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APRESENTAÇÃO 

O Curso "Manejo de rendimento sustentado de Euterpe 
edulis" representa o resultado de pesquisas com espécies nativas 
que vêm sendo realizadas em Santa catarina desde 1980 dentro da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Estas pesquisas envolvem 
uma equipe de professores dos Departamentos de Fitotecnia/CCA e 
Coordenadoria do Horto Botânico/CCB. 

O palmiteiro representa aqui um modelo de pesquisa; 
conciliando conservação e economicidade da Flo~esta Tropical 
Atlântica, meta de pesquisa da equipe. Este modelo prima pela busca 
à~onhecimentos capaz de manter a dinâmica e a biodiversidade 
natural da comunidade, permitindo de forma continua a produção dos 
produtos florestais. 

As formações secundárias recebem dentro deste modelo de\ 
pesquisa um tratamento especial, uma vez que representam as maiores 
áreas disponíveis para o manejo das espécies. ., 

Dentro do curso, procura-se dar uma base ecológica das 
principais caracteristicas conhecidas da dinâmica de florestas 
tropicais, para depois, baseado nestes conhecimentos, propor um 
sistema de manejo para rendimento sustentado. o palmiteiro recebe 
o enfoque principal, sendo tratado como uma planta capaz de 
garantir a melhoria de condições ecológicas de uma comunidade. 

Finalmente, a produtividade do palmiteiro caracteriza-o 
como um grande potencial econômico para todas as formações arbóreas 
secundárias ou primárias tanto para pequenos como para grandes 
proprietários de terra. 

O curso deve ser entendido como um alerta para uma 
mudança de mentalidade sobre nossos recursos florestais e, de 
maneira alguma, pretende esgotar os conhecimentos sobre a 
conservação e manejo da Floresta Tropical Atlântica. Pretende sim, 
coletar e discutir informações sobre a realidade e os problemas 
vividos por aqueles que desejam conservar e ou manejar este 
ecossistema, ao mesmo tempo em que difunde as concepções do grupo 
de pesquisa sobre estas questões. 

Os ministrantes 
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1. ASPECTOS SOBRE A ECOLOGIA DE FLORESTAS TROPICAIS 

A colonização do Brasil, inicialmente feita ao longo de 
sua costa, tinha como atividades principais a agricultura e a 
pecuária. Neste sentido, as florestas além de produzirem algumas 
madeiras nobres, representavam um grande obstáculo à ocupação. As 
derrubadas indiscriminadas deixaram todos os sistemas florestais 
brasileiros seriamente comprometidos quer sob o ponto de vista de 
produção madeireira quer em relação à conservação de sua fauna e 
flora. 

LEITÃO FILHO (1987), comenta que devido a este processo 
de colonização e ocupação do território brasileiro, desenvolvido 
nas regiões próximas ao litoral, existem hoje apenas manchas 
disjuntas de florestas nesta região, particularmente em locais de 
topografia muito acidentada. 

HERING (1984}, alerta que a exploração florestal 
extrativista, nos moldes em que é praticada, traz consigo a 
degradação da cobertura natural e milenar do solo. Este tipo de 
exploração reduz o estoque de árvores com a retirada indiscriminada 
de todo o materia~ de valor econômico, ou seja, qualquer biomassa 
que obtenha no mercado um preço superior ao custo de extração. 
Caracteriza-se, assim,por um imediatismo econômico, com desprezo 
pelo social, não levando em consideração o capital representado 
pela floresta nativa. 

Hubber & Foster, citados por KAGEYAMA (1987), salientam 
que a destruição massiva das florestas tropicais ocorre num período 
em que o conhecimento da organização, dinâmica e taxonomia de 
mui tas espécies é ainda rudimentar, enquanto que HAAG ( 1985), 
alerta que a destruição ou perturbação dos ecossistemas tropicais 
interrompe os ciclos biológicos que mantêm o equilíbrio entre as 
espécies e o meio. 

As caracteristicas mais importantes destas florestas são 
a grande biodiversidade e a inequianeidade, cuja interação promove 
o aparecimento de comunidades bastante diversas, ocupando, cada uma 
delas, pequenas área. Estas comunidades representam, normalmente, 
fases distintas do processo de sucessão secundária e pela sua 
proximidade e arranjo espacial formam o que se convencionou chamar 
de "colcha de retalhos" ou "mosaico". O mosaico, portanto, é 
resultado da existência de manchas de espécies com idades 
distintas, adaptadas às diferentes condições ambientais. 

As florestas tropicais apresentam um grande número de'- i 
espécies, sendo que a maioria delas estão representadas por muito 
poucos indi vlduos por hectare (KAGEYAMA, 1987; SCHUBART, 1982) ; - 
Segundo Hubbel & Foster, citados por KAGEYAMA (1987), estas 
f_lorestas abrigam a maior diversidade biológica e genétidi--da 
comunidade terrestre. Devido a esta grande diversidade existe um 
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alto nível de especialização e interdependência nestes sistemas 
florestais, fazendo com que a perda de uma planta ou animal possa 
iniciar um processo de extinção em cascata, levando à perda de 
numerosas espécies (Frankel & Soulé, IN: KAGEYAMA, 1987). o 
relacionamento entre plantas e animais quer seja pelo processo de 
polinização, dispersão ou herbivoria é muito acentuado, sendo a 
maioria das espécies polinizadas e dispersadas pelos animais 
(SM~THE, 1986; BROWN JR, 1987). Segundo BROWN (1987), a manutenção 
do equilíbrio das florestas sob manejo pode exigir até mesmo a 
proteção de seus supostos "inimigos", os competidores e os 
consumidores primários, pois estes são responsáveis pela seleção e 
diversificação dos recursos florestais. 

Dentro das comunidades florestais, as diferentes formas~ 
de vida das plantas estão associadas a centenas de outros seres 
vivos, sendo todos necessários à manutenção da produtividade e da 
biodiversidade local, executando alguns deles, papéis mais 
relevantes, como os chamados "keystones", pivotal, mutualistas 
chaves ou elos móveis (HOWE, 1977; GILBERT, 1980). 

Estes processos biológicos, básicos para a sobrevivência 
das plantas e dos animais, exige uma grande participação mútua, 
fazendo supor que as florestas tropicais sofreram processos 
evolutivos distintos das florestas temperadas, e, consequentemente, 
necessitam de técnicas de conservação e de manejo distintas. 

Na polinização, preferentemente produzida pelos animais, 
as plantas oferecem uma grande variedade floral atraindo uma grande 
diversidade de animais. Na tabela 1, a frequência de diferentes 
classes de agentes polinizadores dentro de um ecossistema 
florestal tropical denota a multiplicidade de agentes 
polinizadores, o que faz supor a necessidade de técnicas de 
conservação para estes agentes dentro do sistema de manejo. 

Tabela 1. Frequência de classes de polinizadores em uma amostra 
de 143 espécies arbóreas de Porto Rico (BAWA Et al., 
1985). 

Classes de polinizadores % de espécies arbóreas 

morcegos 
beija-flores 
pequenas abelhas 

~médias e grandes abelhas 
bezouros 
borboletas 
mariposas 
outros insetos 
vento 

3,0 
4,3 

14,0 
27,5 
7,3 
4,9 

15,9 
20,7 
2,5 
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o mutualismo da dispersão é muito consistente em 
florestas tropicais, onde cerca de 90% das espécies arbóreas e 
ar bus t.I va_~-- t:_ê~--- auas sementes dispersadas por animais ( FRANKIE et 
a1.;--1~14). As relações entre a dispersão de sementes e a 
demografia das plântulas tem profundas implicações na conservação 
e manejo das florestas tropicais (HOWE, 1984). o conhecirnentch 
destas relações evita causas de extinção dentro da flora e da fauna! 
(HOWE, 1990). TERBOGH {1990), conduz um raciocinio muito objetivo 
sobre o papel dos dispersares e as técnicas de manejo em florestas 
tropicais: As espécies maduras normalmente produzem grandes 
sementes, e estas são geralmente dispersas por grandes pássaros e 
mamiferos. Estes vertebrados requerem uma diversidade de frutos e 
sementes para a sua manutenção. Neste sentido, uma floresta 
composta por somente poucas espécies, cria um ambiente deficiente 
e não permite a sobrevivência destes animais. somente através dà 
conservação da biodiversidade será possivel obter suprimento 
alimentar contínuo mantendo o crescimento normal das suas 
populações. Disto se conclui que Q manejo ou a conservação não 
pode ser direcionado para uma ou para poucas espécies de interesse 
especial, sendo necessário manter adequadamente a diversidade das 
plantas e a comunidade animal, manejando várias espécies. 

Segundo AUGSPURGER (1990), mesmo a atividade dos 
patógenos tem implicações nas florestas tropicais, uma vez que 
estes são responsáveis pela manutenção do equilíbrio populacional 
de muitas espécies vegetais. 

1.1. Grupos ecológios de espécies florestais 

A estrutura e a composição das populações vegetais 
naturais são oriundas de uma série de eventos edafoclimáticos e 
~cológic_os variáveis no tempo e no espaç~P-ara-mânbú_.:-a--es-trutúra 
e composição cara-c'teristica de cada popiii.ação, dentro das espécies, 
houve evolução de caracteristicas genéticas, que facilitam a 
sobrevivência e/ou reprodução dentro de uma sucessão de ambientes 
(PINA-RODRIGUES et al., 1990). 

No manejo de florestas tropicais é necessário o 
conhecimento dos padrões sucessionais, onde os dif~rentes grupo~-. 
~cológicos de espécies estão inseridos. A existência d~ 
caracteristicas diferenciais para as espécies que se estabelecem 
nos diferentes estádios sucessionais da floresta secundária e nas 
florestas primárias, exigem ,que o manejador possa prever o 
aparecimento de diferentes grupos de árvores no futuro. A 
distribuição de clareiras no tempo e no espaço, produz uma 
regeneração diferenciada, uma vez que segundo DENSLOW {1980), as 
espécies apresentam adaptações direcionadas à ocupação e 
colonização destas clareiras. A caracterização de distintos padrões 
de adaptações das estratégias de reprodução, tem levado os autores 
a detectar um grande número de grupos ecológicos, admitindo-se 
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mesmo que cada espécie tenha suas características próprias para 
garantir sua sobrevivência dentro da gama de variações internas das 
florestas tropicais. Apresentamos a seguir uma revisão 
bilbliográfica onde são caracterizadas terminologias distintas para 
diferentes estratégias de reprodução das espécies. 

terminologia Definição 

Tabela 2. Terminologias utilizadas para caracterizar grupos ecológicos de espécies tropicais, 
·--·--------·-·------------·--·----·--------*~~----·--------·-·-·-·----·----·----·---~------·--~- 

Autores 

Pioneiras Intolerantes à sombra 

Germinam somente em claros e necessitam 
de l1.111inosidade, pelo menos parte do 
dia. 

Plântulas e arboretos não sobrevivem fora 
dos claros. 

