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RESUMO: Foi feita uma analise da estrutura da populacao de Manilkara huberi Standley, corn
informacoes sobre bofanica, ecologia e importancia comercial da especie. 0 estudo foi desenvolvido em
84 ha da Fazenda Rio Capim, propriedade da Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda., Paragominas, PA. Foi
realizado um inventario a 100% de intensidade, medindo os individuos com DAP > 45 cm da especie. Foi
feita a identificacao das arvores, medicao do DAP e avaliagao visual da qualidade de fuste. Calculou-se a

abundancia, dominancia, volume e distribuicao diametrica. A especie apresentou um estoque de
aproximadamente 0,7 arvore.ha1, correspondente a 0,32 m2.11a-1 e volume de 0,72 rrf
Esta
representada em todas as classes diametricas, corn maior concentracao de individuos no intervalo
diametric° de 45 a 84 cm. Observou-se que 89% das arvores de macaranduba possuem fustes retos, bem

formados e sem defeitos; 9% apresentaram alguns defeitos, com apenas 4 m de comprimento
aproveitaveis; e apenas 2% das arvores possuem fustes danificados, podres ou corn inclinagao maior que
45°. A especie apresentou estoque bem distribuido nas classes de tamanho e ocorre em abundancia na area
estudada.

TERMOS PARA INDEXACAO: Manilkara huberi, Macaranduba, Ecologia de Especies Arboreas,
Tecnologia e Uso da Madeira, Estrutura de Populacao de Especies Arboreas.
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STRUCTURE OF THE MACARANDUBA (Manilkara huberi Standley)
POPULATION IN 84 ha OF NATURAL FOREST IN THE RIO CAM/
MANAGEMENT UNIT, PARAGOMINAS, PARA

ABSTRACT: An analysis of the Manilkara huberi Standley population structure was performed with
botanical, ecological and commercial importance information for the species. The study was carried out in
84 ha in the Rio Capim Forest Management Unit that belongs to Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda.,
municipality of Paragominas, PA. A forest inventory with 100% intensity, including macaranduba trees
with DBH > 45 cm, was conducted in the area. Trees were identified and had their DAP measured and
boles classified by commercial degree. Abundance, basal area, volume and diameter distribution of the
species were evaluated. Species abundance was 0.7 tree.ha' and the basal area was 0.32 m2.ha-1.It occurs in
all diameter classes, with more individuals from 45 cm to 84 cm DBH. 89% of macaranduba trees

presented straight boles, good shape and no defect; 9 % had some defect with only 4 m of commercial
timber; and only 2% had the boles damaged or more than 45° inclination. The species is abundant in the
study area and the occurrence of individuals is well distributed in the diameter classes.

INDEX TERMS: Manilkara huberi, Macaranduba, Ecology of Tree Species, Wood Technology and
Use, Tree Species Population Structure.

1 INTRODUCAO

Uma das especies de major interesse
economic° atualmente é a macaranduba que

No ecossistema natural da floresta

pertence a familia Sapotaceae, genero Manilkara.

amazonica as especies interagem, formando uma
estrutura ecologica dinamicamente complexa, que
precisa ser conhecida para aplicacao correta dos

Foi identificada por Standley corn o nome de

pianos de manejo forestal, proporcionando o
aproveitamento racional dos recursos florestais.

0 sucesso do manejo florestal
sustentavel vai depender, principalmente, da
maneira como sao realizadas as operagoes
florestais, especialmente a exploragao, que, para
ser considerada de impacto reduzido, deve estar

alicercada em diversos fatores ecologicos,
economicos e sociais, com informacoes tecnicas

confiaveis. Entre as bases ecologicas e
economicas estao aquelas que dizem respeito
auto-ecologia das especies vegetais, suas
caracteristicas tecnologicas e a comercializacao

Manilkara huberi. Ela d tambem conhecida
vulgarmente como aparaid, maparajuba-devarzea, macaranduba-de-leite, macarandubinha,
maparajuba, paraju, parajuba, bulle wood e balata
(SOUZA et al, 2002). A especie tem ocorrencia

generalizada em toda a regiao amazonica, em
zonas de terra firme, planalto e flanco (SOUZA et
al, 2002), sendo encontrada desde o nordeste do

estado do Maranhao ao Suriname, e das
proximidades do Atlantic° ao estado de Roraima
(Serra Grande e Caracaral), Rondonia (comum em
Porto Velho) e Amapa (Serra do Navio), e nos
arredores de Belem (LOUREIRO; SILVA, 1968).
Manilkara huberi é encontrada em florestas de

terra firme corn ate 700 m de altitude
(PENNINGTON, 1990) e as vezes nas varzeas.

