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PREFÁCIO 

  

 Em tempos idos, a visão da humanidade sobre as florestas naturais era de 

inesgotabilidade, tendo em vista a sua extensão, exuberância e capacidade auto-regene-

rativa. Entretanto, com a utilização indiscriminada deste conceito de auto-regeneração, a 

partir da constatação de que o recurso florestal podia esgotar-se, caso não fosse conve-

nientemente manejado. 

 O amadurecimento dessa visão sobre os recursos florestais edificou o conceito de 

manejo sustentável, que se pauta na satisfação da demanda das gerações presentes e futu-

ras, mantendo-se, simultaneamente, níveis adequados de qualidade de vida e a biodiver-

sidade em toda sua plenitude de formas e padrões de organização genética. 

 Nesse sentido, embasado nos modernos conceitos de auto-sustentabilidade e de 

auto-renovabilidade, o mérito do presente Documento reside na compilação dos diversos 

sistemas silviculturais aplicados nas três regiões de ocorrência natural de florestas tropicais 

– América, África, Ásia – bem como na discussão da viabilidade econômica-ambiental 

desses sistemas por meio de análise comparativa.  

 Este Documento certamente trará subsídios importantes à reavaliação de alguns 

conceitos radicais sobre manejo florestal. Uma vez que o rigor científico adotado na 

elaboração do trabalho e a forma clara de expor as idéias têm a capacidade de interiorizar 

no leitor a visão crítica desses conceitos. 

 

 

 

      Elias Silva  
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1. COSIDERAÇÕES GERAIS 

Houve um tempo em que as florestas eram abundantes, a população humana 
pequena e a demanda de madeira para fins energéticos e para outras finalidades reduzida. 
Entretanto, a revolução industrial, o crescimento da população humana e o aumento na 
demanda de madeira para diferentes fins levaram ao crescente esgotamento dos recursos 
florestais no mundo. Tudo isso gerou a preocupação com a escassez de madeira e com a 
necessidade de proteger as florestas, disciplinando a sua exploração a fim de que elas 
continuem a cumprir seu papel de produtoras de numerosos bens e serviços.  

A satisfação das necessidades humanas foi o marco inicial do manejo florestal, 
que, inicialmente, nada mais era do que simples normas de regulação da exploração de 
florestas e espécies vegetais ameaçadas. Havia planos de regulação contra o fogo, de 
proteção de certas espécies para usos específicos, de proibição de abate de árvores de 
determinado tamanho, de demarcação de reservas florestais controladas e manejadas pelo 
Governo, e assim por diante. Portanto, o moderno conceito de manejo florestal foi formu-
lado com base no princípio de conservação e proteção das árvores, e ainda guarda essas 
influências, que o impedem de assumir uma postura mais ampla, flexível e dinâmica no 
sentido de promover a produção e incrementar a produtividade das florestas para sorti-
mentos específicos. 

O objetivo básico do manejo florestal é manter a produtividade da floresta. 
Segundo DAVIS (1966), o termo manejo para produção sustentável é aplicado no sentido 
de se obterem colheitas contínuas de uma propriedade florestal, por meio de um balanço 
aproximado entre crescimento líquido e colheita anual ou periódica. Segundo MEYER 
et al. (1961), produção sustentável ‘’é uma produção contínua de madeira de qualidade 
comercialmente utilizável, extraída de áreas regionais em quantidades anuais ou periódicas 
de igual ou crescente volume”. Esse conceito pode ser entendido à matéria-prima florestal 
como um todo, em virtude do uso múltiplo que se pode dar a ela. 

O verdadeiro manejo natural, segundo FAO (1989), não envolve praticamente 
nenhuma intervenção humana nos estágios de regeneração e de crescimento. Portanto, a 
concepção de manejo só existirá se a exploração for limitada ao incremento e se houver 
tempo suficiente para a reposição natural. Com o aumento na intensidade de exploração, 
torna-se necessário investir trabalho e recursos na manutenção de um sistema silvicultural. 

De maneira geral, um sistema silvicultural consiste em três fases principais: a) 
colheita ou exploração de um crescimento prévio; b) regeneração ou recobrimento das 
áreas de colheita; e c) favorecimento dessa regeneração. Assim sendo, os sistemas 
silviculturais são distinguidos com base na intensidade, na natureza e na combinação das 
operações em cada uma dessas fases (Quadro 1). 

Como se pode observar, as variações na combinação das operações podem ir 
muito além dos fatores que influenciam os objetivos do manejo e das características da 
floresta a ser manejada. Segundo FAO (1989), as práticas variam de país para país e, até 
mesmo, dentro de cada país, com opiniões que defendem ora a regeneração natural, pra a 
artificial ou, ainda, ora um sistema silvicultural, ora outro. Entende-se por sistema 
silvicultural o processo pelo qual os constituintes de uma floresta são assistidos, removidos 
e substituídos por nova colheita, resultando na produção de madeira de uma forma distinta 
(TROUP, 1966).   

Os sistemas silviculturais aplicados à florestas tropicais úmidas podem ser 
divididos em monocíclicos e policíclicos. Os sistemas monocíclicos são aqueles em que, 
em escala de compartimento, o ciclo do corte principal é igual à rotação. Os sistemas 
policíclicos são aqueles em que o ciclo do corte principal é menor que rotação. De acordo 
com Whitmore (1984), citado por SILVA (1989), a diferença entre os dois é que, no 
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policíclico, a regeneração avançada é retida para produzir árvores comercializáveis em 
ciclos de corte posteriores, enquanto no monocíclico o crescimento já acumulado nessa 
regeneração não é considerável; nesse caso, o sistema depende quase que completamente 
das plântulas da regeneração para produzir uma colheita, que estará pronta somente numa 
rotação. 

 
 

Quadro 1- Caracterização dos Sistemas Silviculturais  
 

Operação              Tipo                            Característica 
Exploração Seletiva Corte seletivo em uma área específica, adotando-se um 

ciclo de corte. 
 Corte Raso Corte raso numa área, distribuído durante um número de 

anos. 
  Corte raso numa área, em uma única operação. 
   

Regeneração Natural Mudas da regeneração natural ou rebrota. 
 Artificial Mudas de viveiro. 
   

Favorecimento De baixa intensidade  

 De alta intensidade  

Fonte: FAO (1989). 
 

 
SILVA (1989) cita, como exemplos de sistemas policíclicos, os sistemas de 

seleção e o sistema estratificado e, como monocíclicos, o sistema uniforme de cobertura 
(“shelterwood uniform system”), também conhecido como sistema uniforme. 

Segundo MASSON (1983), os sistemas silviculturais tropicais evoluíram bastante 
nos últimos 75 anos, e os principais tipos os seguintes: 

1. Os que se baseiam na regeneração natural: sistema de seleção, sistema uniforme 
malaio, sistema de cobertura nos trópicos e sistema de cobertura irregular. 

2. Os que sae baseiam na regeneração artificial: sistema de corte raso, com 
plantios de espécies exóticas ou nativas, e sistema de enriquecimento. 

2. SISTEMA SILVICULTURAIS APLICADOS NA ÁSIA 

Segundo FAO (1989) e SILVA (1989), os principais sistemas silviculturais 
aplicados às florestas tropicais asiáticas são: 

- Sistemas de corte raso: aplicado na Índia. 
- Sistema uniforme malaio: aplicado na Malásia peninsular, bem como em Sarwak 

e Sabah, com modificações. 
- Sistemas de seleção: aplicado na Tailândia, na Indonésia, na Índia, na Malásia 

peninsular, em Sarawak e nas Filipinas. 
- Sistema de cobertura nos trópicos, com as variações: sistema uniforme e sistema 

de cobertura irregular, aplicados na Índia peninsular e nas ilhas Andaman. 
- Segundo PRIASUKMANA (1990), na Indonésia, atualmente, além do sistema 

de seleção, praticam-se também dois sistemas de corte raso: um com regeneração natural e 
outro com regeneração artificial. 
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Ryes (1975 e 1778a), citado por SILVA (1989), menciona um sistema de porta 
sementes, além do sistema de seleção, no qual cerca de 16 a 20 árvores devem ser 
deixadas, por hectare, para garantir a regneração natural. 

A seguir, discute-se cada em dos sistemas. 

2.1. Sistema de Corte Raso (SCR) 

O sistema de corte raso mencionado por FAO (1989), para áreas da Índia, é 
adotado com os seguintes objetivos: 

a) aumentar a proporção de espécies valiosas nas floretas mistas e melhorar as 
condições de áreas degradadas; 

b) mudar completamente a composição florística, pela introdução de espécies 
exóticas. 

Segundo FLOR (1985) e FAO (1989), o SCR consiste na completa remoção da 
vegetação preexistente, em uma única operação, no recobrimento da área, via regeneração 
natural ou artificial. De acordo com FAO (1989), o uso da regeneração natural está em 
declínio, estando restrito às áreas onde ela ocorre em profusão. A regeneração artificial é 
usada quando se pretende uma significativa melhoria da composição ou quando novas 
espécies serão introduzidas. Apesar disso, SILVA (1989) menciona que a regeneração 
artificial foi usada para contornar problemas decorrentes da condução da regeneração 
natural. 

Ainda de acordo com FAO (1989), a rotação varia entre espécies e entre regiões, 
para a mesma espécie. Para Tectona grandis, varia de 50 a 120 anos; para Shorea robusta, 
de 80 a 90 anos e, para Eucalyptos sp., de sete a 15 anos. A rotação é também influenciada 
pelo tipo de produto, que, por sua vez, depende do mercado. 

Depreende-se, da literatura, que o processo do sistema depende de profundos 
conhecimentos de fenologia e ecofisiologia das espécies que se pretende manejar.FLOR 
(1985) e FAO (1989) indicam Tectona grandis e Shorea robusta como espécies adequadas 
para a regeneração natural, mas demonstram que as opções para esse processo não são 
muitas. No caso da regeneração artificial, é evidente que o número de espécies potenciais é 
muito maior, porém muita pesquisa precisa ser feita acerca da auto-ecologia dessas 
espécies. Disso resulta a principal vantagem da regeneração natural, pois as espécies, 
perfeitamente adaptadas ao sítio, terão maior vigor em face da ausência de traumas na fase 
inicial de crescimento e serão produzidas a baixíssimo custo em relação à regeneração 
artificial. Enquanto, em muitos casos, espécies exóticas apresentam produtividade que as 
espécies nativas. 

2.2. Sistema Uniforme Malaio (SUM) 

O sistema uniforme malaio (“malayan uniform system-MUS”), segundo 
JONKERS (1987), WADSWORTH (1987), FAO (1989) e SILVA (1989), foi formulado 
em 1948, considerando três fatores: a) a adequada regeneração natural de espécies valiosas, 
a qual respondia imediatamente a uma abertura do súbita e drástica no dossel; b) neces-
sidades econômicas, que forçaram a execução da exploração em uma única operação, em 
virtude da mecanização; c) a alta demanda de madeira e ausência de demanda de lenha. 

O SUM é o mais conhecido sistema silvicultural aplicado às florestas de 
dipterocarpáceas, e, segundo Nicholson (1958) e Whatt-Smith (1963) citado por SILVA 
(1989) e NOR (1983), seu sucesso está condicionado à presença de adequado estoque de 
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plântulas de espécies valiosas de rápido crescimento, na época da derrubada. Isso, segundo 
HURTADO (1990), é facilmente obtido com as dipterocarpáceas, quase todas de valor 
comercial e de relativa uniformidade quanto aos requerimentos silviculturais. 

 De acordo com Wyatt-Smith (1963), citado por FAO (1989) e THANG (1987), o 
sistema busca, basicamente, a conversão de uma floresta tropical virgem-portanto hetero-
genia em espécies e idades – em uma floresta mais ou menos homogênea em idade, com 
grande proporção de espécies comerciais. Assim, o SUM promove a liberação de 
regeneração natural das espécies desejáveis por meio da exploração e do envenenamento 
de indivíduos das espécies indesejáveis. É um sistema monocíclico no qual, segundo Lee 
(1982a), citado por SILVA (1989) e THANG (1987), a regeneração natural avançada foi 
aceita, porém não era a base da próxima colheita nem merecia contra danos provocados 
pela exploração. 

Tecnicamente, o SUM, segundo FAO (1989) e WADSWORTH (1987), envolve a 
derrubada e a extração, em uma única operação, de todas as árvores, comerciais ou não, até 
um limite mínimo de 45 cm de DAP. Além disso, o sistema propicia a liberação da 
regeneração natural, principal de espécies heliófilas de densidade leve a média, seguida de 
uma operação de envenenamento de árvores defeituosas e espécies não-comerciais, até um 
DAP mínimo de 5 a 15 cm. Após um período de cinco a sete anos de execução dessas 
operações, uma amostragem linear era efetuada para avaliar tratamentos silviculturais. 

No Quadro 2 é apresentada a seqüência cronológica original das operações no 
SUM. 

 
 

Quadro 2 – Seqüência Original de Operações no Sistema Uniforme Malaio (SUM) 

Ano Operações 

n-1,5 Amostragem linear (2mX2m) da regeneração e enumeração de árvores 
comercializáveis. 

n a n+1 Exploração, seguida de anelamento ou envenenamento, até o DAP 
mínimo de 5 cm. 

N+3 a n+5  Amostragem linear (5mX5m) da futura colheita, seguida de limpeza, 
corte de cipós e envenenamento, se requerido. 

N+10 Amostragem linear (10mX10m) da futura colheita, seguida de 
tratamento, se necessário, ou dar por regenerado. 

N+20, +40... Amostragem e, quando necessário, desbaste. 
Fonte: Baur (1964) e Walton et al. (1953), citados por HURTADO (1990). 

 
 
A assistência à regeneração natural, no SUM, é baseada, fundamentalmente, nos 

resultados da amostragem linear ou inventário-diagnóstico, como afirmam JONKERS 
(1987) e HIGUCHI et al. (1990). Entretanto, segundo o primeiro, o valor prático dessa 
amostragem é questionável, em face da dificuldade de adiar ou antecipar dada operação, 
como determinavam os resultados. Além disso, a execução do inventário-diagnóstico 
requeria tanto tempo, trabalho e pessoal treinado, que, embora praticado em alguns casos, 
nunca se tornou uma rotina. Por outro lado, breves inspeções de campo foram suficientes 
para decidir sobre a aplicação de tratamentos. 

O sucesso do SUM, na Malásia, entretanto, ficou restrito às florestas de 
dipterocarpáceas das terras baixas, já que autores como Mahmud (1978) e Othman (1978), 
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citados por SILVA (1989), ANDEL (1978), WADSWORTH (1987) e FAO (1989), 
mencionam o insucesso do sistema nas florestas de encostas, o que, segundo BURGESS 
(1968, 1970 e 1971), THANG (1987) e SILVA (1989), se deve aos seguintes fatores: a) 
ausência de plântulas na floresta virgem; b) amplas diferenças no grau de abertura no 
dossel produzida pela derrubada; c) grande mortalidade de plântulas durante a exploração; 
e) dificuldades provocadas pelas condições do terreno; e) lento crescimento; e f) natureza 
umbrófila da regeneração jovem originada sob sombra intensa. Isso provocou alterações no 
SUM original, resultando, segundo JONKERS (1987) e FAO (1989), no sistema uniforme 
malaio modificado (SUM modificado). Este tendia para um sistema policíclico, pois, de 
acordo com JONKERS (1987), retinha, onde possível, árvores sadias das espécies 
comerciais, visando a garantir uma produção intermediária aos 40 anos. Entretanto, essa 
não era uma regra geral, pois FAO (1989) apresenta uma seqüência de operações no SUM 
modificado, ainda em uso (Quadro 3), que contraria a afirmação de JONKERS (1987), no 
que concerne á retenção de árvores. 

 
 

Quadro 3 - Seqüência de Operações no SUM Modificado, ainda em Uso na Malásia  

Ano Operações 

n-1 a n-0,5 Enumeração de árvores com DAP> 35cm. Marcação de árvores somente para 
checagem de eficiência do abate. Nenhuma marcação de árvore residual para 
retenção.  

n Derrubada de todas as espécies comerciais e utilizáveis com DAP ≥  45cm. 

n+0,25 a n+0,5 Amostragem pós-exploração para determinar multas sobre árvores não derrubadas, 
direitos sobre toras e copas deixadas e danos aos remanescentes. 

n+2 a n+5 Amostragem linear da regeneração para determinar tratamentos silviculturais 
apropriados. 

n+20 Amostragem linear da floresta regenerada para determinar o estado da floresta.  

Fonte: FAO (1989). 
 
 

Por outro lado, FAO (1989) apresenta uma detalhada evolução do SUM em 
Sabah, resultando num sistema de limite diamétrico mínimo, denominado “sistema unifor-
me estratificado” (SUE), mas que mantinha os princípios do SUM original, seguindo as 
recomendações de DAWKINS (1968), segundo CHAI e UDARBE (1977) e Munang 
(1978), citado por FAO (1989). SILVA (1989) também faz menção a essa evolução do 
SUM em Sabah, e como FAO (1989), afirma que a principal diferença entre esse sistema e 
o SUM original reside na importância dada à regeneração natural avançada para obter uma 
produção intermediária e uma redução nos danos da derrubada. É interessante que os 
estudos conduzidos por CHAI e UDARBE (1977) evidencia ram que, em razão da alta 
intensidade da exploração, 66% da área dispensou a aplicação do tratamento de anela-
mento ou envenenamento e que as espécies comerciais, liberadas no primeiro tratamento, 
foram suprimidas por espécies pioneiras. O Quadro 4 apresenta a seqüência de operações 
no sistema uniforme estratificado, utilizado em Sabah. 

Em Sarawak, segundo FAO (1989) e SILVA, um dos tr6es projetos 
implementados pela FAO, no período de 1974 a 1980, baseava-se no sistema uniforme 
malaio, porém modificado, a fim de contornar a drástica mudança no ambiente, provocada 
pelo forte grau de abertura no dossel promovido pelo SUM original e que tornava o sítio 
por espécies heliófilas pioneiras. O sistema consistia na remoção, pela exploração, de 
árvores danificadas, defeituosas e, ou, indesejáveis, com DAP>20cm, visando a melhorar 
do estoque residual. Dessa forma, uma produção a partir da regeneração avançada pode ser 
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obtida, antes mesmo antes da maturidade das mudas, resultando numa forma policíclica de 
manejo. O sistema uniforme malaio modificado, de acordo com FAO (1989), está sendo 
aplicado como rotina após a exploração nas florestas mistas de Sarawak. 

 
 

Quadro 4  -  Seqüência de Operações no Sistema Uniforme Estratificado (SUE), utilizado 
em Sabah. 

Ano Operações 
n-2 a n-1 Locação dos talhões. Primeiro tratamento silvicultural. Marcação de árvores 

protetoras. Corte de cipós. 

N Operação de derrubada. 

N+0 a 1 mês Inspeção de limpeza. 

N+0 a 2 meses Avaliação da regeneração, por amostragem linear (parcelas de 2mX2m). 

N+3 a 6 meses Segundo tratamento silvicultural. Primeiro anelamento ou envenenamento de árvores 
indesejáveis e defeituosas. Corte de cipós se, necessário. 

N+10 a n+15 Avaliação da regeneração, por amostragem linear (parcelas de 10mX10m). Terceiro 
tratamento silvicultural. Liberação, se necessária. 

Fonte: Fox e Hepburn (1972) citados por FAO (1989) e CHAI e UDARBE (1977). 
 
 

Pouco se pode afirmar acerca da viabilidade econômica e da sustentabilidade 
ecológica do sistema uniforme malaio, por causa da longa rotação e da falta de dados de 
acompanhamento. Entretanto, segundo NOR (1983), onde o sistema foi adequadamente 
aplicado os resultados são encorajadores, embora essa aplicação tenha sido a exceção, e 
não a regra. Além disso, segundo Wyatt-Smith (1987b), citado por SILVA (1989), muitas 
áreas onde o sistema foi introduzido e que satisfaziam às condições ideais para a aplicação 
estão sendo utilizadas para fins agrícolas, com perda total das informações básicas. 

O SUM, na concepção original, exige, para a sua aplicação, condições muito 
especiais, o que torna difícil extrapola-lo para outras regiões. Por isso, segundo SILVA 
(1989), o sistema só é aplicado, atualmente, em Sarawk, em escala limitada.   

As mudanças implementadas no SUM original foram conseqüências de variações 
nas exigências ecofisiológicas das espécies de interesse. Estas, não sendo dipterocarpáceas, 
não respondiam de maneira uniforme aos tratamentos aplicados. Isso pode ser atribuído à 
utilização indiscriminada de técnicas silviculturais que desconsideravam a auto-ecologia, a 
sinecologia e a ecofisiologia das espécies. BURGESS (1970) já mencionava a necessidade 
de conhecimentos sobre o comportamento ecofisiológico das espécies tropicais, para que 
os sistemas silviculturais aplicáveis a essas espécies fossem bem sucedidos. Esses 
conhecimentos são também essenciais para a análise a interpretação dos dados do 
inventário-diagnóstico da regeneração natural, que é a base de aplicação do SUM. 