Pioneiras grandes Necessitam de claros para germinar e 
sobrevivem debaixo do dossel 

Intolerantes à sombra Indivíduos jovens são incapazes de 
sobreviver na sorobra 

Secundárias precoces Intolerantes à sombra 

Especialistas em 
claros grandes 

Germinam em claros grandes são 
intolerantes à sombra 

Emergentes Rápido crescimento, procurando 
ocupar os claros 

Secundá r ias Alta capacidade de regeneração vegetativa 
após distúrbio 

Secundária tardia Tolerantes à sombra em estágios juvenis 

Especialistas em 
e l aros pequenos 

Germinam na sombra, mas necessitam de 
claros para alcançar o dossel 

;'Espécies ~ersistentes Tolerantes à sombra, crescendo quando 
queda de árvores 

V ~arcialmerite Sobrevivem abaixo do dossel, mas crescem 
~tolerantes à sombra vigorosamente quando da retirada da 

cobertura 

p_po~-t~n_f s_t i cas Conseguem sobreviver em condições de 
sombra, mas dependem dos claros para 
crescer 

Tolerantes à sombra Não necessitam de claros para germinar 
e crescer 

Tolerantes à sombra crescem em florestas maduras 

Espécies primárias Germinam e sobrevivem abaixo do dossel, 
crescendo após a abertura 

Tolerantes à sombra nas e;tapas 
juvenis 

Espécies clfmax 

ct Imax Germinam na sombra e as p!ântulas e 
indivfduos juvenis vivem por alguns anos 
debaixo do dossel 

BUDOWSKI (1965) 

SWAINE & WHITMORE (1988) 
WH ITMORE (1989) 

VIANA (1989) 
KAGEYAHA & VIANA (1989) 

SWAJNE & HALL (1983) 

HARTSHORN (1980) 
BROKA\,I (1985) 

BUD0WSK 1 ( 1965) 
VÂSOUEZ-YANES & SADA (1985) 

DENSLOW (1980) 

VÁSQUEZ-YANES & SADA (1985) 

VÁSOUEZ·YANES & SADA (1985) 

BUDOWSKI (1965) 

OENSLOW C 1960) 

COLEY (1980) 
FORSTER & BROKAW (1982) 

SCHULZ (1960) 

VIANA (1989) 
KAGEYAMA & VIANA (1989) 

HARlSHORN (1980) 

WHITMORE (1982) 

BROKAW (1985) 

WH ITHORE ( 1982) 

SWAINE & WHJTMORE (1988) 
WH ITMORE C 1989) 



Especialista em 
sub-bosque 

Reprodutoras à 
sombra 

Não necessitam de claros para 
germinar e crescer 

Completam todo o seu cfclo de vfda em 
condições de sub-bosque 

Adaptado de CLARK & CLARK (1987). 
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DENSLOW (1980) 

VIANA (1989) 

Para facilitar a compreensão, apresentaremos 
resumidamente as síndromes ou estratégias em três grandes grupos. 
Vale lembrar que os grupos são artificiais, urna vez que cada 
espécie apresenta suas peculiariedades. 

Tabela 3. Sfndromes assocíadas aos grupos ecológicos: pioneiras, oportunistas e clfmax em suas principais 
fases de seu ciclo de reprodução e estabelecimento. 

PIONEIRAS 

Produção contínua de 
sementes ou chuva de sementes 

Apresentam dormência 

Longevidade média a longa 

Reservas nutricionais 
pequenas 

Produzidas em grande 
quantidade 

Anemocórica ou zoocórica 

Algumas espec1es são foto 
blãsticas e termoblãsticas 

Requer um balanço entre os 
tipos de luz vermelho/ verme 
lho longo, e/ou choque térmi 
co para germinar 

Germinação rápida após a 
indução do processo germina 
tivo ou quebra de dormência 

OPORTUNISTAS 

S E M E N T E S 

Produção contfnua de 
sementes ou chuva de sementes 

Não apresentam dormência 

Curta longevidade 

Reservas nutricionais 
pequenas 

Produzidas em grande 
quantidade 

O I S P E R S Ã O 

Anemocõrica para a maioria das 
espécies, e algunas zoocóricas 

G E R M N A C Ã O 

Poucos fatores como luz e 
temperatura afetam a 
germinação 

Semente germinam em condição 
de luz ou de sombra 

Rápida germinação após a indução 
do processo germinativo 

CLfMAX 

Apresenta anos de baixa 
ou nenhuma produção, é 
comum a ocorrência de 
11mast-years" 

Dormência curta ou 
ausente 

curta longevidade, 
muitas são recalci 
trantes 

Reservas nutricionais 
grandes 

Produzidas em menor 
quantidade 

Barocórica ou zoocórica 

Requer alto conteúdo de 
umidade para o infcio da 
germinação 

Capazes de germinar sob 
o dossel em condições de 
baixa relação vermelho/ 
vermelho longo 

Imediata após dispersão 
ou após a indução 
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--------------------------~------~--·-----------··-·--·---~---·-----------------------~---··-···- P L Ã N T U L A S 

Requer luz direta pera o 
seu crescimento 

Crescem em condições de Ciofftice, cresce em 
sombra ou baixa luminosidade condições de baixa 

intensidade de luz 

Mais independente das reser· 
vas da semente 

Rápido crescimento, independente Crescimento lento, 
das reservas da semente depende em grande parte 

das reservas da semente 

P L A N T A J O V E H 

Rápido crescimento Crescimento lento em condições 
de sombra 

Crescimento lento em 
condições de sombra, 
podendo ser interrompido 

Planta jovem ciófita e 
planta adulta heliófita 

competição intraespecffica 
por luz e espaço 

o tamanho das clareiras pode 
ser limitante para o 
seu estabelecimento 

Capaz de se manter à sombra ou 
em condições de pequenas e 
grandes clareiras, que não são 
limitantes ao seu estabelecimento 

~~-~--·---------------~--------------~--·---~-------~---·------~-------~~---------~--~--·-----~-· 
R E G E N E R A Ç Ã O N A T U R A L 

Regeneram-se a partir de 
bancos de sementes persisten· 
tes ou não ou a partir de 
banco de plântulas efêmeros 

AlgUTiaS espec1es formam 
bancos de plântulas 

Regeneração a partir de 
banco de plântulas ou da 
queda de sementes em 
locais com condições 
propícias ao estabeleci 
mento 

1.2. Processos sucessionais da Floresta Tropical 

O processo de sucessão da floresta pode representar três 
momentos especiais na história de um ecossistema: a} a primeira 
vegetação de uma área até então desnuda e recém formada 
geologicamente - sucessão primária; b) a recuperação da vegetação 
em pequenas e grandes clareiras provocadas por agentes naturais 
como fogo, ventos, enchentes - sucessão secundária; a recuperação 
de grandes áreas rotativamente exploradas pelo homem - sucessão 
secundária antropomórfica. 

As duas últimas formas, as vezes de difícil distinção,( 
interessam-nos especialmente para este curso, uma vez que as suas 
sequências podem ser previstas, facilitando a exploração do seu 
potencial econômico e apontando estratégias para a conservação da 
floresta. 
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A sucessão secundária antropomórfica, muito bem descrita 
por KLEIN (1979), representa hoje a realidade de grande parte da 
Floresta Tropical Atlântica. Em Santa Catarina, as maiores áreas de 
formações secundárias estão no Vale do Rio Itaja1 Açu e, em São 
Paulo, atingem grande parte do Vale do Rio Ribeira. Em ambas as 
regiões as áreas contiguas em processo de sucessão são grandes e o 
processo de sucessão é prejudicado pela falta de sementes e de 
agentes dispersores. Desta forma, em mui tos locais a sucessão 
permanece estagnada em formações iniciais, ou seja, atingindo a um- 
disclimax regional. Assim, grandes extensões de área interrompem o 

· process·o de sucessão antes de explorar totalmente os recursos 
climáticos, consequência da inexistência de espécies capazes de 
utilizar os recursos disponíveis. I •., 

r 

Espécies pioneiras se perpetuam dentro dos 
através de áreas condicionadas por situações edáficas 
de rios, solos rochosos, escarpas e, atualmente, 
ambientes antrópicos. 

ecossistemas 
como margens 1 

devido aos 
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2. MANEJO DE RENDIMENTO SUSTENTADO: UMA PROPOSTA 
BASEADA NA AUTOECOLOGIA DAS ESPtCIES1 

ALFREDO CELSO FANTINI 
ADEMIR REIS 
MAURÍCIO SEDREZ DOS REIS 
MIGUEL PEDRO GUERRA 

INTRODUÇÃO 

As florestas tropicais apresentam uma excepcional 
capacidade de reciclagem. Este fato é concretizado nos processos de 
regeneração natural das clareiras abertas no interior das mesmas, 
por fenômenos naturais ou ação antrópica. 

A dinâmica da floresta tropical é, pois, uma das 
caracteristicas mais expressivas deste ecossistema. WHITMORE (1986, 
1990), refere-se a esta dinamica ao descrever a floresta como um 
mosaico de clareiras recém abertas, áreas com individues de 
diferentes exigências ambientais e, ainda áreas de floresta madura. 

No âmbito da Floresta Tropical Atlântica - Brasil, KLEIN 
{1980) caracterizou esta dinâmica especialmente em relação a 
periodos subsequentes à ação antrópica sobre a comunidade. 
Demonstrou que o processo de regeneração desta floresta está 
intimamente associado a sua evolução, caracterizando a diversidade 
de espécies envolvidas em cada etapa do processo. 

Sendo o processo de regeneração das florestas tropicais 
uma constante em condições naturais, pode-se admitir que seria 
possível, através de um sistema de manejo adequado, extrair 
produtos da floresta por um periodo indefinido, sem levá-la à 
degradação. 

o que se tem observado, entretanto, é um significativo 
descrédito a respeito desta possibilidade, evidenciado pela opção 
pelo extrativismo, sem a preocupação com a perpetuação do 
ecossistema. Este descrédito fundamenta-se, em parte, na 
diversidade das relações existentes entre os componentes destes 
ecossistemas e, em parte, na aparente excassez de conhecimento do 
funcionamento destas comunidades. Estes aspectos são frequentemente 
utilizados para argumentar a dificuldade do seu manejo. 

1Este texto é a base de um trabalho publicado na Revista 
Sellowia n2 42-44, 1992. 
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Entretanto, é admissivel que a expressiva biodiversidade 
das florestas tropicais, com suas intrincadas interrelações, seja, 
antes de um entrave, o fator que viabilize a sua exploração 
racional. E pode-se ir além: a única possibilidade de explorar as 
florestas tropicais por tempo indeterminado reside exatamente na 
viabilização da manutenção desta biodiversidade. 

Traduzida em outras palavras, esta afirmação significa 
que a exploração das florestas tropicais para a obtenção somente de 

~ · madeira, e nos niveis em que é hoje praticada, é completamente 
insustentável por longo tempo. 

GOMEZ-POMPA & BURLEY {1991), distinguem os sistemas de 
manejo de florestas tropicais atualmente conhecidos para a 
exploração de produtos florestais em dois tipos distintos: aqueles 
que visam preservar totalmente amostras representativas destas 
florestas e aqueles que objetivam causar pouco distúrbio n~ 
ecossistema através da exploração de apenas alguns de seus 
produtos. 

Em outra perspectiva, é possivel estabelecer uma 
dicotomia distinta da apresentada por estes autores para os 
sistemas de manejo de florestas naturais. Assim, num primeiro 
grupo estariam a maioria dos sistemas hoje adotados, que prevêem a 
redução da complexidade do ecossistema através de práticas 
silviculturais que visam favorecer as espécies de interesse 
comercial. De outro lado, comporiam um segundo grupo aquele~ 
sistemas de manejo que priorizassem a preservação da biodiversidade 
do ecossistema, mesmo sob exploração dos seus produtos. -- 

Por outro lado, admite-se que conservação e exploração 
não são incompatíveis. Para que esta premissa seja verdadeira 
faz-se necessário explorar a floresta em todo o seu potencial. Vale 
dizer, portanto, que a viabilidade de um sistema de manejo para 
rendimento sustemtado deve Q_revei;_ o uso mt1_1.t_ip.l~ da ~1-~~estª• Estél 
é um pré-requisito fundamental para atender o caráter econômico da J ~ 
atividade. Caberá ao manejador estudar as potencialidades do/ 
ecossistema a explorar procurando diversificar, ao máximo possível,\ 
os produtos a serem obtidos. _.-! 

