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RESUMO 

As consequências da atividade madeireira sobre o ecossistema 
florestal e sobre a economia da região amazônica têm sido recente mente 
alvo de discussões, tanto a ruvel nacional como internacional. Porem, pouco 
tem se discutido a respeito dos impactos que a exploração exerce sobre as 
espécies madeireiras e sobre a biodiversidade da floresta no geral. De acordo 
com trabalhos desenvolvidos na Amazônia. podemos identificar os principais 
impactos a que as espécies madeireiras estão sujeitas, sendo : i) a retirada de 
indivíduos de grande porte, que exercem um papel importante na produção 
de sementes, ii) os danos causados aos indivíduos jovens, que constituem o 
estoque remanescente na floresta e, iii) a abertura de clareiras, modificando 
o microclima e aumentando a probabilidade de ocorrência de fogo. 

Neste trabalho, reunimos informações a respeito da biologia de 305 
espécies madeireiras da Amazônia, considerando a hipótese de que certas 
características apresentadas por uma espécie podem ser decisivas para a sua 
sobrevivência diante dos impactos da exploração. Identificamos, então, sete 
características ecológicas que poderiam favorecer a manutenção das 
populações das espécies extraídas. São elas, a capacidade de dispersar as 
se mentes a longas distâncias. boa representação de jovens na regeneração, 
capacidade de crescer rapidamente, capacidade de rebrotar quando os 
indivíduos são danificados pela exploração. capacidade de suportar os fogos 
que as vezes andam nas matas exploradas ( pela presença de uma casca 
grossa), dist;ibuição por toda a Amazônia e ocorrência comum de Individues 
adultos. As espécies com características opostas a essas. de acordo com a 
nossa hipótese, apresentariam maior dificuldade para manter suas 
populações em ambientes alterados pela exploração madeireira. 

' 

Foi utilizado um sistema simples de poniuacao para classificar as 
espécies madeireiras em função da maior ou menor suscetibilidade aos 
impactos da exploracão. Assim, identificamos as espécies possivelmente mais 
suscetíveis aos impactos da exploração e entre elas encontram-se o Pau 
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Amarelo (fauyl!;m.h.or..a v..ar.a.~.niliJ e o Mogno (5-~nia m.ruI.012hWa), de 
grande importância para a indústria madeireira. Entre as espécies que 
apresentam um conjunto de características que podem favorecer a expansão 
da suas populações, contanto que a pressão madeireira não seja severa, estão 
o Ipé Amarelo (Tub.®..illil ~~rratifolia) e a Ucuúba ( Virola surínamensís: . 

Com este trabalho foi possível identificar grupos de espécies que 
necessitam de estudos mais aprofundados. Recomendamos que seja dada 
prioridade àquelas espécies madeireiras que se mostram pouco capacitadas a 
resistir a pressão madeireira em função das suas proprlas características 
ecologicas. 

' 
INTRODUÇÃO 

Há cerca de 300 anos a floresta amazônica vinha sendo explorada de 
forma seletiva, com poucas espécies de madeira sendo utilizadas e poucos 
danos sendo causados ao meio ambiente. Nas duas últimas décadas, porém, 

r 

começou a se desenvolver em algumas regiões uma atividade mais.intensa e 
mecanizada, com o uso de tratores pesados e caminhões, extraindo um maior 
número de espécies. Os impactos causados por esse tipo de extração sobre o 

-·· 
ecossistema são muito intensos e já estão sendo avaliados em alguns 
trabalhos desenvolvidos nas regiões tropicais da América Latina ( VERISSIMO 

-- .. - -- - --- ------- -etal. -1989 e 1992; HENDRINSON, -1990 ).- A exploração age sobre o - . - 
ecossistema florestal principalmente danificando indivíduos jovens, 
eliminan,~o as maiores árvores reprodutoras e provocando a formação de 
clareiras. 

' 

Uma das alterações provocadas pela abertura no dossel é a diminuição 
da umidade relativa do ar na mata, podendo acelerar o processo de secagem 
dos materiais combustíveis que se encontram depositados no solo (como 
liteira. madeiras finas, etc}. Isso aumenta a suscetibilidade do ambiente ao 
fogo (UHL et al., 1990). Outro fato decorrente da abertura do dosse1 é a 
modificação do ambiente de regeneração das plãntulas. A penetração de 
maior quantidade de luz no sub-bosque da floresta favorece a propagação de 
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plantas pioneiras. como herbáceas. arbustivas e árvores geralmente sem 
valor económico, modificando a composição da floresta. 

Alguns estudos vêm sendo realizados sobre os aspectos da dinâmica 
populacional e silviculturais das espécies madeireiras mais importantes da 
Amazônia lY ARED e CARPANEZZI.1982; Y ARED et al., 1988; e SUDAM, 1979 ). 
Todavia, estudos que avaliam os impactos da exploração sobre as diversas 
árvores madeireiras amazônicas praticamente inexistem. 

Neste trabalho, considerando as principais alterações ocorridas num 
ambiente de exploração madeireira, elaboramos a hipótese de que algumas 
espécies madeireiras poderiam sofrer urna redução ou expansão populacional 
por possuírem determinadas características. Por exemplo, uma espécie com 

' 

'· 

uma área de ocorrência restrita, uma pequena dispersão de sementes, um 
número pequeno de mudas e jovens na regeneração, um crescimento lento, e 
incapaz de resistir ao fogo e a danos, poderia experimentar uma redução 
populacional numa região madeireira. Por outro lado, uma espécie que 
possuissem ampla distribuição geográfica, dispersassem suas sementes à 
longas distâncias, apresentassem alta densidade de mudas e jovens na 
regeneração, crescessem rapidamente," resistissem. ao fogo, e rebrotassem 
após danos poderiam ter maiores chances de expandir suas populações 
diante das alterações provocadas pela exploração madeireira (Figura 1 ). 

Os principais objetivos deste trabalho foram: i) apresentar uma 
listagem de espécies ,madeireiras da, Amazônia Brasileira que estão sendo· 
extrai das atualmente, e ii) caracterizar biologicamente essas espécies para 
avaliar asituacão geral da-flora madeireira amazônica-em relação as 
alterações provocadas no ambiente pela extração. Dessa for ma foi possível 
criar um r aciocínio para distinguir quais as espécies que podem ser mais, ou 
menos, suscetíveis as alterações ambientais provocadas pela atividade 
madeireira. 
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METODOLOGIA 

Numa primeira etapa consultamos a literatura em busca de listagens 
de espécies madeireiras que estão sendo utilizadas pelas indústrias da região 
amazônica. As fontes utilizadas foram: CH1CHIGNOUD et al. ( 1990), IBDF 
{1981, 1983, 1986 a,b,e1988),SILVA(1989),SUDAM(1981), e VERISSIMO 
et aí. ( 1989 e 1992). 

Numa segunda etapa essa flora madeireira foi caracterizada através de 
quinze parâmetros. com enfoque sobre aspectos ecológicos das espécies. como 
dispersão de sementes, capacidade de regeneração, distribuição e abundância 
de indivíduos adultos, etc. Todas as informações foram obtidas atraves de 
consultas nos herbários de Belém (Museu Emílio Goeldi e CPATU) e a partir 
do conhecimento de Nelson de Araújo Rosa, o segundo autor. 

' 

Numa terceira etapa classificamos as espécies a partir da hipótese de 
que algumas característlcas poderiam garantir a manutenção das suas 
populações diante dos impactos da exploração. E importante aqui definir mos 
que o sistema de extração de madeira que consideramos neste trabalho é o 
modelo da região de Paragominas-Pá, um grande pólo madeireiro da 
Amazônia Oriental. Nesse modelo são retiradas em média 6 árvores por 
hectare, correspondendo a um volume médio de 30-40 m3/ha. sendo que 
mais de 100 espécies diferentes são extraídas atualmente (VERISSIMO et al., 
1992). Em uma exploração típica {la região de Paragominas, caracada metro - ··· - - -- 
cúbico de madeira retirado. aproximadamente outros 2 m3 são danificados, 

- representando uma perda sígnificativa. Verificou-se ainda quea extração 
' ~~ 

causa uma abertura no dossel de cerca de 40% a mais do que a abertura 
natural já existente (VERISSIMO et al., 1992). 

- Os principais impactos pós-exploratório deste modelo de extração que 
podem influenciar na dinâmica populacional das espécies madeireiras são i) a 
maior vulnerabilidade das áreas exploradas ao fogo ; ii) os danos causados 
aos indivíduos jovens durante ~ queda e o arraste das toras, e na abertura de 
estradas; ili) a retirada das árvores matrizes reprodutoras: e iv) a abertura 
de clareiras. aumentando a intensidade de luz no interior da floresta. 

., 
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Para definir uma espécie como mais, ou menos, capacitada de suportar 
os impactos da exploração, usamos um sistema de pontuação. Foram 
atrIbuldos 3 pontos para as características favoráveis que a espécie possui e 
que lhe oferecem condicoes para resistir às pressões da atividade madeireira. 
1 ponto para características desfavoráveis que tornam uma espécie mais 
frágil diante dos impactos da exploração e 2 pontos para as características 
intermediárias. Por exemplo, no caso de uma espécie com muitos jovems na 
regeneração (por ex.,> 100 iovems/ha), a hipótese elaborada (Tabela 1) foi 
que essa poderia ser uma característica vantajosa, pois. com muitos jovems 
na regeneração a espécie poderia facilmente povoar a área apos a extração. 
Essa característica atribuiu 3 pontos para as espécies que a possuem, ao 
contrário das espécies com poucos jovems na regeneração. que receberam 
apenas 1 ponto. 

Selecionamos então, sete parâmetros ecológicos. que consideramos 
mais adequados para avaliar a capacidade de uma espécie suportar ou não, 
as modificações causadas no ambiente pela exploração madeireira. Com a 
soma dos pontos de cada parâmetro selecionado obteve-se um, total para 
cada espécie. As espécies com menor soma total de pontos possuem muitas 
características desfavoráveis e portanto são potencialmente suscetíveis a 
sofrer reduções populacionais diante da pressão madeireira. As espécies que 
apresentam as maiores pontuações são aquelas que possuem maiores 
chances de manter. ou até aumentar, sua população diante das modificações 
-provocadas pela exploração. - 

Posteriormente, adicionamos à análise, um par ámetrorelacionado a 
'pressão da extração' (Tabela 1), assim distinguindo entre as espécies que 
experimentam uma pressão forte (sempre extraídas quando for presente) e 
aquelas que são· poucas extraídas (mesmo quando forem numerosos}. 

Os parâmetros selecionados e as respectivas hipóteses elaboradas se 
encontram explicados na Tabela l. onde pode ser observada também a 
pontuação referente à cada característica. 

,, 
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RESULTADOS 

Listagem das Espécies Madeirelras 

Foram listadas 305 espécies de madeira distribuídas em 16 7 gêneros 
e 41 famílias botânicas (ANEXO 1). As famílias mais bem representadas na 
flora madeireira são a Caesalpinaceae, a Fabaceae, e a Sapotaceae. Essas três 
famílias juntas englobam um terço das espécies. listadas. 

Cerca de 90% destas espécies são utilizadas para fabricação de tábuas. 
lambris, e peças usadas na construção civil (Tabela I). Aproximadamente 4% 
são usadas como esteios, afinques, cercas (incluindo neste grupo as madeiras 
usadas em tora para ornamentação de casas, como a Quariquara (Minguartia 
guianen$is). Finalmente, 8 % são usadas nas Indústrlas de laminação. 