2.3. Sistema de Seleção (SSE) 

Esse sistema se fundamenta no corte seletivo de árvores de espécies valiosas, 
acima de um limite mínimo de diâmetro, abaixo do qual a regeneração avançada garante a 
próxima colheita (THANG, 1987). É um sistema policíclico, em que a área é percorrida 
periodicamente, e as árvores que atingiram o diâmetro especificado são removidas. 

De acordo com FAO (1989), o ciclo de corte é determinado por fatores, como: a) 
tempo necessário para que as árvores pré-exploráveis se tornem exploráveis; b) condições 
da colheita, principalmente a proporção entre árvores maduras e sobremaduras, ou 
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arbitrariamente, como na Indonésia (35 anos) e na Tailândia (30 anos) (SILVA, 1989). Nos 
locais em que predominam árvores exploráveis, um ciclo de corte mais curto possibilita a 
rápida remoção das árvores, mas, por outro lado, aumenta a área de colheita anual, o que 
acarreta consideráveis custos de infra-estrutura. Segundo FAO (1989), esse ciclo de corte 
tem variado de 15 a 45 anos. 

Nos sistema de seleção, a exploração é controlada pelo diâmetro, que é 
estabelecido com base na natureza da demanda, na espécie e na distribuição diamétrica das 
árvores. Quando há predomínio de árvores grandes, o diâmetro mínimo é alto. Mudanças 
tecnológicas implicam a redução no limite diamétrico, principalmente quando a área 
repetidamente trabalhada. De qualquer forma, na Índia varia entre 38 e 66 cm (CAP de 120 
a 210 cm) (FAO, 1989). Entretanto, nas florestas da Malásia como um todo, quando o ciclo 
de corte é estabelecido entre 25 e 30 anos, o limite diamétrico inferior de corte é de 50 cm 
para as dipterocarpáceas e de 45 cm as demais espécies (THANG, 1987 e FAO, 1989). Por 
outro lado, de acordo com Abdul Rashid (1983), na Malásia peninsular, em 41 
compartimentos de exploração, o limite inferior de corte variou de 45 a 65 cm. 

Segundo FAO (1989), além da verificação do diâmetro, também é verificado o 
número máximo de árvores que podem ser extraídas da classe explorável. Geralmente, isso 
é feito arbitrariamente ou pelo emprego da fórmula de Smythies: 

( )100./ XIXY += ,  
em que: 
I = número de árvores na classe explorável 

 ( ) 




 −= IIdezIItfX /  

f = ciclo de corte; 
t = tempo para que árvores da classe II atinjam a classe I; 
II = número de árvores pré-exploráveis na classe II; 
z = mortalidade durante t anos. 

 
Para THANG (1987) e FAO (1989), o estoque residual mínimo, por hectare, é de 

32 árvores de boa forma, com diâmetro entre 30 e 45 cm. Segundo Abdul Rashid (1983), 
citado por SILVA (1989), na Malásia o número permissível para corte variou de 6,2 a 46 
árvores, por hectare, e, para a classe diamétrica de 30 a45 cm, foi obtida uma produção 
volumétrica de 11,8 a 127,6 m3, por hectare. 

Segundo FAO (1989), a reposição da vegetação é completamente assegurada pela 
regeneração natural, pois se assume que a exploração seletiva melhore as condições de luz, 
facilitando seu estabelecimento e o crescimento de árvores das classes pré-exploráveis para 
a classe explorável. Ainda de acordo com a referida fonte, as principais prescrições para 
promover a regeneração na Índia são: 

a) cortar todas as árvores quebradas ou totalmente danificadas; 
b) confeccionar um mapa de regeneração para cada talhão e prescrever tratamen-

tos apropriados ao “status” da regeneração. A maioria dos planos de trabalho prescreve 
plantios em clareiras, as quais apresentam deficiência de regeneração; 

c) se necessário, fazer raleamento diminuir a densidade de varas em algumas 
manchas.   

De acordo com FAO (1989), raramente essas prescrições são seguidas, e os plan-
tios efetuados sob diferentes esquemas cobrem somente uma parte muito pequena da área 
explorada anualmente. Pó outro lado, segundo Raí (1979), citado por FAO (1989), as 
condições de luz e umidade mudam drasticamente, o que propicia o crescimento de plantas 
indesejáveis, principalmente os colonizadores primários que excluem a regeneração natural 
de espécies desejáveis. 
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FAO (1989) observa que praticamente inexistem florestas manejadas continua-
mente no mesmo tratamento. A produção é mantida pela redução no ciclo de corte e no 
limite de diâmetro e, ou, pelo aumento no número de espécies exploráveis. De qualquer 
forma, esse ainda é o principal sistema aplicado às florestas de teça (Tectona grandis) e sal 
(Shorea robusta), que são espécies decíduas, cuja regeneração natural, em algumas áreas, 
garante a reestocagem, embora não existam, na Índia, exemplos de florestas onde esse 
sistema tenha garantido a produção sustentável. 

Por outro lado, FAO (1989) e Abdul Rashid (1983), citado por SILVA (1989), 
mencionam, para floretas de encostas na Malásia, taxas médias de crescimento de espécies 
comerciais de 0,8 a 1,0 cm por ano, em diâmetro, e de 2,0 a 2,5 m3/ha.ano, em volume 
comercial bruto, o que implica uma produção liquida de 40 a 45 m3, por hectare, nu ciclo 
de corte de 30 anos. Isso satisfaria à recomendação de FAO (1989), a qual, ao considerar 
custos de extração e encargos governamentais a preços de 1989, estabelece uma produção 
liquida mínima de 35 a 40 m3, por hectare, para que o sistema apresente viabilidade 
econômica na Malásia. Apesar disso, Wyatt-Smith (1987b), citado por SILVA (1989), 
sugere cuidados com os resultados do sistema de seleção, por causa dos danos da 
exploração às árvores residuais e à regeneração natural. Tais cuidados são também 
necessários nas situações em que o povoamento é pobre em espécies heliófilas de rápido 
crescimento e de valor madeireiro, como é o caso das espécies de Shorea e Dipterocarpos. 

De maneira geral, segundo SILVA (1989), a seqüência de operações no sistema de 
seleção aplicado na Malásia consiste em um inventário pré-exploratório, co, objetivo de 
estabelecer o regime de cortes e a marcação de árvores residuais retidas antes do corte e em 
inventário pós-exploratório, a fim de determinar os tratamentos silviculturais adequados. O 
detalhamento das operações no sistema de seleção, na Malásia, e apresentado no Quadro 5. 

 
 

Quadro 5 - Seqüência de Operações no Sistema de Seleção (SEE), na Malásia 

Ano Operações 
n-2 a n-1 Inventário pré-exploratório usando amostragem sistemática. De determinação do limite 

de corte. 

n-1 a n Corte de cipós para reduzir danos durante o abate. Marcação de árvores, incorporando 
direção de queda. Nenhuma marcação de árvores residuais para retenção. 

n Derrubada de todas as árvores, de acordo com a prescrição.  

n+2 a n+5 Inventário pós-exploratório sistemático para determinar estoque residual e tratamentos 
silviculturais apropriados. 

Fonte: FAO (1989) e MOK (1990). 
 
 
Em regiões como as Filipinas, a Indonésia e a Tailândia, o principal sistema apli-

cado é o seletivo, obviamente adaptado a cada região. De acordo com FAO (1989) e 
SILVA (1989), atualmente, nas Filipinas o sistema exige a manutenção de 70% dos 
indivíduos da classe diamétrica de 15 a 65 cm e, segundo SILVA (1989), de 40% daquelas 
da classe de 70 cm, com ciclos de corte de 30, 35 ou 40 anos, dependendo do crescimento. 
Segundo FAO (1989), a sustentabilidade desse é questionada, principalmente pela não-
implementação das prescrições técnicas de exploração do estoque residual. 

No caso da Indonésia, segundo SILVA (1989), o sistema estabelece um diâmetro 
mínimo de corte de 50 cm, deixando-se, por hectare, pelo menos 25 árvores de espécies 
comerciais com mínimo de 35 cm. Assume incremento diamétrico anual de 1 cm ou um 
crescimento volumétrico anual de 2 m3, para um ciclo de corte de corte de 35 anos. Por 
desrespeitar as prescrições técnicas, o sistema seletivo tem sido criticado por 
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SASTROSUMARTO (1978), JOHNSON e DYKSTRA (1978) e PRIASUKMANA 
(1990). Apesar disso, MATOSOEDIGDO (1978) e SOEKOTJO e DICKMANN (1978) o 
classificam como o sistema de manejo mais adequado às florestas heterogêneas da 
Indonésia, tanto do ponto de vista ecológico como do ponto de vista da produção. 

Segundo Nalampoon (1978), citado por SILVA (1989), na Tailândia a floresta é 
dividida em 300 talhões de igual área, para serem exploradas um a cada ano. O limite de 
diâmetro de corte varia de 30 a 80 cm. Todas as árvores comerciais dentro desse limite são 
marcadas, e 35 a 50% destas são reservadas para o próximo corte, sendo o restante 
explorado num ciclo de 30 anos. O sistema não prescreve nenhum tratamento silvicultural 
e recentemente, foi proibido pelo Governo tailandês, pois nenhuma floresta de valor foi 
deixada no país (Nectoux e Kuroda (1989), citados por SILVA, 1989). 

Uma variação do sistema de seleção tradicional, denominada “desbaste de 
liberação” (“liberation thinning”), segundo HUTCHINSON (1981a e 1981b), NOR (1983), 
FAO (1989) e SILVA (1989), foi aplicada em Sarawak. Embora HUTCHINSON (1987) a 
considere apenas como um tratamento silvicultural, ela será aqui tratada como um sistema. 
Segundo esses autores, o sistema baseia-se na identificação do maior número possível de 
árvores de espécies comerciais com DAP entre 10 e 60 cm; na seleção e na liberação de 
competição das melhores delas; e na remoção de árvores do estrato superior que estejam 
competindo com uma árvore selecionada. Caso contrário, estas árvores serão deixadas para 
manter a diversidade de espécies e para atender a futuras mudanças no mercado. A 
seqüência de operações no sistema de seleção por desbaste de liberação, em Sarawak 
indicada no Quadro 6. 

 
 

Quadro 6  - Seqüência de Operações no Sistema de Seleção por Desbaste de liberação, 
em Sarawak. 

Ano Operações 
n Primeira exploração seletiva, com limite de DAP de 60 cm. 

n+1 Marcação de espécies comerciais reservadas, com DAP entre 10 e 60 cm. 

n+1 Anelamento/envenenamento de todas as árvores não comerciais com DAP ≥ 60 cm, 
das sobrepostas ou que competem com uma reservada e daquelas que poderão 
competir com as reservadas no futuro. 
Manutenção de todas as outras árvores não afetadas e corte de todos os cipós 
lenhosos em todas as árvores. 

n+31 Segunda exploração seletiva, com limite de DAP de 60 cm. 

n+32 Desbaste de liberação de floresta residual, como em n+1. 

Fonte: FAO (1989) e SILVA (1989). 
 
 
HUTCHINSON (1987) afirma que esse sistema encontra obstáculos na falta de 

mercado para a maioria das espécies, o que não é raro nos trópicos, e, para distinguir as 
espécies a serem favorecidas pelos tratamentos, o referido autor sugere reuni-las, 
tentativamente, em grupos de qualidade de madeira, de acordo com propriedades físicas, 
valor de mercado atual e potencial e interesses botânicos e ecológicos. Dessa forma, os 
seguintes grupos são propostos por HUTCHINSON (1987): espécies protegidas; espécies 
desejáveis; espécies aceitáveis; e outras espécies. Esse agrupamento de ser complementado 
pela classificação dessas espécies em três categorias de comportamento ecofisiológico: 
espécies tolerantes, espécies oportunistas de clareiras e espécies pioneiras heliófilas. 

Diferentes graus de abertura no dossel favorecerão a germinação e a sobrevivência 
de grupos correspondentes de espécies. Isso evidencia a necessidade de muito mais 
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conhecimentos sobre o comportamento ecofisiológico das espécies, para se poder decidir 
se o desbaste deve ser por abate ou por anelamento ou envenenamento. O abate provoca 
aberturas bruscas no dossel, criando grandes áreas de iluminação e favorecendo a germi-
nação e o crescimento de espécies pioneiras heliófilas. O anelamento abre o dossel, em 
pequena escala e lentamente, causando muito menos danos físicos do que o abate, além de 
favorecer o crescimento de espécies oportunistas e limitar a proliferação de cipós e 
espécies pioneiras. 

De acordo com HUTCHINSON (1987), o desbaste de liberação produz resultados 
altamente positivos, viabilizando um estoque final de 100 árvores/ha. Esse autor comprova 
que, dois anos após a aplicação dos tratamentos, o incremento médio anual em diâmetro no 
mínimo duplicou em relação à testemunha. 

Segundo MASSON (1983), os sistemas policíclicos, ou seja, cortes seletivos com 
ou sem operações de melhoramento aplicados ao povoamento residual, são mais comuns 
nas florestas altas das regiões asiáticas. Entretanto, o que reduz substancialmente as chan-
ces de implementação desse sistema de manejo. Por outro lado, WORLD RESOURCES 
INSTITUTE (1985) menciona que estudos sobre o volume de espécies comercializáveis 
presentes após o abate seletivo estimam uma produtividade de 1 a 3 m3/ ha.ano. 

O principal debate existente na Malásia é sobre se a floresta é economicamente 
viável ou não. Essa é uma questão relativa, porque a viabilidade econômica depende do 
preço da matéria-prima florestal no mercado. Em longo prazo, a sua exploração pode tor-
nar-se viável combinando-se tecnologia e melhores preços. De qualquer forma, WORLD 
RESOURCES INSTITUTE (1985) menciona a baixa produtividade de 0,7 m3/ha.ano para 
florestas indianas de Tectona grandis e Shorea robusta e de 2,9 m3/ha.ano para coníferas. 

O que se observa a partir da literatura revisada é que, com relação ao SSE, 
existem registros de sucessos e incertezas quanto à sua viabilidade econômico-ecológica na 
Ásia. Estima-se, na Malásia, a necessidade de, pelo menos, um volume liquido de madeira 
comercial de 35 a 40 m3, por hectare, de modo a viabilizar economicamente o sistema. 
Entretanto, o rendimento sustentável para essa produção ainda não foi demonstrado. 

Por outro lado, segundo MASSON (1983), após 50 anos de silvicultura, os 
resultados indicam que o sistema de seleção é o único capaz de garantir uma produção 
sustentável em longo prazo. Apesar disso, pode-se afirmar que não existem registros de 
florestas manejadas no sistema de seleção que tenham cumprido vários ciclos de corte nos 
mesmos tratamentos silviculturais, seja por causa de mudanças na demanda do mercado, 
seja por causa do desrespeito às prescrições estabelecidas. 

Ecologicamente, argumenta-se que o SSE tem forte efeito disgênico. Isso também 
carece de comprovação, já que existem registros de que, naturalmente, a composição 
florística de uma floresta tropical delimitada não é constante ao longo do tempo (JARDIM, 
1988) e de que, pelo princípio silvicultural de corte é mantida na área, o que, para a maio-
ria das espécies, significa manter matrizes que já produzem sementes. 

Outro aspecto também abordado é o fato de que, pela exploração seletiva, as espé-
cies valiosas perdem seu potencial de recobrimento em relação às indesejáveis. Entretanto, 
isso só se verifica onde não há tratamentos silviculturais adequados para contrabalançar a 
remoção das espécies comerciais. 

2.4. Sistema de Talhadia (STA) 

O sistema de talhadia, ou de brotação, fundamente-se na capacidade de brotação 
das cepas de espécies arbóreas e tem como principal objetivo à produção de madeira de 
pequenas dimensões, como lenha para abastecimento industrial e para uso doméstico. É 
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também intensivamente aplicado no manejo de plantações de eucaliptos destinada à 
produção de energia e celulose. Esse sistema, segundo HARTMANN e KESTER (1975), 
podem substituir a regeneração natural de algumas espécies com problemas genéticos ou 
ecológicos de regeneração por sementes.  

As seguintes condições são essenciais para a aplicação do STA (FAO, 1989): 
a) o objetivo do manejo é a produção de lenha e de madeira de pequeno porte; 
b) alta capacidade de brotação das espécies manejadas; 
c) baixo custo e rápido retorno em relação aos sistemas de floresta alta; 
d) flexibilidade para incorporar diferentes objetivos. 
FAO (1989) apresenta três variações para o sistema: talhadia simples, talhadia 

composta e talhadia com reservas. Dependendo, ainda, da quantidade de touças no povoa-
mento, a talhada simples pode ser dividida em talhadia regular e talhadia de seleção 
(FLOR, 1985). 

No sistema de talhadia simples às florestas da Índia, a rotação varia de 30 a 
40 anos (FAO, 1989), e cada anual é explorada em corte raso, numa operação de abate 
concluída antes do início da estação de crescimento. Faz-se uma limpeza, envolvendo a 
remoção do excesso de brotos e de cipós, principalmente. No método regular, a regene-
ração provém totalmente da brotação de touças, resultando num povoamento eqüiâneo. No 
caos da talhadia de seleção, as florestas manejadas são heterogêneas em espécie, tamanho e 
idade, sendo cortadas, seletivamente, algumas árvores, com a preocupação de não se 
descobrir totalmente o solo (FLOR, 1985). 

O sistema de talhadia composta forma um povoamento misto, proveniente tanto 
da brotação de cepas quanto da germinação de sementes (TROUP, 1966 e FAO, 1989). A 
floresta manejada segundo esse sistema é formada de dois estratos ou dosséis: um superior, 
constituído de árvores provenientes de sementes e que normalmente produzem madeira de 
maiores dimensões; e o outro inferior, constituído de árvores provenientes das brotações de 
cepas, que produzem madeira de pequenas dimensões, normalmente lenha. A rotação varia 
de 30 a 60 anos, numa inversa com a demanda e com as características do solo (Quadro 7). 

 
 

Quadro 7 - Características do Sistema de Talhadia Composta, Utilizado na Índia 

Tipo Características Rotação (anos) 
Árvores/ha 
(sementes) 

Diâmetro 
Ideal (cm) 

      A  Solo bom e de baixa demanda 60 20-30 20-25 

      B  Solo degradado e de alta demanda 40 30-43 15-20 

     C  Solo altamente degradado e erodido 30      40-50 10-15 

Fonte: FAO (1989). 
 
 
A produção varia de 10 a 25 m3, por hectare, sendo regulada pela área, mas é 

fundamentalmente dependente da demanda. Em muitos casos, há declínio na produção 
entre rotações sucessivas. 

Após o abate, os seguintes tratamentos silviculturais, segundo FAO (1989), são 
recomendados para promover e estimular a regeneração das cepas: 

a) rebaixamento de tocos maiores que 15 cm; 
b) corte de árvores danificadas; 
c) assistência às mudas, mediante corte de cipós, limpeza, etc.; 
d) corte de mudas malformadas e redução no número de brotos a dois ou três por 

cepa. 
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e) tratamentos do solo em áreas abertas e semeadura, a lanço, de espécies valiosas; 
f) rigorosa proteção contra fogo e pastoreio. 
 
Como todos os sistemas de talhadia, o de talhadia com reservas, além de seu prin-

cipal objetivo, que é o de produzir lenha e madeira de pequeno porte, tem outros objetivos: 
prevenir a degradação do sítio, o que por uma combinação de tratamentos apropriados às 
condições da floresta; e evitar que as espécies de alto poder de brotação formem 
povoamentos puros, causando degradação do sítio. Por isso, o sistema envolve a exclusão 
de determinadas áreas de espécies e de árvores acima de determinados diâmetros de abate. 
A produção é regulada pela área, em rotações de 30 a 60 anos, dependendo também da 
demanda, como na talhadia composta (FAO, 1989). Entretanto, para a obtenção de mesma 
produção anual, são demarcadas áreas eqüiprodutivas, bem como as áreas produtivas e as 
áreas que requerem enriquecimento. 

Embora a regeneração seja, basicamente, a partir da brotação de cepas, o número 
de árvores reservadas, além de incluir essências madeireiras, espécies frutíferas e espécies 
fornecedoras de produtos menores, garante adequada disseminação e reestocagem natural. 
Essa regeneração deve ser conduzida por meio de tratos silviculturais, como: limpeza, 
corte de árvores danificadas, corte de cipós e redução no número de brotos a dois ou três, 
por cepa. O sistema também prevê a regeneração artificial por plantio ou semeadura direta 
em áreas não-recobertas, bem desbaste, caso o objetivo do manejo inclua a produção de 
postes. 

Na realidade, o sistema de talhadia de seleção (FLOR, 1985) e o sistema de 
talhadia com reservas (FAO, 1989) são idênticos, principalmente no que concerne ao tipo 
de produto, ao efeito conservador do sítio e ao grau de exploração da floresta às condições 
intrínsecas ao local. 

De maneira geral, o STA provoca forte degradação do sítio, principalmente onde a 
pressão biótica e antropogênica reflete forte demanda de produtos florestais, quando isso 
acontece, há redução no ciclo de corte e, dessa forma, extrai-se do sítio um produto que, de 
acordo com REIS e BARROS (1990), contém grandes proporções de nutrientes minerais. 
Essa exportação de nutrientes é ainda mais prejudicial, porque, em virtude da 
especificidade do produto, concentra-se em determinados nutrientes às vezes naturalmente 
deficientes no solo. Aparentemente, a sustentabilidade do sistema depende muito das 
condições socioeconômicas, e, ilícitos ou mesmo por redução na rotação, trabalhos de 
reabilitação da área têm sido necessários. 