Um aspecto extremamente vantajoso desta proposta é que o 
manejador poderá aumentar progressivamente o número de produtos a 
serem explorados, a medida em que estes venham a ser descobertos ou 
que assumam valor econômico. Este aspecto é possivel neste sistema 
uma vez que a biodiversidade da comunidade é mantida e a exploração 
de cada produto é realizada individual e independentemente. 

Respeitada esta condição, o manejo para rendimento 
sustentado aqui proposto deverá ser baseado em dois alicerces: 1 . 

. o caráter ciclice da exploração. e, 2. º--~g_~~_Qionamento_ da. 
exploraçãô·ae cada espécie individualmente~ As duas condições devem 
s~respeTtada_s_. -simulfaneamente, sem o que espera-se não haver 
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sucesso no empreendimento. 

Para garantir a exploração de forma ciclica, no mínimo 
deverão ser observados os aspectos de j!YaJ.iação- ~-do estoque , 1 
~l?9-1;1J.Y~l., t_~~?~ de _ incr.emento__ e __ regeneração natural de cada// 
especi~ a ser explorada (Figura 1). 

ESTOQUE DISPONÍVEL 

••• 1 A avaliação do estoque disponivel realizada através de 
inventário florestal é, portanto, o ponto de partida para a 
elaboração de uma proposta para a exploração racional da floresta 
tropical. Embora esta afirmação pareça óbvia, não são raros os 
planos de exploração de florestas naturais que se utilizam deste 
parâmetro como informação exclusiva para a elaboração da estratégia 
de ação, particularmente no Brasil. Assim, sobre os números _obtidos 
é estabelecido arbitrariamente um volume de madeira a ser retirado 
por unidade de área. O resultado de uma só avaliação do estoque 
disponível fornece.pouca informação para a elaboração de um plano 
de exploração racional. Entretanto, avaliações periódicas dol 
estoque constitui-se em uma ferramenta. imprescindível para o manejoj / 
correto da floresta. Avaliações subsequentes informam, além do 
volume de material disponível em cada época, o incremento observado 
no período. 

INCREMENTO 

· Este parâmetro assume importância substancial no manejo 
para rendimento sustentado, na medida em que sendo ele tornado como 
base, permite estimar o 21:Elo de _e~plo!~ção em cadª_ul}idade da área. j1 
e o volume passível de exploração no período considerado. Desta t 
formã, ã expJ.oração,pode ser realizada por tempo indeterminado na 
mesma área, uma vez que só será admissível retirar o volume capaz 
de ser reposto pela floresta no mesmo período. 

Neste sentido, esta proposta de manejo se opõe ·àqueles 
planos de manejo que realizam uma redução da área basal da floresta 
em determinados níveis arbitrariamente, e observam o comportamento 
da comunidade durante o processo de regeneração, mesmo quando 
realizados a nivel de pesquisa, como apresentados por HIGUCHI & 

/VIEIRA (1990) e SILVA (1990), em trabalhos realizados na Floresta 
Amazônica. Estas propostas de manejo seguem uma concepção oposta 
àquela defendida neste trabalho pois desconsideram o comportamento 
da comunidade florestal e as implicações ecológicas decorrentes da 
redução da sua área basal. A abertura demasiada de clareiras 
implica no desenvolvimento de espécies mais exigentes quanto às 
condições de luz, mudando qualitativamente a estrutura da 
comunidade (GOMEZ-POMPA & VASQUEZ-YANES, 1985), com alteração 
expressiva na composição floristica local. 
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Há que se salientar, neste ponto, que o inventári~ 
florestal deverá ser minucioso, procurando detalhar as estruturas 
populacionais das espécies, através do estudo da sua demografia. 

Desta forma, pode-se avaliar o estoque e o incremento de 
cada espécie individualmente. o objetivo deste procedimento é o 
estabelecimento de estratégias de manejo particulares a cada 
espécie cuja exploração seja desejável. A concepção de manejo por 
espécie aqui preconizada é entendida como fundamental para sua 
sustentabilidade. Esta concepção tem pressupostos tanto ecológicos 
corno econômicos. 

Do ponto de vista ecológico, a exploração por espécie! 
assume importância como condição vitalparà -"a perpetuação da\ 
comunidade florestal. É, também, a forma mais simples de se manter' 
a biodiversidade do ecossistema. Sendo as interações entre os seus 
organismos bastante complexas, notadamente aquelas que envolvem a 
polinização e a dispersão de sementes, a floresta tropical não pode 
prescindir de parte de suas espécies. Este fato, caracterizado pela 
elitização dos indivíduos arbóreos de interesse comercial em vários 
sistemas de manejo hoje em desenvolvimento, levará a extinção em 
cascata de uma série de espécies, como discutido por KAGEYAMA 
(1987), com repercussões evidentes na comunidade remanescente. 

Da mesma forma, diferentes espécies agrupadas corno d~1 
"interesse comercial" apresentam comportamento diverso com relação I 
a vários parâmetros ecológicos. Seria lógico, portanto, basear o, 
plano de exploração de cada espécie na sua autoecologia, ·sob\ 
condição de floresta natural. - · --- ~"' 

outra consideração importante a respeito da exploração 
florestal por espécie tem ressonância não só biológica mas, também 
econômica. A determinação dos incrementes corrente anual (ICA) a) 
médio anual ( IMA) de urna ·espécie - permite·· estimar os pontos de 1 
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máx í.mo incremento biológico e de máximo retorno econômico da mesma' ' 
(figura 2). Desta maneira, a produtividade de cada espécie é', 
maximizada independente do comportamento relativo às outras.-· 
Alia-se a este fato as vantagens do caráter prático da determinação 
do ponto de corte de cada árvore pelo seu diâmetro rninimo. 

Esta estratégia de manejo pode, ainda, ser otimizada pela 
determinação do intervalo entre os ciclos de corte (IC) de cada 
espécie, que consiste na difereiiç8 entre os pontos de máximo IMA e 
de máximo ICA. Baseado neste parâmetro, a área a ser explorada pode 
ser dividida em talhões para a exploração progressiva, com 
vantagens evidentes. 

o manejo da floresta dentro desta perspectiva permite uma 
prevísao objetiva da produtividade de cada produto florestal a ser 
obtido, independentemente de serem eles madeireiros ou não. Esta é 
uma vantagem indiscutivel deste sistema em relação àqueles que 
baseiam em parâmetros como área basal ou volume por unidade de 
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área. Estes sistemas podem prever somente a massa de produto a ser 
obtido, mas nunca a sua qualidade. 

REGENERAÇÃO NATURAL 

O terceiro ponto a ser considerado no sistema de manejo 
em regime de rendimento sustentado diz respeito à regeneração das 
espécies da comunidade que estejam ou não sob exploração. A 
reposição do estoque deve ser permanentemente monitorada através 
dos inventários sobre parcelas permanentes. Baseado nos parâmetros 
assim estimados, o manejo de árvores porta-sementes otimizará a 
regeneração natural das espêcies. A definição do nümero de árvores 
porta-sementes para a manutenção dos níveis originais do estoque 
está associada à dinâmica da regeneração natural e ao processo de 
dispersão de sementes, que são particulares a cada espécie. Estes 
aspectos assumem maior relevância na floresta tropical onde a fauna 
desempenha papel fundamental no desenvolvimento destes processos 
(BAWA et al., 1985 e HOWE, 1984 e 1990) • Assim, a preservação dà ·/ 
fauna é irnprescindivel para a execução do manejo de rendimento 
sustentado. A ausência de vetores diretos ou indiretos terá como 
consequência uma regeneração quantitativamente deficiente, com 
reflexos também na sua qualidade pelo comprometimento do fluxo 
gênico nas populações. A otimização da regeneração natural de cada 
espécie sob exploração tem por objetivo, ainda, a redução dos 
custos de operação do sistema. 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

o acompanhamento da evolução da comunidade florestal 
através de inventário permanente do estoque disponivel, taxas de 
incremento e regeneração natural das suas espécies, evidencia-se 
como fundamentai básico do sistema. o., seus resultados serão o 
argumento claro para a manutenção ou correção do rumo da estratégia 
de manejo adotada em cada momento. 

A biodiversidade das florestas tropicais, variando em 
muito o número de espécies e de individuas de cada espécie por 
hectare, exigem distintas estratégias de manejo para cada uma das 
espécies (Tabela 4). No caso das comunidades estudadas na tabela 4, 
as espécies codominantes, entre 5 a 10 espécies, podem perfazer 
cerca de 70% dos individuos/ha, atingindo em torno de 50 individues 
adultos/ha, e 800 a 1000 individuas e plantas jovens como no caso 
Ocotea catharinensis. Os restantes 30 % de individuos/ha, ficam 
dilu1dos em mui tas espécies de ocorrência exparsa e até raras. 
Considerando ainda que cada uma das espécies apresente um ritmo de 
crescimento e ciclo de vida distintos, fica evidenciada a 
impossibilidade de manejar a floresta a partir de parâmetros únicos 
para todas as espécies. 

Este quadro acima descrito, inverte-se nas áreas de 
formações secundárias, onde pouças espécies compõem a comunidade. 
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As espécies dominantes do secundário, correspondem às exparsas e 
raras da comunidade primária. Esta inversão representa um alerta 
para a necessidade de um acompanhamento contínuo das áreas a serem 
manejadas, urna vez que qualquer intervenção maior significará uma 
transformação qualitativa da comunidade florestal. 

O sistema de manejo florestal assim concebido tem, em 
princípio, a sua produtividade sustentável. Cabe ressaltar, porém, 
que esta produtividade será escalonada a longo prazo. 
Provavelmente, a produtividade por período de tempo considerado 
será significamente_ menor do que aquela observada nos sistemas de 
exploração geralmente utilizados. Ainda, deve ser observada a 
agregação do custo de operação do sistema de manejo, fator que 
normalmente não é considerado no preço final da mercadoria no setor 
madeireiro no Brasil. Por isso, se faz necessário admitir que as 
mercadorias obtidas na atividade terão um custo adicional em 
relação àquele hoje praticado. 

Vale ressaltar que os benefícios indiretos obtidos 
através da manutenção das florestas são inestimáveis. o custo 
social da degradação dos recursos florestais tem sido desprezado 
nesta atividade. Nada mais justo, portanto, do que a sua agregação 
ao valor dos produtos obtidos. 