As madeiras Amazónicas são reconhecidas por sere rn pesadas e, de 
fato, 76% das espécies levantadas tem madeira de densidade alta ou media. 
Segundo JOHNS ( 1992 J a grande proporção de madeiras pesadas na 
Amazônia impedir ão uma exploração florestal tão intensiva quanto a 
existente nas florestas do Oeste da Africa e Sudeste da Asia, onde 
predominam madeiras leves. Esse fato se deve pela preferência do mercado 
consumidor por madeiras leves. --~ 

Características da Flora Madeireira . - --- - -----------· ------ -- -- ; --- --·-- ,..._ 

' 

Analisamos, inicialmente, a área de ocorrência (distribuição geográfica) 
(.'>, 

das espécies madeireiras e observamos que 89% ocorrem em toda Amazônia, 
4% se localizam principalmente na Amazônia Oriental (onde se concentram 
os principais pólos madeireiros da região), 6% se localizam principalmente na 
Amazônia Ocidental e 1 % apenas, na Amazônia Central {Tabela 1 }. 
Considerando a abundância de indivíduos adultos na "área de ocorrência", 
levantamos que 71 % das espécies ocorrem medianamente, 19 % são raras. e 
l 0% são abundantes ( geralmente roais de 2-4 índíviduos/hal. Quanto ao 
habitat das espécies madeireiras, temos que a maioria (61%) são restritas a 
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terra firme, 10% restritas a várzea, 24% ocorrem em qualquer desses dois 
ambientes, e 2 % estão nos cerrados amazônicos (Tabela 1 J. 

Quanto a pressnao de extração, cerca de 69% das espécies são 
atualmente muito extraídas. enquanto, 31 % delas são extraídas 
esporadicamente. Deve ser aqui considerado o fato de que o mercado 
madeireiro da Amazônia tem se mostrado bastante dinâmico e flexível. 
podendo existir espécies desta lista que, apesar de estarem classificadas 
como pouco extraídas. já estão sendo serradas em grande quantidade em 
determinadas regiões. Uma seleção de madeiras mais exportadas pelo 
mercado madeireiro do Estado do Pará com todas as características 
analisadas neste trabalho pode ser vista na Tabela z.# 

Além da utilização pela indústria madeireira, muitas espécies (33%) 
possuem usos secundários, como por exemplo a extração de frutos e 
sementes para alimentação (Castanheira - Bertholettía excelsa), a extração de 
óleo para fabricação de medicamentos íCopaíba - C.®~r.a .ctlKkfilL e a 
extração de látex (Seringueira - Hevea brnsiliensis). 

A flora madeireira também apresenta muitas variações em suas 
características de reprodução e regeneração. O tamanho da. se mente pode ser 
um fator importante para a dispersão. Neste trabalho observamos que 33% 
das espécies possuem sementes grandes (maior que 2,0 cm de comprimento), 
58% têm sementes de tamanho médio (de 0,6 a 2,0 cm de comprimento), e 
apenas 9% têm sementes pequenas (menor que 0,6 cm l.If'abela. l ). _ O caio de 
dispersão destas sementes também foi caracterizado e 70% das espécies têm 

- como dispersar suas sementes a mais de 100 metros. 20% dentro do raio de 
100 metros, e 10% deixam suas sementes embaixo da própria copa da árvore. 
Das 305 espécies levantadas, 162 tem suas sementes dispersadas por 
mamíferos, 165 por agentes passivos como o vento e 125 por passares. De 
acordo com estes números, aproximadamente 40% das espécies madeireiras 
tem suas sementes dispersadas por mais de um agente de dispersão (Figura 
2 ). O vento é o agente de maior ímportancla para as espécies com apenas 

"A Tabela contendo todas as caracter lstlcas ecológicas das 305 espécies listadas no anoxo 1, não · 
será publicada por ser muito extensa. Os interessados podem sol icitar cópias ao Instituto do Homem 
e Meio Ambiento da Amazônia, Belém, PA. 
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um mecanismo de dispersão. Entretanto, para as espécies com dois ou mais 
agentes, pássaros e roedores são os mecanismos de dispersão de maior 
importancla (Figura 2 ). 

Na regeneração natural da floresta, aproximadamente 43% das 
espécies aparecem raramente na forma de jovens, 24% tem ocoréncia 
intermediaria, e 33% são comumente encontradas. Em relação ao crescimento, 
observamos que mais da metade das espécies têm crescimento 
intermediario, enquanto 29% têm crescimento. lento e 17% possuem 
crescimento rapldo. O diâmetro máximo atingido na maturidade também foi 
considerado. Entre as espécies analisadas, 97% possuem indivíduos adultos 
com mais de 40 cm de diâmetro, sendo que 28% atingem diâmetros 
superiores a 90 cm (Tabela 1 ). 

Finalmente, a flora madeireira apresenta variações em sua capacidade 
de resistir a cortes, danos e queimadas. Observamos que enquanto 87% das 
espécies rebrotam sem problemas quando jovens. 13% possuem dificuldades 
para rebrotar. Além disso, 18% das espécies estudadas possuem casca grossa 
(maior que 1 cm), 58% têm casca de espessura média, e 24% têm casca mais 
fina que 0.5 cm. Segundo UHL et al, ( 1990 ), espécies com casca' maior que 1 
cm de espessura podem resistir bem à passagem de fogo, enquanto que as 
espécies com espessura de casca menor que 0,5 cm estão em perigo diante da 
ocorrência de fogo. · 

- . - -- --·-·- - - ·--. - - -- ------- "-~-"~-- --··•, -- ···---- 
Classificação das Espécies Quanto à Suscetibilidade aos Impactos 
Causados pela Exploração Madeireira. Através do Sistema de 
Pontuação: 

Somando os pontos das sete características escolhidas para a 
classificação. obtivemos um total para cada espécie. Com os menores números 
de pontos, se encontram as espécies mais sensíveis às pressões da exploração 
e com os maiores. as espécies que podem ser mais capacitadas a suportar tais 
pressões (Anexo I). Separamos as espécies em três grupos relacionados ao 
grau de suscetibilidade: e temos no Grupo I, 41 espécies com 9 a 13 pontos, 
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no Grupo II. ZOO espécies com pontos de 14 a 17 e no Grupo r II. 64 espécies 
com pontuação de 18 a' 20 {Figura 3A). 

Entre as 41 espécies no Grupo 1, consideradas mais suscetíveis aos 
impactos da exploração, dois terços são extraídas em grande quantidade, 
sendo que três das madeiras de mais alto valor se encontram nesse grupo. O 
Pau Amarelo (Euxylophora paraensis), que obteve o menor número de 
pontos, é uma espécie muito importante para a indústria madeireira do 
Estado do Pará. e vem sendo exportada a preços bastante elevados (até US$ 
400/ m3 serrada). O Mogno tSwieteoiª macrophyllª), que é a madeira 
amazônica mais exportada e de mais alto valor ( ultrapassando US$ 700/ m3 
de madeira serrada), também possui características que podem. torná-lo 
suscetível aos efeitos da exploração. A Cerejeira (Torresia acreana). também 
possui um valor alto(> US$ 300/m3) e obteve a mesma pontuação que o 

' Mogno ( 13 pontos). Algumas das espécies deste Grupo I estão listadas na 
Tabela 3A. 

O 'Pau Amarelo' pode ser usado para caracterizar as espécies 
potencialmente suscetíveis à extração madeireira. pois, apresenta multas 
características que o desfavorece. Por exemplo, a maior partedas sementes, 
geralmente. são deixadas sob a copa das árvores e os indivíduos têm 
dificuldade para rebrotar após o corte ou danos. Esta espécie tem sua 
distribuição largamente restrita à Amazônia Oriental, onde a extração 
madeireira é cada vez mais intensiva, possui crescimento lento e tem seus 
indivíduos jovens fracamente representados na regeneração natural da 
floresta sendo, portanto; pouco capacitada para aproveitar a abertura do 
dossel provocada pela atividade madeireira. 

l~ 
No outro extremo (Grupo III. Figura 3A), observamos as espécies cujas 

populações podem ser favorecidas por alterações que a exploração 
madeireira provoca no ambiente. Entre elas destacamos o Ipê Amarelo 
(Tabebuia serratífolia), o Cedro (Cedrela odorata), o Tauari (Çouratari 
IDJJllifJ.Qf..ª-l, o Jatobá (Hymenaea ÇQJJrbaril), e a Ucuúba ( Virola sunnamansíal. 
Estas espécies citadas acima dispersam suas sementes a longas distâncias, 
ocorrem por toda Amazônia. e.regeneram bem em clareiras. possuindo 
vantagens nítidas sobre as espécies do Grupo I (Tabela 3B). 
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O Grupo I 1, no qual as espécies se encontram nu ma situação 
intermediária, apresentou o maior número de espécies (200) e entre elas se 
encontram madeiras muito importantes para o mercado tais como a 
Mácaranduba (Manilkac.a huherí). o Freijó (Cordia W!!ktl.a.na). a Andiroba 
(Cara[)a guianensis), e a Macacaúba (Platymiscium trinitatis). Cada uma 
destas espécies possuem um conjunto de características biológicas e 
ecológicas bastante diferentes, ficando, portanto, difícil usar qualquer uma 
delas para caracterizar o Grupo. O número de pontos destas e outras espécies 
pode ser visto no Anexo I. 

Até o momento, analisamos apenas características relacionadas a 
ecologia das espécies madeireiras. Para considerar na análise, aspectos da 
pressão que é exercida sobre uma espécie em decorrência da sua 
comercializacào adicionamos um outro parâmetro. a "pressão da extração" 
(Tabela 1). Adicionando os pontos desta característica aos pontos obtidos 
anteriormente pela espécie, notamos que algumas espécies mudam de 
posição na classificação (Figura 3B). Isso ocorre, por exemplo, com o Louro 
vermelho (Ocote-ª. rubra), e com a jacareúba (Calonhyllum brasiliense) que 
passam do Grupo II para o Grupo I, por serem espécies muito extraídas, 
ficando portanto com pontuações relativamente mais baixas. Por outro lado. 
algumas espécies que são pouco extraídas, deixam o Grupo I e passam ao 
Grupo II, como a Canelarana (Alchorneopsis trimera). 

_ Análise das Espécies _Madeireiras Através da Comhinacão de 
Características Selecionadas. 

CS'nsiderando que o Estado do Pará é a principal fronteira de 
explor acào madeireira atual. imaginamos que algumas espécies de madeira 
poderiam estar sendo prejudicadas por terem populações restritas à 
Amazónia Oriental e pelo fato de serem muito extraídas. Esse pode ser o caso 
do Freijó (Cordia goeldifilill), do Acapu (.YouaçapQua americana), e também do 
Pau Amarelo (EuxylonllliGl.P.M..aenili (Veja Tabela 2). 

Analisando o potencial 'de regeneração das espécies madeireiras foi 
possível verificar que um terço das espécies listadas (102 espécies) possuem 
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regeneracáo fraca e são muito extraídas. Esse fato poderia representar um 
risco de extinção local a longo prazo para muitas das espécies madeireiras. 
estando nesta situação, espécies como o Angelim 0:Iymenolob_ill.Dl spp.) e o 
Corr upixá (Micropholis· m.çjinmlialli!). Por outro lado, algumas espécies 
poderiam ser adequadas para o enriquecimento de clareiras, por possuírem 
regeneração vigorosa em clareiras e crescerem rapidamente, estando entre 
elas algumas espécies de grande importância econômica como o Marupá 
(Simaruba i!Jllfilj!) e o Cedro (~@1ª. odor ata). 