2.5. Sistema de Cobertura nos Trópicos (SCT) 

O sistema de cobertura nos trópicos (“tropical shelterwood system – TSS”), ou de 
abrigo, como preferem alguns (HIGUCHI et al., 1990), é um sistema silvicultural 
monocíclico, derivado do sistema europeu de mesmo nome e introduzido na Índia do início 
do século, não apenas como uma alternativa ao sistema de seleção que falhara na 
regeneração, mas também para atender ao aumento na demanda de madeira de valor (FAO, 
1990). 

Segundo Wyatt-Smith (1963), citado por JONKERS (1987) e THANG (1987), em 
1926, a partir do sucesso na regeneração natural de Palaquium gutta, uma importante 
espécie de laticífera da Malásia, foi formulado o sistema malaio de corte de melhoramento 
da regeneração (“malayan regeneration improvement felling system”). Este consiste na 
remoção gradual e completa do dossel, mediante uma seqüência de corte a cada sete anos, 
chamada de “corte de regeneração comercial” (“comercial regeneration fellings”), ou no 
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anelemento de espécies inferiores, em uma série de tratamentos, seguida de corte final, 
conhecida como “cortes de melhoramento da regeneração” (“departmental regeneration 
improvement fellings”). De acordo com WADSWORTH (1987), o corte de melhoramento 
de regeneração representa o fundamento do sistema de cobertura nos trópicos. Entretanto, 
somente a partir da introdução do envenenamento com arsênico, é que esses sistemas 
conseguiram aumentar o crescimento e o recrutamento de árvores de espécies desejáveis, o 
que, segundo THANG (1987), tornava os cortes de regeneração comercial e os cortes de 
melhoramento da regeneração idênticos ao clássico SCT. Tal opinião é contestada por 
SILVA (1989), que afirma que esses dois métodos eram sistemas policíclicos, em que 
somente alguns fustes eram abatidos e removidos. Por outro lado, esse autor menciona 
longas rotações, de 70 ou 130 anos, que caracterizam os sistemas monocíclicos. Nestes, o 
corte de árvores superiores é regulado de modo a fornecer condições favoráveis ao 
recrutamento e ao estabelecimento da regeneração. Diversas modalidades a partir do 
sistema original, porém apenas se destacam: o sistema de cobertura irregular nos trópicos e 
o sistema uniforme (FAO, 1989). 

As variações irregulares do SCT, na Índia foram introduzidas para superar a falta 
de regeneração, resultando num abate irregularmente, em blocos temporários, nos quais 
são mantidas árvores abaixo de determinado limite de circunferência, como parte de uma 
futura colheita. 

Segundo FAO (1989) e SILVA (1989), uma dessas variações é o sistema de 
elevação da cobertura uma rotação de 100 anos, mas a área do talhão, a ser cortada 
anualmente, é calculada, usando-se um período de conversão de 75 anos, a fim de garantir 
que árvores maduras e sobremaduras sejam rapidamente removidas. Esse sistema se baseia 
no uso de blocos, que, usualmente, contêm regeneração avançada e árvores maduras e 
sobremaduras. A produção é regulada por uma combinação de área, volume e número de 
árvores, e, considerando a demanda do mercado, o limite de abate é o seguinte: 

- madeiras comerciais: 120 a 150 cm de circunferência (CAP); 
- madeiras não-comerciais: 180 cm de circunferência (CAP) 
Além disso, segundo FAO (1989), no máximo 15 árvores, por hectare, podem ser 

exploradas e, para garantir que a remoção não exceda a prescrição, o volume acumulado é 
calculado, à medida que prossegue a marcação, que cessa assim que a produção prevista é 
alcançada. Ainda segundo a referida fonte, o sistema estabelece que a operação de abate 
deve ser espacialmente homogênea, evitando-se encostas a vazios onde a regeneração 
inexiste. Deve-se manter pelo menos 10 árvores sadias onde a regeneração é insuficiente e 
respeitar uma faixa de 40 m ao longo dos cursos d’água. 

A regeneração natural, segundo FAO (1989) e SILVA (1989), geralmente é 
satisfatória, e uma seqüência de operações, cujo objetivo a proteção à regeneração natural, 
é distribuída nos três primeiros anos após a exploração. Essa seqüência no Quadro 8. 

De acordo com WADSWRTH (1987), essa técnica produziu respostas positivas 
no crescimento de cipós e espécies indesejáveis. 

Na região Nordeste da Índia, em uma pequena reserva florestal, pratica-se, 
atualmente, um sistema misto de cobertura irregular e de seleção, com rotação de 84 anos e 
período de regeneração de 12 anos. São utilizados dois blocos temporários, sendo um para 
corte de regeneração e o outro para corte seletivo. A produção é regulada, primeiramente, 
que é de 150 e de 300 cm, respectivamente, para corte de regeneração e para corte seletivo. 
Esses blocos exigem, anualmente, 340 e 2.120 ha, respectivamente (FAO, 1989). 
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Quadro 8  -  Seqüência de Operações de Regeneração no Sistema de Elevação da 
Cobertura, nas Ilhas Andaman, na Índia 

Ano Mês Operações 

1 Março-abril Término da exploração 
 Outubro Corte de arbustos e varas indesejáveis, de até 10 m de altura. 

Anelamento de árvores entre 10 e 20 m.  

2 Abril-maio Semeadura, a lanço, se a dispersão natural de espécies 
comerciais for inadequada. Limpeza. 

 Setembro Corte de cipós e limpeza. Anelamento de árvores do sub-
bosque, para permitir mais luz. 

3 Março-abril Limpeza. 
 Setembro Abate final das porta sementes e anelamento de árvores 

indesejáveis. Limpeza. 

Fonte: FAO (1989). 
 

 
Nas florestas de sal (Shorea robusta), em Ramnagar, Hadwan e Dehra Dun, na 

Índia, segundo FAO (1989), também se pratica o sistema de cobertura irregular, em razão 
da dificuldade de obtenção de regeneração, sendo, portanto, mantidas as matrizes como 
parte da futura colheita. São estabelecidos das rotações de 150, 150 e 120 anos, 
respectivamente, para as tr6es regiões, com períodos de regeneração de 20 anos para Dehra 
Dun e de 30 anos para as outras duas. A produção anual é controlada por ima combinação 
de área e volume, com base na seguinte fórmula: 

                           
                                       ( )[ ] ,/5,0 PIVY ×+=  

em que: 
Y= produção anual; 
V= volume do estoque em crescimento, acima de 120 cm de CAP; 
P= período de regeneração; 
I= incremento assumido durante P. 

Em todas essas áreas, uma série de regras para abate e regeneração é estabelecida, 
dependendo do estágio da regeneração. O sistema uniforme propriamente dito, em que 
abates sucessivos são conduzidos durante alguns anos e a regeneração é gradualmente 
educada até o estágio de completo estabelecimento, não é praticado nas florestas tropicais. 
O que os planos de trabalho descrevem como sistema uniforme, na realidade, é muito 
próximo do sistema de corte raso (FAO, 1989). De qualquer forma, o sistema uniforme 
requer regeneração natural satisfatória e freqüentemente envolve a remoção de todas as 
árvores do dossel superior, em uma única operação de corte raso, ficando a área estocada 
pela regeneração natural. É aplicado principalmente para teça (Tectona grandis) e sal 
(Shorea robusta), com rotações previstas de 100 a 180 anos e período de regeneração de 20 
anos. A produção é regulada pela área, com uma checagem de volume, feita durante a 
marcação de árvores para o abate. Quando o volume prescrito é atingido, a marcação cessa. 

Para promover a regeneração natural, algumas operações suplementares, como 
limpeza, corte de cipós e desbastes são prescritas. Onde a regeneração não é estabelecida, 
algumas árvores suprimidas são mantidas para controlar o crescimento de invasores. 

Como se observa, o sistema de cobertura nos trópicos desenvolvido na Ásia, como 
um substituto do sistema de seleção, também encontrou restrições que resultam em 
modificações no sistema original. Em princípio, sua aplicação só é viável para algumas 
espécies, como Tectona grandis, Shorea robusta e Dipterocarpus sp., que respondem 
favoravelmente aos tratamentos destinados a promover a regeneração natural. 
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Como no caso do sistema uniforme malaio, quanto à sustentabilidade do sistema, 
como afirma FAO (1989), não há, até agora, resultados conclusivos, pois devido às longas 
rotações, ainda não existe nenhuma floresta que tenha alcançado a idade de segundo corte. 
Além disso, a referida fonte põe em dúvida a capacidade da floresta de cumprir os 
objetivos de reprodução e proteção, por causa das freqüentes mudanças nos períodos de 
rotação e regeneração. Entretanto, Dawkins (1958), citado por SILVA (1989), afirma que 
longas rotações são benéficas para que a floresta se recupere das grandes perturbações 
causadas pela exploração. 

2.6. Análise Comparativa dos Sistemas Silviculturais Aplicados na Ásia 

A análise comparativa dos sistemas silviculturais que têm sido aplicados às 
florestas tropicais nativas da Ásia foi efetuada segundo os critérios técnicos, econômicos e 
ecológicos. 

De maneira geral, pouco se pode afirmar em relação aos sistemas aqui apresen-
tados, porque não há, na Ásia, florestas manejadas que tenham cumprido o um ciclo de 
corte ou uma rotação no mesmo sistema silvicultural, ou no sistema, em sua concepção 
original. Normalmente, os parâmetros silviculturais são modificados, legal ou ilegalmente, 
ou muda-se o sistema silvicultural ou mesmo o uso da terra. 

Nos quadros 1A a 5A do Apêndice A são apresentadas algumas características e 
parâmetros dos vários sistemas silviculturais aplicados na manejo das florestas da Ásia 
tropical. Observa-se, nos quadros 2A e 3A, falta de informações acerca dos incrementos 
diamétricos e volumétricos dos sistemas de talhadia (STA), de cobertura nos trópicos 
(SCT) e uniforme malaio (SUM), o que é um reflexo das freqüentes mudanças nesses 
sistemas silviculturais. Todavia, verifica-se que, pelo menos nos primeiros anos, em geral o 
sistema de corte raso apresentou maior produtividade que o de seleção. Resta avaliar o 
nível de degradação que essa alta produtividade impõe, em relação ao sistema de seleção, 
cujo pressuposto é a manutenção de uma ampla e variável cobertura vegetal (Quadros 4A e 
5A). 

O sistema monocíclico (SUM, SCT E SCR) resulta em maior produção 
volumétrica, por corte comercial, em relação ao sistema policíclico (SEE). Entretanto, este 
último compensa, co vantagem, essa menor produção, por ter um ciclo de corte menor. Por 
outro lado, as variações no SUN e no SCT, as quais resultaram em pequena produção 
intermediária, parecem favorecer esses sistemas. 

O fato de os sistemas monocíclicos dependerem de poucas espécies, normalmente 
as dipterocarpáceas, pode torna-los instáveis, principalmente por causa das oscilações do 
mercado madeireiro e das longas rotações, de 70 a 180 anos, e de 60 a 180 anos, respec-
tivamente, para o SCT e para o SUM, de até 120 anos, para o SCR, co exceção dos plantios 
de Eucalyptus spp., cuja rotação varia de sete a 15 anos (Quadro 1A). Disso resultam 
grandes vantagens para os sistemas que mantém, na área, grande parte da cobertura flores-
tal, como os sistemas de seleção, uma vez que se ajustam, mais facilmente, às mudanças na 
demanda de madeira.  

A especificidade de condições requeridas pelo SUM e pelo SCT, na forma 
original, fez com que esses sistemas só dessem bons resultados quando adequadamente 
empregados nas florestas de dipterocarpáceas. A exploração condicionada a uma boa 
dispersão de sementes raramente foi obedecida, resultado em insucesso na regenera-
ção.Além disso, restam poucas áreas onde o sistema possa ser aplicado co sucesso. 

Os sistemas alternativos ao SUM e ao SCT, tais como o sistema de elevação da 
cobertura e o SUM modificado, embora ainda sejam considerados como sistemas 
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monocíclicos, já representam nítida tendência aos sistemas policíclicos, porque utilizam-se 
da regeneração natural avançada, que é a principal característica dos sistemas policíclicos. 
Estes, juntamente com o sistema de seleção, nas suas várias concepções, representam for-
mas menos nocivas, porque mantêm uma significativa cobertura florestal. Por outro lado, 
causam maiores danos aos indivíduos jovens, o que não é desejável do ponto de vista 
econômico e técnico. Entretanto, medidas mitigadoras podem ser tomadas, como as 
operações de abate e extração orientadas cuidadosamente e reutilização de estradas de 
arraste. 

A opção entre um sistema monocíclico, em que só há uma operação de extração 
durante longo período de tempo, e um sistema policíclico, que produz colheitas mais 
freqüentes, é uma questão de análise fundamentada em critérios econômicos, ecológicos e 
sociais. Isto porque, no sistema monocíclico, os tratamentos removem, praticamente, toda a 
vegetação residual, ao passo que, no sistema policíclico, um povoamento florestal é 
mantido na área. 

Ecologicamente, os sistemas policíclicos são muito superiores, por garantirem a 
manutenção da renovabilidade e da sustentabilidade do patrimônio genético, bem como da 
produção de bens e serviços que só as florestas naturais tropicais são capazes de produzir. 
Portanto, os sistemas policíclicos parecem mais apropriados às florestas tropicais, porque é 
mais seguro deixar um povoamento residual com mais alta biodiversidade e corrigir, 
posteriormente, as técnicas operacionais do que reduzir drasticamente essa biodiversidade, 
impondo um demorado e arriscado processo de recuperação do sítio. 

Economicamente, somente em longo prazo poder-se-á fazer um julgamento dos 
dois modelos, pois, para isso, é necessário que eles cumpram os ciclos de corte ou rotação, 
sem que haja alterações nos parâmetros silviculturais preestabelecido. 

Em termos sociais, os sistemas policíclicos apresentam a vantagem de usar mais 
mão-de-obra, já que as operações na floresta são mais freqüentes, contribuindo para a 
manutenção do homem no campo e diminuindo o êxodo rural. Além disso, a manutenção 
da função protetora de bacias hidrográficas, de reguladora do micro-clima, entre outras 
funções, garante a qualidade de vida a que o cidadão tem direito. 

Tecnicamente, é possível que os sistemas monocíclicos sejam mais simples, em 
virtude da sistematização das operações. Já os sistemas policíclicos requerem cuidados nas 
operações de abate e extração, bem como na seleção de árvores para abate, tanto do ponto 
de vista volumétrico como do espacial, o que, Poe sua vez, exige tempo e pessoal 
experiente. De qualquer forma, BAHUGUNA (1986) afirma que, para o planejamento a 
longo praza do manejo dessas florestas, é essencial ter-se uma avaliação quantitativa das 
diferenças relativas, em termos de produtividade e viabilidade dos dois principais sistemas: 
sistema de seleção e sistema de corte raso, com plantio em curta rotação de espécies de 
rápido crescimento. Na avaliação econômica feita por LESLIE (1987), o manejo de 
florestas plantadas foi comparado com o de florestas naturais, concluindo-se que o manejo 
destas é economicamente viável, porém não é ainda implementado. Isso se deve ao fato de 
sua avaliação ser baseada unicamente no produto madeira, desconsiderando outros 
produtos e benefícios oferecidos pela floresta natural, os quais não podem ser produzidos 
em qualquer outro lugar nem ser substituídos. 

3. SISTEMAS SILVICULTURAIS APLICADOS NA ÁFRICA 

A silvicultura, na África Tropical, segundo SILVA (1989), data do começo do 
século, com e evolução de duas escolas: uma, defendida pelos ingleses, preconizava o uso 
da regeneração natural; a outra, de origem francesa, defendia o uso da regeneração 
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artificial. Segundo CATINOT (1965a), havia ainda os florestais belgas, que defendiam 
ambos os sistemas. 

A evolução nos sistemas silviculturais, na África, foi detalhadamente apresentada 
por JONKERS (1987), FAO (1988) e SILVA (1989). Segundo esses autores, os principais 
sistemas silviculturais aplicados às florestas africanas consistiam em: 

1) técnicas de melhoramento de povoamento: aplicados no Gabão, no Zaire e na 
Costa do Marfim; 

2) sistema de corte raso: usado em Ghana, na Nigéria, no Kenya, na Tanzânia, no 
Zaire (antigo Congo Belga), no Gabão, na Costa do Marfim e em Camarões; 

3) sistema de enriquecimento: utilizado em Camarões, em Uganda, na Costa do 
Marfim, na Nigéria e em Ghana; 

4) sistema de seleção: aplicado em Ghana, na Costa do Marfim e na Nigéria 
5) sistema tropical de cobertura nos trópicos: usado em Ghana, em Uganda e na 

Nigéria.   

3.1. Técnicas de Melhoramento de Povoamentos 

De acordo com FAO (1988), as técnicas de melhoramento de povoamentos foram 
de manejar a floresta natural com base em desbastes de melhoramento de povoamentos 
imaturos. Embora não tenham passado do estágio de pesquisa (CATINOT, 1965a), essas 
técnicas precisam ser mencionadas, por causa dos princípios que encerram. 

Segundo SILVA (1989), essas técnicas visavam a transformar por meio de tratos 
silviculturais, florestas heterogêneas em povoamentos mais homogêneos, produtivos, ricos 
em espécies valiosas e de fácil regeneração. Segundo CATINOT (1965b, 1957c e1965d) 
existiam três técnicas principais: melhoramento de Aucoumea klaineana  (okouné), 
“uniformisation par lehaut” e “normalisation”. 

O melhoramento de Aucoumea klaineana, aplicado no Gabão, era uma técnica 
muito simples, que consistia em uma remuneração, com o objetivo de determinar o estágio 
de desenvolvimento e a densidade da espécie no povoamento. A partir dos resultados desse 
inventário, tratos silviculturais eram aplicados, consistindo em uma remuneração, com o 
objetivo de determinar o estágio de desenvolvimento e a densidade da espécie no 
povoamento. A partir resultrados desse inventário, tratos silviculturais eram aplicados, 
consistindo principalmente no corte de cipós e na eliminação de competidores, por corte ou 
por anelamento, dependendo do tamanho (SILVA, 1989). SCHITT (1986) observa, que 
apesar de essa técnica de regeneração natural ter sido utilizada em área, ela foi abandonada 
em 1962, sendo substituída por plantios da referida espécie. 

A técnica “uniformisation par le haut”, mencionada também por JONKERS 
(1987) e aplicada no Zaire, tentava desenvolver um sistema de regeneração, pela conversão 
de florestas multiâneas em povoamentos mais regulares. De acordo com SILVA (1989), a 
técnica consistia na eliminação da competição sobre as árvores de tamanho médio, pela 
intervenção em todos os estágios; na remoção de cipós, arbustos e árvores não-comerciais 
do estrato superior; e na exploração de árvores comerciais com DAP>50 cm. Segundo 
Donis e Madoux (1951), citados por SILVA (1989), a intensidade de luz na floresta 
residual era 30 a 40% maior que na floresta original. A técnica também preconizava 
inventários em intervalo de cinco anos, para monitorar o povoamento e para decidir sobre 
tratamentos silviculturais. Segundo CATINOT (1965c), o método foi abandonado após a 
independência do Congo. 

A técnica “normalisation”, em vez da conversão em uma floresta uniforme, como 
nos métodos anteriores, visava a um tipo de sistema de manejo por seleção de grupos. 
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Após a determinação da composição florística e da distribuição diamétrica, a análise das 
tabelas das espécies valiosas determinava o tipo de tratamento que permitisse obter uma 
distribuição diamétrica balanceada (SILVA, 1989). Esses tratamentos consistiram no corte 
de cipós, em limpeza e na exploração de árvores sobremaduras. 

SILVA (1989) destacou também uma técnica desenvolvida na Costa do Marfim, 
denominada “melhoramento de povoamentos naturais”, que consistia, segundo CATINOT 
(1965d), em um inventário florestal detalhado para avaliar cada espécie comercial, seguido 
de corte de cipós e de abertura no dossel mediante envenenamento de espécies indese-
jáveis. A técnica prescrevia condução com base em limpeza e corte de cipós durante dez 
anos. Segundo CATINOT (1965d) e SCHMITT (1986), o sistema foi abandonado em 
1960, por causa dos resultados desapontadores, especialmente a proliferação de cipós. 

3.2. Sistema de Corte raso (SCR)  

O sistema de corte raso aplicado às florestas africanas, como nas outras regiões 
tropicais, consiste na completa remoção da vegetação preexistente. Entretanto, isso pode 
ser feito em uma única operação, como na Ásia (FAO, 1989), ou parcialmente, como em 
algumas variações (FAO, 1988 e SILVA, 1989). 

A regeneração de uma área explorada em corte raso pode ser feita por brotação de 
cepas e, ou, regeneração natural por sementes, por plantios puros ou por sistemas 
consorciados, como o Taungya, que é o mais conhecido. 