Diante destas considerações, é evidente que o sistema de 
manejo florestal em regime de rendimento sustentado é biologica e 
economicamente viável. O seu sucesso, entretanto, depende: 1. de um 
minucioso processo de acompanhamento da floresta, atividade que 
deve ser atribuída a profissionais com sólida formação nestas duas 
áreas do conhecimento e, 2. da redefinição de uma politica para o 
setor florestal que terá, também, efetiva contribuição para o seu 
desenvovimento, particularmente nos paises subdesenvolvidos. 
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Tabela 1. Número de espécies, número de indivíduos e área basal 
por hectare de 5 comunidades da Floresta Tropical 
Atlântica levantadas em Brusque - se. (Adaptado de 
VELOSO & KLEIN 1957). 

i 

Comunidades n2 de espécies/ha n2 de indivfuos/ha área Basal 

Ribeirão 
do Ouro 133 14.909 64,76 

Azambuja 132 6.992 42,95 

São Pedro 61 10.890 30,89 

Mueller 84 5.146 45,35 

Maluche 140 12.966 41,07 

•• 
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Figura 2. Determinação do Diâmetro Limite de Corte (DLC) e do 
Intervalo de Corte (IC), através do Incremento Corrente 

v·, Anual ( ICA) e do Incremento Médio Anual ( IMA) • Adaptado 
1 de FLORIANO et al. (1987). 
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J. INVENTÃRIO PARA O MANEJO DO PALMITEIRO 

o inventário florestal tem por objetivo descrever 
quantitativa e qualitativamente os recursos florestais de que se 
dispõe para se conduzir um programa de manejo desta floresta. 

A partir dos dados levantados no inventário é possivel se 
fazer uma projeção do volume de produto a ser obtido e, ao mesmo 
tempo, estimar os recursos necessários para se conduzir o processo 
de exploração. Desta forma, o produtor poderá avaliar a economidade 
da atividade e planejar o investimento de capital no manejo da 
floresta. 

No Brasil, o inventário de florestas nativas para fins de 
manejo tem se restringido a um simples levantamento do estoque de 
individues de grande porte suscetíveis de serem abatidos. Neste 
tipo de inventário são avaliadas somente as árvores adultas, 
resultando numa visão incompleta e por vezes distorcida da 
verdadeira condição de desenvolvimento da floresta. 

Quando o objetivo do produtor é conduzir um sistema de 
manejo floretal visando o rendimento sustentado dos seus produtos 
o inventário é a ferramenta capaz de garantir o sucesso do seu 
empreendimento. Para se atingir este objetivo, o· inventário deve 
dar ao produtor uma visão dinâmica das espécies sob manejo. Isto 
significa acompanhar periodicamente o comportamento das populações 
destas espécies, incluindo os indivíduos em todas as classes de 
diâmetro. Deste modo, é possível avaliar o volume de material 
reposto pela floresta num determinado período de tempo, condição 
essencial para o rendimento sustentado da mesma. 

Assim, o inventário permanente deverá avaliar os 
indivíduos adultos e jovens periodicamente, através de técnicas de 
dendroemtria e métodos de amostragem adequados. consideraremos como 
indivíduos adultos de palmiteiro aquelas palmeiras com pelo menos 
1,3 metros de altura de estipe. 

Para o inventário dos palmiteiros adultos, além do número 
de individuos adultos deverá ser medido, em cada palnta, o DAP 
(diâmetro a altura do· peito), que é o diâmetro do estipe medido a 
uma altura de 1,3 metros acima do nivel do solo. Este parâmetro, 
além de ser facilmente obtido apresenta alta correlação com o 
rendimento de creme da palmeira (ver FANTINI et. al., 1992). Por 
isso, o DAP é utilizado para a obtenção de índices técnicos para o 
manejo sustentado do palmiteiro. 

O DAP pode ser obtido diretamente utilizando-se 
paquímetros, que devem apresentar precisão de, pelo menos, um 
milímetro. Esta precisão é importante principalmente para a 
estimativa posterior do incremento corrente anual do palmiteiro, um 
dos pontos básicos do sistema de manejo sustentado. 
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A avalição da regenração natural é fundamental para se 
acompanhar a reposição do estoque de plantas e/ou determinar a 
intervenção para corrigir determinadas deficiências. Sugere-se o 
levantamento do número de individuas jovens (menores que 1,3 metros 
de altura de estipe) em três categorias: 1. Até 10 cm de altura de 
inserção da folha mais jovem; 2. de 10 cm até 50 cm de altura de 
inserção; 3. mais de 50 cm de altura de inserção. 

AMOSTRAGEM 

Medir todas as plantas de uma floresta é uma tarefa 
praticamente impossível e por demais onerosa., Para contornar este 
problema o produtor florestal pode se valer da amostragem que é a 
avaliação de apenas uma parte representativa de toda a população. 
Esta representatividade, entretanto, deve ser garantida pela adoção 
de métodos estatísticos de amostragem. 

A primeira tarefa a ser realizada no processo de 
inventário é o reconhecimento da área. A área a ser inventariada 
deve ser percorrida para se fazer uma avaliação expedita da 
vegetação e de fatores ambientais que possam determinar subunidades 
homogêneas da floresta. Esta avaliação inicial poderá, ainda, dar 
subsidies para a escolha do método de amostragem a ser empregado. 

Para a consecução desta tarefa um mapa planialtimétrico 
em escala adequada ( 1 : 10. 000 por exemplo ) da área a ser 
manejada será imprescidível. Neste mapa serão alocadas as áreas·de 
preservação permanente e de reserva legal, conforme legislação 
vigente. o mapa deverá ser reticulado (quadriculado), sendo o 
tamanho de cada retículo proporcional ao tamanho da parcela 
escolhido. Cada retículo representará uma unidade de amostra 
{parcela) possível de ser amostrada, e que se sorteada, será 
alocada no campo e avaliada. 

A pré-amostragem será a próxima etapa do inventário. 
Algumas parcelas devem ser sorteadas, alocadas no campo e 
avaliadas. Os dados obtidos da avaliação das parcelas que compõem 
esta pré-amostragem serão utilizados na estimativa da intensidade 
de amostragem necessária, de acordo com o método escolhido. 

Os métodos básicos de amostragem são o aleatório simples 
e o aleatório estratificado. O método aleatório simples é 
recomendado para áreas com relativa homogeneidade em relação ao 
número de palmiteiros por hectare, onde a variância entre parcelas 
não exija um número muito elevado de unidades de amostra. Quando a 
área a ser inventariada apresentar diferenças na vegetação que 
possam ser facilmente detectadas, pode-se optar pelo método de 
amostragem estratificado. o objetivo da estratificação é reduzir a 
variância dentro dos estratos reduzindo, assim, o número de 
parcelas a ser amostrado. 
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Como pode ser observado, a variância dos dados a serem 
levantados é um dos parâmetros básicos para a definição da 
intensidade de amostrgem. Os outros parâmetros a serem considerados 
são: 1. o número total de unidades de amostras possíveis da área; 
2. a probabilidade estatística desejada para as estimativas; 3. o 
erro admissível para a média. 

• 

Considerando estes parâmetros, a intensidade 
amostragem poderá ser calculada pelas seguintes equações: 
HOSOKAWA & SOUZA, 1987) 

de 
(ver 

1. Amostragem aleatória simples: 

n - 
N . t2 • s2 

N ( E . .x) 2 + t 2 • s 2 

onde: - n = número de parcelas a serem levantadas; 
- N = número total de amostras possiveis na área; 
- t = probabilidade estatística; \. · 
- s2= variância do parâmetro avaliado; +e:· ~'"'- ~-L L', ·.,·>~ .,.,, 

E= erro admissivel; 
x = média do parâmetro avaliado. 

2. Amostragem aleatória estratificada: 

2.1. proporcional ao tamanho do estrato: 

n - 

M 

t2 • I: Pj Sj2 
j_•O •• 

(E . .x)2+ 

M 

t2 . L pj2 sj2 
j•l 

N 

nj - Pj . n 
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onde: - n = número de parcelas a serem levantadas; 
- PJ= proporção do j-ésimo estrato; 

S = variância do j-ésimo estrato; 
nj = número de parcelas no j-ésimo estrato; 

2.2. proporcional ã variabilidade do estrato: 

n - 

M 

t2 • ( L Pj Sj ) 2 
j-1 

( E • X ) 2 + t2 . 

M L Pj Sj2 
j-1 

N 

nj Pj_ • Sj_ .n 
M L Pj . Sj 

j-1 

Assim, com os dados levantados na pré-amostragem é 
estimado o nümero de parcelas necessárias para o inventário da 
área. se o número de parcelas já medidas for menor que o número 
calculado novas parcelas deverão ser sorteadas e avaliadas.-Após a 
esta avaliação os cálculos deverão ser refeitos. O processo será 
repetido até que o número de parcelas medidas seja igual ao número 
de parcelas calculado • 

• 
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4. ESTIMAÇÃO DE EQUAÇÕES DE INCREMENTO CORRENTE ANUAL 

Um dos pontos fundamentais do sistema de manejo em regime 
de rendimento sustentado para o palmiteiro ê a determinação da 
relação funcional entre o DAP ( diâmetro à altura do peito) e o ICA 
(incremento corrente anual) das plantas individualmente. Esta 

~ relação funcional expressa matematicamente o ICA de cada planta em 
função do seu diâmetro. 

~ Uma vez obtida esta equação matemática pode-se estimar o 
ponto de máximo ICA, correspondente ao máximo incremento biológico 
da espécie no local estudado. Este ponto definirá, pois, o diâmetro 
para abate das plantas. 

Os dados de DAP e ICA devem ser obtidos apartir de 
unidades de amostra do inventário permanente. De posse dos dados, 
passa-se a ajustar equações de regressão tendo como variável 
independente o DAP e como variável dependente o ICA. Ajustam-se 
várias equações e posteriormente seleciona-se a que mais se ajusta 
aos dados. 

Para realizar esta tarefa pode-se fazer uso de pacotes 
estatísticos comuns. Entretanto, a estimativa das equações pode ser 
feita manualmente, através de métodos algébricos. 

Por exemplo, seja o objetivo estimar os parâmetros da 
equação : ICA = b~ + b1 DAP + b2 DAP2, a partir dos dados abaixo, 
tomados do inventario sobre parcelas permanentes: 

')~ Íí DAPc:.,~~ ICA e,nv DAP ICA ru:i-í t e •• 

# 4 0.32 5 0.35 
li z 4 o. 30 5 0.31 

.,,, 5 O.JS 5 0.36 .,, 
6 0.40 6 0.37 ·• : 7 0.45 7 0.50 
8 0.47 8 0.46 
9 0.50 9 0.54 
9 0.53 9 0.57 

10 0.58 10 0.60 
10 0.60 10 0.63 
11 0.60 11 0.61 
12 0.52 12 0.53 
13 0.48 14 0.45 
14 0.43 15 0.40 
15 0.42 16 0.40 
16 O. 38 17 0.37 
17 0.36 18 0.35 
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Em notação matricial a equação teria a forma geral: 

•: 
! 
\ ., 
l ; 

Y = XB + E ou, 

y = b0 + b1x1 + b2x2 

Assim, Y é vetor correspondente à variável ICA e X a 
matriz de dados da variável DAP. Teria-se, ainda, um vetor de 
parâmetros ( b0 , b1 e b2 ) cujos valores são o objetivo da 
operação. 

Para achar os parâmetros usa-se a solução: 

B = ( X1 X ) ., x' Y 
Com os dados do exemplo teria-se: 

0.32 1 4 16 
0.30 1 4 16 
0.35 1 5 25 [ b, 

y - 1 • X - . . • J?, - b1 
b2 

o .'351 1 ~ ;8 3;4 1 

Assim, 

1 4 16 
• 1 4 16 

[ 1 1 1 . . 
• 1 l 1 5 25 [ 34 347 4109 l 

x rx - 4 4 5 . . . 18 . . • - 347 4109 54089 
16 16 as . . • 324 . . 4109 54089 765329 

. . 
1 18 324 

r 
t 
t 
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A inversa de X1X seria: 

[

1.333722 -0.263665 
( XTX )-1 •• -0.263665 0.055617 

O. 01147 4 -o, 002515 

O, 011474 l 
-0.002515 
0.000117 

.. : 
i Teriamos, ainda, 

0.32 
0.30 
0.35 

[ 1 1 1 . . 
, 1 1 l [ 15.49 l XTY • 4 4 5 • . 17 18 

. 
159.36 . .. 