' 

Achamos interessante também, analisar separadamente cada forma de 
impacto que a exploração madeireira exerce sobre as espécies, dentro da 
idéia de que alguns destes impactos possam ser controlados com um plano de 
manejo bem delimitado. Selecionamos as características que poderiam 
prejudicar uma espécie se apenas aquele impacto estivesse ocorrendo e 
listamos algumas das espécies mais vulneráveis (Tabela 4). Por exemplo, o 
Mogno (Swietenjª macrophyl!a) pode ser muito suscetível a presença de fogo, 
por possuir uma casca de espessura fina e apresentar dificuldade para 
rebrotar após a passagem de fogo na mata (Tabela 3 e 4). O Louro Faia 
(Euplasss1 pinnata), quando se trata dos danos que a exploração causa aos 
individues jovens na floresta, pode ser .muito prejudicado pois, além de 
possuir uma baixa quantidade de indivíduos jovens na regeneração natural 
da floresta, ele possui muita dificuldade para rebrotar após ser danificado, e 
as árvores não conseguem dispersar suas sementes para longe da área de 
exploração (Tabela 3 e 4). 

Quando se trata dos efeitos produzidos pela abertura de clareiras, 
-destacamos a Muirapixuna-(Çassia ~} como especialmente sensível. 
Esta espécie tem poucos adultos na mata e por não dispersar suas sementes a 
longas distâncias e não ser frequente em clareiras, mostra-se pouco capaz de 
colonizar as clareiras provocadas pela extração. Além disso, apresenta 
crescimento lento. 



r ~ 

,, 
,, 

13 

DISCUSSÃO 

Impactos da Atividade Madeireira Sobre as Populações das 
Espécies Madeireiras 

Este trabalho representa uma primeira iniciativa para se entender 
como a flora madeireira pode estar sendo pressionada pela atividade 
madeireira na Amazônia Oriental. Com a intenção de obter essa resposta num 
penedo curto de tempo a caracterização das espécies foi realizada através de 
informações qualitativas, estando sujeita a revisões. Na medida ern que 
trabalhos de quantificação em campo forem sendo realizados e diante de 
uma modificação na forma como a extracao é realizada, os resultados deste 
trabalho podem ser alterados. 

' 

De um modo geral, a maior parte das espécies madeireiras da 
Amazônia. de acordo com as características que analisamos, não se 
encontram numa situação desfavorável nem tão pouco favorável em relação 
aos impactos que a exploração madeireira pode exercer sobre suas 
populações (Figura 3). Entretanto, o objetivo principal desse trabalho foi 
identificar as espécies que se encontram nas extremidades dessa 
distribuicão. ou seja, as espécies com maior e menor capacidade para 
suportarem as pressões da exploração. 

Entre as espécies que potencialmente estão mais capacitadas para 
resistirem aos efeitos da exploração se encontram algumas de grande 
importância comercial. Todavia, não significa que estas espécies possam ser 

- -- - 

super-exploradas, uma vez que elas ocorrem no mesmo ambiente com outras 
espécies que são muito sensíveis aos mesmos efeitos. Deve-se considerar 
ainda que essa classificação analisa as espécies através de um determinado 
modelo de extração e que uma super-exploração de algumas espécies poderia 
aumentar os impactos na floresta e modificar a classificação apresentada. 

A partir dos dados obtidos neste trabalho, podemos supor que as 
espécies que têm maior possibilidade de sofrerem reduções populacionais, 
por estarem menos capacitadas a suportar os impactos da exploração, são: i) 
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as espécies do Grupo I (com pontuação para as sete características ecológicas 
entre 9 e 13. Anexo I); ii) as espécies listadas na Tabela 4, que podem ser 
prejudicadas por determinados tipos de impacto e; iii) aquelas que têm suas 
populações concentradas principalmente na Amazônia Oriental, onde se 
concentram os mais importantes pólos madeireiros. No entanto, acreditamos 
que alguns dos impactos possam ser controlados futuramente no processo de 
extração, diminuindo a área de dossel que é aberta e reduzindo os danos 
causados sobre os indivíduos jovens. O planejamento prévio das estradas por 
onde devem passar os tratores e caminhões. o direcionamento da queda das 
árvores e formas adequadas de arrastar as toras podem ser muito 
importantes para reduzir danos durante a extração. 

Quando se pensa nos impactos negativos da atividade madeireira 
sobre espécies é importante fazer uma distincão entre extinção global e 
extinção local. Embora nenhuma espécie madeireira como um todo esteja 
ameaçada de extinção, a exploração madeireira pode estar prejudicando 
populações de tais espécies que ocorrem em regiões de intensa pressão. 
podendo causar a extinção local destas. Isto implicaria numa perda da 
diversidade das características genéticas desenvolvidas por aquela população 
durante anos adaptando-se à região. A manutenção da diversidade genética e 
fundamental para que as espécies sejam capazes de resistir e se adaptar à 
modificações no ambiente. 

Ainda que não provoque a extinção local das populações das espécies. 
_a_ atividade madeireira! extraindo sempre as árvores de maior porte. de Iuste 
reto, poderia (no caso de comprovação da hereditariedade desse tipo de 
característica) estar sistematicamente removendo estas características da 
populacãó, deixando na mata os indivíduos que não têm grande potencial 
para serem utilizados pela indústria madeireira. Este processo, conhecido 
como 'erosão genética', pode estar ocorrendo para madeiras de valor que têm 
populações ocorrendo em grupo e com grande abundância numa área 
pequena ou isolada. 

Entretanto, se populações inteiras de espécies madeireiras forem 
eliminadas, pode-se prejudicar populações de animais que delas dependem, 
pois, da mesma forma que a flora necessita em grande parte dos animais 
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para se reproduzir (através da polinização e da dispersão}. alguns animais 
possuem também relações estreitas com as espécies madeireiras, 
dependendo destas para se abrigar e alimentar. Alguns estudos reportam a 
importância de frutos de espécies madeireiras na alimentação de macacos, 
outros mamíferos e pássaros. Os danos causados à floresta como u m todo. 
podem estar ameaçando animais que possuam hábitos alimentares muito 
especificas ou que estejam limitados a uma pequena área de ocorrência 
(JOIINS, 1 990 ). __ 

Além disso, a atividade madeireira incentiva a caça, quer seja abrindo 
estradas e facilitando o acesso de caçadores, ou pelos próprios extratores de 
madeira, que frequentemente caçam para complementar a alimentação. 
Redford ( 1992). estima que são mortos cerca de 19 milhões de animais por 
ano na Amazônia Brasileira devido à caça de subsistência e a maior parte 
deles são mamíferos e pássaros, sendo que muitos comem frutas. Estes 
animais desempenham um papel fundamental como dispersadores e 
predadores de sementes e o desaparecimento de alguns deles podem afetar a 
dinâmica populacional de algumas espécies madeireiras. 

A exploração muito intensa e descontrolada das espécies' madeireiras 
pode também, ao longo dos anos, aumentar a dominância de plantas 
herbáceas, arbustivas e árvores sem valor econômico, causando alterações na 
estrutura vertical da Iloresta.uma vez que as espécies madeireiras retiradas 
são de grande porte (VERISSIMO et al, 1992). Essas alterações na 
.abundància e na riqueza de espécies vegetais e animais, podem a longo 
prazo, estar afetando a biodiversidade das florestas tropicais. 

Precauções na Interpretacão dos Dados 

A nossa tentativa de quantificar o grau pelo qual as espécies 
madeireiras na Amazônia brasileira devem experimentar mudanças 
populacionais como resultado da atividade madeireira ainda' possui algumas 
deficiências. Em primeiro lugar, nossa classificação (Tabela 1) é muito 
qualitativa. por ela ser baseada em experiências de campo, e não, em alguns 
casos, por medidas de campo reais (por ex. a caracterização do raio de 
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dispercào. a abundância de individuas jovens, o crescimento, e a capacidade 
de rebrotar não foram baseadas em medidas). Em segundo Iugar, nosso 
sistema de pontuação, 1-2-3, considera que todos os parâmetros ecológicos 
são igualmente importantes e que todas as diferenças dentro dos parâmetros 
tenham o mesmo grau de importância para a sobrevivencia dos indivíduos 
de cada espécie (Tabela 1 ). Isto certamente não é o caso. No melhor de 
situações, gostaria aplicar pesos para cada parâmetro, uma vez que suas 
importâncias relativas fossem avaliadas, mas isso levaria algum tempo até 
que o nosso conhecimento alcançasse este ponto. Em terceiro lugar. o nosso 
conhecimento de como multas dessas espécies madeireiras respondem a 
distúrbios de larga escala é ainda bastante limitado. Por exemplo, pode ser 
possível que uma espécie com baixo valor de pontuação para os vários 
parâmetros ecológicos de fato se beneficie por uma extração madeireira 
especialmente agressiva por ela possuir condições para rebrotar em 
ambientes altamente perturbados. Este pode ser o caso para o Mogno, 
Swietnia macrophylta. Esta espécie possui um baixo escore ( 14, Tabela 2), 
porém existem algumas evidências que ela precise de grandes distúrbios 
(e.g., aqueles associados com mudanças no curso dos rios, fogo e furacões) 
para que ocorra sua regeneração (Rodan et al., 1992) e, isto, deve realmente 
ocorrer sob intensa pressão da atividade madeireira do que sob baixa 
pressão. Nosso sitema de classificação não foi sensível bastante para incluir 
fatores potencialmente importantes como estes. 

Por último, nosso sistema de pontos fornece um retrato da 
_____ . __ _ suscetibilidade relativa das espécies à extração madeireira para um dado 

momento no tempo. A ordem de classificação poderia mudar devido uma 
espécie de baixo valor tornar-se de repente bastante procurada (o escore da 
pressão dê extração passando de 3 para 1 ). Isto acontece com certa 
regularidade na Amazônia Oriental, especialmente quando é descoberto que 
uma espécie largamente ignorada pode substituir uma espécie de valor que 
está se tornando rara. 

Embora estas deficiências devam ser consideradas na avaliação dos 
resultados deste esquema de classif'icacâc, nós temos mostrado que existem 
bastante informações disponíveis para permitir listar as principais espécies 
madeireiras da Amazônia brasileira e para desenvolver um esboço para 
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formular hipóteses de c.J uaís destas espécies estão sendo ameaçadas pela 
atividade madeireira.· Nós esperamos que mais informações se tornem 
disponíveis para que outros trabalhos possam melhorar esta análise, 
aumentando, assim, a efetividade dos esforços para monitorar a situação da 
flora madeireira na A mazónía, 

Outras Aplicações par:i Esl.30. Abordagem. 

A abordagem que foi feita para a atividade madeireira pode também 
ser aplicada para outros tipos de antropisrnos na Amazônia. Por exemplo, 
seria interessante especular como a construção de barragens e/ou a 
atividade de garimpagem poderia estar afetando as espécies de peixes da 
Amazônia. Estes distúrbios aquáticos devem influenciar diretamente na 

'· 
velocidade das correntes, na turbidez da água, na concentração de mercúrio 
em sedimentos, no conteúdo de oxigênio dissolvido, e indiretamente, 
provocar influências nas relações e interacões de competitividade entre 
predadores e prezas. Disto, é provavelmente certo que certas espécies de 
peixes devam sofrer reduções nas populações, enquanto outras devam 
encontrar novas condições que favoreçam mais seu crescimento e 
reprodução. 