de seus produtos.
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As arvores de macaranduba estao entre
aquelas que atingem maior porte na Amazonia,
freqiientemente corn 30 a 40m e algumas vezes
ate 50m de altura, possuindo fustes retos, corn alto

potencial de aproveitamento. Suas principals
caracteristicas sao: casca parda, fissurada
longitudinalmente delimitando estreitas tiras, um
pouco rugosa, folhas grandes, douradas no dorso,

fibres no Spice dos ramos extremamente
revestidas de uma densa camada de pelos

De acordo com Gayot e Sist (2004), num

estudo de impacto da exploracao forestal nas
populacties de Manilkara huberi, M. bidentata e
M. paraensis, realizado na UPA-05, tambem na
Fazenda Rio Capim, Manilkara huberi apresentou
taxas de regeneracao natural mais baixas que as
demais especies estudadas, concluindo-se que

numa exploracao seletiva, baseada em um
diametro minimo de exploracao de 55 cm, e
considerando urn ciclo de corte de 30 anos, nao

ferruginosos, estendendo ate os pedunculos

sera possivel manter a sustentabilidade da

(JANKOWISKY et al, 1990).

populacao da especie corn densidade
economicamente viavel. Isso sugere que a rand()

As variacOes climaticas, principalmente
relacionadas as chuvas, exercem influencia sobre
o period° de florescimento da macaranduba, que

dessa especie em florestas naturals podera ser
longa.

comeca geralmente corn o fim da temporada

A madeira de macaranduba é

timida e se prolonga durante a temporada seca. Na

extremamente pesada corn densidade a 12% de
umidade em torn de 1.000 kg.rn-3 e densidade

floresta de Curua-Una, a floracao varia de
setembro a outubro, a frutificacao de dezembro a
fevereiro e a desfolha é considerada parcial e/ou
perene (PEREIRA; PEDROSO, 1969).

As sementes de macaranduba nao

apresentam dormencia e possuem um
comportamento recalcitrante ou intermediario

(LEAO; CARVALHO; OHASHI, 2001). A
macaranduba faz parte do grupo ecologico de
especies tolerantes a sombra (CARVALHO,

verde de 1.260 kg.m-3 (SOUZA et al, 2002). Seus
principals usos sao: construcao civil e naval, cais

para embarcaciies, torneados, chapas,
instrumentos musicais, soalhos, carrocerias para
caminhOes (SOUZA et al, 2002). Pode ainda ser

utilizada em: cercas, implementor agricolas,

tacos para soalhos, calcamentos de ruas,
dormentes, vigamentos, esteios, mourties,
cavacos para cobrir casas e postes (LOUREIRO;
SILVA; ALENCAR, 1979).

2000).
E importante salientar que o crescimento
lento na fase de plantulas (fase muito apropriada

Os residuos de madeira provenientes de
serraria sao utilizados com sucesso na producao
de carvao, corn elevada densidade e alto potencial

aos predadores) explie essa especie a uma alta

energetico, como foi observado no estudo

mortalidade no inicio da vida; fato semelhante foi
detectado por Jennings et al (2001), na FLONA do

desenvolvido por Silva et al (2007), em fornos de

Tapajos. A especie tambem demonstrou

tecnica tradicional de carbonizacao.

alvenaria do tipo "rabo quente", utilizando a

crescimento lento em condicOes de floresta

Desde o final da decada de 1970,

aberta.

0 crescimento lento de individuos

juvenis da macaranduba foi relatado

segundo Calzavara (1978), a macaranduba ja
possufa mercado nacional fume e internacional
em expansao para paises como Estados Unidos da

anteriormente por Silva et al (1995) e Nepstad et

America, Franca, Espanha, entre outros,

al (1996).

principalmente para dormentes, estacas e obras
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hidraulicas. Atualmente, de acordo com dados da

Associacao das Industrias Exportadoras de
Madeiras do Estado do Para AIMEX (2005) e
Schulze et al (2005), a macaranduba esta entre as

principais especies florestais exportadas pelo
estado do Para, na forma de madeira serrada, corn
mercado seguro nos Estados Unidos da America,
Japao e varios paises europeus.

0 conhecimento da estrutura da

Os principais solos na regiao do
municipio de Paragominas sao: Latossolos
Amarelos; Argissolos Amarelos; Gleissolos
(RODRIGUES et al, 2003). Os solos apresentam
fertilidade muito baixa, condicionada pela baixa
reserva de nutrientes, alem da alta saturacao por
aluminio, sendo que os Latossolos Amarelos de
textura media e muito argilosa sao dominantes em

areas vizinhas a do presente estudo, e os
Argissolos sao encontrados em areas de relevo

populagao de magaranduba e a sua relacao corn a
diversidade e produtividade sao essenciais para o

plano e suavemente ondulado, assumindo
propriedades fisicas como profundidade e

planejamento de sistemas silviculturais
ecologicamente e socialmente viaveis

drenagem (MORALS CRUTA et a1,1999).