16 16 25. , 289 324 
. 

1852.06 . . 
0.37 
0.35 

Então, a resolução de 13 = ( x' x ) ·1 x' y é 

[ 1.333722 -0.263665 0,011474 l [ 15,49 l [-o .1oa421] 
fl •• -o, 263665 O. 055617 -o. 002515 159, 36 .. 0.120864 

O. 01147 4 -o , 002515 O. 000117 1852. 06 -0.00554 ·• 
onde: b0 = - O • 1 O 84 Zi 

b, = 0.120864 
b2 = - o. 00554 

Então, a equação estimada seria: 
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ICA = - 0.108421 + 0.120864 DAP - 0.00554 DAP2 

seria necessário, ainda, estimar alguns parâmetros para 
aferir o grau de adequação do modelo estimado, e também para 
compará-lo a outros modelos (outras equações para os mesmos dados). 
Seriam eles: 

1. Coeficiente de determinação do modelo ( R2) 

• Pode ser estimado por: 

onde: R2 = coeficiente de determinação do modelo; 

SQm = soma de quadrados do modelo; 

SQe = sorna de quadrados do erro; 

que podem ser estimados por: 

som - p T X T y - n y 

e 

soe - yTy_ PTXTy 

•:. 

onde: n = número de observações (pares de valores); 

••• y = média de y; 

Para os dados do exemplo teria-se 

SQm = 7.3210334 -7.0570607 

SQm = 0.264135 
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[ 

15.49 l 
S0m • [ -O .108421 O .120~64 -O. 00554 J 159. 36 - 34 • [O. 4555882) 

1852.06 

• SQe = 7.3767 - 7.3210334 

SQe = 0.0555025 

Então: 

R2 • 7,3767 
7 I 3767 + Q I 0555025 

R2 = O, 826358 ou R2 = 82, 64 % 

2. Significância dos Coeficientes 

Pode ser estimada pelo t-teste, para cada um dos 
coeficientes. 

t - 

st - s2 • (X T • X) -1 
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s2 SQe 
n-p 

• 
Onde: s~ = erro padrão do coeficiente 

sb = variância do coeficiente 
n = número de pares de valores 
p = número de parâmetros estimados 

1'I ' 

No exemplo, teria-se para o coeficiente b0 

52 0,0555025 
34 - 3 

0,0017904 

0,0017904, 1,333722 0,0023878 

sbo - Jsto - /0,0023878 0,0488661 

t - 
0,108421 
0,0488661 

- 2,219 

-• Comparação do t calculado com o tabelado. 

t calculado= 2.219 
t tabelado = 2.042 ( signif. 5%, para 31 GL) 

Como o valor de t calculado é maior que o valor tabelado, 
o coeficiente b0 é diferente de zero, ou seja, tem significância ao 
n1vel de 5% de probabilidade. 

O teste para os outros coeficientes é feito de maneira 
idêntica. 

Vários modelos devem ser testados para que se escolha o 
que mais se ajusta aos dados. Independente do modelo a ajustar, o 
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procedimento é o mesmo. Cabe ressaltar que a maior diferenTa entre 
eles está na montagem da matriz X. A matriz X terá , sempre, o 
número de colunas igual ao número de parâmetros do modelo, e o 
número de linhas igual ao número de plantas medidas. 

• , modelos : 

Modelo 

Com os dados do exemplo foram ajustados os seguintes 

Coeficientes Significância 
(5 %) 

0.432735 * 0.002239 ns 

0.038783 * 
-0.108421 * 0.120864 * 0.00554 * 
0.09943 * -0.004607 * 

-0.344106 * 0.203354 * -0.014047 * 0.000265 * 
0.090509 * -0.002997 * -0.000066 ns 

( % 

0.89 

ICA=b1DAP 

ICA=b0+b1DAP+b2DAP2 

83.78 

82.64 

r 
,) 

l ·/·ICA=b DAP+b DAP2 1 2 99.13 

84.84 

99.17 

A discussão acerca do melhor modelo será realizada 
durante a palestra. 

·• 
Uma vez escolhida a equação, pode-se calcular o ponto de 

máximo ICA achando-se a derivada primeira da equação. 
supondo-se que a equação escolhida fosse 

ICA = 0.09943DAP - 0.004607DAP2 

o máximo ICA seria o ponto correspondente ao diâmetro de 
10.79 cm. 
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5. A PALMEIRA Euterpe edulis MARTIUS 

Dentro do gênero Euterpe, cerca de 28 espécies se 
distribuem ao longo das Antilhas e América do Sul, notadamente nas 
regiões com florestas tropicais. Muitas espécies do gênero 
apresentam potencial para a produção de palmito, mas destacam-se E. 
edulis com distribuição preferencial ao longo do litoral 
brasileiro, na Floresta Tropical Atlântica e E. oleracea no baixo 
Rio Amazonas. 

Euterpe edulis, é urna palmeira não estolonifera, ou seja, 
apresenta estipe única. Suas folhas são pinadas com cerca de 2 a 
2,5 metros de comprimento, e destacam-se com facilidade da planta. 

Inflorescências com ráquis cerca de 70 cm de comprimento, 
com muitas ráquilas contendo flores em tríade (uma flor feminina e 
duas masculinas). As flores masculinas amadurecem antes 
(protrandria) evitando a autofecundação do indivíduo. 

Os frutos são globosos, cerca de um centirnetro de 
diâmetro e um grama por unidade. Mesocarpo carnoso-fibroso, 
arroxeado. Frutos uniseminados, com endosperrna não ruminado. 
(Segundo REITZ, 1974) 

Euterpe edulis tem sido escolhida para estudos como 
modelo de rendimento sustentado devido a um conjunto de 
características especiais: 

- GRANDE HOMEOSTASIA; 
- AMPLA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA; 
- CICLO CURTO PARA A PRODUTIVIDADE; 
- OCUPA O ESTRATO MÉDIO DA FLORESTA (ESCIÓFITA); 
- GRANDE PRODUÇÃO DE SEMENTES; 
- FORTE INTERAÇÃO DENTRO DA COMUNIDADE (MUTUALISTA 

CHAVE); 
- FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS PRODUTOS; 
- CONCILIA CONSERVAÇÃO COM ECONOMICIDADE. 

·• 
5.1. AVALIAÇÃO DA DINÂMICA DA REGENERAÇÃO NATURAL DO 

PALMITEIRO. 

A regeneração do palrni teiro é um processo dinâmico e 
muito interessante para a compreensão das estratégias que a espécie 
apresenta para a sua manutenção dentro da floresta. Os dados da 
figura 3, representando 5 anos de avaliação dentro de uma floresta 
primária e podem permitir a compreensão de parte deste processo. É 
possível prever que tenha havido uma super produção de sementes 
durante o periodo de 1987 - 1988, e isto foi caracterizado por uma 
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grande produção de mudas no ano de 1989, fato que ocorreu em todos 
os locais estudados na fazenda, o que possivelmente deva ser 
influenciado por condições climáticas sazonais deste período. Nas 
avaliações seguintes tem havido uma tendência para novamente 
equilibrar o número de plantas por hectare. Estes dados 
caracterizam uma estratégia reprodutiva do palmiteiro em formar um 
banco de plântulas com uma dinâmica mui to acentuada quanto ao 
número de indivíduos por hectare. A maior mortalidade foi observada 
no ano de 1990, exatamente na avaliação seguinte ao aparecimento do 
grande número de plântulas (Figura 4). A mortalidade quando vista 
dentro de todos os locais da fazenda, novamente denota uma 
tendência geral, ocorrendo diferenciação apenas no local 
caracterizado pela série 3, Figura 5, onde começa a ocorrer 
mortalidade acentuada já no ano de 1989. 

Também sob a visão do número de plantas novas que entram 
no banco de mudas a cada ano, fica evidenciado uma grande entrada 
de mudas em 1989 e novamente nos anos seguintes tende a permanecer 
em níveis bem mais baixos. 

Os dados em avaliação mostram a necessidade da 
continuidade das observações para melhor caracterizar este ponto de 
estabilização bem como do acompanhamento de fatores ecoclimáticos 
que possam estar influenciando este comportamento. 

100 r MIL 
1 
((', 

' 

• 
60 

·• 40 

20 

Figura 1. 
,· ~, ~.,.,: .- ,,),J ~ ,e, ?.-,7 
-r-1~.._,;. ·""-""- ~"' ~,~ .. -:.· ..... 

Número de mudas (plantas menores do que 1,3 metros de 
altura de estipe exposta) de palmiteiro em seis locais 
da Fazenda Faxinal - Blumenau/SC -, durante o período 
de 1987 a 1991.FIT/BOT - UFSC, 1992. 
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Figura 2. Médias de mudas (plantas menores do que 1,3 metros de 
altura de estipe exposta) por hectare/ano, número de 
mudas mortas por ano e do número de mudas novas, 
durante o período de 1987 a 1991, em seis locais 
amostrados da Fazenda Faxinal - Blumenau,sc. FIT/BOT - 
UFSC,1992. 
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Figura 3. Caracterização da mortalidade de mudas de palmiteiro 
plantas menor do que 1,3 metros de altura de estipe 
exposta) em seis locais da Fazenda Faxinal - Blumenau, 
durante o período de 1988 a 1991. FIT/BOT - UFSC, 1992. 
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4.2. SISTEMAS DE IMPLANTAÇÃO DE Euterpe edulis 

A distribuição de frutos na superficie do solo é o 
sistema recomendado para a implantação do palmiteiro em florestas 
secundárias ou em florestas deturpadas, em função da sua eficiência 
e baixo custo (Tabela 5). 

• Em locais onde suas populações tenham sido totalmente 
destruidas, caracteriza-se a necessidade da recomposição do banco 
de plântulas do palmiteiro. Para tanto, sugere-se que esta ação 
seja implementada em várias etapas, ao longo de vários anos. Assim, 
poderia-se distribuir uma determinada quantidade de frutos 
anualmente, o que favoreceria a formação de populações inequiâneas, 
além de evitar um prejuizo total do trabalho caso ocorra um ano com 
condições climáticas adversas para a germinação das sementes. 

Dados levantados por pesquisadores da Universidade 
Federal de Santa Catarina apontam para uma sobrevivência de 30 % 
para frutos jogados na superfície do solo. o número médio de frutos 
por kilograma é de 1000. Se fosse o objetivo colocar na floresta 
cerca de 3000 plântulas por hectare por ano, seriam necessários 10 
kg de fruto por hectare nesse período. Esta semeadura seria 
repetida ma is duas vezes, com interva 1 os de dois anos . seria 
esperado que após o sexto ano do inicio da implantação do palmital 
houvesse uma população inequiânea de palmiteiro da ordem de 9000 
plântulas por hectare. Estas quantidades poderão, eventualmente, 
ser redefinidas a partir da avaliação da sobrevivência da plântulas 
ao longos dos anos de implantação. I 

f 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
i 

Outra questão que deve receber adequada atenção diz 
respeito à qualidade do material genético utilizado na recomposição 
do palmital. Sendo o palmiteiro uma planta de fecundação cruzada, 
é recomendada a não utilização de frutos obtidos a partir de 
plantas isoladas. Também as plantas que se localizem fora do 
ambiente natural da espécie, como aquelas plantadas em parques e 
jardins, devem ser descartadas para a doação de sementes. Este fato 
se justifica pela alta probabilidade destas plantas apresentarem 
parentesco e, consequentemente, elevado grau de endogamia. 

i 

1 
t 
1 
i 
j' 
1 

1 
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TABELA 4. Sobrevivência(%) de plântulas de palmiteiro em seis 
sistemas de implantação sob condição de formação 
secundária da Floresta Tropical Atlântica, avaliada aos 
9, 40 e 52 meses, no rnunic1pio de Biguaçu-sc. 
BOT/FIT/UFSC, Florianópolis/Se, 1991. 