Segundo FAO (1988), a percepção de que a maioria das espécies valiosas na 
floresta tropical úmida africana é heliófila levou a uma crescente tendência para plantios 
puros, após o corte da floresta preexistente. Essa tendência foi nas experiências anteriores 
com Aucoumea sp. Terminalia sp. A referida fonte acrescenta que a escassez de mão-de-
obra nas operações florestais tem aumentado a mecanização, a qual é pesada (D7 e D8 com 
“tree pusher”), só é econômica para grandes áreas, onde as operações devem ser 
completadas rapidamente. Segundo FAO (1988) e SILVA, (1989), as espécies bem 
sucedidas em plantios têm sido Tectona grandis, Terminalia ivorensis, T. superba, 
Gmelina, Cedrela odorata, Nauclea sp. e Triplochiton sclexilon. 

O sistema Taungya é o mais antigo, simples e barato método de plantio 
consorciado de árvores e culturas agrícolas (FAO, 1988 e SILVA, 1989). Segundo 
TAYLOR (1962), consiste, basicamente, na derrubada feita em uma área de floresta; na 
utilização máxima possível do produto dessa derrubada; na queima dos restos; e na 
semeadura, a lanço ou no plantio de cultura agrícola e de espécies arbóreas. A  assistência 
é executada pelo agricultor durante dois ou três anos, que é o tempo de duração de sua 
cultura. Após a última safra, o agricultor abandona a área, que volta ao controle do técnico 
florestal, já com um plantio jovem bem estabelecido. 

De acordo com SILVA (1989), o sistema dá melhores resultados onde há escassez 
de terras agricultáveis, sendo considerado como método para reduzir o custo de 
implantação de reflorestamentos. Segundo Catinot (1986), citado por FAO (1988), o custo 
equivalente, que inclui custos de viveiro, plantio e assistência, após cessar a cultura 
agrícola pode variar de 20 a 50 homens/dia, por hectare. Ainda, segundo FAO (1988), é 
um método valioso de plantio. Após o corte raso da floresta original, indicado para 
espécies heliófilas que rapidamente fecham o dossel e têm boa desrama natural, como as 
espécies citadas anteriormente. O método tem sido aplicado em vários países africanos, 
como Nigéria, Ghana, Quênia e Tanzânia, com maior ou menor sucesso. 

O sistema Taungya evoluiu e originou os chamados sistemas agrossilviculturais, 
largamente aplicados em todas as regiões tropicais, e que variam amplamente na 
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composição e na densidade de espécies arbóreas e agrícolas. Dependendo das espécies 
envolvidas, o sistema pode ser classificado em silvipastoril (floresta + pasto), silviagrícola 
(floresta + agricultura), agrossilvipastoril (agricultura + floresta + pastagem), etc. 

Segundo NWOBOSHI (1987), a escassez de terras,o fracasso dos sistemas de 
regeneração natural e a grande necessidade de intensificar a produção de madeiras duras 
nativas para atender aos mercados interno e externo fizeram dos sistemas de regeneração 
artificial, principalmente o método Taungya, a melhor opção para o Oeste africano. 

FAO (1988) e SILVA (1989) também mencionam os métodos de corte raso em 
que a eliminação da floresta preexistente é feita parceladamente. Esses métodos receberam 
denominações, como “plantio sob cobertura” e “método recrü”. 

O plantio sob cobertura, ou método Matineau, consistia no plantio denso (1.500 a 
2.500 mudas/ha) em área de corte raso de floresta natural, onde as árvores do sub-bosque 
com até 10 cm de DAP haviam sido previamente eliminadas por corte, e o estrato acima 
desse diâmetro eliminado progressivamente por anelamento e, ou envenenamento nos dez 
anos subseqüentes. O método foi considerado como caro (185 homens/ dia,Poe hectare), 
mas deu excelentes resultados com Tarrietia utilis e Khaya ivorensis (FAO, 1986 e 
SILVA, 1989). 

O método “recrü”foi desenvolvido por Catinot para melhorar a técnica de 
Terminalia superba (SILVA, 1989). Para FAO (1988), o método foi desenvolvido a partir 
da constatação de que o fornecimento de muita luz vertical à espécie principal aumentava 
muito a luz lateral, provocando excessivo desenvolvimento de ramos laterais, os quais 
levariam à deformação do fuste. 

De acordo com SILVA (1989), as operações de campo consistiam em: 
a) demarcação da área;  
b) destruição da floresta original em duas etapas: 

1) corte, com machado ou terçado, a altura do joelho, de arbustos e pequenas árvores 
com DAP abaixo de 15 a 20 cm; e  

2) anelamento e, ou, envenenamento total ou parcial do povoamento seca que 
precedia o plantio, obtendo-se, com isso, cerca de 50% da luz pleno sol; 

c) plantio, dependendo da espécie, de estacas de 1 a 1,5 m de altura, com espaçamento de 4 
a 6 m na linha  e 12 m entre linhas; 

d) dependendo da espécie, assistência era executada durante cinco a oito anos após o 
plantio. 

3.3. Sistema de Enriquecimento (SEM) 

O sistema de enriquecimento, conforme mencionado por KIO e EKWEBELAM 
(1987), NWOBOSHI (1987), FAO (1988) e SILVA (1989) pode ser de dois tipos: plantio 
em grupos e plantio em linhas. 

O plantio em grupos, também conhecido “Parcelas Anderson”ou Grupos 
Anderson”(SILVA, 1989), é uma técnica que consiste no plantio de pequenos grupos 
densos de 25 plantas, com espaçamento de 1 m entre plantas de 10 m entre grupos, ou 
segundo DAWKINS (1955), 100/ha. O plantio era feito no sub-bosque, o que propor-
cionava ótimas condições ecológicas na fase crítica de estabelecimento (FAO, 1988 e 
SILVA, 1989). Após essa fase, o dossel era progressivamente aberto via envenenamento. 

Segundo Catinot (1986), citado por FAO (1988), o método foi concebido para 
florestas inexploradas; entretanto, poderia ser muito mais importante para florestas 
exploradas seletivamente ou degradadas. Em Uganda e na Tanzânia, usam-se espécies 
heliófilas de rápido crescimento, em pequenos grupos, normalmente de três a cinco 
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árvores, em espaçamentos iniciais mais amplos, nas clareiras deixadas após a exploração. 
Na Tanzânia como Maesopsis, Cedrela, Terminalia ivorensis e T. superba apresentaram 
incrementos médios anuais de 1,5 a 3,0 m em altura e de 1,3 a 4,0 cm em diâmetro, durante 
os primeiros sete a dez anos. Entretanto, KIO e EKWEBELAM (1987) e NWBOSHI 
(1987) mencionam o insucesso do sistema na região, em razão das dificuldades de 
relocalização dos grupos para as operações de assistência. 

O plantio em linhas ou faixas é, talvez, o método de enriquecimento mais 
empregado no mundo. Foi restado em larga escala por Aubreville na Costa do Marfim, em 
Camarões, em Ghana e na Nigéria (SILVA, 1989). O sistema visava a reduzir o número de 
plantas usadas no sistema Martineau, promovendo o enriquecimento da floresta mediante o 
plantio em faixas paralelas de 3 a 4 m de largura, abertas na floresta densa, espaçadas de 
20 a 50 m e estabelecidas na direção leste-oeste. O espaçamento dentro da linha variava de 
2,5 a 5,0 m. de acordo com SILVA (1989), esse método é particularmente útil para 
florestas secundárias ou intensivamente exploradas, mas foi também usado para melhorar o 
estoque com baixa densidade de espécies comerciais (ASABERE, 1987). 

NWBOSHI (1987) menciona resultados altamente promissores na Nigéria, com 
expectativa de 20 30 árvores/ha para todas as espécies testadas, bem mais do que o número 
de dez doze árvores/ha obtidos com o sistema de cobertura nos trópicos. Apesar disso, o 
sistema fracassou em Uganda, em Ghana, na Nigéria e na Costa do Marfim, por causa do 
crescimento baixo e irregular, da constante necessidade de assistência e dos danos 
causados por animais e caçadores às mudas plantadas (KIO e EKWEBELAM, 1987; FAO, 
1988 e SILVA, 1989). Entretanto, segundo FAO (1988), pesquisas posteriores mostraram 
que o crescimento poderia ser consideravelmente aumentado, se proporcionasse mais luz 
às plantas pela ampliação da faixa para 5 m de largura e pelo anelamento de árvores mais 
altas entre as faixas. Segundo a mesma fonte, a condição mais importante para o sucesso 
do método é uma combinação de espécies hiliófilas de rápido crescimento e com 
incremento médio anual em altura de, pelo menos, 1,5 m/ano, com plena luz vertical no 
momento do plantio. 

3.4. Sistema de Seleção (SSE) 

O sistema de seleção aplicado às florestas africanas segue o mesmo princípio 
usado na Ásia. É um sistema policíclico, com um diâmetro mínimo de corte comercial 
definido e co assistência ao povoamento residual. Foi aplicado principalmente às florestas 
semidecíduas de Ghana (ASABERE, 1987 e SILVA, 1989), onde foi denominado, desde 
1956, “sistema de seleção modificado”, por estar em desacordo com o sistema original, no 
qual a produção anual, que equivale ao incremento anual, e obtida de todas as classes de 
diâmetro, de forma a se conseguir uma distribuição normal das classes de tamanho 
(ASABERE, 1987). 

Segundo FAO (1988), o sistema original foi introduzido em 1945, na reserva 
florestal de Bobiri, situada a 60 Km a sudeste de Kumasi, em Ghana. Antes da derrubada, 
um talhão era submetido ao corte de cipós, para reduzir danos de abate, e as operações de 
raleamento ou limpeza, feitas por meio de corte ou envenenamento, dependendo do 
tamanho da árvore, para reduzir a competição com as espécies desejáveis. A produção 
anual era calculada com base num ciclo de corte de 25 anos, no controle de um diâmetro 
mínimo de 48 cm e numa área basal máxima para extração. Fazia-se uma prognose de 
produção a partir da taxa de crescimento entre o limite de circunferência e o tamanho 
comercial desejado, e, considerado uma sobrevivência de 70%, ajustava-se uma produção 
final para garantir a sustentação do nível de produção por 75 anos, ou três ciclos. 
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Segundo BAIDOE (1970) e ASABERE (1987), esse sistema, modificado em 
Ghana, era aplicado onde havia pelo menos nove árvores imaturas de espécies valiosas, 
Poe acre (22 árvores/ha). Inicialmente, fazia-se uma completa enumeração de árvores 
comerciais com DAP 70≥  cm, que permitia a confecção de mapas florestais indicando 
posição, número, espécie e tamanho. Isso possibilitava ao técnico decidir sobre o volume a 
ser explorado. Após a exploração, dois tratamentos eram aplicados: limpeza e corte de 
cipós, como já descrito, e um raleamento contemplando somente as árvores valiosas entre 
10 50 cm de DAP. Esse raleamento consistia no corte ou envenenamento. Dependendo do 
tamanho, de todas as árvores sem valor, num raio de 3,7 m em torno das árvores 
comerciais selecionadas, e de algumas árvores defeituosas, mesmo comerciais, localizadas 
além dos 3,7 m e que estivessem suprimindo ou pudessem suprimir o desenvolvimento das 
árvores selecionadas. Esses tratamentos resultam em custos equivalentes a 3,7 homens/dia, 
por hectare. 

Na concepção original do sistema, ASABERE (1987) e FAO (1988) mencionam 
que as árvores exploráveis em conta o objetivo de distribuir a produção entre todas as 
espécies e retendo, tanto possível, um espectro das espécies desejáveis. De acordo com 
ASABERE (1987), isso levou o método a ser criticado, por ser muito conservador e perder 
produção por degeneração e apodrecimento antes do corte. Por isso em 1971, o ciclo de 
corte foi reduzido de 25 para 15 anos, sendo o abate limitado ao diâmetro que correspondia 
à maturidade física da espécie. Dessa forma, segundo BAIDOE (1972) e ASABERE 
(1987), o diâmetro mínimo para as madeiras nobres ficou em 108 cm e, para as demais, em 
67 cm. 

Entretanto, ASABERE (1987) critica o atual limite de diâmetro e a curta rotação, 
por inviabilizarem o rendimento sustentável do sistema. Ele sugere um ciclo de corte de 40 
anos após uma extração das árvores sobremaduras e a crescente inclusão de espécies 
menos conhecidas. 

Outra versão do sistema de seleção, mencionada por JONKERS (1987) e SILVA 
(1989), é aplicada, desde 1976, pela SODEFOR (Societé pour lê Development des 
plantations Forestières), na Costa do Marfim (MAITRE e HERMELINE, 1985). O objetivo 
principal foi estudar as respostas do povoamento residual às práticas silviculturais, que 
consistiram na redução da área basal por exploração comercial e por desbaste, usando o 
envenenamento. A exploração florestal seguiu os métodos tradicionais das empresas, e o 
desbaste foi feito em dois níveis: um pesado, deixado de 11 a 17 m2/ha de área basal, 
dependendo da floresta, e outro moderado, deixando de 16 a 22 m2/ha de área basal. Como 
testemunha, foi utilizada a floresta não-perturbada. 

MAITRE e HERMELINE (1985) considerem os seguintes resultados até então 
alcançados como muito promissores: 

a) Todas as espécies principais respondem favoravelmente aos tratamentos, 
havendo um móvel aumento no incremento diamétrico. Além disso, a abertura no dossel 
favoreceu o acesso de varas ao estrato superior, o que significa um efeito para a 
regeneração. 

b) A exploração florestal, por si só, provoca uma aceleração do crescimento em 
relação à testemunha, porém ela á menor que nas parcelas tratadas com desbastes e é muito 
heterogênea. 

c) A abertura no dossel propiciou a melhoria dos processos de dinâmica de 
crescimento dos pequenos e médios fustes. 

d) O crescimento volumétrico das espécies comerciais, em cada tratamentos, foi 
de 0,7 a 1,8 m3/ha.ano para a testemunha; aproximadamente de 2,5 m3/ha.ano para a 
exploração; e de 2,2 a 3,6 m3/ha.ano para a exploração seguida de desbaste.                    
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e) A combinação de exploração e desbaste assegurou as melhores possibilidades 
de manejo dos povoamentos naturais. 

Além disso, FAO (1988) afirma que, de acordo com os responsáveis pela 
pesquisa, a aparência de destruição (impacto visual), mesmo nos tratamentos mais pesados, 
já havia revertido ao normal no final de quatro anos.      

Dawkins (1980), citado por SILVA (1989), sugeriu um sistema bicíclico, com um 
período de 40 anos, em que as espécies de rápido crescimento, induzidas ou liberadas pelo 
corte, atingirão a maturidade em um ciclo de 20 anos, e as tolerantes, deixadas em pé no 
primeiro corte, por serem muito pequenas, atingirão a maturidade em dois ciclos de 
20 anos, isto é, em 40 anos. 

De maneira geral, florestas naturais melhoradas por tratamentos silviculturais, 
como aquelas mencionadas por MAITRE e HERMELINE (1985), podem ser comparadas, 
em termos de produção madeireira, às florestas plantadas, com a vantagem de poderem 
assegurar um amplo sortimento de produtos madeireiros e não-madeireiros graças à maior 
heterogeneidade de espécies. Por outro lado, FAO (1988) afirma que uma floresta mane-
jada pelo sistema de seleção, sem tratamentos silviculturais, diminuirá inevitavelmente, a 
representação das espécies valiosas. Entretanto, os resultados de MAITRE e HERMELINE 
(1985) evidenciam que o estabelecimento de plântulas dessas espécies é mantido, apesar da 
remoção de grande número de matrizes na exploração. Isso é explicado pela manutenção 
do banco de sementes e do estoque em crescimento, o qual contém indivíduos maduros 
dessas espécies. Evidentemente, o potencial em relação às indesejáveis, como no caso das 
florestas asiáticas, se não forem ajustes na estrutura do povoamento residual por meio de 
desbastes destas últimas. 

3.5. Sistema de Cobertura nos trópicos (SCT) 

O sistema de cobertura nos trópicos foi introduzido na Nigéria em 1944 (SILVA, 
1989) por alguns engenheiros florestais que lá serviam a Segunda Guerra Mundial. De 
acordo com JONKERS (1987), KIO et al. (1985) e FAO (1988), a experiência de aplicação 
do SCT, na Malásia, ajudou a formular e a implementar esse sistema, que era uma técnica 
semelhante ao sistema uniforme (SUM). Segundo JONKERS (1987), o sistema de 
cobertura nos trópicos,tem sido aplicado em Ghana, com ligeiras adaptações. 

Em Ghana, o sistema foi introduzido em 1945, na reserva Bobiri, e estabelecida 
ima rotação de 100 anos (FAO, 1988). Segundo Karani (1970), citado por FAO (1988), em 
1969 o sistema parecia ter sido bem sucedido. Entretanto, havia apenas cerca de 60 fustes/ 
ha de espécies desejáveis, com DAP acima de 10 cm. Karani (1970) argumentou que, 
devido ao pequeno número de espécies comercializadas, os tratamentos eram caros. Apesar 
do sucesso do SCT, as florestas tropicais úmidas de Ghana estão sendo manejadas, 
atualmente, no sistema de seleção (SSE). 

Segundo SILVA (1989), em Ghana o SCT original, introduzido na Nigéria, sofreu 
algumas modificações introduzidas pela pesquisa. Inicialmente, era feito o corte de cipós 
no talhão e, depois, eram aplicados três níveis de abertura no dossel, com base nas 
seguintes densidades residuais de copa: 

a) alta e pesada: remoção, por derrubada ou envenenamento, de todas as árvores 
ou arbustos indesejáveis, até o máximo de 6 m  de altura; 

b) média: remoção, por corte ou envenenamento de todas as árvores ou arbustos 
indesejáveis, até o máximo de 30 cm  de CAP; 

c) baixa e leve: remoção. Por corte ou envenenamento, de todas as árvores do 
estrato inferior, com copas e grandes e CAP máxima de 30 cm; envenenamento da todas as 



MANEJO FLORESTAL – DEF/UFV  Prof. Agostinho Lopes de Souza 

 25 

árvores com copas grandes do estrato superior, deixando fustes maduros de árvores 
dominantes, varas de espécies potencialmente dominantes e mudas de espécies valiosas. 

Os resultados demonstrem que a regeneração foi esparsa e morreu rapidamente no 
tratamento de alta e pesada  densidade de cobertura, mas foi profusa e, até certo ponto, 
sustentável nos tratamentos de média e leve densidade. 

SILVA (1989) também menciona uma variação do sistema, citada por Foggie 
et al. (1952), que consistia nas operações normais no sistema de cobertura nos trópicos, 
porém após a exploração. Segundo esse autor, o método falhou para a regeneração de 
espécies comerciais. Além disso, em Ghana as pesquisas com SCT foram interrompidas 
depois de 20 anos de experimentação, pois considerou-se que o sistema não era econô-
mico, não regenerava as espécies de valor e, dada s sua longa rotação, não ajudaria o país a 
superar a futura escassez de madeira, só produzindo renda no final da rotação de 100 anos. 

Na Nigéria, o sistema é usado regularmente desde 1944 (TAYLOR, 1962) e foi 
fortemente influenciado pelo “corte de melhoramento da regeneração natural”, aplicado na 
Malásia (LOWE, 1978 e WADSWORTH, 1987). O sistema tinha por base a abertura 
gradual no dossel, por derrubada ou envenenamento, para induzir a regeneração avançada. 
Essa abertura gradual objetivava limitar o vigor dos cipós e liberar as plântulas e as mudas 
do emaranhado formado por eles (FAO, 1988). Essas operações eram repetidas durante um 
período de oito a dez anos, sendo a exploração feita no sexto ano. Antes da exploração, 
eram realizadas duas contagens da regeneração, para avaliar a sua densidade. A regene-
ração era considerada como satisfatória se houvesse, por hectare, 100 ou mais mudas bem 
desenvolvidas (TAYLOR, 1962: LOWE, 1978 e WADSWORTH, 1987). 

Na Nigéria o sistema foi adaptado, melhorado e simplificado com base em três 
instruções que continham detalhes das operações de campo, bem como as modificações 
introduzidas no sistema, de modo a reduzir os custos (LOWE, 1978; KIO, 1979; FAO, 
1988; e SILVA, 1989). Um resumo da última instrução (1/1961) é apresentado no 
Quadro 9. 

BUDOWSKI (1956) apresenta as seguintes vantagens e desvantagens do sistema: 
 

Vantagens: 
a) as operações seguem, essencialmente, os processos naturais e não produzem 

mudança radical, como no corte raso; 
b) o controle da sombra limita a entrada de espécies invasoras e não-comerciais;   
c) mantém o solo sempre com cobertura vegetal; 
d) pode ser usado com espécies de sementes pesadas; 
e) dispensa o uso de semeadura e de plantio; 
f) apresenta menores riscos biológicos de pragas e doenças em relação aos 

plantios homogêneos; 
g) a condição de sombra estimula o crescimento em altura, formando fustes de boa 

forma. 
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Quadro 9  - Seqüência de Operações no SCT Aplicado na Nigéria, Segundo a Instrução 
1/1961 

Ano Operações 
-5 Amostragem da regeneração (parcelas de 4 m2), corte de cipós, corte e remoção de mudas 

indesejáveis, se necessário. Envenenamento de árvores sombreadoras dos estratos médio e 
inferior. 

-4 Amostragem da regeneração (4 m2) e, se necessário, envenenamento nos estratos médio e 
inferior. 

