (Ferraz et al., 2004; IBAMA, 2019). O preço médio da sua madeira em pé é de USD 335,00/m³ (ITTO, 

2017). O valor médio dos seus produtos aumentou mais de 262% entre os anos de 2012 a 2017, cotado atualmente a 

USD 802,42/m³ (IBAMA, 2019). Handroanthus, é uma espécie classificada como oportunista-clímax, com densidade 

da madeira entre 0,85 – 1,08 g/cm3, considerando-se como pesada (Souza et al., 1997; Ferraz et al., 2004). A sua 

madeira em pé apresenta um alto valor agregado, sendo atualmente comercializado por USD 165,00/m³ (ITTO, 2020). 

Os valores médios dos seus produtos de 2012 a 2017 tiveram um aumento de mais de 54,5%, chegando aos patamares 
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de USD 1176.00/m³ em 2017 (IBAMA, 2019). Essas espécies são amplamente utilizadas em decks de embarcações e 

pisos de residências no mercado internacional (ITTO, 2020).   

A super exploração dessas espécies tem promovido o declínio populacional em seus ambientes naturais nas 

últimas décadas, Swietenia sofreu principalmente nos anos 70 e 80 (André et al., 2008; Schulze, 2008a; Grogan et al., 

2010; Sebbenn et al., 2012; Andrade et al., 2019). O que gerou a inserção da Swietenia na lista de espécies ameaçadas de 

extinção (CITIE, 2019), que visa monitorar a comercialização e poder assegurar a sua sobrevivência nas florestas. No 

território brasileiro, a espécie foi inserida na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção do Brasil (BRASIL, 2015). 

Por estar incorporada nessas listas, diretrizes foram criadas para o seu manejo, por exemplo: o aumento do seu DAP 

de corte de 50 para 60 cm, explorando somente 80% dos indivíduos nas áreas manejadas e com uma conservação 

mínima de 20% de suas matrizes (BRASIL, 2003; SEMAS, 2015). Contudo, Swietenia demonstra um elevado nível de 

diversidade genética e distinção entre as suas populações nos ambientes tropicais em áreas sem manejo (Lemes et al., 

2003; Degen et al., 2013). Por isso, críticas têm sido feitas para a EIR por proporcionar a segregação reprodutiva da 

espécie e o cruzamento não aleatório dos indivíduos, o que fomenta a elevação da homozigose e perda genética na 

população (de Oliveira et al., 2020). Por ser uma espécie com densidade menor que um indivíduo por hectare e com 

baixa regeneração natural e taxa de crescimento, a exploração florestal afeta a dispersão dos seus polinizadores e 

consequentemente a sua reprodução, diminuição de densidade e a manutenção dos remanescentes (Grogan et al., 

2014). Projeções de crescimento indicam que seriam no mínimo 100 anos para atingir o diâmetro mínimo de colheita, 

o que necessitaria que aumentasse o DAP mínimo de colheita e o número de indivíduos remanescentes (Grogan et al., 

2008; Grogan, et al., 2010; Grogan et al., 2014). O lepidóptero Hypsipyla grandella é outro fator limitante para o 

desenvolvimento do mogno, por atacar a brotação terminal faz com que a árvore se ramifique e não desenvolva um 

fuste retilíneo, o que leva a necessidade de acompanhamento dos indivíduos durante o seu crescimento (Lopes et al., 

2008). Nesse sentido, de Oliveira et al. (2020), investigaram a distribuição espacial e genética da Swietenia em áreas após 

o manejo florestal no Acre, evidenciaram que os distúrbios promovidos pela EIR afetaram a reprodução sexual desses 

indivíduos e que a exploração favorece a diminuição da diversidade genética da espécie. Os pesquisadores recomendam 

a não exploração e que a Swietenia seja protegida dessa atividade.     

Handroanthus, tem sido denominado como o novo mogno brasileiro, em virtude da semelhança com a 

história da espécie, que a décadas atrás quase o levou a extinção do Mogno. O alto valor agregado para a sua madeira 

e por não haver uma legislação pertinente para a sua colheita tem estimulado a sua superexploração, o que pode levar 

no futuro a sua extinção nas florestas tropicais (Schulze et al., 2008b; Brancalion et al., 2018). Esta espécie apresenta 

uma baixíssima densidade de indivíduos por hectare, aproximadamente um indivíduo adulto em dez hectares, e 

escassez de regeneração natural nas florestas tropicais, o que fomenta a possibilidade de extinção da espécie (RADAM, 

1974; Schulze et al., 2008b). Schulze et al. (2008b), estudaram diversos cenários para o manejo dessa espécie em toda 