Sistemas de Implantação Idade de avaliação (meses) 
~ 9* 40 52 64 

~: Frutos na superfície 31,5a** 34,2a 27.7 b 21. 6 e 1_. 

Frutos enterrados 30,8a 42,8 b 37,8 b 37.8 b 

Sementes na superfície 27,la 30,2a 22.9 a 20.1 ,.._. 

Sementes enterradas 42,7 b 41,0 b 36.4 b 32.6 'J 

(, '--' 
Plãntulas de raiz nua 86,7 e 60,2 e 62.4 e 62.3 

mudas de raiz nua 83,5 e 57,4 e 57.8 c 53.1 ' ,,.. 
MÉDIAS 50,3 44,4 40.8 38.9 

* Adaptado de NODARI et al 1987 
** Médias seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste 

SNK (5%), comparaçãoção na coluna. 

TABELA 6. Número de folhas, altura da inserção da última folha e 
diâmetro do colo de plântulas de palmiteiro (Euterpe 
edulis), avaliados aos 52 meses, em seis-sistemas de 
implantação sob condição de formação secundária da 
Floresta Tropical Atlântica, no município de 
Biguaçu-SC.BOT/ FIT/UFSC, Florianópolis/se, 1992. 

SISTEMAS DE NÚMERO DE ALTURA DA DIÂMETRO DO 
-~ IMPLANTAÇÃO FOLHAS INSERÇÃO COLO 

- ~ 1 
Frutos na superfície 3,16 10,46 abc 7,38 ab 

1 
Frutos enterrados 3,13 9,53 a 6,79 a 

Sementes na superfície 2,98 11,94 e 8,18 b 

Sementes enterradas 3,00 10,14 abc 7,06 ab 

Plântulas de raiz nua 3,29 11,64 bc 7,54 ab 

Mudas de raiz nua 3,09 9,91 ab 6,59 a 

MÉDIAS 3,11 10,60 7,26 
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6. PRODUTIVIDADE DE PALMITO ATRAVÉS DO MANEJO DE 
RENDIMENTO SUSTENTADO DE Euterpe edulis 

EXEMPLO DE APLICAÇÃO 

Tomando por base os dados médios obtidos para a região de 
Blumenau (SC) (Tabala 7), pode-se observar que a distribuição 
diamétrica mantém uma tendência de apresentar grande parte dos 
individues nas classes de menor diâmetro, especialmente na classe 
com DAP < 2 cm. Isto acontece porque ai estão também acumulados os 
individuas com altura inferior a 1,3 m (regeneração natural). Estes 
dados refletem a disponibilidade de individues (estoque) existente 
na área a ser explorada. Tais informações são obtidas diretamente 
do inventário. 

A tomada continuada de dados sobre as parcelas 
permanentes permite as estimativas do Incremento Corrente Anual 
(ICA). O resultado médio obtido para a região de Blumenau (SC) foi 

Y= 0,098 DAP - 010055 DAP2 

A curva obtida a partir desta equação (Figura 2) indica um ponto de 
máximo ICA quando o DAP corresponde a 9,0 cm. Assim, para que não 
seja disperdiçado o máximo rendimento biológico, o diâmetro mínimo 
de corte fica definido no DAP correspondente do ICA máximo, no caso 
9,0 cm. 

-~ 

A informação do diâmetro minimo de corte aliada à 
distribuição diamétrica (Tabela 7) , que caracteriza o estoque 
disponivel, permite a definição de quantos e quais individues podem 
ser explorados. Assim, são passiveis de exploração apenas os 197 
individues das classes acima de 9 cm de DAP, a saber : 43 
individuos na classe de 8 a 10 cm de DAP (50% dos 86 existentes), 
53 na classe de 10 a 12, 43 na classe de 12 a 14, 41 na classe de 
14 a 16 e assim por diante. Contudo, há necessidade de que sejam 
mantidos 50 porta sementes por hectare, para garantia da 
perpetuação do sistema. Considerando-se os 50 porta sementes 
distribuidos nas classes de 8 a 10 {12), de 10 a 12 (14), de 12 a 
14 (12), de 14 a 16 (12), estariam disponiveis para exploração 147 
individues, como pode ser observado na última coluna da Tabela 7. 

Utilizando-se as estimativas da Tabela 9 para cada classe 
da distribuição, seria possível obter aproximadamente 102 kg de 
palmito/ha, ou 340 vidros (300 g de peso drenado), para cada ciclo 
de exploração. 

Faz-se ainda necessária a definição do ciclo de 
exploração ou ciclo de corte. Tal definição pode ser feita tomando 
por base as curvas de ICA e Incremento Médio Anual (IMA), não 
explorando antes do máximo ICA, mas não deixando que os estoques 
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iniciem sua estagnação, ou seja, diminuam o seu IMA (Figura 2). 
Assim, o ciclo de explorção fica definido entre os máximos ICA e 

_Ili. 

A estimação do ICA é feita utilizando-se diretamente os 
dados do inventário contínuo, com no mínimo, 2 avaliações. 
Entretando o IMA é uma informação que necessita, por definição, da 
idade dos estoques, o que, numa floresta inequiãnea, e 
especialmente em espécies com banco de plântulas, é inviável e 
inconsistente. Assim, para contornar-se a questão, pode-se realizar 
simulações com diferentes idades. No caso do palmiteiro, há também 
necessidade de se estabelecer um DAP mínimo, pois as plantas ao 
atingirem 1,3 m de estipe já apresentam um DAP expressivo. Os 
levantamentos realizados em Blumenau indicam um valor médio para o 
DAP rninimo de 4,5 cm. 

Desta forma, tomando-se 4,5 cm corno DAP mínimo e para ICA 
a equação inicialmente mencionada, pode-se estabelecer várias 
simulações (Tabela~). Assim, uma planta com DAP de 4,5 cm terá um 
ICA de 0,33, logo no ano seguinte estas plantas terão 4,83 cm de 
DAP. Com 4,83 cm de DAP o ICA será de 0,35 cm, logo no ano seguinte 
estas plantas terão 5,18 cm de DAP e assim por diante, como indicam 
as duas primeiras colunas da Tabela 6. 

Supondo que as plantas tivessem 5 anos ao atingirem 4,5 
cm de DAP, o seu IMA seria 0,9 cm no quinto ano, 0,81 no sexto e 
assim por diante (terceira coluna da Tabela 6). Como é possível 
observar o máximo IMA ocorre bem antes do máximo ICA, o que não 
apresenta sentido em termos biológicos. 

Supondo que as plantas tivessem 10 anos ao atingirem 4,5 
cm de DAP, o seu IMA seria 0,45 cm aos 10 anos e a partir daí 
diminuiria continuamente (quarta coluna da Tabela 6), levando as 
mesmas considerações da simulação anterior. 

.41 
Seguindo com as simulações, a primeira - curva que 

apresenta sentido biológico é aquela onde supõe-se 12 anos para as 
plantas atingirem 4,5 cm de DAP. Nesta situação o máximo ICA ocorre 
no vigésimo quarto ano e o máximo IMA ocorre no trigésimo ano. Isto 
implica num ciclo de corte de 6 anos. •• 

Assim, a cada 6 anos poder-se-ia explorar novamente um 
talhão já explorado. Ou seja, considerando-se 102 kg de palmito/ha 
por ciclo de exploração, ter-se-ia em média 17 kg/ha/ano ou 57 
latas/ha/ano. O que representa 5666 latas/ano numa área de lOOha ou 
56660 latas/ano numa área de 1000 ha. 

Vale ressaltar que os dados utilizados neste exemplo 
foram gerados na região de Blumenau/SC, e os estudos realizados até 
o momento indicam que podem haver diferenças expressivas de local 
para local, de modo que cada região deverá ter informações 
especificas para uma maximização do processo. 
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Tabela 5: Perspectivas para a exploração de palmiteiro (Euterpe 
edulis) em regime de manejo de rendimento sustentado 
sob condições da Floresta Ombrófila Densa Montana 
(Floresta Tropical Atlântica) no munic1pio de Blumenau, 
Florestal R.H.Ltda. FIT/BOT-UFSC, Florianópolis, 1991. 

CLASSES DE INDIVÍDUOS POR HECTARE PRODUÇÃO 
DAP (cm) TOTAL EXPLORÁVEIS MATRIZES ABATE CREME (KG) 

< 2 7021 - - - - 
2 1---- 4 85 - - - - 

4 1--- 6 169 - - - - 

6 1--- 8 144 - - - - 
B 1--- 10 86 43 12 31 10,53 

10 1--- 12 53 53 14 39 19,79 

12 1--- 14 43 43 12 31 21,97 

14 1--- 16 41 41 12 29 27,37 

16 1--- 18 13 13 - 13 15,76 

18 1--- 20 03 03 - 03 4,54 

20 1--- 22 01 01 - 01 1,85 

TOTAL 7659 197 50 147* 101,81 

* Rendimento estimado /ha (y = 5,34 AB) = 101,8 Kg= 339,3 vidros 
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Tabela 6. simulações para estimativa do Incremento Médio Anual 
(IMA) a partir do Incremento Corrente Anual (ICA)* 
para o palmiteiro (Euterpe edulis) sob condições de 
Floresta Ombrófila Densa Montana (Floresta Tropical 
Atlântica) no municipio de Blumenau/SC. Florestal 
RH-FIT/BOT-UFSC, Florianópolis, 1991. 

DAP 15 ICA 
Incremento Médio Anual 

( 5 )** ( 10) ( 12) ( 20) 

4.50 
4.83 
5.18 
5.54 
5.91 
6.30 
6.70 
7.11 
7.53 
7.95 
8.38 
8.82 
9.26 
9.70 

10.13 
10.56 
10.98 
11.38 
11. 79 
12.18 
12.55 
12.90 
13.23 
13.56 
13.88 
14.18 

0.33 
0.35 
0.36 
0.37 
0.39 
0.40 
0.41 
0.42 
0.43 
0.43 
0.44 
0.44 
0.44 
0.43 
0.43 
0.42 
0.10 
0.40 
0.39 
0.37 
0.36 
O.JS 
0.33 
0.31 
0.30 
0.28 

0.90 
0.81 
0.74 
0.69 
0.66 
0.63 

0.23 0.45 0.37 0.30 

o. 38 0.42 0.31 0.25 

0.56 0.42 0.38 0.34 0.28 

0.53 0.42 0.30 0.39 0.35 

0.393 

0.50 0.42 0.31 0.39 0.36 

0.47 0.41 0.32 Q.38 O.JS 

• estimativa média para o ICA na região 

ICA = 01098 DAP - 010055 DAP2 

•• ** simulações considerando 5, 10, 12, 15 e 20 anos para que as 
apresentem 1,3 m de estipe (DAP minimo médio= 4,5 cm) 
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Tabela 7. Rendimento estimado de palmito de Euterpe edulis 
(g/planta) associada ao diâmetro de palmiteiros da 
Fazenda Faxina! (Blumenau - SC).1991. 