A abordagem· feita para a atividade madeireira pode também ser 
usada, a· grosso modo, para prever a composição da flora e fauna futura da 
Amazônia. Atividades antropicas, ambas em ambientes aquáticos e 
"terrestres. exercem na Amazônia pressão seletiva para espécies de plantas e - 
animais que são tolerantes à tais impactos. Este subgrupo de espécies 

' 

- -- . 
tolerantes à pressões juntamente com um grupo de espécies exóticas 
resistentes podem dominar a flora e fauna da maior parte da Amazônia. No 
caso das plantas, a flora futura deverá ser composta por .aquelas espécies 
capazes de persistir em áreas crónicamente perturbadas. As espécies assim 
capacitadas são elas que rebrotam rapidamente, que resistem ao fogo, e que 
podem suportar ou evitar seca. Para os· animais, as espécies com habitat e 
alirnentacáo extremamente flexíveis são as que devem ser mantidas. Esta 
biota futura. composta por tipos de espécies gerais e resistentes. 
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representariam apenas uma pequena porção da biodiversidade que existe 
atualmente na Amazônia. 

Outra aplicação importante para este tipo de abordagem, seria 
desenvolver critérios para estabelecer limites no tamanho das aberturas na 
Amazônia. Um dos maiores impedimentos para a regeneração da floresta em 
velhas aberturas degradadas é a falta de sementes vindas das florestas 
vizinhas (NEPSTAD et aL,1991). Animais dispersores de sementes movem-se 
para pequenas aberturas mas, a quantidade de sementes diminui com o 
aumento do tamanho das aberturas e isto retarda a regeneração. Por isso, 
uma forma de se encontrar um critério sensato para determinar o tamanho 
dos limites das aberturas seria primeiro listar as espécies de animais que 
dispersam sementes de árvores. Estes agentes de dispersão poderiam então 
ser classificados para medir as importâncias deles em termos dos tipos e 
quantidade de semente que eles dipersam e da distância que eles se movem 
de fora para dentro das clareiras. Estas informações devem vir de biólogos. 
Usando estas informações, poderiam ser desenvolvidos critérios para limitar 
o tamanho das aberturas. Por exemplo, se a análise revelasse que o número 
de espécie de plantas capazes de ter suas sementes dispersadas para as 
aberturas diminuísse drasticamente a partir de uma determinada distância 
( digamos 1000 m ), isto poderia formar a base para pro pôr leis par a 
estabelecer os tamanhos e/ou forma das aberturas. 

Em geral, é importante encontrar caminhos para usar as informações 
.atuais que são disponíveis para guiar pesquisas e_ polüicas.Ao rnestno tempo, _ 
nós precisamos ter cautela no uso deste tipo de informação. Por exemplo, não 
seria apropriado usar nossa informação fora do seu próprio contexto. 
Finalm~nte, esta abordagem não pretende substituir investigações mais 
rigor asas de grandes durações. 

Recomendações 

' 
l. Consideramos de vital importância verificar a situacão real das 

espécies do Grupo I (Figura 3 e Anexo I) através de levantamentos de campo, 
principalmente sobre a abundância e a capacidade de regeneração destas 



19 

espécies. Todavia, seria recomendável o controle da quantidade retirada 
dessas madeiras até que existam dados suficientes para seu monitoramento 
ou dados que afastem o perigo de extinção local de populações dessas 
espécies. 

2. E necessário que estudos profundos sobre as espécies confirmem e 
quantifiquem as características levantadas neste trabalho, devendo também 
abordar características que não foram aqui incluídas, como, mecanismos de 
polinização, germinação e predacão das sementes, tempo necessário para que 
um indivíduo comece a se reproduzir, condições para o estabelecimento da 
planta na floresta e outras. Alguns destes fatores podem confirmar ou 
modificar a classificação apresentada. 

-, 

3. A delimitação de áreas de proteção, principalmente na Amazónia 
Oriental. é também um passo fundamental para a manutenção de populações 
das espécies madeireiras. E necessário que se comece a pensar nisso com 
urgência, pois o ritmo da exploração florestal vem aumentando rapidamente 
nas duas últimas décadas. Algumas iniciativas para definir essas áreas já 
estão sendo realizadas, como no Workshop 1990 e por LOBATO ( 1988). 
Porém, a implementação dessas áreas parece estar ainda distante. 

4. No caso de confirmação de estarem ocorrendo perdas na 
diversidade genética de algumas espécies, é importante que se comece a 
pensar na montagem de um banco de germoplasma de indivíduos 
selecionados destas espécies, assegurando as características dos indivíduos 
com valor econômico. Outra maneira de se tentar preservar o património 
genético seria incentivar o replantio ou proteger as mudas e varas de 
espécies qúe possuem dificuldade para regenerar naturalmente. O Pau 
Amarelo, a espécies com a menor pontuação, por exemplo, em testes de 
plantio realizados pela SUDAM ( 1979 ), apresentou um bom índice de 
sobrev}vência, e isso pode sugerir que seja interessante incentivar o seu 
plantio em áreas exploradas. 

5. Finalmente, recomendamos que se faça um levantamento sobre o 
nú mero real de espécies madeireiras que está sendo comercializado nas 
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serrarias da Amazônia. Muitas espécies diferentes que pertencem a um 
mesmo género botânico, vêm sendo retiradas da mata sob o mesmo nome 
vulgar com o qual o gênero é vendido nas serrarias. Por esse motivo algumas 
espécies raras podem estar sendo removidas da floresta sem que se tenha 
conhecimento de suas características biológicas e de seu potencial 
madeireiro. 

CONCLUSAO 

De acordo com a hipótese de que algumas características apresentadas 
pelas espécies madeireiras poderiam favorecer ou prejudicar a manutenção 
de suas populações na floresta. identificamos entre as 305 espécies 
analisadas, dois grupos principais-de espécies. O primeiro grupo se compõe 
de espécies que diante de uma alta pressão de exploração podem sofrer uma 
redução de suas populações, como por exemplo .. o Pau Amarelo·(Euxylophora,_ 
paraensis) e o Mogno (5_wietenia. macroP1JYlla). O outro grupo consiste de 
espécies com grande potencial para suportar as pressões da atividade 

, madeireira e que podem inclusive ter suas populações favorecidas pelas , 
alterações provocadas no ambiente (por exemplo, o Ipé Amarelá (Tabebuia 
serratifoliaL A maioria das espécies da flora madeireira se encontram numa 
situação intermediária entre esses dois grupos. 

Este trabalho serve como um ponto de partida para definir metas e 
prioridades que devem ser estabelecidas a fim de evitar q~~. as .ospécíes _q~ 
flora madeireira amazônica sofram reduções populacionais ou 
empobrecimento genético. Além disso, o método desenvolvido neste 
trabalho pode ser repetido para outras áreas de pesquisa. As informações 
necessárias para a elaboração de trabalhos corno este se encontram nas 
próprias instituições de pesquisa, através do conhecimento <los profissionais 
da área e de coleções, tanto vegetais como animais. 
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LEGENDA DAS FIGURAS 

FIGURA 1: Representação hipotética de características biológicas de espécies 
madeireiras amazônicas. A esquerda observamos as c~ract9rístic:;u: do u ma 
especie que diante dos impactos exercidos pela atividade madeireira pode 
sofrer uma redução populacional. pois tem a sua distribuição restrita a 
Amazônia Oriental (onde se localizam os principais pólos madeireiros), não 
dispersa suas sementes à longas distâncias, aparece com baixa frequência na 
regeneração, não rebrota, e possui casca fina sendo menos resistente ao fogo. 

· A direita vemos uma espécie cuja população pode ser favorecida pelas 
alterações provocadas na exploração. Essa espécie se distribui por toda a 
Amazônia. dispersa suas sementes à longas distâncias, é muito frequente na 

_. regeneração, rebrota com facilidade, possui casca grossa e domina os. 
--- ambientes de clareira. " 

FIGURA 2: Porcentagem de espécies da flora madeireira da Amazônia que 
utilizam diferentes agentes de dispersão. 

FIGURA 3: Número de espécies madeireiras amazônicas em cada classe de 
pontuação. Quanto menor o número de pontos, maior a suscetibilidade das 
espécies aos ímpactos da exploração madeireira. Em 'A·. encima, considera 
apenas características ecológicas e em 'B', considera características ecológicas 
e a pressão de extração. No Grupo I temos as espécies possivelmente muito 
suscetíveis aos impactos da exploração, no Grupo II as espécies em situação 
intermediária e no Grupo III as espécies que podem ser favorecidas pelas 
alterações provocadas no ambiente pela exploração madeireira. 
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1 Esses parâmetros foram utilizados para avaliar a suscetibilidade das 
especies madeireiras aos impactos da exploração. Abaixo, temos as hipótese 
de como determinadas caractensticas podem favorecer ou não as populacoes 
das espécies diante tais impactos, 

2 Quanto maior a distância a que uma semente 6 dispersada, maior e a arca 
de colonizacao da espécie. diminuindo os riscos de uma extinção local da 
cspccie. 

3 A alta frequência de varas na regeneração representa uma vantagem pois 
apos a retirada dos indivíduos adultos, permanece na mata um bom estoque. 

4 Na medida em que a exploração madeireira provoca a abertura no dossel, 
são favorecidas as espécies que podem aproveitar das clareiras crescendo 
rapidamente. 

5 A capacidade de rebrotar permite à espécie recuperar os indivíduos que 
são danificados pela exploração. 

•... 

ó A casca representa a única proteção da árvore quanto a presença do fogo, 
pois e somente ela que recobre a parte viva do caule (o cambíol, Portanto, 
quanto maior a espessura da casca, maior a resistência da espécie ao fogo . 

7 Ocorrendo distribuída por toda a Amazónia a espécie pode sofrer menos os 
impactos da pressão exploratória, ao contrário de espécies que ocorrem 
principalmente nu ma deter minada região. Se a espécie ocorrer 
principalmente na Amazónia Oriental (onde estão localizados os importantes 
pólos madeireiros), ela estará especialmente sujeita a riscos. 

s Quanto maior o numero de- indivíduos adultos. mais dificilmente a espécies 
será prejudicada pela atividade madeireira. 

c4> 
9 Se a espécie não é ainda muito extraída, suas populações estão menos 
ameaçadas. 