Amazônia brasileira, observaram que mesmo empregando a EIR as taxas de crescimento do Handroanthus são muitos 

baixas em seu ambiente natural e que o ciclo estipulado na legislação é inadequado para manejar essa espécie dentro 

de um ciclo de corte. Os autores sugerem a implantação urgente de medidas de controle para o manejo adequado da 

espécie por meio de uma regulamentação da sua exploração, tanto a nível nacional quanto internacional, sendo 

semelhante ao caso da Swietenia. Andrade et al. (2019), investigaram o crescimento em diâmetro e modelaram a partir 

dos anéis de crescimento a idade do Handroanthus e perceberam que a espécie leva  117 ± 15 anos para alcançar o 

DMC, contudo, para alcançar as taxas de volume máximo que são explorados atualmente levaria 181 ± 5 anos. Os 

autores recomendam que a exploração seja padronizada para os ciclos biológicos das espécies e que sejam feitos 

tratamentos silviculturais para acelerar essas taxas de incremento. 
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Nesse sentido, tanto Swietenia e o Handroanthus são duas espécies que necessitam de legislação pertinente 

para o manejo adequado e que sejam aplicados tratamentos silviculturais para aumentar suas taxas de crescimento e 

sobrevivência nas áreas de exploração florestal (Schulze et al., 2008a; Andrade et al., 2019; de Oliveira et al., 2020). 

Estudos voltados para acelerar essas taxas e diminuir a mortalidade e garantir a valoração das florestas manejadas são 

fundamentais para a sustentabilidade do manejo florestal (Lopes et al., 2008; Schulze, 2008a; Keefe et al., 2009; Grogan 

et al., 2014). Os tratamentos silviculturais são ferramentas ideais para aumentar a densidade dessas espécies nas florestas 

manejadas e valorar esses ambientes. O plantio de enriquecimento em ambiente de clareira, agrega valor e garante 

estoques de madeira para um terceiro ou quarto ciclo, promove a conservação dessas florestas e o valor investido acaba 

por ser compensado pelo declínio populacional nas florestas naturais e que tende para no futuro serem cada vez mais 

escassas. Por meio do plantio, se garante a conservação e preservação dessas espécies de alto valor econômico (Lopes 

et al., 2008; Grogan et al., 2008; Schulze, 2008; Grogan et al., 2014; Richardson et al., 2016).  
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3. METODOLOGIA 

3.1. Área de estudo 

Um experimento de plantio de enriquecimento em clareiras de exploração florestal com Swietenia macrophylla 

e Handroanthus serratifolius foi realizado na fazenda Rio Capim, município de Paragominas, Nordeste do estado do Pará, 

Amazônia Oriental, Brasil (3°39′28 ″S, 48°49′60 ″W). Com área total de 36 mil hectares, a Fazenda Rio Capim pertence 

à empresa florestal CKBV Florestal LTDA, onde as operações de colheita seguem as diretrizes da exploração de 

impacto reduzido (EIR) (Figura 1) (CKBV, 2020). 

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região é “Awi”, quente e úmido, com precipitação média de 

1700 mm de janeiro a maio e menos de 50 mm de junho a dezembro, com temperatura média anual de 26,3ºC e 

umidade relativa do ar de 81% (Alvares et al., 2013). O relevo da região varia de plano a levemente ondulado com 

altitude em torno de 20 m (Sist e Ferreira, 2007). Os solos são classificados principalmente como Latossolo Amarelo 

distrófico, Argissolo Amarelo, Plintossolo, Gleissolo e Neossolo (Rodrigues et al., 2003; Pinto et al., 2009). A vegetação 

dominante é a Floresta Ombrófila Densa com altura do dossel de 29-40 m (Pinto et al., 2009; IBGE, 2012).   

3.2. Preparação do local de plantio e produção de mudas 

O plantio de enriquecimento nas clareiras de exploração foi estabelecido em três unidades de trabalho (UT) 

denominadas de E3, F3 e D6 pela equipe do Instituto Floresta Tropical (IFT) entre março e abril de 2009, durante o 

período chuvoso, em um ano – clareiras de exploração de 2 e 2 anos, criadas em 2008 e 2007, respectivamente (Figura 

1). As clareiras selecionadas foram aquelas ≥ 400 m², preferencialmente com 23 m de diâmetro, próximo a estradas e 

pátios devido ao acesso mais fácil. Quarenta e seis clareiras foram selecionadas para plantio e 23 delas tiveram áreas 

registradas. 