CLASSES DE 
DIÂMETRO(cm) 

RENDIMENTO 
ESTIMADO (g)* 

3 37,7 

• 5 104,9 

7 205,5 

9 339,6 

11 507,4 

13 708,8 

15 943,7 

17 1.212,1 

19 1.514,0 

* Rendimento= 5,34 AB 
AB = 3,1416 DAP2/4 
R2 = 0,92 
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7. PROPOSTA PARA UMA LEGISLAÇÃO DO PALMITEIRO 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

ART. 12. A exploração do palmito da espécie Euterpe edulis, nativo 
ou implantado, deverá ser feita mediante um plano de manejo para 
rendimento sustentado, aprovado pelo IBAMA. 

ART. 22. Poderá ser concedido, em caráter excepcional, com validade 
de um ano, a autorização simples, isenta de plano de manejo para 
rendimento sustentado, a exploração desta espécie, em imóveis com 
área inferior a 50 hectares. Nestes casos caberã aos técnicos do 
IBAMA a avaliação da possibilidade ou não da exploração que em caso 
afirmativo, deverá respeitar as seguintes condições: 

a) corte de palmiteiros somente com DAP igual ou superior a 
9 centimetros 

b) a manutenção de, no mínimo, 50 palmiteiros por hectare, em 
fase de frutificação, identificados e distribuídos da forma mais 
homogênea possivel na área a ser explorada. 

e) a semeadura anual de sementes de palmiteiro, caso esteja 
deficiente a regeneração natural. 

ART. 32. O plano de manejo para rendimento sustentado do palmiteiro 
deverá conter as seguintes informações: 

a) Inicialmente poderá ser baseado na função: 

ICA = 0,098.DAP O, 0055 DAP2 

Onde: ICA = incremento corrente anual; 
DAP = diâmetro à altura do peito), 

prevendo-se, ainda, um ciclo de corte de 6 anos, o que implicará no 
corte, no primeiro ano, de apenas um sexto da área proposta para 
manejo. 

b) o estabelecimento do DAP mínimo para o corte e do 
intervalo entre os cortes subsequentes a partir de dados do 
Incremento corrente Anual e do Incremento Médio Anual da população 
de palmiteiros da área. 

e) apresentar levantamento da regeneração natural 
distribuída em 3 classes distintas de altura da inserção da última 
folha: O - 10 cm; 10 - 50 cm; maiores do que 50 cm. 

d) apresentar dados da localização das parcelas permanentes 
para a obtenção de dados dendrométricos e de funções de crescimento 
das plantas, com todas as plantas com DAP igual ou maior do 5 cm, 
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ficando etiquetadas todas as plantas no campo. 

e) deverão ser substitu1das aquelas parcelas que 
aleatoriamente ou sistematicamente ca1rem sob áreas de preservação 
permanente. 

f) distribuição diamétrica de todas as espécies arbóreas que 
ocorreram nas parcelas. 

g) na estimativa das estatisticas deverão ser considerados o 
erro máximo de 20% e a probabilidade de 5%. 

h) 
dimensões 
local. 

as parcelas deverão ser de 50 x 50 metros ou com 
calculadas para caracterizar a população de palmiteiros 

i) entrega anual de avaliações dos planos de manejo. 
ART. 42. o plano de manejo para rendimento sustentado do palmiteiro 
deverá prever: 

a) a 
nativos na 
palmiteiro. 
sustentado 
floresta. 

não detruição de outras espécies vegetais ou animais 
localidade, para promover apenas o desenvolvimento do 
Deverá ocorrer, na área sob manejo para rendimento 

do palmiteiro, a sucessão natural do restante da 

b) a manutenção da regeneração natural do palmiteiro através 
do controle do banco de mudas, que não deverá ser inferior a 10.000 
indiv!duos/ha e a manutenção de no m1nimo 50 palmiteiros por 
hectare, já em fase de frutificação, identificados e distribuídos 
de forma a mais homogênea possível, pela área a ser explorada. 

Parágrafo único - para efeito desta portaria, considerar-se 
á regeneração do palmiteiro, todas as plantas com altura da estipe 
já exposta inferior a 1,3 metros; para a delimitação das classes de 
altura, será usada a altura de inservação da última folha com a 
folha flexa da planta; palmiteiros adultos serão considerados 
aqueles com altura da estipe exposta igual ou superior a 1,3 metros 
de altura; planta porta-sementes deverá apresentar cicatrizes dos 
cachos de anos anteriores. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CURSO DE MANEJO DE RENDIMENTO SUSTENTADO PARA O PALMITEIRO 

PRÁTICA DE CAMPO 

ATIVIDADES 

1. Discussão sobre a instalação de parcelas permanentes; 

2. Os participantes do curso, divididos em 5 grupos de 5 
pessoas, avaliarão 5 sub-parcelas, etiquetando as plantas e medindo 
o CAP (Circunferência à altura do peito) ou o DAP (Diâmetro à 
altura do peito). Serão, também, tomados os dados referentes à 
fenologia dos palmiteiros. As plantas medidas serão plotadas no 
mapa próprio; 

3. Cada grupo avaliará, ainda, 5 subsub-parcelas de 2 x 2 
metros para a caracterização da regeneração natural do palmiteiro; 

4. Das espécies arbóreas, após a identificação pelo nome 
comum ou cientifico, será medido o CAP ou o DAP, devendo ser 
plotadas no mapa apropriado; 

5. Os dados levantados a campo serão utilizados para a 
elaboração de uma projeção de produtividade da área; 
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Mapa das plantas de Euterpe edulis. 
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Avaliação das plantas de palmiteiro maiores do que 1,3 m. 
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fenologia: J = jovem; M = macho; Adultos: CV= cachos verdes; 
CM= cachos maduros; CF = cachos em flor. 



Avaliação da regeneração natural de Euterpe edulis 

Local: ------- Parcela: -Ir ------'---- Data:_/_/_ 
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Avaliação das espécies arbóreas. 

Local:------------- 
Data:~/-~/~- 

Parcela: / Subparcela: _ 

Número Nome popular ou cientifico DAP 



,1,· . --------· - - - 

UFSC/ Depto. Fítotecnla 
Curso: Manejo de rendimento sustentado para o palmiteiro 

Sugestões de pontos para a elaboração de projetos 

1. Ide nfi fie ação 
2. Documentação 
3. Descrição da propriedade 
4. Metodologia empregada 

- Sistemática do inventário 
- Tamanho e número de parcelas permanentes 

Sistemática de avalia~i;o da regeneração 
- Croquis das parcelas permanentes 
- Sistemática de avaliação (forma e frequência de coleta de 

dados) 
5. Processamento dos dados 

- Estimação do incremento médio anual (estimadores, modelo 
utilizado e testes de hipótese empregados) 

- Ta bela de distribuição diamétrica 
- Caracterização da regeneração natural 

6. Interpretação dos dados 
- Definição do ciclo e do intervalo de corte a partir do IMA e 

ICA 
- Definição de porta-sementes (indicação) 
- Manejo da regeneração natural 
- Definição da necessidade e forma de adensamento 
- Caracterização dos indivíduos a serem explorados e das 

populações remanescentes 
7. Custos 
8. Receitas 
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. 1 

'"Rcsolu~o S~12 •• ~13-ii-;9l.;..;:J;.. 4- ... -·· 
• • ~ Blrawr=· 1 no,:11fr,u p~ r°xploraç&:ulp pa/• 

•, '. • ' -·~,1. · • 'mito (Eu ~dl.,//.1) no BIiado M Sl:f.?.l'aulo 
O Secredrlo do Melo Amb ente,' consldcrando a necesstda 

de de ser regulamentada ;i exploração sustentada do palmito (Eu 
tcrpe edulls) no Estado de São Paulo-e'corn fundamento no que 1 
dispõe o art. 14 da Lei 4.771/65 (Códlgo Florestal), córnblrudo : 
com art. 2 '? da Instrução Normznva 84/91 do Instituto Brastleí- 

· ro de Mdo Ambiente e dos Recursos Naturais Rcno.-:h·elj (Iba 
ma), resolve: · . - .;.J"'t·· .. :.i · • .. ,:ht• .. .- 

Art. l ~ - A exploração ~ palmito dl espécie J!uterpc edu 
·11, nativo ou Implantado ci1j coridlclonada ~ prévla aurortzação 
do Departamento Estadual de: Proteção de Recursos Naturais - 
DEPRN, não sendo pcrmltld:l cm ire:u de prescn'2ÇiQj?c:rm,.. 
nenre deflnldas em lei, : · , · 

. Art. 2'? ,;,o: O Plano de M:m"ejo Sustentado consttru! Instru 
.rncnto Indlspcnsãvcl para a exploração do palrnlro cm ~rc;u co 
berras por. vcgct:i,;ll~;.l}:2tlv~ 'd~ porte arbóreo. , .. · · .1• 

, , . , 'l'mgr.ú~ únlco ;;;:-,N~"1:,~. clt:i~,ncste ar tígo, p'lr;;, t pe 
mlclclo o dcscnvolvlrnémodq :2_r;yld:1<1çs_qúc vísemã SUP.fC!~fo 
de .vcgcuçlle> rµtlv:i de q~9.\ltí,P,9~t.ç1,P#.~<?f1?:º .. ..r~ç~9.~t ~ºt" . 

. quea.ro.~rto. o,u slmfü.rc5.,1 . 1 •· ~,.! .. ,.. :, 1,! ,11. ,·, ,, , . • .. , í. 1,,,1 · . Art, 3t-..., IJ. Pl:inP. d(j M.2neJo Sustcn 200 do paímírelro ce 
vc éomer,:n'o mJrilma; iu'iégul.ntc:s Informações: ~:-· .. 
;. ! )) pl:1nt2.pl:inl.:ú~~1fiq. d~1·J.#~.vcl cm escala n'l0Jrifc.c:t9r ' 
a 1:10:000; ... ,,. _ : ... · i-~·r , .. • . . .. 

' li) cstlm:itJva do QÕmc:rq e dlsti)burç,o dlamêtrlca de P.12.n· . 
tas de f:itmltdro com altura superlor a 1,30m; · 

III c.uJ~;11!v:1 do nC@Çfq.<Je p[;uu.2.1 de palrnltciro c<;>m ;a.J. 
turz lnfcrtor II l ,30mi · i• _.~ · ·. ' • . • . , 

IV) :mauçfo-<le.f_csw~_abJilcudc técnlca (Art) do PíP!bslo 
rul rcsponsãvcl pelo Plano ~ Mmefo Sustentado. · · .. . . 

§ 1 ! ....,. :u. cstlmatlvas de que tnta o Incho II devem ser ob 
tldas cm ~c::i extrarlflcada, :r.inv& de parcelas pcrmancrues, com 
dimensão mínima de 20x30m, cm número suflclcnre para earac 
tcrb.~ç!jo da população de palrnltelro, nunca Inferior a uma par 
cela p~r:i. .c11<!:i. J O hccrsres ou fro.ç~o menor. A• parcelas não 
poderão ac sobrepor' b,l!c~ de prçattvllçAo permanente dc:fin,1• 
das cm lei. . . . j ·. ! -!' ,; · : · · .•. 