10 A somatoria dá mais de 100 ~~ porque algumas espécies têm roais de um 
tipo de agente de dispersão. 

' 



TABELA 1: Caructeristlcas da Hora madeireira A,m,z.i)nica u1itizodas para analisar o impacto da exploração rnadeirelra 

PAAAMETROS USADOS NA CARACTERISTICAS PONTUAÇAO PORCENTAGEM 
CLASS1F1CAÇAO DAS DE ESPECIES 

ESPECIES 1 - (n:305) 
RAIO OE DISPERSÃO 2 

REGENERAÇAQ3 

CRESCIMENT04 

REBROTAMENTO 5 

ESPESSURA DA CASCA 6 

AÂÉA OE OCORRENCIA 7 

ABUNDANCIA DE ADULTOS 8 

PRESSÃO DE EXTRAÇÃO 9 

Raio de dispersão restrito a copa 
Raio de dispersão até 100 m 
Raio da dispersão geralmente maior que 100 rn 

1 
2 
3 

1 O 
20 :•, 

70 

43 
24 
33 

29 
54: 
17 

13 
87 

24 
58 
18 

4 
7 
89 

19 
71 
10 

69 
31, 

Jovens raras na regimeração 
Jovens ocasionais na rngeneração 
Jovens comuns na regt>nar ação 

, 
2 
3 

Lento 
Intermediário 
Ró.pi do 

2 
3 

Rebrota com dificuldade 
R~brola sem p:oblernas 

Fina (< 0,5 cm] 
Módia {0,6 • 1 cm] 
Grossa (> 1 cm] 

1 
3 

1 
2 
3 

Ptinclpntmente na Amaz. Oriental 
Principalmente na Amaz. Ocidental ou Central 
AmazOnia Ioda 

2 
3 

Ocorrência rara 
Ocorrência méota 
Ocorrência abundonta (geralniente 2 lnd.lha] 

1 
2 
3 

Espécie muito extraída 
Espécie pouco extraída 

[PARAMETROS COMPLEMENTARES 
HABITAT Ocorrência restrila a Terra tinmi 

Ocorrêncla roo!ni.i a Várzea 
Ocorrência restrita a Terra lirme e Várzea 
Ocorrência restrita ao Cerrado 

' 

64 
1 O 
24 
2 

COMPRIMENTO DA SEMENTE Semenle < 0,5 cm 
Sen1enle de 0,6 • 2 cm 
Semenhi > 2 cm 

9 
58 
33 

DIAMETRO MAXIMO Diâmetro máximo <: 40 cm 
Dlãmetro máximo di:, 41 • 70 c111 
Diâmetro máximo de 71 • 90 cm 
Diâmetro máximo> 90 cm 

DENSIDADE OAMAOEIRA 

USOS ALTERNATIVOS 

AGENTES DE DISPERSAo"lo 

3 
35 
34 
28 

Madeira leve 
Madeira média 
Madeira pesada 

24 
J9 

· - -· - -·--- ·3 7 -- ·- ..... ~ -·-· --· 

Possui usos alternativcs 
Não_po_s~uí lJ_St?S alternativos 

33 
67 

Vento 
Agi.la 
Balistica 
Gra11idadt1 
Jaboti 
Macacos 
Roedores 
Morcegos 
Maml!eros em gernl 
Tucanos 
Outto~ Pássnros 
PoiXt!S 

26 
15 
2 
9 
6 
9 
21 
4 
19 
10 
3 1 
7 

' 

., 
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TABELA 2: Cat~clerilBçào d~s ospãcies mais uport~das pelo mercado madeirelre do Est3do do Pará, n11 Amazônia Oriento!. 

Nv!J.E ClENTI FlCO l!fÔMâ VllLGAII IRAlODE RE == RalROTAI-.ENTOi:SF~A. MEADE A~UNOANCI HABITA OOIJPRMElfTO ICXAII/ETRO OENS!DAOE isos 'A=Df 
::lSl'ERSAO D.li.CASCA OCO!lREP.Ç~ OE AOULTOS DASEMENTE MA.Xf/0 DA MADEIRA ALTERNATlVOS=rnsAO 

AstronJum gr,;icllo MU11;ACATI..i:!A 3 2 1 3 2 3 2 A e D e B V 
8•g.,= gul•nons1s TATAJUSA 3 3 2 3 3 3 1 A A D e A l,IJ'.J 
Bo.-~ch1,1 n1tkh1 S\.O.P!RA 3 , 1 3 2 3 2 A :s e e B V 
9:..t:l\,>n!IYÍ-:11 e&prt•ta T"'-'nkfilUCA 3 1 1 1 2 3 1 e ,B e e 8 ~lc.Pt.R 
C>~ny:i.,m bt•$1ll~nu JACAR~UBA 3 1 1 3 2 3 1 e B 9 B A A..J,1.P 
Car.up~ rx:t . .11tc!.l.1r:i• TMUCUARÊ 1 2 2 3 l 1 2 a ,e B B B A.PI.X.V 
Cua;:i.,1 g,ui.inonsl$ 4~CM,!Qi!A 3 2 2 3 2 3 2 e :e e A A RA 
C~ryc,cJt YlHosurn POJIA 3 3 2 l 3 3 2 A e o 3 A R 
Cass:a sei.a ro"r:ylon ~l<l'OOJNA 1 1 1 3 , 3 1 A. 'a A e a a 
C...dr-,1.a odo,.Jt.1 = 3 3 3 3 • 2 3 2 e :C e A A V 
CQ(lr~hng;a atonaQ~orml C!;:000!,:ANA 3 3 3 3 3 3 2 e ·s D A B V 
Cor::i= a 90e>k::l lana FRS.'O 3 3 2 3 3 1 2 A ,B D A B V 
Crx..,ac11ri multHtor.r TAU.iill :! 3 2 3 2 3 2 A 'e o a A V 
Dtoõl':à ~x.cgtSJ ANGJ::LIMPEDRA 3 1 2 1 3 3 2 Á ,e ' o e B V 
i>,p l~ryx odorata = 3 3 1 3 2 3 2 A e o e A Mg 
Eupl~s~ pinnata LOUnOFAIA 1 1 2 1 2 3 1 A B e B B G 
Euxyt-...phora paraonsis PAU AIMRELO 1 1 1 1 2 , 2 A 19 D e B a 
hJrn,iH'\aaa:: co1,r:,.aril JAT03A 3 3 , 3 3 3 2 A e D e A i'IM: 
Ja=.aran::1.1 eopata PARtl-?ARA 3 3 3 1 :? 3 2 A e a A B V 
Ma:11t..1ra hubed MACAil ~NDUBA 3 2 1 l 3 :1 3 A B !) e A M?.J 
Micr.:,pholls molinonlaina COR.~ ·3 1 2 3 3 3 2 e e D B B Pt A.Ili 
Ocote3 r\,bra LOIJRO-V-:RMEI.HO 3 1 2 1 3 3 1 e ,6 e "' 8 P;l 
PoH-o;y.:liJ mtlranhonsis Rc»:1'!10 2 1 :? 1 1 3 2 A B e e A V,i>. 
Platymiscaum trimtatl$ MACACAUBA 3 1 2 3 2 3 2 e :ª e e B V,?t 
s,ma.l"~=ai ilomlra Y.ARU?A 3 3 3 3 2 3 2 e B 

' 
e ,. a PM 

Sw,et-ma macraptlyU~ MXNO 3 1 2 1 l 3 2 e e D !! 8 V 
T3!;»t>(,uJ s,;rrat1toha !?E AMARELO 3 3 2 3 3 3 2 A .c o e 13 V 
Torros&a acreana CERE.l9RA 1 1 2 3 2 2 2 ,. ;e o 6 A G 
Vrrou s,,,,nrumitnsrs uaJU6.\ 3 3 o 3 2 3 3 B 1B . e A A P . .O. 

/ 

R~l:J l)ã O<Si'E.'lS'-0 
T-rl a 1~ » d,sparsáo nstrrto i .;opil d.a jrvore 
2•ni)lv :J<J disporiJO ;1t~ 100 m 

3-tta t::1 o. dlS?ars!o gar.ahtl::J>n1e 11'13~ot QU8 100 m 

ES?ESSUil~ OA. CASCA 
1- Mm1 (< 0.5 cm) 
2- M•d•• (O.& - 1 cm) 
3,- Gross• (> l cm) 

=~PR11.'ENTO DA SENENTE 
A· Samont~ < O ,5 cm 
3- Si1m.ante do 0,6 a 2 cm 
e. Si>manto :,, 2 cm 

RE~~'l-"CAO 
1- J,-...ans raras 111 ra-g~rntue~;:, 
::?· Jo'l.ain;; oc.aii.iOn-l~3 na r~g.a-naraç.1o 
). J::,v~rrs comuns na r•g•nQta<;âo 

A.'lEA os OCORRENCIA 
r . Prmc1palmont;, na Ama.zon,a On,1n!:llJ 
2- Pr1nc1palm~nl~ na Amaiõma 0:1d~nut 

ou pnnc,pa:~manl• na 4mazoni~ Canttaf 
J. Am;1!orna too:2a 

OIAMETRO MAXJMO 
A· 01am;Jtro má:tirno < 40 e~ 
9- 0Jàm~tfo maxlmo d..t .i 1 il 7D c:m 
:: .. o,ametro maxJm~ d-.1 71 a 90 cm 
:J. :·h.im.:)(ro m.ax..lmo =-- 90 cm 

a,;;: 5C»,S'ffi) 
1-L;int::ii 
2°••ntitr.Tl.ldlJ nc 
3-R,;,,~~ 

A.,3U~OANC1 A DE AOUL TOS DEN 510.W: DA MAD:li'IA 
A- M.i ~1,a tov~ 
a. Ma<i~.ara midi~ 
C• Ma::fai:a pes.ad1 

1 • Oc:lfr2nc:t~ ra.ra 
2· Ocorr.ãnc:a.a m~:::Ua 
3-- Ocorr&n.c:1.i abundante g .• rilm;,,ntit 

(g•ratmon1~ m•us de 2 JnchVJÓ'JO f h3} 
r!é:3roTAAE/,íl'O 
1- R:;r=,r:,t1 com diftculdad~s 
2· Mabt"::,t.l $•m problemas 

liASITAT 
A.- Ocorr~ncla restrtta a torra firma 
B- Oco-rr,nc•:. restrita. 1 v~n:o, 
e. Ocor,4"ncl.l n.a torta firmo " várzo1 
O- OeorAJncla restrita ao C-$rrJd.o 

usos AL TlãRNA nvos 
A· PossuS usos attornatJvos 
8- Nilo possui usos ollom•tlvos 

/ 

Aó:NT::, O: CXS?ã ~IIO 
A·' t.3u• 
B· 01:;!l•)fSj:) bilS.:.t.,~ 
O.. Som..rntíit grai,n;hd~ 
J- ,JJ::>ati 
lt\. fvt-trrufuos e:111 ;~• 
Mc-,A.eca,cos 

Mg·Mór.::,1~09 
p. Pl:i~.aros 
Pt·P j/Í:,c1d..->OS 
A· ri:;i,,e~Ol'O:l 

V- Vimto 
X.· P.11~tt 

/ 



TABELA 3:Uma seleção de espécies madeírelras da Amazônia Brasileira que podem ser ameaçadas (A) e favorecidas (B) como resultado da atividade madei~eirs. 
' CARACTERtSTICAS ECOLOGICAS 1 PONTOS 

CARACTERJSTICAS ECOLOC:ICAS 

RAIO DE 
OISPERSAO RECENERA_ç_AO CRESCIMENTO RE9RCTAMENTO 

ESPESSURA 
OA CI.SCA 

AEIUNDANCIA CAl'UICTERL<:7iCAS 
OE AOUL TOS ECO~OOlCA~ L30MA ) 

PRESSÃO OE 

E.:cTF!A!r_Àô PRESSA.O OE EXTRAçAO 
AREA OE. 