A produção de mudas teve início em outubro de 2008, sendo a Swietenia produzida pelo método de 

semeadura em viveiro, com substrato contendo 50% de areia lavada e 50% de serragem. Trinta dias após a germinação, 

as melhores mudas foram transplantadas para recipientes com 70% de terra preta e 30% de esterco de vaca. Após 60 

dias de rustificação, as melhores mudas foram transplantadas para as clareiras de exploração, com 20-30 cm de altura. 

Mudas de Handroanthus foram coletadas na regeneração natural perto de suas árvores-mãe. Indivíduos de 100-150 cm 

de altura e 1,0 cm de diâmetro foram selecionados e cortados em bisel a 0,8 cm do solo para evitar perda de água e 

infecção por fungos. Vinte dias depois e antes do surgimento dos primeiros brotos, as mudas foram cuidadosamente 

transplantadas para recipientes com solo de seu ambiente natural, após terem seu pivô e raízes secundárias podadas. 

Após esta etapa as mudas foram encaminhadas para o viveiro onde permaneceram por 60 dias para rustificação e por 

fim foram selecionadas para plantio em clareiras. 

3.3. Plantio de enriquecimento e monitoramento 

Swietenia foi plantada em E3 e D6 e Handroanthus em F3 (Tabela 2). Cada clareira continha três indivíduos 

da mesma espécie plantados em triângulo com espaçamento de 3,5 m entre as mudas (Figura 1). Nas clareiras foram 

plantadas 138 mudas (Tabela 2), onde cada muda foi adubada com 200 g de NPK (28/10-20). As clareiras foram 

mapeadas e sinalizadas com informações sobre as mudas plantadas. 
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Tabela 2. Espécies, localização e quantidades de clareiras, indivíduos e áreas cobertas pelo experimento de plantio de 

enriquecimento em clareiras, fazenda Rio Capim, Amazônia Oriental, Brasil. 

 

Espécies 

plantadas 

Código das 

unidades de 

trabalho 

Número de 

clareiras 

Número de 

mudas 

plantadas 

Total de área 

plantada 

(ha) 

Swietenia 
Swietenia 

Handroanthus 

E3 
D6 
F3 

20 
11 
15 

60 
33 
45 

1.10 
0.44 
0.69 

Total 3 46 138 2.23 

 

Tratamentos silviculturais para controle da infestação de lianas e competição com vegetação pioneira foram 

aplicados duas vezes ao ano até o 5º ano. Algumas plantas foram podadas a partir do 2º ano para evitar bifurcações e 

manter a dominância apical para formar melhores fustes comerciais. A poda foi essencial para evitar a bifurcação 

precoce dos ramos de indivíduos da espécie Swietenia atacados pelo lepidóptero Hypsipyla grandella. O procedimento foi 

repetido até que um fuste comercial > 6 m de altura fosse alcançado. As medições do DAP (Diâmetro à altura do 

peito/1,3 m do solo) foram feitas em 2011, 2014 e 2017. 

 

Figura 1. (a) Localização da fazenda Rio Capim, município de Paragominas, Estado do Pará, Brasil, (b) área de enriquecimento de 

plantio com clareiras, (c) e arranjo de plantio de Swietenia e Handroanthus nas clareiras. 
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3.4. Análise de dados 

3.4.1.  Análise estatística 

Para entender o desenvolvimento em diâmetro ao longo do tempo dos indivíduos plantados, uma análise 

de regressão linear simples foi utilizada para produzir o melhor modelo. Os dados de DAP e tempo (anos após o 

plantio) foram utilizados para ajuste dos modelos e, com base na análise dos resíduos, verificou-se a homocedasticidade 

e a normalidade dos resíduos. O crescimento das espécies foi calculado pelo Incremento Periódico Anual (IPA). O 

IPA de cada indivíduo foi calculado em três intervalos (0-2 anos, 2-5 anos e 5-8 anos) por meio da seguinte equação: 

 

𝐼𝑃𝐴 =
𝐷𝐴𝑃𝑡2 −  𝐷𝐴𝑃𝑡1

𝑡
 

 

Onde: 

DAPt2 = diâmetro a altura do peito na amostragem final 

DAPt1= diâmetro a altura do peito na amostragem inicial 

t = tempo em anos   

O IPA de cada indivíduo foi a unidade amostral da regressão linear simples. A porcentagem de 

sobrevivência para cada espécie foi calculada pelo intervalo de tempo entre as medidas por meio da fórmula: 

 

S (%)  =
𝐴𝑓 ∗ 100

𝐴𝑖
 

 

Onde: 

Af = número de indivíduos encontrados na medição final  

Af = número de indivíduos encontrados na medição inicial 

 

As taxas de mortalidade anualizadas foram calculadas de acordo com os intervalos de medição para cada 

espécie, de acordo com a equação de Sheil et al. (1995): 

 

𝑀 = 1 − 𝑁𝑡2 −  𝑁𝑡1
(1 𝑡⁄ ) 

 

Onde: 

Nt1 = Número de árvores vivas na primeira amostragem, 

Nt2 = número de árvores que sobreviveram até a segunda amostragem, 

t = anos entre a primeira e a segunda amostragem. 