-1 Corte de cipós. 

0  Exploração 

2 Corte de cipós, remoção da cobertura. 

9  Amostragem da regeneração (parcelas de 10 m X 10 m). 

Fonte: Resumido de LOWE (1978). 
 
 
 
Desvantagens: 

a) é um sistema difícil de ser aplicado e muitas das espécies intolerantes; 
b) a produção pode ser inviabilizada pela necessidade de manutenção de porta-

sementes, em virtude do pequeno número de árvores desejáveis, por hectare; 
c) o sistema não pode ser utilizado em povoamentos que não tenham estrutura 

regular ou que apresentem grande escassez de árvores-matrizes. A dispersão de sementes 
por aves e morcegos pode compensar parcialmente essa deficiência;  

d) o sistema requer acurado controle das operações e, portanto, pessoal bem 
qualificado. 

De acordo com LOWE (1978) e LOWE (1984) citado por SILVA (1989), a apli-
cação do SCT, na Nigéria, tem produzido cerca de cinco árvores/ha, com DAP mínimo de 
80 cm e volume menor que 20 m3/ha, não justificado, portanto, os custos dos tratamentos 
aplicados.  

Segundo FAO (1988), o sistema original envolvia o corte floresta mais ou menos 
uniforme. As árvores maduras do estrato superior seriam removidas por uma intensa explo-
ração das comerciais, e as sombreadas indesejáveis dos estratos médio e inferior seriam 
envenenadas. O sistema foi, então, descrito como corte raso, com um período de abrigo de 
cinco anos. Entretanto, na prática, não foi possível aplicar esse sistema. Pois não havia 
dossel razoavelmente contínuo, nem um número suficiente de matrizes, como nas florestas 
asiáticas. Além disso, a dispersão de sementes era irregular, dificultando a regeneração. 

Em Uganda, de acordo com SILVA (1989), DAWKINS (1958) propôs uma 
mudança no sistema, inicialmente policíclico, para um sistema monocíclico, com base em 
três argumentos. Primeiro, que qualquer ciclo num sistema policíclico resultaria em danos 
de derrubada, que reduziriam a produção futura. Segundo, não havia evidenciais de que 
árvores adolescentes suprimidas responderiam á liberação. Terceiro, dada a baixa produção 
no sistema policíclico, estimada em 0,5 m3/ha.ano, ciclos de corte curtos seriam inviáveis, 
eliminando a principal vantagem do sistema, que é a freqüente obtenção de árvores 
sobremaduras. Dessa forma, o ciclo de corte teria de ser planejados para intervalos entre 50 
e 80 anos, o que de forma nenhuma lembra um sistema de seleção. Ele seria um sistema 
uniforme estratificado com, talvez duas classes de idade e com rotação de 120 anos. No 
Quadro 10, apresenta-se um resumo das operações do SCT aplicado em Uganda. 

 
 
 



MANEJO FLORESTAL – DEF/UFV  Prof. Agostinho Lopes de Souza 

 27 

Quadro 10 - Seqüência de Operações no SCT Usado em Uganda 

Ano Operações 

E-40 a E-20 Favorecimento de varas de espécies valiosas, se a floresta é rica nestas e pobre em 
indivíduos maduros. 

E-10 a E-2 Favorecimento de plântulas e mudas, se elas são ausentes. Deve ser executado antes do 
corte de matrizes. 

E-5 a E-2 Corte de cipós para evitar danos de abate. 

E Exploração. 

E a E+1 Eliminação de arbustos e ervas para liberação das espécies desejáveis e reparo dos 
danos causados pela exploração. 

E+1 a E+5 Limpeza, corte de cipós e arbustos, se necessário. Amostra da regeneração de 
tratamentos. 

E+10 Corte de liberação e refinamento. 

E+10... Desbaste. 

Fonte: Dawkins (1958), citado por HURTADO (1990). 
    
 
 

Um aspecto muito importante, mencionado por FAO (1958) e LOWE e que con-
tribuiu para o insucesso do SCT nas florestas africanas, foi a seleção de poucas espécies 
comerciais, com amplas diferenças que de comportamento silvicultural, em vez de várias 
que respondessem favoravelmente às condições propiciadas pela intervenção. Além disso, 
o envenenamento usado para eliminar espécies indesejáveis dos estratos médio e inferior 
ainda não foi bem sucedido, embora KIO (1979) afirme que esse envenenamento promove 
maiores incrementos do que quando aplicado de forma seletiva. 

Outro aspecto que contribuiu para o fracasso desse sistema é que o estrato 
superior foi afetado apenas pela derrubada comercial, o que, nas condições do mercado 
altamente seletivo da Nigéria, resultou na derrubada de somente três ou quatro árvores por 
hectare. Isso, praticamente, não alterava o dossel, que era constituído, na sua maioria, de 
espécies secundárias menos desejáveis e deixava uma intensidade de sombra que impedia 
qualquer aumento significativo na taxa de crescimento de plântulas e mudas desejáveis 
(FAO, 1988). 

Para Lamb (1967), citado por SILVA (1989), a principal razão para o fracasso do 
SCT na África foi a falta de demanda de madeira, tanto para as espécies removidas na 
aplicação dos tratamentos (o que reduziria os custos destes) quanto para as espécies que se 
regeneram profusamente e cresceram rapidamente após os tratamentos. Apesar disso, 
Adeyoju (1975), citado por SILVA (1989), afirma que, onde havia bastante matrizes, 
foram obtidos bons resultados de regeneração com SCT. Isto é confirmado por Lawton 
(1978), citado por FAO (1988), que menciona exemplo de aplicação do sistema, o qual 
aumentou em cinco vezes o número de mudas de espécies desejáveis acima de 3 m de 
altura. Além disso, KIO et al. (1976) KIO (1980), citados por FAO (1988), afirma que há 
evidências de que o SCT é capaz de estimular o incremento diamétrico do povoamento 
residual, onde muita regeneração avançada, como varas e árvores de 10 a 50 cm de DAP, 
respondem vigorosamente, tirando vantagem das clareiras criadas. Os resultados do 
Quadro 11 indicam uma forte relação direta entre a intensidade do tratamento e o 
incremento médio individual em diâmetro e entre este incremento e o diâmetro. 
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Quadro 11 - Valores de Incremento Diamétrico Individual Médio, Obtido com SCT, na 
Reserva florestal Sapoba, na Nigéria 

Tratamento (T) Classe de 
Diâmetro 

(cm) T1                  T6                      T12                   T13                Média*              n 

12 0,25 0,12 0,18 0,19 0,22 39 

25 0,32 0,37 0,39 0,40 0,36 86 

35 0,94 0,94 0,88 0,62 0,86 68 

45 0,99 0,98 0,98 0,52 0,84 73 

55 1,73 1,65 1,48 1,34 1,50 70 

65 2,02 2,23 1,80 1,63 1,91 45 

75 1,36 2,59 1,36 1,90 1,81 31 

85 2,23 2,31 3,20 3,51 2,89 21 

95 2,83 2,37 2,33 2,13 2,34 20 

100≥  2,90 5,26 2,84 3,81 3,80 23 

Fonte: FAO (1988). 
T1 = tratamento pesado, com arboricida e corte de cipós, por quatro anos. 
T2 = tratamento seletivo, com arboricida e corte de cipós, por cinco anos. 
T12 = somente corte de cipós, por 11 anos. 
T13 = testemunha (sem tratamento). 
n = número de árvores. 
* Incremento médio ponderado pelo número de árvores. 
 
 

Apesar dos sucessos e dos fracassos do SCT na Nigéria, mencionados por FAO 
(1988) e SILVA (1989), estes afirmam que as razões para o abandono do sistema foram 
políticas, e não técnicas. 

De qualquer forma, verifica-se que o sistema não é definitivamente inviável. 
Mudanças no mercado podem torna-lo viável em médio prazo. Além disso, na concepção 
original, o sistema contempla uma amplitude ecofisiológico muito restrita, o que, somado 
ao desconhecido sobre a auto-ecologia das espécies, o torna adequado a pouquíssimas 
espécies. Portanto, a partir de maior conhecimento ecofisiológico das espécies e de sua 
caracterização tecnológica, o sistema pode tornar-se adequado às florestas heterogêneas 
africanas. Entretanto, essa necessidade de conhecimentos mais profundos resulta numa das 
principais das críticas ao sistema: a dificuldade de executar e acompanhar as extensas 
operações de campo necessárias (WYATT-SMITH, 1987a). 

3.6. Discussão dos Sistemas Silviculturais Utilizados na África 

As versões dos sistemas silviculturais em uso nas florestas tropicais nativas da 
África diferem de acordo com os países e com as regiões onde foram aplicadas. Na África, 
houve grande empenho, tanto na aplicação da regeneração artificial, por influência dos 
elementos florestais franceses, quanto na utilização da regeneração natural, mais influen-
ciada pelos técnicos florestais ingleses. Entretanto, verificou-se pela pesquisa bibliográfica, 
que não se pode excluir, definitivamente, este ou aquele sistema, porque, á medida que a 
pesquisa florestal evolui, o que antes era inviável técnica e operacionalmente pode passar a 
ser exeqüível. Além disso, as alterações na demanda e no comportamento do mercado 
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madeireiro influenciam substancialmente a silvicultura, como demonstra FAO (1988), ao 
afirmar que a silvicultura de florestas naturais ficou á mercê das técnicas correntes de 
exploração e, por isso, á mercê do mercado de madeiras tropicais. 

Nos Quadros 1B a 5B do Apêndice B acham-se as principais características dos 
sistemas silviculturais que têm sido aplicados às florestas nativas africanas. Nessa região, 
há muita concorrência e, ao mesmo tempo, disparidade de informações. Por exemplo, 
NWOBOSHI (1987), um dos autores que informam sobre a rotação do corte raso, estima 
rotações que variam de 44 a 242 anos, contra uma variação de 30 a 40 anos apresentada 
por FAO (1988) (Quadro 1B). Entretanto, conforme as informações bibliográficas (Quadro 
1B), verifica-se que um dos maiores obstáculos à aplicação de sistemas silviculturais que 
se baseiam na regeneração natural (SCT e SSE) é a suposta dificuldade de obtenção dessa 
regeneração na quantidade mínima, de 100 mudas por hectare (SILVA, 1989) (Quadro 
5B), ou 30% dos estoques de regeneração (LOWE, 1978), para viabilizar o sistema.  

Essa densidade mínima de regeneração natural foi estabelecida com base nas 
experiências asiáticas, a partir do comportamento ecofisiológico de um determinado grupo 
de espécies, diferentes das espécies africanas. Além disso, como afirmou NWOBOSHI 
(2987), no Sudeste asiático os tratamentos silviculturais foram aplicados para liberar as 
plântulas já existentes no dossel inferior da floresta, enquanto na África os tratamentos 
visam á indução da regeneração natural. Isso levou os silvicultores a estabelecerem níveis 
de 30% para o estoque de regeneração (LOWE, 1978) o que dificilmente seria alcançado 
com as espécies africanas, uma vez que não há predominância de espécies, como nas 
florestas asiáticas. O referido autor menciona que, com o SCT, na Nigéria, o estoque foi 
dobrado em relação á floresta não-tratada, mas, mesmo assim, foi considerado como 
inadequado. 

Entretanto, sabe-se, atualmente, que a maioria das espécies madeireira é consti-
tuída de espécies dos últimos estágios sucessionais e que não precisam de regeneração 
abundante, porque dispõe de mecanismos que garantem a sobrevivência das plântulas, até 
que condições favoráveis ao seu desenvolvimento apareçam. Isso evidencia a necessidade 
de pensar os limites mínimos de densidade de regeneração de espécies valiosas, a fim de 
viabilizar os sistemas com base nessa densidade. 

Quando se comparam os Quadros 1A, 2A, 3A e 4A com os Quadros 1B, 2B, 3B e 
4B, verifica-se que, de maneira geral, as florestas africanas apresentam maior que as 
asiáticas, o que pode explicar os ciclos de corte mais longos dos sistemas silviculturais 
asiáticos. 

Não há dúvida de que a regeneração artificial tem amplas possibilidades de 
aplicação, não para a conversão da floresta primária, mas para a recuperação de florestas 
florística e estruturalmente degradadas, ou mesmo para a conversão de florestas menos 
produtivas em florestas mais produtivas, a exemplo das savanas africanas. Há também a 
possibilidade, mencionada por KIO e EKWEBELAM (1987), de a regeneração natural 
tornar-se econômica se, mediante utilização, pesquisa e publicidade, forem criados merca-
dos em nível local, nacional e internacional para as espécies secundárias, que são abun-
dantes nesse tipo de floresta. 

4.  SISTEMAS SILVICULTURAIS APLICADOS NA AMÉRICA TROPICAL  

A bibliografia acerca dos sistemas silviculturais que têm sido utilizados no manejo 
das florestas nativas da América tropical, além disso, de razoavelmente recente, é muito 
dispersa. Apesar disso, SILVA (1989) apresenta uma ampla revisão bibliográfica sobre o 
assunto, evidenciando que a evolução da silvicultura americana pode ser atribuída à 
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importação, pelos silvicultores europeus, de técnicas silviculturais asiáticas e africanas, na 
tentativa de manejar as florestas neotropicais. 

Verificou-se, pela bibliografia pesquisada, que os principais sistemas silviculturais 
que têm sido aplicados na América tropical são os seguintes: 

a) sistema de corte raso – aplicado no Brasil, Peru e em Honduras; 
b) sistema de enriquecimento – usado no Brasil e na Venezuela;  
c) sistema uniforme malaio – aplicado na Colômbia e no Suriname;        
d) sistema de seleção – utilizado no Brasil, na Colômbia, na Costa Rica, nas 

Guianas e no Suriname; 
e) sistema de cobertura nos trópicos - usado no Brasil (com modificação em 

Curuá-Una), em Trinidad-Tobago e na Venezuela. 

4.1. Sistema de Corte Raso (SCR) 

Finol (1983), citado por HURTADO (1990), considera o sistema de corte raso 
como uma alternativa aplicável às florestas tropicais e o caracteriza como um método de 
transformação direta, em que a vegetação natural é completamente substituída por mono-
cultivos florestais, seja por meio de plantios puros, seja por meio de sistemas consorciados, 
como o Taungya. Entretanto, exceto em Honduras, todos os registros de florestas 
manejadas pelo sistema de corte raso são em escala experimental e prevêem a regeneração 
natural como forma de recobrimento. 

Em Honduras, o corte raso é utilizado intensivamente nas florestas de pinheiros 
(Pinus maximinoi, P. oocarpa e P.caribea Morelet). A regeneração pode ser natural, por 
semeadura direta ou por plantio. Prescreve-se uma rotação de 45 anos, com incrementos 
em volume, com casca, da ordem de 0,7 a 1,3 m3/ha.ano (FAO, 1985). 

De acordo com SILVA (1989) e HURTADO (1990), um projeto experimental de 
manejo está sendo executado no Vale do Palcazu, no Peru, tendo como base o corte raso. O 
sistema, chamado por HARTSHORN et al. (1986) de “sistema de proteção em faixas”, 
tenta imitar o processo natural de colonização de clareiras, partindo do conhecimento atual 
de que muitas das espécies que compõe a massa do dossel são mais ou menos heliófilas e 
dependem das clareiras para sua regeneração. Dessa forma, a exploração é feita em corte 
raso, em faixas de 30 a 40 m de largura e de comprimento variável de acordo com a 
topografia e com a operacionalidade. Cada faixa deve manter uma bordadura de 100 m de 
mata original, o que significa que deve haver um espaçamento de 200 m entre contíguas e 
que cada faixa assemelha-se a uma longa clareira, regenerada principalmente, a partir das 
espécies arbóreas das bordaduras. 

Segundo HARTSHORN et al. (1986), é previsto, nos primeiros anos da rotação, o 
favorecimento de espécies valiosas por meio de desbastes e da alimentação de espécies 
indesejáveis e cipós, quando o dossel for fechado pela regeneração jovem. A extração de 
toras, postes, varas e lenha são feitas por animais (bois e búfalos). Toras grandes serão pré-
serradas longitudinalmente, facilitando a extração. Segundo SILVA (1989), é um sistema 
viável devido à concentração da exploração em pequenas e áreas e à pequena distância de 
arraste, o que resulta em baixos custos em relação a uma exploração mecanizada, além de 
menores impactos ao solo. 

De acordo com HURTADO (1990), uma faixa demonstrativa mostrou que 132 
espécies se regeneraram satisfatoriamente, tendo obtido uma produção rentável. É prevista 
uma rotação de 30 anos. 

No Brasil, praticamente todos os registros de florestas naturais manejadas de corte 
raso provêm de projetos experimentais que contemplam outras intensidades de uso da 



MANEJO FLORESTAL – DEF/UFV  Prof. Agostinho Lopes de Souza 

 31 

floresta e visam à recomposição por meio da regeneração natural, objetivando a produção 
de lenha e de madeira de várias dimensões. Excetuando-se algumas parcelas experimentais 
em Belterra (PA), onde modo geral os projetos são relativamente recentes, todos 
implantados a partir de 1980, conforme se observa no Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Florestas Manejadas pelo Sistema de Corte Raso no Brasil     

Produção (1o Corte) 
Local / Ano 

L (st) M (m3) 
Fonte 

Linhares (es)/1980 554 61 JESUS et al. (1982) 

Buriticupu (MA)/1983 380 19 JESUS et al. (1984) 

Marabá (Pa)/1984 466 36 JESUS e MENANDRO (1984a) 

  155*  

Oriximiná (PA)/ 1984 510 42 JESUS e MENANDRO (1984b) 

Serra Azul e Rio Vermelho (MG)** 180 _ _ _ _ JESUS et al. (1985) 

L = lenha; M = madeira 
* Madeira inaproveitável. 
** Mata secundária de transição; as demais são matas nativas. 

4.2. Sistema de Enriquecimento (SEM) 

O sistema de enriquecimento visa a melhorar a composição florística de um 
povoamento florestal, via introdução, por semeadura ou plantio, de espécies de interesse 
florístico e, ou, comercial. A introdução pode ser feita, usando “Grupos Anderson” e, 
principalmente, utilizando plantios em linha (Finol 1969; Finol, 1975; VOLPATO e 
SCHIMIDT, 1973 e Veja, 1976 e Finol, 1983, citados por HURTADO, 1990). 

Finol (1975) afirmava, inicialmente que a principal razão para a aplicação do 
sistema de enriquecimento era a escassez de regeneração natural de espécies de valor 
comercial. Entretanto, Finol (1983), citado por HURTADO (1990), ampliou esses critérios, 
afirmando que o enriquecimento é empregado em florestas pobres em espécies comerciais 
e em florestas ricas nessas espécies, ma que não se regeneram adequadamente, ou se 
pretende introduzir novas espécies por razões ecológicas, comerciais ou industriais. Assim 
sendo, o sistema de enriquecimento é mais indicado para recuperação de florestas degradas 
ou para florestas secundárias. Todavia, o sucesso da aplicação do sistema exige conheci-
mentos da auto-ecologia e da ecofisiologia das espécies. 

Segundo HURTADO (1990), a seqüência de operações requeridas pelo sistema, 
na Venezuela, consiste em: 

a) preparação das linhas ou faixas, de 6 m de largura, eqüidistantes entre si de 10 a 
20 m e orientadas na direção leste-oeste;  

b) plantio, preferencialmente, de pseudo-estacas de 30 a 50 m de altura e de 2 a 
3 cm de diâmetro;     

c) manutenção via limpeza mecânica ou manual ao lado das plantas e raleamentos, 
conforme necessidade. 

Esse autor também menciona o uso do enriquecimento no Suriname, para recu-
perar, a baixos custos, o valor de florestas drasticamente exploradas. Para tanto, as 
operações são logo após a exploração florestal. O sistema visa um dossel a obter contínuo 
com 130 a 150 árvores/ha, com DAP comercial mínimo de 45 cm, nu ciclo de corte de 25 a 
45 anos, dependendo da espécie. Veja (1976), citado por HURTADO (1990), apresenta 
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uma ampla descrição das operações envolvidas no sistema, o que é resumidamente 
apresentado no Quadro 13. 

Segundo veja (1976), citado por HURTADO (1990), as espécies utilizadas no 
Suriname são Cordia sp., Cedrela sp. e Virola sp. Já YARED e CARPANEZZI (1981) o 
uso de Cordia goeldiana e Vochysia maxima para plantios de enriquecimento. Apesar dos 
resultados promissores no Brasil em termos de comportamento de espécies (VOLPATO e 
SCHIMIDT, 1973 e ALENCAR e ARAÚJO, 1980), o sistema de enriquecimento em linha 
provou ser de manejo trabalhoso e complicado, além de não ser muito produtivo. 

Apesar de o sistema ser potencialmente adequado para as florestas americanas, 
principalmente nos povoamentos florestais onde a composição florística do estoque de 
indivíduos com DAP menor que 20 cm contém pouca ou nenhuma regeneração natural de 
espécies valiosas, por serem estas geralmente heliófilas, ele tem sido pouco desenvolvido. 
A razão principal é a defici6encia de conhecimentos sobre a auto-ecologia e as caracte-
rísticas ecofisiológicas das espécies de interesse. Isso tem levado a insucessos, porém não 
inviabiliza o sistema na região. Teoricamente, há possibilidades de se trabalhar com amplo 
gradiente ecofisiológico, desde espécies altamente heliófilas até as mais tolerantes, depen-
dendo do tipo de floresta original e do objetivo da produção. De qualquer forma mais 
conclusivas vão depender de mais pesquisas sobre ecofisiologia, competição interespe-
cífica e custos dos tratamentos. 