OCOARENCIA 
• 

(A) 
ESPECIES OUE PODEM SER AMEAÇADAS PELA 
EXTRAÇAO t.l..\DElriEJRA 

Euxylophora ~r.KJns,s Huber 
Cassia selo roxylon Duck& 
Euplassa p.n.-iti!a (Lam.) Jonnston 
l\lchomeopsls trimera Lanj. 
Mmquartia 9u1anonsis Aubl. 
P~ltogyne ma ranhansis Hub. e! Ducke 
Prthec~tloll<um racernosum Oucke 
sctorcrcbíem goeláianum Hub. 
Vouacopoua americana Aub~ 
As;,idosperrna album Jacq, 
Buchanavta parvríolia Ducke 
lryanthera gran:fis Oucke 
Oualea albrl!.xa Warm. 
Swam:i;, eorrugata 8enth 
S "iatoma nx,-ophylla King. 
Tcrre sia acnran:, O~cke 

2 
1 
2 

2 9 1 10 
3 1 1t 1 12 
3 1 11 1 12 
3 1 1'.! 3 1S 
3 2 12 1 13 

3 2 12 1 13 

3 1 12 1 13 

3 1 12 3 15 
1 2 12- 1 13 

3 1 13 1 14 
3 2 13 1. 14 

2 , 13 1 14 

3 2 13 3 1õ 
3 2 13 3 lõ 
3 2 13 1 14' 

2 2 13 1 14 

2 
1 
2 

1 3 
2 1 
2 3 

3 
2 1 
1 3 
2 t 

3 
2 
t 
1 3 
2 
1 3 
2 1 
2 3 

1 
2 

2 
1 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
t 

1 
2 

2 
2 

2 

(Bl 
ES?ECl'::S Q\.H: PODEM S!::R FAVORECIDAS PELA 
EXTRAÇAO MAD::lRElRA 

Bagassa gui3nensis Aubl. 3 3 2 3 3 3 1 19 

Ca~!illoa ular Warb. 3 3 2 3 2 3 2 18 

Co,d1a scaontcua A.DC. 3 3 2 3 2 3 2 18 

courctao multiffora (51T'~lh)Eyma 3 J / 2 3 2 3 2 IS 
!1ymén:Ja3 e<,uroanl L 3 3 1 3 3 3 2 IS 

Ocoteo gu,an::msí; Aubl. 3 J 3 3 1 3 2 18 
ormosra noo.lr; Tu!. 3 J 2 3 2 3 2 113 

Tapinr.J 3u1a..~~ns1:; Aubl. J 3 3 3 1 3 2 1êl 
Cedr91~ odorats L. 3 3 3 3 2 3 2 19 

Ormoara cout,nh:>i Dt:s:c~ 3 3 3 l 2 ~ 2 19 
Tabebula 1m;v.!1gínosa (Mart.}Standl. 3 3 2 3 3 :' 2 1~ 

Tab~Oui~1 ms1gru3 (M:q.)Sand-N. 3 3 2 3 2 3 3 19 

Tab')buia sarnl1foh2 (Vahl.)Nich0Je3 3 l 2 3 3 1 3 2 19 
\ ' Tr~ttíníck1a burs~nf<>ild (Mart)Willd. 3 3 3 l - \ 3 2 19 

Cedr~l,n;ia c..l~n~~lorm;s Ducke \ 3 '.I 3 J 3 3 2 20 
Vtr:>la sunnarnen sis (Rc.1.)Wub. J 3 3 3 2 3 l 20 

NOTA· S:: O LEITOR D::S.EJA~ UMA CO?IA DA TASELA COMPLETA COl.1 TODAS AS :J03 ESP::CJES. F4VOA SOLICITAR AO IMAZON. _.g 

19 
21 
19 
19 

l 
3 

19 
21 
21 

3 
J 
3 
1 
3 

21) 

22 
20 
20 
20 
20 
21 
21 

LE.:.:":NDA. Cnisrio:; para pontuaçáo 
RAIO DE 015?::R3AO: 1: raio da dispersác de sementes restrita:, copa; 2" raio da dispersáo atá aproxlrnadamenta 100 m; 3., raio d9 dlspersáo trequsnternente maior que 100 mstros . 

REGê.NERAÇ:.O: 1 o jovens racas na r;r,genar-..930; 2:o jovens ocasionais na rageneracáo; 3, jovens comuns na r!lganaraçâo. 
CRESCIMErHO: 1= crescimento lento; 2= cresclrnento intannadiáno; 3= cnncimento rápido. 
RE8A'>TM,1ENTO: 1· rabrota com dificuldadas ou sem capacid, da de rabrotar; 3: rebrota sem problemes. 
ESPESSURA OA CASCA: 1o casca fina(~ 0,S cm); 2:: casca média; 3= casca grossa (geralmente,,. 1 cm). 
AREA DE OCORRENCIA: 1= ocorre principalmente na Amazônia Oriental; 2" ocorra principalmente na Amazônia Cantral e/ou Amazônia Ocidental; 3·,. ocorre na Amazônia toda. 
A9UNDANCIA OE ltmlVIDUOS ADULTOS: 1= ocorrência rara; 2a. ocorrõncia médis; J,. ocorriincia abundante (gera1m&ola > 2 indlvlduos/ha). 
PRESSÃO DE EXTRAÇÃO: 1= muilo extrruda; 3= pouco utralda. 

/ 

/ 

,, 
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TABELA 4: Espécies mauelretrus mais suscetíveis a determinados impactos provocados pela exploração 
madeireira na Amazônia Bras1ll:1íra. 

!FORMA DE IMPACTO I CARACTERISTICAS DESFAVORAVEIS IEsPECIES s~uscEPTIVEIS ] 
- Casca de espessura fina 

- lncapacidads de rebrotar 

Amanoa guíanensis (AMANOA) 

Aspldosperrna carapanauba (ARARACANGA} 

Swietenia rnacrcphylla (MOGNO) 

INDIVIDUOS JOVENS DANIFICADOS - Dlspsi são restrita à copa da árvore 
/_.,,...- lncapacidade da rebrotar 

- R1:1g1:1nl:!mção fraca 

EupJassa pínnata (LOURO FAIA} 

Euxylophora paraensls (PAU AMARELO} 

Tapura singularis (PAU OE BICHO) 

ABERTURA DE CLAREIRAS - Dispersêo restrita à copa da árvore 
- Aegamiração fraca 
- Crescimento lento 

- Baixa abundância de adultos 

Cassia sclsroxylon (MUIRAPIXUNA) 

-, 
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ANEXOl 
lista das espéc.es mac:J'"í1E:ir~1s cJ:i Amazórua, clas siucadas do acordo com o grau de suscetibilillade aos impactar. da exploração madeireira 

NOME - · ----· -------- ---1 FÃi,11UA _ SOMA DAS CARJ\C. ECOLOG!CAS 
Euxylophora µ,:11.:i.,.11sis Huber F\UTACE.AE g 
Oualea coerulea Dvcke VOCHYSl.'1.CEAE 1 O 
Brosimum arnphcoma Ducks l\10PACEAE 11 
Cassia scleroxylon Duche CAESALPINIACEAE 1 1 
Euplassa pínnata [Lam.) .íohnston PROTEACEAE 11 
Batesia Ilorjbunda Spr. et (b,lh CAESALPINI..\CEAE 12 
Buchanavía c.ip,t;,la Eicl;I COi·J\8RETAC!:AE 1 2 
M1nquartia 9ui.lJ1,m:;is Aubl OLACACEAE l 2 
Peltogyne maronheusis Hul.l et Ducke CAESALPIN!ACEAE 1 2 
Pithecellobium racemosum Oucl,t> MrMOSACEAE t 2 
Sacoglo\tis ornozcnica Bvnlh HU.\11RIACEAE 12 
Tapura singuli:iris Ducke DIOIAPETALACEAE 12 
Vouacapouo run,.,rkon:. Aubl. CAESALPINJACEAE 12 
Aspidospeuua álbum Jacq. ~ APOCYNACEAE 13 
Aspidospenua sonuw1thbm1111 Mgl. APOCYNACEAÉ 1 3 
Broslrnum rubescens Tnub MORAC.EAE 1 3 
Buchenavía parvlíoüa Ducke Cülv18RETACEAE 1 3 
Centrolcoium paraense Tui. FABACEAE 1 3 
Diplotrop:« rnaruusn 8th. FABACEAE 1 3 
lryanthera granc:Jis Ducke MYRISTICACEAE 1 3 
Parkia velutinia A Benoist MIN'.OSACEAE 1 3 
Pouteria p.i1iry {Ducke] B,,dmi SAPOTACEAE 13 
Swietenia macrophyüa King. MELIACEAE 1 3 
Torrasla acreana Ducke FA!:lACEAE 1 3 
Asprdosperrna desmantbum Be:1,1h APOCYNACEAE 1 4 
Brosimum porin<1rioi<1es Ducx- lvlOR>'\CEAE " t 4 
Calophyllum brasüiense C-:,:,:b GUlTlFEfW: 1 4 
Chamaecrisla ad,:.11l1foha(Bll1) CAESALPINIACEAE 14 
Olinosteruon m:ihul>o (A Sump.) Krhlm. I.AUJ'v).CEAE 14 
Copaitera reuculaia Du,h,a CAESALPll~IACEAE. 1 il 
Oipt~ryx ma9111ti~a Ducke FAEJACEAE 1 4 
Humhiastrum ~~~.:lsum Dud,e HUl,l,RIACEAE t 4 
Llcarla aritu Oud-.<1 lALrriACEAE 14 
Licaria cannelta (Meiss.n )Ko~h,;1m lAUf'vl.CEAE 1 4 
Martiooendron elatom (Duckt1)(>ieGson CAESALPIN!ACEAE 1 4 
Ocotea rubra Mez LAUMCEAE 1 4 
Parkin pendula Benth MIMOSACEAE 1 4 
Peftogyne paradoxa Ducks CAESALPIN!ACEAE 14 
Pithecellobunn pedicellare (OCJBlh Ml!VlOS/'.CEAE 1 4 
Richardeua macrocarpa \Hllb) AubL SAPOTACEAE 1 4 
Swart.zia grand,lolia 81,11111 CAE~ALP!l~IACEAE 14 
Alchomeopsis lrimera l:in/. EUPl--úRBIACEAE 12 
Labatía macrocorpa Mart. SAPOTACEAE 12 
Platymlscium trlipes B,;rilh -~ FA13ACEAE 1 2 
Poutena macrocarpa (J--lubcr)Du-:K•: SAPOTACEAE 1 2 
Sc!erolobium go,,1cti:111um Hd>. CAESALPlhi/1CEAE 1 2 
Zizyphus itacaiunensis Fr0,-s Hti.'\!~NACEAE 1 2 
Alchorneopsrs llonbunda Mut"IL Arg. EUPl--üRBIACEAE 1 5 
Anacardiurn spruceanum Benth ex Engl. ···ANACARD!ACEAE ~ ---- 1 5 
Aruba canetlua (H 6.K )r,,Ji,n LAURACEAE 1 5 
Astroruum leeceuei Ducke ANACARDIACEAE 1 5 
Bowdichia nítida Spruce ex Benlh _ FABACEAE 1 5 
Brosimum aculiloÍ1urn Hullt1r - - lv10R4C8\E 1 5 
Brostnunu pol;,llilu Ducke '·"' MIJFIACEAE 1 5 
Buchenavía gr:.nd,s Ducke COMBRETACEAE 1 5 
Caraipa richardrana Camb GUTTIFER.A.E 1 5 
Cariníana micmntha Oucke LECYlHOACEAE 1 5 
Chaunochüon l<.'.'lflple,i \S. t1x Engl )Ducf.e OLACACEAE 1 5 
Copauera dl•CÍ\~J Dwyer CAESALP!NIACEAE 15 
Cordia bi~vior O.C. EJORA.GINACEAE 1 5 
Dalbe19ia spruceana -B,::11U1 FA8ACEAE 1 5 
Dínizia excelsa D,,s:he Mlll10SACEAE 1 5 
Diplotropis purµu,.,;:, 1n1.::II.) A111sh FASACE>,E 1 5 
Oipleryx terrea Dud,\/ FABACEAE 1 5 
Dipt<Jryx polyphylb t-luber FAf3ACEAf: t 5 
Epo!rua talcata Aoul. CAESALPlhlii\CEAE 1 5 