 

A influência do tamanho da clareira sobre o crescimento das mudas foi testada por uma regressão linear 

simples com IPA. As análises estatísticas foram realizadas em ambiente R, versão 3.6.2 (R Core Team, 2020). 
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3.4.2. Análise de custo-benefício do plantio de Swietenia e Handroanthus em 

clareiras 

O plantio de enriquecimento em clareiras com Swietenia e Handroanthus teve sua relação custo-benefício 

calculada. O crescimento de longo prazo e a taxa de mortalidade foram projetados no futuro para o 1º, 2º e 3º ciclos 

de corte (30, 60 e 90 anos) para estimar a época de colheita dos indivíduos plantados. Foi assumido que apenas um 

indivíduo, o dominante, atingiria o diâmetro de 60 cm para Swietenia e 50 cm para Handroanthus em cada clareira. Este 

é o diâmetro mínimo de corte dessas espécies, de acordo com as normas brasileiras de manejo de florestas nativas da 

Amazônia. Os diâmetros projetados foram convertidos em estimativas de volume, utilizando a equação de volume de 

Silva e Carvalho (1984), para a Floresta Nacional do Tapajós: 

 

ln(volume) = -(7.62812 + 2.18090 x ln (DBH)) 

 

O volume convertido de madeira em tora para madeira serrada foi estimado com 55% de eficiência de 

processamento, assumindo que esse será o índice daqui a 30, 60 e 90 anos a partir de agora. Em 2010, o índice de 

eficiência desse processo de beneficiamento no estado do Pará era de 42% (Pereira et al., 2010). Os benefícios futuros 

do plantio de enriquecimento nas clareiras madeireiras foram calculados multiplicando-se os volumes estimados de 

madeira em tora e madeira serrada (m³) pelos preços de USD 250.39 m³ e USD 1,001.56 m³ para Swietenia e USD 

165.00 m³ e USD 691.00 para Handroanthus, no mercado interno, para as duas espécies. A relação custo-benefício da 

madeira em tora e serrada foi obtida pela diferença entre os benefícios na venda da madeira e os custos de colheita, 

transporte e beneficiamento, os valores empregados foram USD 21.99 m³, USD 2.58 m³ e USD 27.66m³, 

respectivamente. Os preços médios da madeira em tora e da madeira serrada foram obtidos no banco de dados da 

International Tropical Timber Organization (ITTO, 2020). Os preços da madeira de Swietenia foram estimados para 

2020, com base em sua variação em nove anos (Lopes et al., 2008; ITTO, 2017). Os custos de extração, transporte e 

processamento foram obtidos no banco de dados de Pereira et al. (2010). Eles foram corrigidos para 2020 pelo Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que indica a inflação no Brasil. 

Para o cálculo do estabelecimento e manutenção do plantio de enriquecimento de Swietenia e Handroanthus, 

foram considerados os seguintes custos: produção de mudas, seleção de clareiras, preparo e plantio de clareiras, salários 

dos funcionários e transporte. No transporte, foram considerados a distância da base até as áreas de plantio (30 km), 

aluguel de veículos e consumo de combustível. Como equipamentos, foram incluídos os materiais necessários para o 

plantio. Na manutenção do plantio, foram incluídos o tempo e o pessoal necessário para aplicar os tratamentos 

silviculturais. Os custos médios de plantio de enriquecimento foram calculados por clareiras ha-1, estimando-se 1,5 

clareiras ha-1, com base no tamanho mínimo de 300 m² para plantio. 

3.4.3. Valor presente líquido 

Para calcular a rentabilidade financeira do plantio de Swietenia e Handroanthus em clareiras de exploração, foi 

aplicado o valor presente líquido (VPL). O VPL é usado para analisar o retorno financeiro dos investimentos já 

descontados do investimento inicial. Por ser uma ferramenta econômica comum, foi utilizada para estimar a 

rentabilidade das plantações. É calculado a partir da adição do valor presente e da receita líquida futura descontada, de 

acordo com a equação: 
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𝑉𝑃𝐿 =  ∑ (
𝐵𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
−  

𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
)

𝑛

𝑡=0

 

 

Onde: 

VPL = Valor Presente Líquido, 

Bt = Receita no ano, 

Ct = Custo no ano, 

r = Taxa de desconto ano-1 (em porcentagem), 

t = Ano em que a receita ou o custo ocorre, 

n = Tempo para obter as receitas. 