 
 

Quadro 13 - Operações no Sistema de Enriquecimento Usado no Suriname 

Operações Descrições 

Preparação do 
terreno 

Seleção, marcação e divisão da área em talhões de 100 a 400 ha, divididos em 
parcelas de 12,5 ha. 
Marcação de espécies desejáveis, com diâmetro de 20 a 40 cm, como matrizes e para a 
próxima colheita. Indicação de espécies indesejáveis, para envenenamento. 
Envenenamento de árvores defeituosas de espécies desejáveis e espécies indesejáveis 
com DAP ≥  20 cm, para iluminar melhor a regeneração de espécies valiosas e as 
mudas plantadas. 

Plantio  Plantio em grupos de três plantas, em arranjo triangular, distanciadas de 1 m entre si e 
de 5 m entre grupos, em faixas de 1,5 m de largura e 250 m de comprimento, 
afastadas de 10 m entre si, abertas dois a três meses antes do plantio, pelo corte da 
vegetação com DAP ≤  5 cm. 

Manutenção e 
melhoramento 

Liberação superior, por envenenamento de espécies indesejáveis com DAP ≥  5 cm 
nas laterais da faixa, até 3 m de distância, reduzindo-se o dossel a 5 m de altura. 
Liberação lateral, por corte ou envenenamento, de espécies indesejáveis e pioneiras 
com DAP ≥  5 cm. 
Melhoramento, por meio de poda e desbaste, variável por espécie, deixando-se, por 
hectare, as 200 melhores árvores/ha. Obtém-se de 130 a 150 árvores/ha, no corte final. 

Fonte: Veja (1976), citado por HURTADO (1990). 
 
 

Um dos poucos experimentos com enriquecimento, em execução no Brasil, é 
mencionado por JESUS e MENANDRO (1985) e consiste num projeto para produção 
sustentável em floresta degrada, em Linhares, Estado do Espírito Santo. Esse trabalho foi 
instalado em 1962, numa área explorada intensivamente há 20 anos, com objetivo de 
quantificar e qualificar o produto florestal, caracterizar o sistema e o ciclo de extração e 
promover a recuperação da floresta secundária. É constituído de quatro tratamentos, dois 
dos quais consistem na eliminação dos indivíduos malformados, quebrados e mortos, 
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deixando-se, por hectare, os 100 melhores indivíduos. No primeiro tratamento, plantaram-
se 500 mudas/ha, no espaçamento 5 m x 4 m, sendo utilizadas dez espécies e 50 mudas por 
espécie. No segundo, foram plantadas 1.000 mudas/ha, no espaçamento 4 m x 2,5 m, e 
utilizadas 100 mudas por espécies (Quadro 14). 
 
 
Quadro 14 - Espécies Plantadas no Sistema de Enriquecimento em Linhares (ES) 

Nome Vulgar Nome Científico Procedência 
Acácia Acácia mangium Austrália 

Aderne Atronium gracile Engl. RFCVRD* 

Cedro-australiano Toona ciliata Austrália 

Farinha-seca Pterygota brasiliensis RFCVRD 

Gonçalo-alves Astronium fraxinifolium Sch. RFCVRD 

Ipê-ovo-de-macuco Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nichols RFCVRD 

Jequitibá-rosa Cariniana legalis (Mar.) O. ktz RFCVRD 

Louro Cordia trichotoma Vell. RFCVRD 

Paraju Manilkara bella Monach RFCVRD 

Pelada Terminalia cf. kuhlmaii RFCVRD 

Fonte: JESUS e MENANDRO (1985) 
* Reserva Florestal da Cia. Vale do Rio Doce.    

 

4.3. Sistema Uniforme Malaio (SUM) 

 O emprego do sistema uniforme malaio te fortes limitações na América Tropical 
(HURTADO, 1990), por causa das diferenças ecológicas das florestas americanas em 
relação às asiáticas. Como no caso das florestas africanas, não há predomínio absoluto de 
poucas espécies, tais como as dipterocarpáceas, o que só ocorreu nas florestas asiáticas, 
cujo vigor da regeneração natural é suficiente para competir com as demais espécies. Além 
disso, muito pouco se conhece sobre os requerimentos silviculturais das espécies nativas da 
América tropical.   

De maneira geral, o SUM foi experimentado em algumas regiões da América 
Tropical, porém foi logo abandonado, por várias razões. Segundo GRAAF (1987), esse 
sistema foi usado no Suriname, na década de 50, mas o excesso de tratamentos requeridos, 
o seu alto custo e o longo período de rotação desencorajaram o seu uso. Apesar disso, os 
resultados ensejaram pesquisas posteriores sobre regeneração natural (GRAAF, 1986 e 
JONKERS, 1987).   

Segundo SILVA (1989), em 1980 foi formulado um projeto demonstrativo, em 
conjunto com a FAO, a ser executado em 136.000 ha, na Flona do Tapajós, Estado do 
Pará. O projeto recomendava o uso do SUM em áreas com suficiente regeneração natural 
de espécies valiosas e plantio de enriquecimento onde fosse deficiente, além da retenção de 
árvores-matrizes. Segundo CARVALHO (1987), os resultados preliminares foram promis-
sores, indicando serem desnecessárias outras intervenções para aumentar a regeneração 
natural das espécies comerciais.  

Os cativais colombianos, vegetação dominada por cativo (Prioria copaifera) 
(SILVA, 1989), foram povoamentos extensos próximos aos cursos d’água, com alta 
proporção de volume comercial de espécie, que constitui a principal fonte de matéria-
prima para a indústria de laminados e compensados. Segundo LINARES PRIETO (1987), 
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os estudos sobre a regeneração natural da espécie e a constatação de que ela requer de 55 a 
60 anos para alcançar 60 cm de DAP sugerem o emprego do sistema uniforme malaio 
como sistema silvicultural. 

Embora WOOD e SILVA (1989) mencionem o uso do SUM na Floresta Nacional 
do Tapajós, deve ser ressaltado que, na realidade, ele pode ser, na máximo, uma versão 
muito modificada do SUM original, pois prevê a manutenção de regeneração avançada, já 
que o DAP mínimo de corte é de 45 cm (CARVALHO et al., 1984) e há, no máximo, 
remoção de 60% da área basal. Isso sugere um ciclo de corte muito curto, o que o 
caracteriza mais como um sistema policíclico do que monocíclico. 

4.4. Sistema de Seleção (SEE)     

O sistema de seleção é considerado por muitos autores como o mais indicado para 
a grande maioria das florestas tropicais úmidas americanas. FINOL (1975), GRAAF 
(1987), JONKERS (1987) e SILVA (1989) são defensores desse sistema, desde adaptado a 
cada região, mesmo considerando, conforme alegam LANLY e FEARNSIDE (1989), que 
não existem florestas manejadas em escala empresarial em que a exploração florestal 
obedeça a regras rígidas e um sistema silvicultural seja aplicado. Segundo SILVA (1989), 
a silvicultura na América Tropical não passou ainda do estágio de pesquisa. Isso é 
agravado pelo fato de que as pesquisas em sistemas silviculturais têm sofrido constantes 
soluções de continuidade, seja por falta de recursos financeiros, seja por causa da 
rotatividade dos pesquisadores nas instituições de pesquisa. 

De acordo com Delgado e Valejo (1977), citados por SILVA (1989), até a década 
de 70, na Colômbia, a produção de madeira foi baseada na extração seletiva e, apesar da 
introdução do conceito de produção sustentável, do aumento da capacidade industrial e do 
emprego no setor florestal, a atividade não passava de mera aplicação de extrativismo 
florestal, uma vez que não havia aplicações de tratamentos silviculturais que garantissem a 
renovabilidade das florestas. Um projeto na Serra de San Lucas, na Colômbia, embora 
apresentassem respostas favoráveis da regeneração à simples exploração, foi abandonado 
em 1970, por razões de segurança (SCHMIDT, 1987). 

No Peru, um sistema de seleção, com ciclo de corte de 60 anos, em dois ciclos de 
30 anos, foi iniciado no, Parque Nacional Alexander von Humboldt, mediante um 
convênio entre a FAO e o Governo peruano, porém foi desativado após um inventário 
detalhado, sem que as operações silviculturais previstas fossem executadas (SCHMIDT, 
1987). 

Segundo FAO (1981), a produção de madeira na Costa Rica é feita predominante 
por meio de uma exploração seletiva e de aproveitamento. Embora sejam desenvolvidos 
estudos sobre tratamentos silviculturais, dinâmica de sucessão, regeneração natural e 
crescimento florestal, não existem registros de florestas sob manejo. Isso também se 
verifica no México, onde o extrativismo tem levado a um gradual empobrecimento das 
florestas (Cabalero et al., 1977, citado por SILVA, 1989), pois, apesar de estudos básicos 
terem sido feitos, a silvicultura ainda não foi definida (Gómez Pompa, 1985, citado por 
SILVA, 1989). 

De acordo com HURTADO (1990), o sistema de seleção, na Venezuela, consiste 
em uma combinação de cortes intermediários e de regeneração, aplicados de uma só vez ao 
talhão, onde regeneração se estabelecidas por disseminação sob sombra, mantendo a 
irregularidade e a heterogeneidade da floresta. Dessa forma, o sistema favorece principal-
mente as espécies umbrófilas na fase jovem se regeneram facilmente sob o dossel. 
Segundo Finol (1983), citado por HURTADO (1990), na aplicação do sistema extraem-se, 
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seletivamente, as árvores maduras, independentemente da existência de regeneração 
natural. Além disso, FINOL (1975) e HURTADO (1990) apresentam várias operações 
silviculturais que devem ser executadas, de acordo com a necessidade da floresta. De 
maneira geral, essas operações consistem em: 

a) correção dos danos da exploração;     
b) estímulo à regeneração preexistente ou indução desta pelo aumento da luz no 

piso florestal, por meio da eliminação de espécies indesejáveis; 
c) liberação dos indivíduos valiosos  de espécies desejáveis dos tratamentos dos 

extratos médio e inferior; 
d) desbastes no extrato superior; 
e) envenenamento de espécies indesejáveis de grande porte. 
 
ENTRALGO (1990) menciona um projeto de manejo que está sendo desenvolvido 

na “Guayana Venezolana”, por um convênio entre a FAO e o Governo da Venezuela, 
executado pela Corporación Venezolana de Guayana (CVG). O experimento de regene-
ração natural foi formulado em 1978, visando a avaliar o comportamento de árvores com 
DAP ≥  10 cm em relação a quatro tratamentos de exploração e a estabelecer uma 
metodologia de manejo florestal vis regeneração natural. Os tratamentos consistem em 
testemunha e a exploração florestal com limites mínimos de DAP de 60 cm (suave), 50 cm 
(moderado) e 40 cm (forte). Embora, inicialmente, tenham sido previstos tratamentos 
silviculturais adicionais, eles foram suprimidos, em virtude da redução da escala do 
projeto, por razões técnico-financeiras. 

Segundo SCHMIDTT (1986, 1990), os tratamentos silviculturais tropicais são 
unânimes e descartar qualquer sistema silvicultural que vise ao manejo da floresta tropical 
com base em plantio de enriquecimento. Segundo esse autor, a única intervenção de bom-
senso, reconhecida hoje em dia, consiste em favorecer a regeneração avançada, constituída 
de indivíduos valiosos de tamanho pequeno ou médio, que constituem o potencial. Dessa 
maneira, na Guiana Francesa, os silvicultores, atendendo à recomendação da FAO (Caillez, 
1974, citado por BARITEAU, et al., 1990) utilizam parcelas  de grande tamanho, medem 
parâmetros simples e usam métodos estatísticos. Co base nisso, segundo SCHMIDTT 
(1986), na seleção de sistemas silviculturais para experimentação foram escolhidos aqueles 
que conduzem a uma aceleração do crescimento de pequenas e médias árvores de espécies 
valiosas, utilizando-se de operações simples e baratas, tais como: corte seletivo dessas 
espécies quando atingiram um limite mínimo de abate e eliminação controlada das 
indesejáveis via anelamento e, ou envenenamento. 

O projeto desenvolvido pelo CTFT (Centre Technique Forestier Tropical) na 
Güiana Francesa, atendeu a essas recomendações (BARITEAU et al., 1990) e consiste em 
quatro tratamentos: 

T0 – Testemunha (sem intervenção).  
T1 – Exploração comercial da espécie (colheita de 33 m3/ha). 
T2 – Exploração comercial + envenenamento (DAP≥  40 cm) (colheita de 

33 m3/ha). 
T3 – Exploração comercial +  extração de lenha (40 cm ≤  DAP ≤  50cm) 

envenenamento (DAP ≥  50 cm) (colheita de 33 m3/ha + 27  33 m3/ha e 
eliminação de 50 m3/ha). 

De acordo com SCHMIDTT (1990), três anos após a exploração e dois após o 
envenenamento, os resultados são muito positivos. A simples exploração comercial (T1) 
provocou um incremento de 60% em volume para as espécies valiosas, embora a produ-
tividade tenha sido a mesma da testemunha (T0). No tratamento médio (T2), a produti-
vidade das principais praticamente dobrou. Independentemente da classe diamétrica, o 
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maior incremento diamétrico das espécies de valor comercial no tratamento mais forte 
(T3). Neste, o recrutamento dessas espécies foi também maior, o que indica o seu forte 
caráter heliófilo. 

Como já foi mencionado, no Suriname os insucessos com o sistema uniforme 
malaio levaram os pesquisadores a buscar uma alternativa em sistemas policíclicos. Isso 
foi obtido, segundo GRAAF (1986), JONKERS (1987), SILVA, (1989) e GRAAF e 
ROMPACY (1990), a partir da análise de dados de experimentos realizados entre 1965 e 
1967 dos quais GRAAF (1986) e GRAAF e RMPACY (1990) destacam os seguintes: 

Exp. 67/2: sucessão florestal após a exploração suave, sem tratamentos 
posteriores; 

Exp. 65/3: crescimento e mortalidade em povoamentos sob várias intensidades de 
refinamento e várias formas de liberação; 

Exp. 67/9 (A): crescimento e mortalidade em povoamentos sob intensidades de 
refinamento mais leves que os anteriores, seguidos de novas formas de liberação; 

Exp.67/9 (B): seleção dos tratamentos mais promissores no experimento anterior.   
Segundo JONKERS (1987), GRAAF (1986) e GRAAF (1987), esses resultados 

indicaram que um sistema policíclico era melhor que o monocíclico. Assim sendo, foi 
formulada a primeira versão do sistema silvicultural CELOS (Centre for Agricultural 
Research in Suriname) segundo GRAAF (1986), que consistia em uma exploração seletiva 
rigorosamente controlada (de cinco a dez árvores/ha), seguida de várias operações 
silviculturais durante o ciclo das árvores de corte de 20 anos, para estimular o incremento 
das árvores comerciais remanescentes. Essas operações consistiam em três refinamentos, 
executados da seguinte forma: 

primeiro refinamento: logo após a exploração, reduzindo a área basal de 28 para 
12 m2/ha; 

segundo refinamento: oito anos após a exploração, reduzindo a área basal, que 
atingira 20 m2/ha, para 10 m2/ha;  

terceiro refinamento: 16 anos após a exploração, reduzindo a área basal, que já 
atingira 18 m2/ha, para 15 m2/ha. 

De acordo com JONKERS (1987), na proposta de GRAAF (1986) o limite 
mínimo para esses refinamentos era estabelecido com base no estoque médio, de inventário 
antes de cada tratamento. Em muitos casos, no primeiro refinamento o limite de DAP foi 
de 20 cm e, nos demais, de aproximadamente 5 cm. 

Segundo GRAAF e ROMPACY (1990), o experimento original foi melhorado e 
apresentado por JONKERS (1987), que propôs a redução dos custos, a melhoria da 
efici6encia e a avaliação de aspectos ecológicos, hidrológicos e pedológicos. JONKERS 
(1987) propôs a execução do primeiro refinamento um a dois anos após a exploração, com 
base em dois limites de diâmetro: o primeiro, de 40 cm, para ser executado em toda a área 
do talhão e o segundo, de 20 cm, somente num raio de 10 m em volta das árvores de espé-
cies  desejáveis com DAP ≥  20 cm. O segundo refinamento, aplicado dez a onze anos após 
a exploração, deve ser mais suave que o primeiro e baseado em critérios, como: defeitos, 
forma da copa e do fuste e crescimento, para eliminação de árvores. O terceiro refinamento 
deve ser executado alguns anos antes da segunda exploração e consiste principalmente no 
corte de cipós, na eliminação de palmeiras e em entre outras operações visando a reduzir 
danos de derrubada. 

Ainda de acordo com GRAAF e ROMPACY (1990), esses tratamentos são 
fundamentais para o sucesso do sistema, pois restringem ao mínimo possível a 
manipulação da floresta, de modo a sua produção a níveis economicamente viáveis. Pela 
aplicação desses tratamentos, a produção aumentou de 0,2 m3/ha, com cisto equivalente a 1 
homem/dia e quatro litros de mistura arboricida por metro cúbico de madeira. 
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GRAAF (1987) cita os seguintes princípios básicos para que o sistema seja 
aplicado com sucesso: 

1 – Exploração e tratamentos silviculturais devem ser integrados. 
2 – O inventário florestal é a base para o planejamento das operações silviculturais 

e de exploração, bem como para o controle do desenvolvimento do estoque, do impacto da 
exploração e dos afeitos dos tratamentos. 

3 – A extração de madeira é restringida para manter ao máximo possível as 
funções ecológicas d floresta, reduzindo o dano da exploração e da exportação de 
nutrientes. 

4 – O sistema é policíclico, com rotações de 15 a 25 anos, dependendo do 
incremento e da dimensão das toras. 

5 – As unidades de manejo têm de funcionar como distritos florestais, mantendo 
uma infra-estrutura de uso múltiplo para estradas e de instalações para o trabalho florestal. 

6 – Uma sólida legislação florestal deve salvaguardar a posição legal das zonas de 
manejo e dos distritos florestais. 

Um resumo das operações envolvidas no sistema CELOS encontra-se no Quadro 
15. 
 
 
Quadro  15 - Seqüência de Operações do Sistema CELOS, Aplicado no Suriname 

Fase Operações 

Pré-exploração Abertura de acesso á floresta. Avaliação e mapeamento de árvores comerciais. 
Amostragem da regeneração avançada valiosa total. Corte de cipós. Marcação de 
parcelas permanentes. Avaliação da produção em mapas e no campo. 

Exploração Derrubada de árvores comerciais. 

Pós-exploração Amostragem para determinar a distribuição diamétrica. Marcação de árvores para 
refinamento e corte de cipós. Segunda dessas operações durante o ciclo de corte.  

Fonte: GRAAF (1987) e GRAAF e ROMPACY (1990). 
 
 
De acordo com GRAAF (1987), além da melhoria do incremento e da regene-

ração, podem-se apontar as seguintes vantagens do sistema: 
- a estrutura da floresta é retida, o que mantém muitas opções abertas; 
- não é vulnerável para ser negligenciado; 
- há pouco risco de incêndios florestais; 
- pragas e doenças são riscos calculados; 
- o capital de nutrientes é preservado na fitomassa; 
- a função filtrante da floresta é amplamente mantida; 
- há perguntas mudanças somente na fauna, na flora e no ciclo hidrológico; 
- mantém muitos produtos secundários ainda disponíveis. 

Embora as pesquisas com sistemas silviculturais no Brasil tenham sido iniciadas 
na década de 50 ( HIGUCHI, 1987 e SILVA, 1989), somente a partir de 1975 é que foram 
testados sistemas de seleção, que, quando GRAAF (1986), são considerados como  melhor 
alternativa ecológica para a Amazônia. 