§ 2? - " c,tlnutl~ de que trata o lnclso III devem ser 
obtidas cm subparcclas, com tamanho rnínlrno de 2x2m, estabe- · 
Iccldas dentro de oda parcela permanente. : · : .. , '. 

§ 3? - para ;i.s ~clnutlv:i.s csti.bcledd:u no! Inclaoa II e llI . 
adrnlte-se um erro rnãxímo de 30%. '.... .. : :· · . . · . 

Are. 1? - o Plano de 2',bneJo Sustentado deve prevera · 
1) :r. manutenção de, no min!mo, 50 palmlrclros por hectare: 

cm fase de Irutíflcação (porta-sementes), perfclramenre ld.cnú!l- , 
cados e distribuídos o mala homogeneamente possível n:l irc:a: 
11 an c:i:11lor1al11, , ·, '. . . . · 

· II) :2 substltulção progresslva dos porta-sementes a uma ta•' 
:u de O, 2 a 1 % ao ano. ' . ' 

· Art. 5? - Na., ~rcu com cobertura o:i.tlva de porte arbóreo, , 
na, quals não exista o número m1nlrno de porta-sementes (50/h;l), . 
não t permitido o cone ao palmito, podendo, no entanto, ser 1 

Cdw u cm1<1ucd111c11to, vliiaudo 11t1n11lr lll condlçlkt panl o ma 
nc]o auro-susrentado, respeítando-sé o p?:d.g.r:úo único dó Art. ' 
2? e os Ar't. ;~ e '4~, no que couber. · · 

Art. 6? - No caso de lmóvea com llrea Inferior a 50 hecta 
rcs, para ;i exploração do palmito cm ~rc~ coberras por vegeta 
ç1o natlva de porte arbõrco, as estlrnatlvas poderão ser feltas pelo 
próprio Interessado, sob orientação, controle e flscallzação do 
órgão Ilccnctador, ' . ,.. • · . . 

Art. n -A exploração de palmito cultivado cm ire::u des 
pr o vldas de vegetação natlva de porte arbóreo não depende do 
Plano de M:u1ejo Sustentado previsto nos artigos arncrlores, de-· 
vendo, no entanto, ser cornunícsdo :1.0 DEPRN, por cscrito(.o 
local, 11 q11:i.n1Jd:ide c a 'época de· plarulo. · ·· . ; ' 

Art. li~ - Ern totl21 .t! a!tu;i,;&1 de exp!or:ic,:'-o de palmuo, 
o Interessado deve apresentar rclarõrío anual 20 DEPRN Infor 
marido, no mínimo, a qu:i.ntld;,.de de pzlmlto explorado e apre 
vbiu de caiuque para corte no prôxlmo ano, ... 

Art , 9~ - Todo rransporre e armazenamenro de palmíto de· 
pende de Iíccnça concedida pelo DEPRN. . ,..,.,- . 

Art. 1 O - O cumprlmenro dcst a Res olução tcr:l flscallzado 
pr:lo DEl'RN e pela Polícia I'lorestal e de M,in~ncl:i.15, 

Art. 11 - O ll~O cumprimento d:u dtsposlçt'ks cstabelect 
tbi ncu~ ll('aoluç~o 1ujclt.11. o lnfr:uor a4 pe11~l!Jac.Jc1 prcvht:i.a cm ld. 

Art. 12 - E~1;2 Re0soluç!10 enrrarã cm vtgor ;a p:u-Ílr0da dara 
de sua publ+c ação, rcvog:i.d;i :i Port arta DEPRN·9 de 29·1 l-B9·e 
111 dc mals dhposlçõca çm comrãrto. 



• • ' - ~1 • ,1 ••••••• \ 1 ,1 •• ' •• • '.,. ., ·1 
,., , Rcsolu<;,~o SMA•! l,·dc 1~·92 .' .·,· • · . . . :·, .,, 

- - ,·. :· · · · · ·.: · 'Estabul~ normas para flXPloraçllo da ca1- 
11:J1ta ffa~bufa ,aul11óféfil) iob rrpfml d11 
ro11dlm6nlo QUf<Nust,ntado no BIiado a, 
S&a 1'4UJO-. • • · : , . 1 

o Secretãrto do Melo Amhlence, conslderando I ncceulda 
de de see regulamentada a exploração sustentada dJ. CaJ:xc:ta (Ta• 
bcbula c:1.JJ~lnólde1) no Eat:ido de S~o Paulo e com fundamento 
no que tl!Npôo o 1nl1to·I" d1 L.t ~,771/6, (Cdt.11110 florut•I), 
comhln.:u.lo com o artlRO 2f da lrutruçlo Nonnatln 84/91 do 
Insrlruto Dr.1$!lclro de Mc:lo Ambiente e ·dot Recursos N.:iturza 
Rc:nov~vd1 (lbam:i), re1olvo~:, <1' 1 '·'1·' • , . , . - 

· Art. t ~ - /1. Explonç,o:.'tU·c:uxeu (Tabebula casslnôldes) 
· csti condlclouada i autorlzação do· Departamenro Estadual de 
,1,'rotc:ç-'.o de Recursos Natura!J, de acordo com o Plano de Ma· 
"llcjo Florestal elaborado nos termo, desta resolução .. ·· :.. • 

, An. 2~ - Constttul-se Instrumento Indlspcnsãvel 1 explo 
r.:iç~o d.:1 c2.lxct.:1 o Plano de Manejo Ploresral, 11 ser apresentado 
pelo tnteressado no ato da solícltação d.:1 autortzação, aonde do· 
ve constar. :: '~ '"'· · ,.;,..·{.~:; , ):::>J":-... !,;-a<in.;,', ·t t f',,, ·, ••. UJ'\J t 

1) 0 lnventãrío florestal di espécie contenda: . . ·, ·, . ..::,1• 
11) frcquéncla de 4rvore, poru-.ementei (no/ha) - ,, · 

•. b) dlstrlbu!çfo dlamétrlca das ãrvores -'-· · , · ·. _,, 
. ;-1 1· e) \'o lume anual a ,cr explorado J';... ,,·: ·" · ·· · ,: . 
· ;, '· •'d) volume de outras madclr:u 111c:rem cortadas para cons 
rrução da linha de v:i~onctCJ, bc:m como o loa.I do corte.s..» 
--· ---· ' • : 1 - -r- 

f ·:i'!I) Pl.:inta pl1mt:z.Jt!mftrle11' da.propríedade, contendo, 
11) Dcllmttação d.1.1 :i.rc:u de preservação permanente, de_ Re 

.serva I'Iorcstal Obrlgatôrta e.da A= 11 1cnµum:J:iw ,,. 
...., ... b) ,t9(:2llz:iç~Q·,~r.VJ.U!t~P\1 Jinlus.,de .qcQ~.cpç:nto da 
madelra.; . · r.-.,.t. ~"11~:tl{~.ll i;.,:<: ,) ,,,1, ., : : ,1 ! , . , ... , · 
,,.,e) T;1.lliõe• de,cxplor:i.ç~o,..,h:1~,.,:·, o-. .. ,- ·n-'.: .... ·1 

. . Ill) Cronograma da explora<;~ e da condução da rebrota, 
Par~gr:úo único - No= de: Imõveís com ~rc:l Inferior a 

50 hecrarca, f dtspcnsâvel :l 11prctent:iç!lo do Plano de 1,fancjo 
rtorc,1.:11, e, nesses casos, o Ievantamenro de dados podcrã see 
frito pelo próprio Interessado, sob orlentação, controle e fl,ca- 
lízsção do órgão ltccnclador. : . , , . ', ., . . 
.. Art, 3~ - São condições ladlsp<:n.s;1.vei, p,n exploração da 
olxCU! 11 ·,. ~--,· , ,,1.~ . ,.-~ ·1• , l . 

I) O corte somente de lndlvlduos com dllinetro i altura ,do 
peito (D~P) rnaíor ou Igual :i. 15 ccntlmetros, • 

11) O corte de :tn·orcs de calxeta a uma altura de, no mínl 
mo, 70 ccnttrnerros aclrna d:l. llnha d'ãguz, no período de maior 
Inundação do calxcral. . . .•. ,:: ,<:~ÍiJ ,;•:·: • _ ,. ,. , :• ... ~ 

Ili) A ruanutcnção defeto menos 20 irvores de caixeta por 
hectare, ,duh~.!1, ".:1tll:u, e J cm f:i.sc reproduuva, A título ck porta 
-scme nrcs , dls trtbuídas unlformc:mente pelo terreno. <, . 

IV) O comprorntsso do propríctãrío de provldcnclar :i. con 
dução dzs rebrotas do czíxcral, reallzando-a entre l:Z e 18 mc~cs 
ripóa o corte e mantendo 1116 ~ broto, por touçll, .. · 1 

V) A exploração anual de um volume mãxrmo correspon 
dente :i. 1/12 do torai explorável, considerando-se o Intervalo de 
corte de 12 anos para 2 espêcle, Se.ri abert:l exceção ~ propríe 
t.luúc1 com culxcu111 111u!1u pequeno,, 11u11t.hl ,cJ~ lmll1vc1 & ex- 
tração por tal.h!lo. . ... , , ,: , . 

Art. H - As valas ou Un~ de transporte ncceu~rlaa ao 
e1c1J11nic11to da rnudclru deverão 1cr locada! dlstando no míní 
mo 100 metros urnas das outras, .~dQ permltída a locação de 
llnhas cunvcrglndo a um rnearno acesso somente quando não hou 
ver outra altcrnaríva de dísposlção, cm condições a ecrcrn anall 
sadas, pelas Equlpes Técnlcas ,da· Departamento Bstadual de ' 
Proteção de Recursos Naturats. 

Art. 5~ - o corte· de outras espécies Jlorestals exlsrcnres 
no calxctal só scri autorizado para o uso rua ccnstrução da Ilnha 
de \·:i11onc:1cs, sendo projhld:i. ,ua comercíanzação. 

l'u'1Hr:tfo ünlco - 6 pcrmütdo o corte, ao n!vc! da Unha 
d'~i;:u:i. de qu:iljqucr das cspfdc:J'c:xbtcntcs no calxeral que ca• 
lc[am Iocallzactas na linha de .u;aiµporte ~ flUdcl.ta,, ,,. 

, , í. r- <rt.,1.•1 (t..l;., • IJ ~J~ .,.L · .·1 
Art. 6~ -r Todo transporte e armazenamento de o,Jxcta de· 

pende de licença concedida pelo Departamento Estadual ,cú: Pro- 
tcçâo uc Hc:ninoa N;ltur;u, -:-. D.l!Yl~ .• J", 1 . , , , • , , 

I{ .•• ~ I ,.. ' 4 • O 4 

Art. 7': - O cumprimento desta Resolução sctl Jlscalfzado 
p:?o Dcpnc~mcnlO L'Nt:Jdu:il de: Proteção de Rccur soa Naturaís 
- DEPRN e pela Pollcía Florestal e de: Man:incl.als. , , 

Art. B': - O não cumprimento d;Ú díspostções ~st:i.b<:lccl· 
ó! 11-st~ nc~oluçfo sujcha o Infrator àli pc~l~J;iJc:1 prcvtstas 
cm kl. · · · ' · 
· Art. 9 ~ - Esta Rcs olução ~ritrarl cm VIRor :i. partir da dara 

ce 1u:1 puhl!c::içfo, rcvog:i.d;i. :i. Portaría DEl'RN·10, de J-12-89 
e ;..s dernals ubposlçõc:s cm contraio. ,·~ .·. · ., 

1 __ .1_._ _ 