 

Assim, o VPL foi estimado usando as seguintes taxas de desconto: 1,65%, 2,65% e 3,65% ao ano. A Taxa 

de Longo Prazo (LTR) vigente no Brasil em maio de 2021 era de 2,65% (BNDES, 2021) e os valores de 1,65% e 3,65% 

representam projeções otimistas e pessimistas, respectivamente. 

3.4.4. Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade foi usada para determinar a rentabilidade da madeira em tora e serrada sob a 

influência de um aumento do IPA de 10% e 20% para Swietenia e Handroanthus. Além do LTR (2,65% ao ano), foram 

utilizadas taxas de juros de 1,65% e 3,65% ao ano para desenvolver esses cenários. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Crescimento em diâmetro e incremento periódico anual  

Swietenia macrophylla e Handroanthus serratifolius apresentaram diâmetros de 7,88 ± 1,41 cm e 5,2 ± 1,0 cm, 

respectivamente, oito anos após o plantio. Swietenia apresentou Incremento Periódico Anual (IPA) de 0,98 ± 0,38 cm 

ano-1 enquanto Handroanthus teve 0,65 ± 0,22 cm ano-1 (Figura 2). O IPA de Swietenia e Handroanthus não apresentou 

correlação com o tamanho das clareiras de exploração ao longo do tempo (p> 0,05). 

 

Figura 2. Linha de regressão linear (± erro padrão) do crescimento em diâmetro de Swietenia (a) e Handroantus (b) e do Incremento 
Periódico Anual de Swietenia (c) e Handroantus (d) em 2, 5 e 8 anos após plantio de enriquecimento em clareiras madeireiras, fazenda 
Rio Capim, Amazônia Oriental, Brasil. 

4.2. Sobrevivência e taxas de mortalidade 

Swietenia e Handroanthus apresentaram uma porcentagem de sobrevivência de 51% e 24% e uma taxa de 

mortalidade de 8% e 16% ano-1, respectivamente, oito anos após o plantio (Figura 3). 
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Figura 3. Porcentagem de sobrevivência de Swietenia (a) e Handroantus (b) e taxa de mortalidade de Swietenia (c) e Handroantus (d) em 

2, 5 e 8 anos após o plantio de enriquecimento em clareiras madeireiras, fazenda Rio Capim, Amazônia Oriental, Brasil. 

4.3. Valor presente líquido e análise de sensibilidade 

O custo total do plantio de enriquecimento em clareiras (estabelecimento e manutenção) foi de USD 221.41 

ha-1 para Swietenia e USD 242.62 ha-1 para Handroanthus e o custo de implantação foi de USD 40.16 ha-1 e USD 61.36 

ha-1 para Swietenia e Handroanthus, respectivamente. As diferenças se devem ao custo de produção das mudas de 

Handroanthus, cinco vezes maior que a de Swietenia, uma vez que o método de produção por transplante das mudas do 

ambiente natural para o viveiro foi mais caro. Os custos de seleção de clareiras, preparação de clareiras e plantio foram 

os mesmos para ambas as espécies. Devido às diferenças na produção de mudas, o custo de implantação representou 

18,14% para Swietenia e 25,29% para Handroanthus do custo total. O custo de manutenção também foi o mesmo para 

as duas espécies e respondeu por 81,86% para Swietenia e 74,71% para Handroanthus do custo total (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Custos estimados por hectare para estabelecimento e manutenção de plantio de enriquecimento em clareiras madeireiras 
com Swietenia e Handroanthus (USD ha-1), Fazenda Rio Capim, Amazônia Oriental, Brasil. 

 

Atividades Swietenia Handroanthus 

Produção de mudas 5.05 26.26 

Seleção de clareiras 5.47 5.47 

Preparação e plantio 29.64 29.64 

Custo total de estabelecimento 40.16 61.36 

Custo da manutenção no ano 1 40.06 40.06 

Custo da manutenção no ano 2 41.88 41.88 

Custo da manutenção no ano 3 36.06 36.06 
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Custo da manutenção no ano 4 33.37 33.37 

Custo da manutenção no ano 5 29.88 29.88 

Custo total da manutenção 181.25 181.25 

Custo total 221.41 242.62 

 

O valor presente líquido (VPL) foi positivo para Swietenia sob taxas de desconto de 1,65% e 2,65%. Apenas 

a madeira serrada foi lucrativa no cenário pessimista de 3,65%. O Handroanthus apresentou relação custo-benefício 

positiva apenas para madeira serrada produzida sob a taxa otimista de 1,65% ao ano (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Valor presente líquido (USD ha-1) de madeira em tora e madeira serrada produzida por meio de plantio de enriquecimento 
de clareiras com Swietenia e Handroanthus em 60 e 90 anos e diferentes taxas de desconto (valores positivos em negrito). 