De acordo com SILVA (1989), os primeiros experimentos foram instalados na 
região de do Tapajós e na área do Projeto Jarí. Como todos os outros projetos de manejo, 
tais experimentos tinham como objetivo conciliar uma produção economicamente viável e 
a manutenção das funções de proteção e de produção de 1980, muitos projetos foram 
instalados, e a crescente demanda de lenha e carvão vegetal tem influenciado, significa-
damente, a definição dos tratamentos silviculturais. 
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Em 1979, foi iniciado, na região de Manaus, um projeto experimental, aplicado 
por um convênio entre o INPA, a FINEP e o BID, que consistia em dois subprojetos, um 
dos quais, denominado “Ecologia e Manejo Florestal”, também visava a aliar a maior 
produção de madeira com o menor impacto sobre o ecossistema remanescente. Inicial-
mente, foram planejados seis tratamentos com base na remoção de percentuais da área 
basal, em múltiplos de 25%, ou seja, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, e uma repetição de 50% 
acrescida de enriquecimento. Entretanto, estudos conduzidos antes da exploração 
(HIGUCHI, 1987 e JARDIM, 1990) indicaram que o tratamento de 25% seria o mais leve 
que a mortalidade natural na floresta, e, segundo HIGUCHI e VIEIRA (1990), após a 
aplicação do primeiro (DAP≥  55 cm) foi constatado que a remoção de 25% da área basal 
de espécies listadas (EL) resultaria num DAP ≥  69 cm para corte, o que, em algumas áreas, 
poderia significar menos de uma árvore/ha. Por outro lado, o tratamento mais forte 
significaria a obtenção de toras com DAP entre 25 e 40 cm, atualmente sem mercado na 
região de Manaus, além de implicar uma intervenção muito drástica. Dessa forma, os 
tratamentos foram redimensionados, resultando nos seguintes níveis de intervenção: 

T0 – Testemunha (sem intervenção). 
T1 – Corte de espécies listadas (EL) com DAP ≥  55 cm, com remoção de 44% da 

área basal de EL. 
T2 – Corte de EL com DAP ≥  50 cm, com remoção de 50% da área basal de EL. 
T3 – Corte de EL com DAP ≥  40 cm, com remoção de 67% da área basal de EL. 
T4 – Adiado, por falta r mercado para toras de 25 cm ≤  DAP ≤  40 cm. 
T5 – Transformando em um subprojeto de anelamento. 
Entende-se por espécies listadas (EL) aquelas de valor comercial atual e outras 

como de interesse e silvicultural pelo INPA. 
Segundo JARDIM et al. (1990), o anelamento (T5) foi utilizado co dois objetivos 

básicos: o primeiro foi melhorar a composição florística do povoamento, aumentando a 
proporção de EL, o que  aumenta o potencial de recobrimento dessas espécies;  segundo foi 
aumentar a quantidade de luz para a regeneração das espécies listadas. Os resultados 
preliminares são muito promissores, chegando a 89% a mortalidade de árvores aneladas, 
após três anos. Além disso, a taxa de regeneração natural (JARDIM, 1986), usada para 
expressar o efeito do anelamento sobre as espécies listadas, evidenciou uma relação de 
direta com a intensidade do anelamento. 

Os resultados preliminares da aplicação dos tratamentos de exploração (COIC 
et al., 1990 e HIGUCHI e VIEIRA, 1990), juntamente com os resultados preliminares de 
JARDIM et al. (1990) e co sugestões emanadas de MAB/IUFRO/FAO (1990) acerca da 
necessidade de áreas de demonstração para sistemas silviculturais, levaram et al. (1990) a 
propor o sistema SEL (seleção de espécies listadas). Segundo esses autores, trata-se de um 
sistema policíclico, embora acomode os princípios do sistema de cobertura nos trópicos 
(SCT) e do sistema uniforme malaio (SUM), com as modificações experimentais por esses 
sistemas em outras regiões. No Quadro 16 é apresentada a seqüência de operações proposta 
para o sistema SEL. 

Essa proposta não é produto acabado; por isso, sugere-se o estabelecimento de 
uma área de demonstração em escala empresarial, para consolidação do sistema SEL, onde 
as modificações aparecerão naturalmente (HIGUCHI et al., 1990). 

Em princípio, o SEL é um sistema muito variável para as florestas de terra da 
Amazônia, do ponto de vista silvicultural. Entretanto, algumas considerações devem ser 
feitas de imediato. 

Com relação à lista de espécies, o sistema deveria ser mais flexível, pelo menos na 
metodologia do inventário-diagnóstico, de modo a incluir novas espécies, principalmente 
considerando o tempo de cinco anos entre a seleção delas e sua oferta ao mercado. A 
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simples contagem por espécie e por categoria de tamanho, em baixa intensidade amostral, 
poderia ser uma solução simples e fácil de executar. Por outro lado, aplicação do 
anelamento pré-exploratório  apenas uma ano antes da exploração é questionável, porque 
os resultados, tanto em termos de mortalidade das árvores aneladas, como em termos de 
recrutamento de espécies listadas, demoram mais do que dois anos para aparecer (JARDIM 
et al., 1990). 

 
 

Quadro 16 -  Seqüência de Operações no Sistema SEL 

Ano Operações 

-5 Definição de espécies listadas (EL). Inventário de baixa intensidade: inventário comercial (IC)-
DAP ≥  20 cm; diagnóstico (ID) – amostragem linear da regeneração, para avaliar estoque de 
EL infantil/juvenil. Se não houver estoque, busca-se outra área. Se houver estoque, apresentar 
plano detalhado da exploração florestal. 

-2 Marcação e delimitação definitiva do primeiro talhão e de parcelas permanentes. ID na fase 
juvenil do talhão, avaliado o estado de competição das espécies listadas.  

-1 Corte de cipós e anelamento de arvoretas indesejáveis, conforme ID na fase juvenil. Marcação 
de árvores para abate. 

0 Exploração florestal: corte e arraste. 

1 ID nas fases infantil e juvenil, para avaliar danos e prescrever tratamentos.  

2 Anelamento de espécies indesejáveis nos três estratos, conforme orientações do ID. 

5 ID, avaliando os efeitos dos diagnósticos antigos e, ou, prescrevendo novos tratamentos 
silviculturais. 

1,5,10... Monitoramento do crescimento e do incremento da floresta residual. ID na fase juvenil, para 
ajustar tratamentos silviculturais. 

Fonte: HIGUCHI, et al. (1990). 
 
 
Embora não tenham sido abordados pelos referidos autores, um aspecto funda-

mental na seleção de espécies está relacionado com as suas exigências ecofisiológicas, cuja 
desconsideração foi responsável por grande parte do insucesso do SCT na África (FAO, 
1988 e LOWE, 1978). No caso do sistema SEL, a relação de espécies é bastante ampla 
(cerca de 50), o que resulta em maiores amplitudes do gradiente ecofisiológico necessário 
para o desenvolvimento das espécies. Isso sugere a necessidade de tratamentos diferen-
ciados, como o desbaste de liberação, em Sarawak (FAO, 1989), ou o sistema CELOS 
(JONKERS, 1987). Porém, no sistema SEL, essa diferenciação, além de reduzir custos e 
manter elevado nível de diversidade biológica a diferentes exigências ecofisiológicas das 
espécies. Obviamente, isso re quer muito mais conhecimento sobre a auto-ecologia e sobre 
a ecofisiologia dessas espécies. 

SILVA (1989) e SILVA e WHITMORE (1990) também propõem um sistema 
silvicultural para a floresta tropical úmida de terra firme, com base em oito anos de 
observações, em um experimento instalado do Tapajós, município de Santarém, Estado do 
Pará. Embora o projeto inicialmente contemplasse o SUM como sistema silvicultural 
(SILVA, 1989), com plantios de enriquecimento complementares, o sistema proposto é o 
de seleção (Quadro 17). 

Até o presente não existem resultados definitivos no Brasil  que comprovem a 
validade deste ou daquele sistema ou mesmo de variações nos parâmetros de um sistema. 
A atual demanda de lenha e carvão tem influenciado a definição de desses par6ametros, 
corroborando as restrições apresentadas por CAMINO (1987) seja em relação à demanda 
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de produtos florestais, seja em relação à silvicultura, etc. A Companhia Vale do Rio Doce 
tem instalado ensaios de manejo (Quadro 13) no Espírito Santo, no Maranhão, em Minas 
Gerais e no Pará (JESUS et al., 1982; JESUS et al., 1984; JESUS e MENANDRO, 1984a, 
JESUS e MENANDRO, 1984b; JESUS et al., 1985; e JESUS et al., 1992). Esses projetos 
de maneira geral, assemelham-se ao sistema de seleção, variando apenas na magnitude dos 
tratamentos. Além desses projetos, existe um experimento de manejo florestal instalado 
pelo INPA, em convênio com PETROBRÁS, para a produção de biomassa lenhosa a partir 
de SUFRAMA (INPA, 1982). O projeto prescrevia apenas o corte e a extração acima de 
determinados di6amtros, específicos por percentuais de 25, 50 e 75% de área basal remo-
vida. Todos os tratamentos foram executados, porém, em virtude do término do convênio, 
o monitoramento do manejo da floresta está sendo deficiente por falta de pessoal. 

 
 

Quadro 17 -  Seqüência de Operações no Sistema de Seleção na Flona do Tapajós, 
Município de Santarém, Estado do Pará 

Ano Operação 

n-2 Inventário pré-exploratório com intensidade de 100%, abordando DAP ≥  60 cm. Preparação 
de mapas de exploração. 

n-1 Seleção e marcação de árvores comerciais, observando boa distribuição espacial, para evitar 
grandes clareiras e danos de exploração. Idem para as árvores a serem retidas. Efetuar corte 
de cipós onde necessário. Instalação de parcelas permanentes, na proporção de 1 ha para cada 
250-300 ha de floresta produtiva.  

n Exploração florestal, observando derrubada direcional, se possível. Extração de 30-40 m3/ha 
de árvores com DAP ≥  60 cm.  

n+1 Remedição de parcelas permanentes, para avaliar danos e estoque residual. 

n+2 Anelamento e, ou, envenenamento de árvores de espécies indesejáveis e de valiosas 
severamente danificadas. Redução de um terço na área basal original, incluindo exploração e 
desbaste. 

n+3 Remedição de parcelas permanentes.    

n+5 Remedição de parcelas permanentes 

n+10 Raleamento para favorecer o incremento das espécies comerciais residuais e retidas. 
Remedição das parcelas permanentes a cada cinco anos e tratamentos a cada dez anos. 

Fonte: SILVA (1989) e SILVA e WHITMORE (1990). 
 
 
Outro projeto de manejo de floresta tropical nativa para produção de lenha está 

sendo implantado em uma área de 28.000 ha, no município de Manacapuru (AM), via 
convênio entre a CEAM (companhia de Eletricidade do Amazonas) e o INPA (JARDIM e 
ALENCAR, 1986). O projeto estabelece um sistema de seleção por diâmetro anual em 
(DAP ≥  30 cm) e, com base num incremento médio anual em volume de 6 m3/ha para a 
floresta total, fixa o ciclo de corte em 23 anos. 

O sistema de seleção, na sua concepção original (TROUP, 1966), estabelecia a 
necessidade de manter um estoque bem distribuído em todas as classes de idade das 
espécies comerciais, o que resulta numa baixa produção. Entretanto, verifica-se, na 
literatura, que na América o sistema evoluiu para uma forma que prevê o estabelecimento 
de diâmetros mínimos de exploração, acompanhado de desbastes ou raleamentos para me-
lhorar ou, pelo menos, manter a proporção de espécies comerciais na floresta, favorecendo 
sua regeneração avançada. Apesar disso, toda análise que se possa fazer da viabilidade 
econômico-ecológica da aplicação da aplicação do sistema é especulativo, pois ainda não 
existem áreas assim manejadas que tenham completado, pelo menos, um ciclo de corte. 
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Alguns argumentos contra a aplicação do sistema de seleção, tais como os danos 
da exploração, que podem impedir uma produção sustentável, os efeitos disgênicos da 
seleção e o futuro valor de mercado de algumas espécies hoje indesejáveis, entre outros, 
foram analisados por JONKERS (1987), resultando numa grande vantagem do sistema 
para as florestas tropicais da Amazônia. Por outro lado, um dos principais obstáculos à sua 
implementação tem sido a dificuldade de obter suficiente regeneração natural das espécies 
comerciais, mesmo que elas estejam bem representadas no povoamento adulto. 

Do ponto de vista ecológico, isso não inviabiliza o sistema, que não exige abun-
dância dessas espécies, porque elas normalmente são oportunistas de grandes ou pequenas 
clareiras e, como tais, desenvolvem mecanismos para manter as plântulas ou mudas vivas 
por um longo período, até que haja uma oportunidade de regeneração mínima, estabelecida 
como condição para a viabilidade do sistema, deve ser reavaliada com base nessas 
considerações, e não no critério atual, que leva em conta as condições asiáticas e africanas. 

Qualquer que seja o sistema silvicultural adotado nas florestas tropicais úmidas 
americanas, ele deve considerar a amplitude do gradiente ecofisiológico determinado pelas 
espécies selecionadas, o que à adoção de tratamentos diferenciados por espécies ou grupos 
de espécies. Apesar disso, é evidente que, no estágio atual de conhecimento, grande ênfase 
deve ser dada à necessidade de áreas de demonstração em escala comercial, principalmente 
considerando a possibilidade de redução nos custos, pelo aproveitamento, para lenha e 
carvão, da madeira proveniente dos desbastes e dos tratamentos e dos raleamentos. 

4.5. Sistema de Cobertura nos Trópicos (SCT) 

O sistema de cobertura nos trópicos, da mesma forma que o sistema uniforme 
malaio, não encontra condições ideais de aplicação nas florestas americanas. Apesar disso, 
a literatura menciona alguns exemplos de experimentação com o sistema. Segundo 
HIGUCHI (1987), os primeiros ensaios com o SCT, visando à produção sustentável, 
começaram em 1958, a partir de um convênio entre o Governo brasileiro e a FAO. Daí 
resultou uma versão modificada do referido sistema, testado com relativo sucesso em 
Curuá-Una, Pará (PITT, 1969 e DUBOIS, 1971). O sistema envolvia o corte de cipó e de 
mudas de espécies não-comerciais e envenenamentos, vários anos da exploração, de 
algumas árvores grandes de espécies indesejáveis. Essas operações eram seguidas de 
exploração seletiva e de remoção de cipós e da cobertura, vários após a exploração. 
Segundo FEARNSIDE (1986), uma avaliação comparando a regeneração natural com o 
plantio de enriquecimento da mesma idade (15 anos) mostrou melhor forma e maior para 
as plantas procedentes da regeneração natural. Apesar desse sucesso (SILVA, 1989), 
nenhuma experiência de acompanhamento foi estabelecida para analisar a viabilidade 
técnica e econômica em larga escala. 

De acordo com Chalmers (1958), citado por FLOR (1985) e SILVA (1989), em 
Trinidad-Tobago existe um do poucos exemplos de aplicação bem sucedida do SCT. A 
seqüência das operações a partir da década de 50 é apresentada no Quadro 18. 

Depois disso, os tratamentos são repetidos a cada quatro ou cinco anos (Palmer, 
1987, citado por SILVA, 1989). 

A viabilidade do sistema foi possível porque o produto dos desbastes era 
aproveitado por carvoejadores que implantavam o sistema de cobertura, sob a supervisão 
do departamento florestal. Após a formação da cobertura, houve profusa regeneração de 
espécies,destacando-se Byrsonima spicata, Didymopanax morototoni, Hieronima caribaea, 
Nectandra surinamensis, tabebuia serratifolia e Terminalia amazônica, todas tidas por 
fortemente heliófilas. 
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Quadro 18 - Seqüência de Operações no SCT em Trinidad-Tobago 

Ano Operações 

n-2 Corte de cipós. 

n-0,5 Aproveitamento da madeira madura. 

n Formação do bosque, por desbaste sucessivo. 

n+1 Corte de ervas rente ao solo. Crescimento lenhoso de espécies não-econômicas é mantido para 
impedir o crescimento de gramíneas, amenos que interfira com as espécies valiosas.     

n+2 Como em n+1, mas não até o nível do solo.  

n+3 Corte de cipós. Redução do crescimento lenhoso das espécies não-econômicas.  

n+4 Corte de cipós. Redução do crescimento lenhoso. Envenenamento de todo bosque protetor que 
irá formar parte do novo cultivo.  

n+5 Desbaste da regeneração, caso necessário. 

Fonte: FAO (1985). 
 
 
Atualmente, os desbastes são feitos por anelamento e, ou, envenenamento, 

operação que é muito efetiva na indução da regeneração natural (SILVA, 1989). Apesar 
disso, em 1978 mais de 2.500 ha de florestas foram tratadas. Entretanto, Palmer (1987), 
citado por SILVA (1989), atribuiu à falta de pesquisas o maior obstáculo ao melhoramento 
do sistema, pois o único experimento sobre intensidade de desbastes, implantado em 1956, 
não obedeceu às prescrições, sendo inútil em relação aos seus objetivos iniciais. 

Uma forma modificada do sistema de cobertura nos trópicos foi aplicada na 
Güiana, segundo Chalmers (1958), citado por FLOR (1985). Consiste na divisão da 
floresta em talhões, dos quais cerca de 25% serão inventariados detalhadamente, visando a 
obter volume comercial, a situar pátios de estocagem e a explorar os grandes fustes. É um 
método usado exclusivamente para Ocotea rodiaei Mez., que não suporta uma brusca 
iluminação e se regenera abundantemente sob dossel fechado. A seqüência típica de 
operações é apresentada no Quadro 19. 

Na Venezuela, o sistema tem sido restado com algumas modificações (FINOL, 
1969, 1975 e 1976) sob a denominação de ‘sistema caimital de regeneração natural dirigida 
em faixas transversais”, que evolui até a versão apresentada por Finol (1983), citado por 
HURTADO (1990), cujas operações são resumidamente apresentadas no Quadro 20. 

Da mesma forma como ocorre na África e na Ásia, não se pode, ainda, fazer uma 
análise da viabilidade econômico-ecológica do sistema. Para isso, são necessários dados 
sobre custos e sobre produtividade da floresta manejada, ainda indisponível. 

 
 

Quadro 19 - Seqüência de Operações no SCT, para Ocotea rodiaei Mez., na Güiana 
Francesa  

Ano Operações 

n Inventário e manejo completos. 

n+1 Limpeza, desbaste no sub-bosque, se necessários.  

n+4 a n+5 Envenenamento gradual das espécies indesejáveis. 

Fonte: FLOR (1985). 
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Quadro 20 - Operações no Sistema Caimital de Regeneração Dirigida em Faixas 
Transversais na Venezuela 

Operações Descrição 

Liberação das matrizes Aplicada um ano antes da cobertura das faixas, aumentando a disseminação de 
sementes. 

Abertura das faixas Faixas de 6 m por 300-350 m, na direção leste-oeste, afastadas 20 m entre si. 
Aração na faixa, para aumentar o contato da semente com o solo. 

Estabelecimento e 
manutenção da 
regeneração  

Obtida a regeneração natural, são feitas tr6es limpezas no primeiro ano e duas no 
segundo, para liberar  a regeneração de espécies valiosas. 

Exploração florestal Executada dois anos após abertura das faixas. Exploram-se todas as espécies 
valiosas em uma única operação, sem danos provocados por máquinas ou árvores 
caídas à regeneração de espécies valiosas nas faixas. 

Correção de danos da 
exploração  

Remoção de todo o material caído nas faixas, favorecendo a regeneração de 
espécies valiosas. Três anos após a exploração, executa-se a sexta limpeza, junto 
com raleamento de espécies desejáveis menos vigorosas. A partir do quarto ano, 
procede-se à limpeza anual, se necessária. 

Desbaste  Para favorecer as árvores desejáveis, se necessário. 

Segunda 
exploração florestal 

Aproveitamento de árvores conduzidas silviculturalmente quando atingirem sua 
rotação, pela abertura de outra faixa no centro das primeiras faixas. 

Fonte: Finol (1983), citado por HURTADO (1990). 
 
 
Diferentemente da África e da Ásia, na América poucas são as áreas manejadas no 

SCT, em escala empresarial. A quase totalidade dos registros provém de áreas experi-
mentais, tais com somente alguns hectares manejados; o que não permite, de maneira 
adequada, uma avaliação dos impactos ecológicos sobre bacias hidrográficas, por exemplo. 

4.6. Discussão dos Sistemas Silviculturais Utilizados na América Tropical 

Os sistemas silviculturais que têm sido aplicados às florestas tropicais úmidas 
americanas em geral seguem as mesmas tendências dos sistemas silviculturais africanos. 
Tento-se utilizar, inicialmente, os sistemas monocíclicos (SUM e SCT), obviamente com 
mais insucessos que sucessos. 

Excetuam-se o SCT em Trinidad-Tobago e o relativo sucesso de um SCT 
modificado em Curuá-Una (Santarém-PA). Por outro lado, experiências com esses 
sistemas levaram ao desenvolvimento  de sistemas policíclicos (sistema de seleção e 
modificações deste), como o sistema CELOS, no Suriname, e o sistema SEL, no Brasil. 
Outras propostas, como os sistemas de corte raso e de enriquecimento, também foram 
feitas, mas esses sistemas só são recomendados para situações muito específicas, a partir 
do objetivo da produção e da condição da regeneração das espécies comerciais.  

No Quadros 1C a 5C do Apêndice C acham-se as principais características e 
parâmetros  dos sistemas silviculturais que têm sido aplicados às florestas da América 
Tropical. Observa-se, nesses quadros, que maior disponibilidade de informações existe, 
primeiro, para o sistema de seleção e, depois o corte raso. Isso pode ser atribuído, em geral, 
à tendência de conversão dos sistemas monocíclicos em sistemas policíclicos, bem como à 
grande simplicidade técnica inerente aos sistemas que se baseiam na regeneração natural 
artificial. Mesmo o SCT, mencionado no Quadro 1C pela FAO (1985), na realidade é 
composto de dois ciclos de corte de 30 anos. Somente no caso específico de Prioria  
copaifera há a caracterização do sistema monocíclico, com rotação de 50-60 anos.  
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A composição dos incrementos diamétricos (Quadro 2C) não mostra diferenças 
marcantes, o que favorece o sistema de seleção, graças ao benefício ecológico que ele 
proporciona. Por outro lado, o maior incremento volumétrico (15 m3/ha.ano), apresentado 
pelo corte raso (Quadro 3C), demonstra que a produtividade da floresta tropical nos 
sistemas que utilizam a regeneração natural ainda pode ser aumentada, em muito. Os 
6 m3/ha.ano de fitomassa (JARDIM e ALENCAR, 19860, na realidade, são uma estimativa 
modesta do potencial de produção da floresta tropical. 