,1 Eschwerlera conacea (Ap.0_,,,,1M.in.ax Bt11g. LECYTiilDACEAE 1 5 
Goupia glabra Aul.>I. CEl.ASTRAC:EAE 1 5 
Hymenolobium exceisum Ducke FABACEAE 1 5 
Hymenolobium tlavum Ducke FABACE/•.E 1 5 
Hymenolobium heterocarpum Ducke FABACEAE 1 5 
Hymenolobrum moduslum Ducke FABACE,:•.E 1 5 
Hym,;,nolobium rnl1Ju111 B,mlh FAl3ACE>'\E 1 5 
Hymenolobium seuceum Oucl\" FABACEAE 1 5 
Manill-.ara mund::.la Dud;e SAPOTACEf,E 1 5 ·-----·------.....t.--------- 

PRES.SIIO D~ EXTRAÇÃO 1 TOTAL 
10 
11 
12 
12 
12 

1 13 
1 13 
1 · 13 
1 13 
1 13 
1 13 
1 13 
1 13 
1 14 
1 14 
1 14 
1 1 14 
1 1 14 
1 14 
t 14 
1 14 
1 14 
1 -; 4 
1 14 

15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 5 
15 
15 
15 
15 
15 

3 15 
3 15 
3 15 
J 15 
3 15 
3 15 
1 

- ~ ... Jfi_ 
1 16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

l 

1 

16 
1 16 
1 

1 

16 
1 1" 
1 16 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

....•. 16 

3Y 

\ 



ANEXO 1 . con11nu;,,_,._·:i._o _ 

~E _ -·----··------·------JN~IIUA _ SOMA D/IS CARAC. ECOLOGICA1·· PRESSÃO DE EXTHAÇÀO r - - - 
1 

M".:d;:.,1.,1us ,t;.vl.l..t tM-,1s,;.n )T.1ub111l t1x M"l LAUl~\GEAE 15------ 1 ~-, 
Mez1kwru!, llnd.::ivi..111;:., Scliw. o.M<!Z L.AUíil\CtAE 1 5 1 
Microphohs eg«11s1s \A.DC )Pu.-1. SAFOTACEAE 15 1 
MoronobBa coccinea Aul.,I. G.UlTIFEHAE 1 5 1 
Ocotea cyn1b.:11urn H B.I< LAURACf.AE 1 5 1 
Panopsis sessrhíolia (R1ch.)S;:i.ndt/. PROTEACEAE 1 5 
Pari,uri excelsa Sab1ne Cl-iRYSOEIAl.Als!ACEAE 1 5 
Peltogyn., l)~u,icul..lla (Bth.f M F.Silva CAESALP!NIACEAE l 5 
Roup.:,lla montana Auol PFOTEACEAE 1 5 
Sacoglottis ceratccarpa Ducke HU\.IIRIACEAE 1 5 
$clerolobiu111 melanocarpurn Ouck" CAESALPINIACEAE 1 5 
Scleronema praecox Ducke BOMBACACEAE 1 5 
Stercu!ia speciosa K.Schun1 STERCUUACEAE 1 S 
Vatairea sericea Dui;kt! FABACEAE 1 5 
Virola duclw, A C Sm, MYRISTICACEAE 1 5 
Amanoa guí.:ine>r1si5 AulJI. EUPt-ORGlACE/.E 1 3 
Ampelocera ed,,,Hula Kul,1111. UUvtACEAE 1 3 
Aspldosperma 0L>lo11gl1111 A DC f1POCYNACEAE: 1 3 
Diospyros praeteuuissa S,,mJwill I EB8'/ACF..AE 1 3 
H«vea 9ui-.r~e11sís Auul. EUPi-QRBIACEAE 13 
llex irwndatJ. Put!1)p. AOUIFOLV\CEAE 1 3 
Uca11iil 9u,onens1s S.mlll CHFlYSOE'AlANl\.CEAE 1 3 
Licanla lica11k1dlu1c1 Bbk" CHRYSOBAlANACEAE 13 
Oualeo albitloro Warm. VOCHY$tACEAE 1 3 
Swartzia corruqata Benlh CAESALPINIACEAE 1 3 
Zollernla par aerisis Hub CAESALPINIACEAE 1 3 
Ale1a grandíllor;i Duckti FABACEAE 1 6 
Andira parvulora Ducke FABACEAE 1 6 
Apeiba echinara Gaertn. TJUACEAE 16 
Apu!ei.i leiocarpa (Vog.)MacBr. CAESALP1N!ACí;AE 1 6 
Aput~1a 1110/.:uis SfJ1 uce t!t B,mtl, CAESALPINIACEAE 1 6 
Astronium gr;:icll<:! Engl ANACAP.[JIACEAE 1 6 
Aslronium urundeuva (Fr.AU )Engl ANACARDIACEAE 16 
Bornbax longip.,.d1c"ll:1tu111 Ducke BOMBACACEAE 1 6 
Caryocar gl,,bru,n \Aubl JP"rs C/\RYOCARACEAE 1 6 
Clansia racernosa Ru1z 1:1 Pav. MORI\CEAE 1 6 
Crudia bracteata B"nth 
Crudla oblonga Be111l1 
Crysophyllu111 anomaluru Plres 
Endopleur<1 U<.:lii (Hube1)Cu;:i1r 
Eperua bipg..1 M,:111. ex Bt11. 
Ficus insípida Wílldimow var.inslpida 
Guarea kunthrana A.Juss. 
Humiria 11oribunda Mart. 
Hyrnenolobturn petraeum Ducl.e 
Lecythis idalimon Aubl 
Lecytlus pisonis Cambe-ss 
Lecythis zabucaja Aublet 
Manilkara bicíentata D.C t!iev. 
Mani!k11a huber: St;;.ndley 
Myroxyton b;,!samum \l ) Harms 
Nev.1on1a psírostacnya {DC 18,cinan 
Newtonia suaveotens (/,1,q )81<'11.ln 
Ocotea baturuensrs Vat111110 
Ocotua canauculota Mez 
Ocotea caud.ua Mez. 
Ormosia paraensis Oucke 
Parkia mu1L1jug.i Benth 
Plalonla íns19nis Mart 
Platymíscium trmitalis 8th. 
Platymisc..a» ulei Ha1111s 
Pouleri;i gu1.ini::11sí<> A\Ji)I 
Protium tenuuolium Engl 
Oualea pruaensis Duc-"é 
Sandw,U,iodoxa .,9,e91:1 tS,111<.hv )Aubr.&Pelleg. 
Schiz clobium a111,,zo111cc11n (Hub )Duç"" 
Sclerolobiurn ch1ysupliyllu111 Pú~[)f) :.lEm11 
Sclerolobium f.J.u.i.:nse Hub,,, 
Str~phnod,mdrofl p,1111~uf:il'..-1,: 
Swanzk~ r ucemosa 8<:'11!11 
Tachigal1a myrmecophylla Oucke 
Tarah,a OfJp0S1L1lol1..1 Aub], 
Terminalia amaaouica {G111i;,ll.)E~ttll 
Vanlan~a parviltor a Lam. 
Valairoa QlJ1:1rw11s1s Aulll. 

C/\E$ALPINIACEAE 16 
CAESALPII-.JIAC EAE 16 
SAPOTACE:AE 16 
HUM!R!AC EAE 10 
CAESALPJNIACEAE 16 
l\10RIICEAE 16 
MELIACEAE 16 
HUv11RIACEAE 16 
FABACEAE 16 
LECYTHlDACEAE 16 
LECYTH!DAC EAE 16 
LECY'íl-11 DAC EAE 16 
SAPOTACEAE 16 
SAPOTACEAE 16 
FABAC:EAE ·- --- ~ 

16 
- --- 

MIMOSAC:EAE 16 
MIMOSACEAE 16 
LD.URACEAE 16 
LAURf\CEAE 16 
LAURACEAE 16 
FAGACEAE 16 
Mll,lOSACEAE 16 
GUTIIFERAE 16 
FABACEAE 16 
FABACEAE 16 
SAPOTACEAE 16 
B..JRSERACEAE 16 
VOCHYSW.:EAE 16 
SAPOTACEAE 16 
CAESALPINIAC EAE 16 
CAESALPIN!ACEAE 16 
CAESALPINIACEAE 16 
~,llMOSACEAE 16 
<..:AESALPIN!ACEAE 16 
CAESALP!NIACEAE 16 
rABACEAE 16 
COi\ IBRETACEAE 16 
Hl.MIRIACEAE 16 
f'ABACEAE 16 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
J 
3 
3 
3 
3 
3 
'J 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
J --- - ~- .- 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

P. c>t Endl. 

..• .•. 
•. .. 

TOTAL 
~ 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
1 t'i 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 

' 17 
17 
; 7 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
1 7 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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ANEXO 1- co111inu:1ç;iu 
NOME !F,~:1~ÜA ---- 

SOt,1A DASCARAC. ECOLOGICAS PRESSÃO DE EXTP.AÇAO TOTAL 
Valair<Ja paraensrs Ducke FA8ACEAI:: 16 1 17 
Vataireopsis sp,.,ei..1sa Du~i..., r'AIJACEAE 16 1 17 
Vochysia mavuua Ovei,~ VOCH'l$1ACEAE 16 1 17 
Anacardium 91,J:inl"um Hanc ·.'~ Engl. 'Ai'.!,;CARDIP.CEAE 14 3 17 
Aspídospeíwa ç;ir:1p:,n::iub.:i Pichou APU~~i'NACEAE 14 3 17 
Brosimum gu1ane11s1s Aub]. 11-iORACE!,E 14 3 17 
Erisma lanceclounu S1all. VOOiYSIACEAE 14 3 17 
Eschwailera grar1d1llora (AublJSandw. LECYlHDACEAE 1 4 3 17 
licarla rigida Kos1,;1111 - lAUP.A.CEAE 14 3 17 
Micrandra elata Benlh ELJPt-K:JR8lAC EAE 14 3 17 
Ormcsía llava- Ducke FABACEAE 14 3 17 
Scleronama micr anlhum Ducl,.a BOMBIICACEAE 14 3 17 
Syzygiopsis opposhilohu Ducka SAPOTACEAE 14 3 17 
Aruba parvutora Mt>Z. LAURACEAE 17 1 ,a 
Carapa gubnensis Aubt. ME:UACEAE 17 1 18 
Cordia 9oeld1:m.:i Huber OORAGINACEAE 17 1 10 
Cynomt1lH• hcsuuani.ma Tui. CAESALPINIACEAE 17 1 ,a 
Cynomelr:1 s1>1u~l!.11>~ B,ml11 CM:SALPINIACEAE 17 , 1 a 
Dipt1;1ryx odor.na Wíll,I. FAl3ACEAE 17 1 18 
Entt:irolobium maxunum Duc1'B M!MOSACEAE 17 , 18 
Erisma uncmatum Wa1111. VOCHrS:ACEAE 17 1 18 
Ficus maxima PM1ilt,,r lviORI\CEAE 17 1 1 0 
Híeronym« alcho 11 hc101dl!s Fr.A!l. EUPHOF~BIAC EAE 17 1 18 
Hymenaea p,:11vilolt~1 Huu,;r CAESALPINIACEAE. 17 1 10 
Hymonolobium pulcherrunum ô..Jucl<.e FAB.'1CEAE 17 1 18 
Jacaranda copaia (Aubl.) ú.Oon BiGNOi·JlAC EAE 17 1 18 
lecythis lurida (Mi~rs)Mon LECYTI-UDACEAE 17 1 18 
Luehea speciosa W1lld. TILIÃCEAE 17 1 16 
Macoub-c<1 gubnt>nsis Aulll. APOCYNACEAE 17 1 18 
Manilh.ara amazonica \ Hul.ld() Sl~lll<.fldy SAPOTACEAE 17 1 18 
Maquira conacen C.C Berg MOfll\CEAE 17 1 18 
Microphoils n1e11no111.:111a Pierre SAF\)TACEAE 17 1 18 
Ocotea ccstulata (Nt:1cS)~,1t1Z. LAUPACEAE 17 1 18 
Sacoglollís gui,-1110,ns,s 8th HUMIRlACEAE 17 1 18 
Schelllera par aensis Hub.Arg. ARALIACEAE 17 1 18 
Starculia püosa Duck" srERCULiACEAE 17 1 