Produtos 
madeireiros 

Anos para a 
colheita 

Swietenia  Handroanthus  

Taxas de desconto 

1,65% 2,65% 3,65% 1,65% 2,65% 3,65% 

Madeira em tora 60 374.14 117.90 -21.59 Nil Nil Nil 

Madeira serrada 60 1144.85 546.25 217.84 Nil Nil Nil 

Madeira em tora 90 583.78 121.69 -66.06 -31.98 -145.86 -190.21 

Madeira serrada 90 1629.57 555.00 115.02 272.05 -19.89 -137.57 

Nil = nenhum indivíduo atingiu o diâmetro mínimo de corte na época da colheita; DAP ≥ 60 cm para Swietenia e 
DAP ≥ 50 cm para Handroanthus. 

 

Em relação à análise de sensibilidade, considerando um aumento de 10% no IPA, os indivíduos de Swietenia 

foram positivos em todas as taxas de desconto, exceto para madeira em tora aos 90 anos sob uma taxa de desconto de 

3,65% ao ano. Para o Handroanthus, tanto a madeira em tora quanto a serrada foram positivas, com uma taxa de 

desconto de 1,65% ao ano, e também foi positivo para madeira serrada considerando uma taxa de desconto de 2,65%, 

estimando a colheita em 90 anos. O aumento de 20% no IPA apresentou resultados semelhantes ao aumento de 10%, 

favorecendo a Swietenia para madeira em tora aos 60 anos, Handroanthus teve lucratividade na colheita de 60 anos para 

madeira serrada sob a taxa de 1,65%. Também foi rentável a colheita aos 90 anos tanto para a madeira em tora quanto 

para a serrada na taxa de 1,65%, bem como a madeira serrada em 2,65% ao ano (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Análise de Sensibilidade (USD ha-1) da madeira em tora e serrada produzida por meio de plantio de enriquecimento em 
clareiras com Swietenia e Handroanthus com aumento de 10% (a) e 20% (b) no Incremento Periódico Anual, considerando colheita 
em 60 e 90 anos de plantio com diferentes taxas de desconto (valores positivos em negrito). 

(a) Aumento de 10% no incremento periódico anual de Swietenia e Handroanthus: 

Produtos 
madeireiros 

Anos para 
a colheita 

Swietenia  Handroanthus  

Taxas de desconto 

1,65% 2,65% 3,65% 1,65% 2,65% 3,65% 

Madeira em tora 60 482.78 178.28 12.15 Nil Nil Nil 

Madeira serrada 60 1396.03 685.85 295.87 Nil Nil Nil 
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Madeira em tora 90 737.58 185.42 -39.43 7.30 -129.59 -183.41 

Madeira serrada 90 1985.19 702.35 176.60 289.50 24.39 -119.06 

 

(b) Aumento de 20% no incremento periódico anual de Swietenia e Handroanthus: 

Produtos 
madeireiros 

Anos para 
a colheita 

Swietenia  Handroanthus  

Taxas de desconto 

1,65% 2,65% 3,65% 1,65% 2,65% 3,65% 

Madeira em tora 60 615.28 251.92 53.32 -104.32 -175.84 -202.74 

Madeira serrada 60 1702.39 856.12 391.04 91.06 -94.88 -168.91 

Madeira em tora 90 925.84 263.42 -6.83 57.92 -108.61 -174.64 

Madeira serrada 90 2420.47 882.71 251.97 496.96 73.30 -98.62 

Nil = nenhum indivíduo atingiu o diâmetro mínimo de corte na época da colheita; DAP ≥ 60 cm para Swietenia e 
DAP ≥ 50 cm para Handroanthus. 
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5. DISCUSSÃO 

5.1. Ecologia e respostas silviculturais 

Swietenia macrophylla e Handroanthus serratifolius apresentaram crescimento positivo oito anos após o plantio, 

porém, o Incremento Periódico Anual (IPA) diminuiu ao longo dos anos para ambas as espécies (Figura 2). Os IPA 

de Swietenia e Handroanthus foram semelhantes aos resultados obtidos no plantio de enriquecimento em florestas 

próximas (Schulze, 2008; Keefe et al., 2009), Amazônia Ocidental (d’Oliveira, 2000), e sul da Amazônia (Lopes et al., 

2008), e foram maiores do que os resultados relatados para florestas nativas da Amazônia (Dauber et al., 2005; Grogan 

et al., 2008; Schulze et al., 2008b; Andrade et al., 2019). Os tamanhos das clareiras de exploração, neste estudo, foram 

adequados para o desenvolvimento de Swietenia e Handroanthus. Segundo Schulze (2008), clareiras maiores que 300 m² 

possuem o tamanho adequado para promover a incidência de luz suficiente para o desenvolvimento das mudas. 