Os valores dos sistemas parâmetros diâmetro mínimo de exploração (Quadro 4C) 
e estoque mínimo (Quadro 5C), principalmente para o sistema de seleção, ainda carecem 
de comprovação, pois são oriundos de projetos de pesquisa e, portanto, exigem mais tempo 
para a validação. 

Efetivamente, o sistema silvicultural mais adequado para as florestas tropicais 
nativas da América é o seletivo, com adaptações para atender a cada tipo de floresta a que 
ele será aplicado. Atualmente, o sistema consiste no estabelecimento de um diâmetro 
mínimo de corte e no tratamento do povoamento residual para melhorar ou, pelo menos, 
restituir a composição florística original desses povoamentos. 

Uma avaliação econômico-ecológico mais ampla da aplicação do sistema CELOS 
foi feita no Suriname. A partir dessa avaliação, muitas respostas foram dadas aos que 
argumentaram contra a viabilidade ecológica do sistema policíclico. Por outro lado, a 
pesquisa silvicultural precisa ser instalado em áreas de demonstração permitirá avaliar 
melhor os impactos ecológicos do manejo florestal. 

Economicamente, o sistema será viável se, pelo menos, repuser o estoque comer-
cial explorado na primeira colheita. A atual demanda de lenha e carvão vegetal torna o 
sistema mais atrativo ainda, em virtude da redução de custos na aplicação dos tratamentos 
silviculturais. Como afirma WADSWORTH (1987), mencionando Synnot (1979), “é 
melhor desenvolver usos adicionais para o estoque em crescimento do que tentar induzir 
algo diferente, pois muitos dos problemas de manejo de florestas tropicais nativas podem 
ser mais facilmente resolvidas pelo processamento e comercialização do que por 
envenenamento de árvores”. Além disso, nunca é demais trabalhar com amplas margens de 
segurança, quando da proposição de alternativas de manejo das florestas tropicais nativas. 

5. CONCLUSÕES 

Não existe nenhum sistema silvicultural que possa ser aplicado indistintamente a 
qualquer tipo de floresta tropical nativa. A pesquisa bibliográfica demonstra que cada 
floresta requer um sistema ou, pelo menos, diferentes parâmetros de um mesmo sistema a 
ela adequada. O diâmetro mínimo de exploração, o diâmetro de raleamento e outras 
variáveis não podem ser iguais para florestas co diferentes distribuições diamétricas. Estes 
parâmetros poderão ser muito drásticos em uma floresta ou muito em outra. 

A aplicação de sistemas monocíclicos, como o SCT e o SUM, que se baseiam na 
regeneração natural, só poderá ter sucesso, do ponto de vista silvicultural, se houver 
regeneração abundante das espécies de interesse e se o povoamento adulto contiver uma 
alta proporção dessas espécies, de maneira que a abertura no dossel, causada pela explo-
ração, seja baixo custo e forte bastante para diminuir a necessidade de tratamentos 
silviculturais adicionais. 

Por essa razão, considera-se que os sistemas monocíclicos não produziram bons 
resultados nas florestas tropicais da África e da América, onde havia predomínio absoluto 
de espécies valiosas, como as dipterocarpáceas asiáticas todas comerciais e cuja 
regeneração não atendia à abundância requerida pelo sistema. Portanto, não há dúvida de 
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que o sistema mais adequado para as florestas tropicais africanas e americanas é o sistema 
de seleção (SEE), em que é estabelecido um ciclo de corte de 15 a 45 anos e um diâmetro 
mínimo para exploração, os quais, de acordo co amplitude diamétrica das espécies e com 
as exigências do mercado, variam entre 30 e 107 cm, respectivamente (Quadro 36D do 
Apêndice D). Além disso, são prescritos vários tratamentos silviculturais para o povoa-
mento residual, com objetivo de induzir a regeneração natural e favorecer a regeneração 
avançada das espécies valiosas, que é a base do sistema. 

Por outro lado, a abundância ou densidade mínima requerida para essas florestas 
baseava-se no comportamento silvicultural das dipterocarpáceas, e, atualmente, sabe-se 
que as espécies comerciais africanas e americanas, na maioria das heliófilas dos últimos 
estágios sucessionais, não precisam de regeneração abundante dispõem de mecanismos 
para se manterem vivas por longo período, até que haja oportunidade para que se 
desenvolvam. 

A comparação dos diversos sistemas silviculturais aplicados às florestas tropicais 
é dificultada por causa da falta de padronização dos dados publicados, conforme se observa 
no Quadro 1 do Apêndice D, que apresenta um resumo das informações obtidas na 
literatura disponível. 

A avaliação dos sistemas monocíclicos na Ásia e na África tem sido dificultada 
em razão das mudanças nos períodos de rotação e das freqüentes violações das prescrições 
estabelecidas. De qualquer forma, as aplicações do sistema uniforme malaio (SUM) estão 
restritas a algumas áreas de florestas de dipterocarpáceas na Ásia, e o sistema de cobertura 
nos trópicos (SCT) tem evoluído para formas que tendem para sistemas policíclicos. Na 
América, o problema é que ainda não existem florestas manejadas em escala empresarial 
que possuam fornecer resultados práticos. 

Outros sistemas silviculturais, como o de corte raso (SCR), o de enriquecimento 
(SEN) e o de talhadia (STA), têm aplicação em condições muito restritas, em florestas 
plantadas, secundárias ou mesmo degradadas, cujo produto final é madeira de pequeno 
porte, lenha, ou mesmo fitomassa. No Brasil, por exemplo, sabe-se que muitos dos plantios 
de Eucalyptus spp. e mesmo os cerrados são de manejados com base no sistema de 
talhadia. Entretanto, não existem publicações que descrevem a técnica. 

A decisão sobre qual sistema empregar exige bons conhecimentos da auto-ecolo-
gia, da ecofisiologia das espécies de interesse e da floresta e manejar; por isso, o sistema 
deve ser executado por profissionais que realmente conhecem os princípios nos quais ele 
se fundamenta. 
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APÊNDICE A 

SISTEMAS SILVICULTURAIS APLICADOS NO MANEJO SUSTENTÁVEL 
DE FLORESTAS DA ÁSIA TROPICAL, COM ÊNFASE AO CICLO DE 

CORTE (ROTAÇÃO), AOS INCREMENTOS DIAMÉTRICO E 
VOLUMÉTRICO, AO DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE E AO ESTOQUE 

MÍNIMO 

 
Quadro 1A - Ciclo de Corte (Rotação) em Anos, dos Sistemas Silviculturais Aplicados no 

Manejo Sustentável de Florestas da Ásia Tropical 

Sistema Silvicultural Fonte 

          SCR                  STA                 SCT                 SUM              SSE   

 FAO (1985)  60-70 
30-40 

   15 

FAO (1989) 50-120 
80-90 
7-15 

30-40 
30-60 

100 
84 

120-150 
100-180 

80 
100-180 
80-100 

30 
30-45 

HUTCHINSON (1987 30     

JONKERS (1987)    40(1)  

SILVA (1989)   70-130  35 
30 

15-45 

TANG (1987)    60-80 
60 

25-30 

Geral 7-120 30-60 70-180 60-180 15-45 

SCR = sistema de corte raso ; STA = sistema de talhadia ; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; SUM = 
sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção; (1) corte intermediário durante a rotação. 

                                      

 

 
Quadro 2A - Incremento Diamétrico (cm/ano) dos Sistemas Silviculturais Aplicados no 

Manejo Sustentável de Florestas da Ásia Tropical  

Sistema Silvicultural Fonte 

         SCR                    STA                  SCT               SUM               SSE   

                                           
FAO (1989)  

               
1,3-1,5 

            
0,75-1,05 

HUTCHINSON (1987)                 
0,77-0,99 

SILVA (1989)     1,00 

TANG (1987)     0,30-0,90 

Geral 1,3-1,5 ------- ------- ------- 0,30-1,05 

SCR = sistema de corte raso ; STA = sistema de talhadia ; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; SUM = 
sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. 



MANEJO FLORESTAL – DEF/UFV  Prof. Agostinho Lopes de Souza 

 58 

Quadro 3A - Incremento Volumétrico (m3/ha.ano) dos Sistemas Silviculturais Aplicados 
no Manejo Sustentável de Florestas da Ásia Tropical  

Sistema Silvicultural Fonte 

        SCR                 STA                 SCT                SUM                SSE  

FAO (1985)  2,0-8,7    0,75-1,05 

FAO (1989)     2,20-2,75 
1,33-1,50 

W.R.I. (1985) (1)     1,00-3,00 

Geral 1,3-1,5 ------- ------- ------- 1,00-3,00 

SCR = sistema de corte raso ; STA = sistema de talhadia ; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; SUM = 
sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. (1) World Resources Institute. 

 
Quadro 4A - Diamétrico Mínimo (cm) de Exploração dos Sistemas Silviculturais 

Aplicados no Manejo Sustentável Florestas da Ásia Tropical   

Sistema Silvicultural 
Fonte 

       SCR                 STA                  SCT                 SUM                SSE   

FAO (1985)  47,7(1)    0,75-1,05 

FAO (1989) 57,0(1) 7,6(2) 
 

38,2-57,3 
47,7-95,5 

38,2 

28,6 
45,0 
60,0 

38,2-66,8 
33,4-57,3 
45,0-50,0 

60,0 
70,0 

SILVA (1989)   63,0  50,0 

TANG (1987)    46,0  

Geral 47,7-57,0 7,6 38,2-95,5 28,6-60,0 33,4-70,0 

SCR = sistema de corte raso ; STA = sistema de talhadia ; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; SUM = 
sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. (1) Refere-se ao diâmetro no corte final; (2) Refere-se ao 
Diâmetro remanescente. 

 
Quadro 5A - Estoque Mínimo dos Sistemas Silviculturais Aplicados no Manejo 

Sustentável de Florestas da Ásia Tropical    

Sistema Silvicultural 
Fonte 

       SCR                   STA                 SCT                  SUM               SSE   

FAO (1985)      8-20 

FAO (1989) 750(1) 
< 24 cm (3) 

20-50 
 

10 
< 38,2 cm 

< 28,6 cm 
25 (4) 

70% (6) 

32 (2) 
20 (5) 

75% (7) 
55% (8) 

HUTCHINSON (1987)     22,3 

SILVA (1989)     6,2-46 

     35-50%(9) 
25 (10) 

Geral 750/ha a 
DAP<24cm 

20-50 10 a 
DAP<38,2cm 

Variável Variável 

SCR = sistema de corte raso ; STA = sistema de talhadia ; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; SUM = 
sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. (1) mudas/ha; (2) diâmetro entre 30 e 45 cm; (3) varas; 
(4) diâmetro entre 19,1 e 57,6 cm; (5) diâmetro entre 10 e 59 cm; (6) diâmetro entre 20 e 60 cm; (7) diâmetro 
maior que 60 cm; (8) diâmetro maior que 70 cm; (9) diâmetro entre 30 e 80 cm; (10) diâmetro na classe de 
35 cm. 
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APÊNDICE B 

SISTEMAS SILVICULTURAIS APLICADOS NO MANEJO SUSTENTÁVEL 
DE FLORESTAS DA ÁFRICA TROPICAL, COM ÊNFASE AO CICLO DE 

CORTE (ROTAÇÃO), AOS INCREMENTOS DIAMÉTRICO E 
VOLUMÉTRICO, AO DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE E AO ESTOQUE 

MÍNIMO 

 
Quadro 1B -  Ciclo de Corte (Rotação) em Anos, dos Sistemas Silviculturais Aplicados no 

Manejo Sustentável de Florestas da África Tropical 

Sistema Silvicultural 
Fonte 

         SCR                    SEN                    SCT                    SSE   

ASABERE (1987)    40 

CATINOT (1986) em     
FAO (1988)    30 

DAWKINS (1958) em     
SILVA (1989)   50-80 40+40 

FAO (1985)    15 

FAO (1988) 35-50 
30-40 

 100 25 

Lowe (1975) em     

SILVA (1989)   50  

NWOBOSHI (1987) 44-242 60   

Geral 30-242 60 50-100 15-40 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. 

 

 

 
Quadro 2B - Incremento Diamétrico (cm/ano) dos Sistemas Silviculturais Aplicados no 

Manejo Sustentável de Florestas da África Tropical 

Sistema Silvicultural 
Fonte 

         SCR                    SEN                     SCT                   SSE   

CATINOT (1965a) 1,8-3,1    

FAO (1988)  2,3-2,7 
1,3-4,0 

0,12-5,26  

MAITRE e HERMELINE(1985)    0,75 

NWOBOSHI (1987) 0,3-1,81 
1,0 

 0,30-2,10 
0,80-2,90 

 

Geral 0,3-3,1 1,3-4,0 0,12-5,26 0,75 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. 
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Quadro 3B - Incremento Volumétrico (m3/ha.ano) dos Sistemas Silviculturais Aplicados 
no Manejo Sustentável de Florestas da África Tropical  

Sistema Silvicultural 
Fonte 

          SCR                    SEN                    SCT                  SSE   

FAO (1988) 5,8-8,0    

MAITRE e HERMELINE(1985)    2,2-3,6 

SILVA (1989)   0,5  

Geral 5,8-8,0 ---- 0,5 2,2-3,6 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. 

 

 
 
Quadro 4B - Diamétrico Mínimo (cm) de Exploração dos Sistemas Silviculturais 

Aplicados no Manejo Sustentável Florestas da África Tropical   

Sistema Silvicultural 
Fonte 

        SCR                    SEN                    SCT                   SSE   

ASABERE (1987)    66,8 

FAO (1985)    68,0-107,0 

FAO (1988) 60,0    

MAITRE e HERMELINE(1985)    60,0 

LOWE (1978)   80,0  

Geral 60,0 ---- 80,0 68,0-107,0 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. 

 

 

 
Quadro 5B - Estoque Mínimo dos Sistemas Silviculturais Aplicados no Manejo 

Sustentável de Florestas da África Tropical    

Sistema Silvicultural 
Fonte 

        SCR                   SEN                   SCT                  SSE   

FAO (1988) 70-100    

MAITRE e HERMELINE (1985)    15(20-60cm)(1) 
11-22 (2) 

NWOBOSHI (1987)  35-50 (1)   

SILVA (1989)   100 (3) 22 (1) 

Geral 70-100 35-50 100 15-22(n/ha) 
11-22(m2/ha) 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção; (1) número de árvores/ha (n/ha); (2) área basal 
(m2/ha); plântulas e mudas/ha. 
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APÊNDICE C 

SISTEMAS SILVICULTURAIS APLICADOS NO MANEJO SUSTENTÁVEL 
DE FLORESTAS DA AMÉRICA TROPICAL, COM ÊNFASE AO CICLO DE 

CORTE (ROTAÇÃO), AOS INCREMENTOS DIAMÉTRICO E 
VOLUMÉTRICO, AO DIÂMETRO MÍNIMO DE CORTE E AO ESTOQUE 

MÍNIMO 

 

  
Quadro 1C - Ciclo de Corte (Rotação) em Anos, dos Sistemas Silviculturais Aplicados no 

Manejo Sustentável de Florestas da América Tropical 

Sistema Silvicultural 
Fonte 

       SCR               SEN               SUM               SCT                SSE   

 FAO (1985)  60 
45 

  60(30+30)  

GAZEL (1993) em SILVA (1989)     30 

GRAAF (1987)     20-25 

HIGUCHI et al. (1990)     25 

HURTADO (1990) 30-35 25-45 70-130   

JARDIM e ALENCAR (1986)     23 

LINARES e PRIETO (1987)   50-60   

SCHIMIDT (1987)     30+30 

SILVA (1989)     20-30 

THIBAU (1978) 50     

Geral 30-60 25-45 50-60 60(30+30) 20-30 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. 

 

 

 
Quadro 2C - Incremento Diamétrico (cm/ano) dos Sistemas Silviculturais Aplicados no 

Manejo Sustentável de Florestas da América Tropical 

Sistema Silvicultural 
Fonte 

        SCR                SEN                 SUM                 SCT               SSE   

 FAO (1985)  0,7-1,3     

JONKERS (1987)     0,9-1,0 

SILVA (1989)   1,0-1,1  0,2-0,9 

Geral 0,7-1,3 ----- 1,0-1,1 ------ 0,2-1,0 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção. 
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Quadro 3C - Incremento Volumétrico (m3/ha.ano) dos Sistemas Silviculturais Aplicados 
no Manejo Sustentável de Florestas da América Tropical 

Sistema Silvicultural Fonte 

       SCR                SEN                SUM                SCT                SSE   

 FAO (1985)  15,0   5,0  

GAZEL (1983) em      
SILVA (1989)     1,0 

 JARDIM e ALENCAR (1986)     6,0 

JONKERS (1987)     2,0 

SILVA (1989)     5,7-8,6(1) 
0,8-1,5(2) 

Geral 15,0 ----- ----- 5,0 0,8-8,6 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção; (1) todas as espécies; (2) espécies comerciais. 

 

 
Quadro 4C - Diamétrico Mínimo (cm) de Exploração dos Sistemas Silviculturais   

Aplicados no Manejo Sustentável Florestas da América Tropical   

Sistema Silvicultural 
Fonte 

        SCR                SEN                SUM                 SCT                 SSE   

 BARITEAU(1990)      50,0-60,0 

CARVALHO(1984)   45,0  0,9-1,0 

ENTRALGO (1990)     40,0-60,0 

HIGUCHI e VIEIRA (1989)     40,0-55,0 

HURTADO (1990)  45,0    

JARDIM e ALENCAR (1986)     30,0 

SILVA (1989)     60 

Geral ----- 45,0 45,0 ------ 30,0-60,0 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção.  

 

 
Quadro 5C - Estoque Mínimo dos Sistemas Silviculturais Aplicados no Manejo 

Sustentável de Florestas da América Tropical    

Sistema Silvicultural Fonte 

       SCR                 SEN                 SUM                 SCT                SSE   

CARVALHO(1984)   40% G   

HIGUCHI e VIEIRA (1989)     33-56% G 

HURTADO (1990)  130-150(1)    

JARDIM e ALENCAR (1986)     DAP<30cm 

SILVA (1989)     50-70% G 

Geral ----- 130-150 40% G ------ DAP<30cm 
a 33-77% G 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção; G = área basal (m2/ha); (1) número de 
árvores/ha. 
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APÊNDICE D 

RESUMO DAS INFORMAÇÕES SOBRE AS CARACTERÍSTICAS E SOBRE 
AO PARÂMETROS DOS SISTEMAS SILVICULTURAIS APLICADOS NAS 

FLORESTA TROPICAIS DA ÁSIA, DA ÁFRICA E DA AMÉRICA 

 
Quadro 1D -  Resumo das Características e dos Parâmetros dos Sistemas Silviculturas 

Aplicados nas Florestas Tropicais, da África e da América 

Incremento Anual Sistema Região Ciclo de Corte 
(Rotação) Diâmetro(cm) Volume (m3/ha) 

Diâmetro de 
Exploração 

Estoque 
Mínimo 

SCR ÁSIA 
ÁFRICA 

AMÉRICA 

30-120 
30-242 
30-60 

1,3-1,5 
0,3-3,1 
0,7-1,3 

2,0-8,7 
5,8-8,0 

15,0 

47,7-57,0 (1) 
60,0 (1) 

------------ 

750 (2) 
70-100 (2) 
------------ 

SEN  ÁFRICA 
AMÉRICA 

60 
25-45 

1,3-4,0 
------------ 

------------ 
------------ 

------------ 
45,0 (1) 

35-50 (2) 
130-150(2) 

STA ÁSIA 30-60 ------------ ------------ 7,7 (3) 20-50 (2) 
SUM ÁSIA 
AMÉRICA 

60-180 
50-60 

 
1,0-1,1 

 
------------ 

28,6-60,0 
45,0 

VARIAVEL 
40% (G) 

SCT ÁSIA 
ÁFRICA 

AMÉRICA 

70-180 
50-100 
60 (5) 

------ 
0,12-5,26 
------------ 

------------ 
0,5 
5,0 

38,2-95,5 
80,0 

------------ 

VARIÁVEL 
100 (4) 

------------ 
SSE ÁSIA 
ÁFRICA 

 
AMÉRICA 

15-45 
15-40 

 
20-30 

0,3-1,5 
0,75 

 
0,2-1,0 

1,0-3,0 
2,2-3,6 

 
0,8-8,6 

33,4-70,0 
60,0-107,0 

 
30,0-60,0 

VARIÁVEL 
15-22 (2) 
11-22 (G) 

33-70% (G) 
DAP<30cm 

SCR = sistema de corte raso ; SEN = sistema de enriquecimento; SCT = sistema de cobertura nos trópicos; 
SUM = sistema uniforme malaio; SSE = sistema de seleção; (1) refere-se ao diâmetro no corte final; (2) 
número de árvores/ha (n/ha); (3) refere-se ao diâmetro mínimo residual; (4) número de mudas bem 
estabelecidas (n/ha); (5) rotação composta de dois ciclos de corte de 30 anos; G = área basal (m2/ha). 
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