1 
18 

Tetraqastns panaruensrs (Eugl.) O. Kunlz:e &Jll$ERACEAE 17 1 1 18 
V1rola mi~'·.;,lii Hed1,el l\-1Yr;1STICACEAE 17 1 18 
Vochysia inundara Ducf.e VOCHYSIACEAE 17 1 18 
Allantoma fineata (Marl ex B,;rg.)Míers LECY1HIDACEAE 15 3 18 
Anade nanlhera po,rngrina \L.JSplg. MiMOSACEAE 15 , 3 18 
Bombax globosum Aubl. 80~ 1BACACEAE 1 5 3 18 
Caryocar microcarpum Ducke CARYOCARACEAE 15 3 18 
Couroupit;:i 9uku1ensis Aubl. CAESALPJN!AC EAE 15 3 16 
Crudia pubescens 8th. C/,ESALPINIAC EAE 15 3 18 
Diahum guí.1n,;ns1s (Aubl )~.:,1dw. CAESALPIN!AC EAE 1 5 3 18 
Dicorynia gu ianensis Amsh CAES.l\l.PIN!AC EAE 1 5 3 18 
Elisabetha paraensis Ducke CAESALPINlACEAE 15 3 18 
·e ris ma catcaratum (Lmk )Warm. \IOCJ WSIACEAE 15 3 18 
Franchetella saçot iaua [B:i,11) Eyma SAPOTACEAE 15 3 18 
Glycydendron amazonicum Ducl<.e EUPi-tORBIACEAE 15 3 18 
lryanll rera saçolian a (Blh.)Warb. MYR!STICACEAE _15 3 18 
licania micrantha Miq CHRYSOeALANACEAE 1 5 3 18 
Onychopetalum amazonicum ~U:.Fries ANONACEAE 1 5 3 18 
Parinari rodolphií Heber CHRYSO-BAlANACEA~ 1 5 3 18 
Pcuteria hispkía _Ey111a SAPOTACEAE 1 5 3 18 
Prieurella prieurii (A DC,JAubr. SAPOTACEAE 1 5 3 ' 18 
Protium st19ollanum M:°ucl1. &JRS"t=RACEAE 15 3 18 
Pterodon pubescens Benlh FABACEAE 1 5 3 18 
Trichillia lecointei Ou cke ANACARD!ACEAE 1 5 3 18 
Apeiba burchelli Spr,iuue T!i.lACEA!: 18 1 19 
Bagassa guianetisis Aul.ll. ~I..ORl',CEAE 18 1 19 
Byrsonima aerugo S:,yot. MALPlGl·llA.CEAE 18 1 19 
Caraipa grntld1lolia M::111. GLJHIFERAE 18 1 19 
Ceíba peotandra "G:,.,,rn B0!,18ACACEAE 18 1 19 
Cordia scabuloha ADC. BORAGiNACEAE 18 1 19 
Oourutari mul1i1lo1a \S111111lJt:yma LECYTHIDACEAE 18 1 19 
Couratari stdl.11.1 A.C S1111lh LECYTHIDACEAE 10 1 19 
Eclhnusa gui:,n,ms,s Ey111::i SAPOTACE/\E 18 1 19 
Enterolobrum scl1omuuy!,11 s •• ulll Mlt,lOS/\CEAE 18 1 19 -.. 1 Havea brasiliensis(W,lkl ex JussiMwll.Arg EUPH'.)RBIACEAE 18 1 19 
Hieronyma l.:,>,.jllora (Tvll )Mar9. EUPI-ORB!ACEAE 18 1 19 
Hyrnenaea coui buril L. CAESALPiNIACEAE 18 1 19 
lnga paraensis Ducke Milv'tOSACEAE 18 1 19 
Lotilia prccera (P. ul E )E1chl. FLACOURTIACEAE 1 8 1 19 
Osteophlosum pl~1ly5pllrn1u111 (A.D.C.)Wu1b. tAYR!STICACEAE 18 1 19 
Pnr.:th~nto1ni" ::,n,,~, ... -. liul.l. Af-OCYNACEAE 10 1 ' Hi 

1 
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ANEXO 1 - c::011hnu~1ç,_'10 ........, 

l'KJME l Ft,1,11L}~-'-- SOMA DAS CÃAAC 
Pouterla 111ac1ut,ihyll..1 Ey111,t SAr-\)TACEAE 1 8 
Symphon1a gl..il.>uh!i.,1.1 L F. GUTIIFEHAE l 8 
Ternnnaha d1d10101n.:i G Mt'y<H COMBRETACEAE 1 O 
Termínnna gui::mt!11S1s Ek:hl COMBRETACFAE 1 8 
Tetragastris nnisslma (ALl,J.)S"'arti &JF1$!:R<\CEAE 1 B 
Vochysia \lui;111.,ns1s Aul.>L VOCHYSIACEAE 1 8 
Bornbax paraensis Du~l,.o B0tv!8ACACEAE 16 
Chimarrhis turbmata DC. RU31ACEAE. 1 6 
Chlorophor a tinctoria (L.)G.:iuóíc;h MORACEAE 1 6 
Crudia amazomca S,:,,uc~ CAESALPlhllACEAE 16 
Dtin~lrob,1n<J1a bohv1nn,1 ílusl>í tCACJNACEAE 1 6 
Fr:i.nch.,lc!ll..i gun~itJi)U (Eynia)Aul.ni,v. SAPOTACEAE 1 6 
Hymenaea p(<lust11s Oucl-.tt CAESALPINiACEAE 1 6 
Licania heteroinorpha 8th CHRYSOBAI.ANACEAE 16 
Lícanra long1s1yla Hool\ CHRYSOBALANACEAE 1 6 
L•C'a11ia macrophyllo 81h CHRYSOMLANACEAE 16 
Licania ocl.1nd1.:i O'Kuntze CHHYSOrJAL/lJ\1/\CEAE l 6 
Mora paraensis Ducke r CAESALPll~IACEAE 1 6 
Perebe.a gui.:in~ns1,; Aulll lvlORACEAE 1 6 
R:.gola sa111.1ui11r.,k,11t:, P1"º"' SAPOTACEAE 16 
Syzygiops1s pachycrupa Pues SAPOTACEAE 1 6 
Tachigalia aíbo Ou<.:htl CAESALPINIACEAE 1 6 
Bt)rtholletia excetsn Humb & Boi:i:;L LEC'r íHIDACEAE 1 9 
Caryocar villosum (Auol )Pers CARYOCARACEAE 1 9 
Cedrela odorats L. MELIACEAE 19 
Cou111a guiane11s,s Aubl. APOC'rl'lACEAE 1 9 
Ccurna 11101:rocmp:1 8 •• rb.Rodr: APOCYNACEAE 19 
Couralari gu1:111tmsis Aubl LECYlH!DACEAE 19 
Couratari oblonyilo!ia ÜUCI\ •.• tH Knu,h. LECYTI·IIDACEAE 1 9 
Didymopana« morototcní (Aubt)Dec11e&PJ.u1c-h. ARALIACEAE · 1 9 
Guarea guídoní.:i (L) Sleuru. MELIACEAE 19 
Hura creptans L. EUP!-úRBlACEAE ·1 9 
Ocotea g!oinerala (Nees)Mez. LAURACEl,E 1 9 
ParlJa giganloc:irpa Ducke MIMOSACEAE 1 9 
Ssmaruba amara Aubl. Slfv\ARLBACE:AE 1 9 
Tabebuia 1111pt111gi11os:i 1M~u1 )Slancll. 8iGNOl~IACEAE 1 9 
Tabebuia insignis 1Miq 1S:111dw. B!GNON!ACEP,E 1 9 
Tabebols, serrruiloha (V:ihl Jí'li..:hok,s BIGM)NIACEAE 19 
Traülnickia burserríoha 1Man1Willd. BURSERACEAE 1 9 
Trattioickra rho11<.,i,"1 W,Hd. BURSERACEAE 19 
Vochysia vism1,,t:-lol1,, Sµruc •• e,. Vfarm. VOCHYSIACEAE 1 9 
Xylopia rutida Dwn. ANNONACEAE 1 9 
Bowdichia virgilioíJe:s H B.K FABACEAE 1 7 
Carnpsiandra lauriíolia aui. CAESALPINIACEAE 1 7 
Cordia uxaltala L~,111 BORAGll,IACE:/IE 1 7 
Eryllrrina gbuca W,lld FABACEAE 17 
F1c1.1s puíchella Se! 101l MORACF.AE 1 7 
Htrtella racernosa t.am. CHRYSOBA!.J\NACEPE 17 
Hyrnenaea oblonqtoha Hub CAESPJ.PINIACEAE 1 7 
Lueheopsis duckeana Buu st TILlACcAE 1 7 
Micropholis gu1a11ens1s (D C )P1e>ire SAPOTACEAE 
Neoxylhece er.,gans (A.DC )Aulir. SAPOTACEAE 
Rauwoltia p<!nl:1phrlla Duc-1-.t: APOCYN,l,CEAE 
Sapium marrmcn Hvb. EUPt-ORr.W\Ci:l\E 
Virola cuspidata W;:ull. MYFtlSTICACEAE 
Vrttt~ t111Jo1a V.:u11_ VEf\8(:1-lACEAE 
Vochysia obscor a W:u,11._ V0C'HYS1ACEAE 
Cedrelinl;l•• ,.-,1.,11:1t,IOr111is ·-~Ducl-.t! MtMOSACEAE 
Guarea lriçh,110,clt,s L ~.iELIACEAE 
lnga alba (SW)W,llct. MIMO$ACEAE 
Pseudobomuax r11u11gu1J.i Mart. et Zucc B0f,ll3ACACEAE 
Virola sutiuaruensls (Rol )W.,,b, MYRISTICACEAE 
Andira inernus H.B K. FABACEAE 
Cas1illoa ulei Waro. MOf-vi..CEAE 
Guatteria ohvacea R.E Frii:s ANNONACEAE 
Ocotoa gu,anl)nsis Aubl. lAURACEAE 
Ormosia nobrtis Tul, FABACEAE 
P,th<1cttllob,u1n jupun!x, U1L>. M1tvlOSACEAE 
S11a1rcuíia p,u11.,11s (Ai.bl JS.:hu111. STERCUUACEAE 
Tnpirira guia,1tms1s Aubl ANACARDIACEAE 
Anclu;;i retusn \Lam )H B.K.. fl:\BACEAE 
Guc.lhet1(J putlpp,~1.111.:i Mrut, ANNONACEA~ 
Guoll~•rso pro.:.,,., H E F1 les AI\Jl'lUJ\JAÇEAf: 
Macrolobrum ;._·.-,,·,:,~I.Jlium EHI, CA[SALPl1~1ACEAE 
On110,11,i ,:outu>h.J1 Dv,·l\t1 l'AOAC8\E 
Spondi a s IUl<!,1 l11111 AN/\CAHDI/\CEAE 
Slotcubj d1id,a $t l·III SHTCULJACEAE 
P11t1e,c<illu~,_'"''' ~.1111(111 (Jocq )fJtl,1 1\/\llvK.l~ 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

ECOLOGICAS PRESSAO os EXTHAÇAO TOTAL ----- ---- 1 19 
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