Clareiras maiores proporcionam maior acesso de luz ao solo da floresta, o que favorece o crescimento das espécies 

(Vatraz et al., 2016). 

As atividades de manutenção favoreceram o desenvolvimento inicial de Swietenia e Handroanthus de forma a 

permitir maior entrada de luz e evitar a competição com lianas e espécies pioneiras, além de possibilitar o cuidado do 

tronco de indivíduos Swietenia (Grogan et al., 2005; Keefe et al., 2009). Apesar de receberem o mesmo esforço de 

manutenção, a porcentagem de sobrevivência de Swietenia e Handroanthus diferiu (Figura 3). Oito anos após o plantio, 

a sobrevivência de 51% apresentada pela Swietenia foi semelhante aos 61% encontrados em sete anos (d’Oliveira, 2000) 

e 61,4% encontrados em quatro anos (Lopes et al., 2008) na Amazônia. Handroanthus teve uma forte queda na 

sobrevivência entre o 5º e 8º ano, de 66% para 24%, indicando a importância da manutenção para esta espécie. Esse 

percentual ainda é superior aos 88% em seis anos e 94% em sete anos de plantio de Handroanthus a pleno sol (Galeão 

et al., 2006). 

As taxas de mortalidade diferiram entre as duas espécies, Swietenia mostrou um aumento na mortalidade ao 

longo dos anos (Figura 3). Este resultado é semelhante ao plantio de enriquecimento em clareiras madeireiras com 

Swietenia, também atacada por Hypsipyla grandella, que causa bifurcação precoce do ramo (d’Oliveira, 2000; Lopes et al., 

2008). Em oito anos, a taxa de mortalidade de Handroanthus foi alta, mas diminuiu no período de 2 a 5 anos após o 

plantio. Esta taxa de mortalidade é maior do que a taxa relatada por Schulze (2008) também para mudas estabelecidas 

em clareiras e trilhas de arraste após seis anos (Schulze et al., 2008b). 

5.2. Valor presente líquido e análise de sensibilidade 

O plantio de enriquecimento em clareiras madeireiras com Swietenia é lucrativo com taxas de desconto de 

1,65% e 2,65% ao ano, tanto para madeira em tora quanto para madeira serrada em 60 e 90 anos. Por outro lado, o 

Handroanthus é lucrativo apenas quando colhido em 90 anos à taxa de 1,65% ao ano (Tabela 4). A atual Taxa de Longo 

Prazo (LTR) no Brasil favoreceu a rentabilidade do plantio de enriquecimento com Swietenia, e, por outro lado, o 

Handroanthus é lucrativo apenas no cenário otimista. As baixas taxas de desconto atuais no Brasil possibilitaram VPLs 

positivos, ao contrário de Schulze (2008), quando altas taxas resultaram em retornos negativos para as plantações de 

enriquecimento. 

O custo de implantação e manutenção do plantio de enriquecimento em clareiras madeireiras teve pouca 

diferença entre Swietenia e Handroanthus, a principal diferença foi na produção de mudas de Handroanthus (Tabela 3). O 
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custo do plantio de Swietenia neste estudo foi inferior a USD 378.00 ha-1, valor reportado por Lopes et al., (2008), na 

Amazônia Oriental. O valor de plantio para ambas as espécies foi superior a USD 22.80 ha-1 e USD 40.00 ha-1 relatado 

Doucet et al., (2009) em Camarões e Schulze (2008) no Amazônia Oriental e semelhante a USD 248.67 ha-1 e USD 

400.37 ha-1 relatado por Schwartz et al. (2016) na Amazônia Oriental. Plantações realizadas com Schizolobium parahyba 

var. amazonicum em clareiras custou USD 355.00 ha-1 no sul da Amazônia (Schwartz et al., 2017b), valor superior ao 

deste estudo. A grande diferença no custo de produção de mudas entre as espécies se deve ao método aplicado. Para 

Swietenia foram semeadas sementes, enquanto para Handroanthus as mudas do ambiente natural foram transplantadas 

para o viveiro florestal e levadas de volta para replantio nas clareiras. Se a semeadura fosse usada para produzir mudas 

de Handronthus, os custos seriam reduzidos em 70% e, conseqüentemente, o Handronthus teria melhores VPLs. 

Na análise de sensibilidade, Swietenia e Handroanthus mantiveram resultados semelhantes àqueles sem 

aumento de 10% no IPA. Já em um cenário com aumento de 20% no IPA, Handroanthus foi o mais beneficiado no 

VPL (Tabela 5). Cenários com maiores IPAs diminuem o tempo de colheita, o que torna os investimentos no plantio 

de enriquecimento mais lucrativos (Schwartz et al., 2016). 

5.3. Implicações para o manejo florestal e conservação 

O plantio de enriquecimento é uma forma de intensificar a silvicultura, o que significa que os gestores 

florestais investiriam mais em suas florestas ao invés de buscar florestas virgens para extração de madeira (Petrokofsky 

et al., 2015). Este estudo, portanto, demonstra que o plantio de enriquecimento em clareiras com Swietenia e 

Handroanthus é eficaz em promover a conservação de florestas manejadas e estimular a conservação e a produção de 

madeira de espécies arbóreas raras no 2º e 3º ciclos de corte (60 a 90 anos após o plantio). 

Essas espécies são caracterizadas por baixas densidades e baixas taxas de crescimento em florestas naturais 

(Grogan et al., 2008; Schulze et al., 2008b; Andrade et al., 2019; de Oliveira et al., 2020). Nesse sentido, o plantio para 

enriquecimento favorece o aumento da densidade de indivíduos dessas espécies em seu próprio ambiente natural. 

Schwartz e Lopes (2015), definem isso como densificação assistida, que aumenta artificialmente a densidade de espécies 

raras em até 60 vezes quando comparada com suas densidades naturais. A densificação assistida foi demonstrada neste 

trabalho com o aumento da densidade de Swietenia e Handroanthus, o que também corroborou os resultados encontrados 

por Lopes et al. (2008), Schulze (2008) e Keefe et al. (2009). 

Como o IPA de Swietenia e Handroanthus é tão lento, como mostram as projeções deste estudo, uma forma 

de obter receitas mais rápidas seria o plantio de enriquecimento em clareiras em conjunto com a espécie de rápido 

crescimento S. parahyba. Poderia ser cortado na próxima safra, em 30 anos, ou até antes, aumentando o retorno 

financeiro do investimento (Keefe et al., 2009; Schwartz et al., 2017b). 

No caso de Swietenia e Handroanthus, o plantio de enriquecimento promoveria não só a produção de madeira, 

mas a conservação dessas espécies ameaçadas de extinção (Schulze et al., 2008a; de Oliveira et al., 2020). Além da 

Swietenia, o Handroanthus teria grandes benefícios com isso, uma vez que foi identificado como o “novo mogno 

brasileiro”, devido ao seu alto valor comercial e superexploração (Brancalion et al., 2018). Portanto, são espécies que 

possuem regulamentações altamente restritivas para seu manejo, incluindo a aplicação de tratamentos silviculturais 

(Grogan et al., 2008; Schulze et al., 2008b; Andrade et al., 2019; de Oliveira et al., 2020). 

O comércio de produtos da Swietenia é fortemente regulamentado porque a espécie faz parte do Apêndice 

II da CITES. O Handroanthus encontra-se atualmente em uma situação mais problemática, uma vez que não tem a 

mesma proteção do Anexo II da CITES (Schulze et al., 2008b). Abordagens como a nossa pesquisa podem ajudar as 
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populações de Handroanthus a prosperar e evitar extinções locais, contribuindo para sua sustentabilidade ecológica e 

econômica. 
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6. CONCLUSÕES 

O plantio de enriquecimento em clareiras de exploração florestal com Swietenia macrophylla e Handroanthus 

serratifolius, duas das espécies com maior valor comercial na Amazônia, provou ser um tratamento silvicultural bem-

sucedido. Ambas as espécies apresentaram boas respostas silviculturais e retornos financeiros viáveis, especialmente 

Swietenia que foi lucrativa para toras e madeira serrada colhidas aos 60 e 90 anos após o plantio. Handroanthus foi 

lucrativo para madeira serrada em 90 anos ou em um cenário com um incremento anual periódico aumentado em 20%. 

O plantio de enriquecimento em clareiras madeireiras também tem o potencial de ser uma ferramenta poderosa para 

a conservação de Swietenia e Handroanthus. 
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