(CARVALHO, 1997). 0 presente trabalho analisa
a estrutura da populacao de macaranduba em uma

A area do projeto d banhada pelas bacias

dos rios Capim, Surubijd e Gurupi, (WATRIN;

area de floresta natural na Amazonia, visando
contribuir para o aumento do conhecimento

ROCHA, 1992). Segundo o Instituto Brasileiro de

cientffico da especie e das bases ecologicas

seguintes ambientes fitoecologicos sao

necessarias ao planejamento do manejo forestal
sustentavel.

encontrados na regiao de Paragominas: Floresta

Geografia e Estatistica - IBGE (1992), os

Ombrofila Densa de Terra Firme e Floresta
Ombrofila Densa Aluvial.

2 MATERIAL E METODOS
2.2 OBTENc AO DE DADOS

2.1 CARACTERISTICAS DA AREA DE
ESTUDO

0 estudo foi desenvolvido em uma area

A coleta de dados foi realizada na
Fazenda Rio Capim, em uma area de 84 ha de
mata primaria (Unidade de Trabalho re 16 UT

de floresta nativa da Fazenda Rio Capim,

16, da Unidade de Producao Anual if 06 UPA-

pertencente a Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda.,

06), parte integrante do projeto de manejo

no municipio de Paragominas, PA, distante de

forestal da Fazenda Rio Capim. Cerca de 80% da
area apresenta topografia acidentada, corn varias
grotas de aguas correntes e areas secas.

Belem cerca de 320 km. Segundo Watrin e Rocha

(1992), o municipio de Paragominas esta
localizado no nordeste do estado do Para, na
microrregiao homogenea Guajarina. Situa-se

Na area de 84 ha foi realizado um

entre as coordenadas geograficas de 3° 30' e 3° 45'

inventario a 100% de intensidade, medindo os

de latitude sul e 48° 45' e 48° 30' de longitude

individuos corn DAP (diametro a 1,30 m do solo)
igual ou superior a 45 cm. A area foi dividida em
20 faixas para facilitar a realizacao do inventario.
A largura de cada faixa foi de 50 m, entretanto, o
comprimento variou de 800m a 900m. Mediu-se o

oeste (Figura 1).

A regiao é caracterizada por possuir
elevados indices de precipitacao pluviometrica,
250 mm mensais e periodos de baixos indices,

chegando a alcancar ate dois meses sem

DAP e fez-se uma avaliacao visual do fuste da
arvore, considerando forma, defeitos, danos,

precipitacao (SUDAM, 1993).

inclinacao e potencial de aproveitamento.
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Figura 1- Localizacao geografica da Fazenda Rio Capim, Paragominas, (PA).

Fonte: Pinheiro (2004).

As arvores de macaranduba que

2.3 ANALISE DOS DADOS

Calculou-se a abundancia e

ocorreram na area foram distribuidas em oito
a

classes diametricas, corn intervalo de 10 cm entre

dominancia conforme Lamprecht (1990).

elas, conforme segue: classe 1 (DAP de 45,0 a

Considerando que ainda nao ha uma equagao de
volume defmida para a Fazenda Rio Capim, o
calculo do volume foi feito utilizando urn fator de
forma, que expressa a razao entre o volume real e

54,9 cm); classe 2 (DAP de 55,0 a 64,9 cm); classe
3 (DAP de 65,0 a 74,9 cm); classe 4 (DAP de 75,0

o volume do cilindro, visando a estimativa
corrigida do volume do tronco com base em

a 84,9 cm); classe 5 (DAP de 85,0 a 94,9 cm);
classe 6 (DAP de 95,0 a 104,9 cm); classe 7 (DAP
de 105,0 a 114,9 cm); e classe 8 (DAP de 115,0 a
124,9 cm).

mediceies de DAP e altura. No presente trabalho, o

fator de forma utilizado foi de 0,7, o qual pode
proporcionar erro de -10,96 ate +12,85%, em

A qualidade do fuste foi avaliada
considerando-se tits classes:

estimativas volumetricas (MOURA, 1994).
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classe 1 Fuste corn otimas caracteristicas para
ser aproveitado na indtistria (reto, bem formado e
sem defeito);

Costa et al. (1998) encontraram uma media de 1,6

arvore.hat, a partir de 45 cm de DAP e 2,4
arvores.ha-1 considerando individuos corn DAP >

25 cm; e em Curua-Una, onde Barros, Barros e
classe 2 - Fuste corn alguns defeitos, porem corn

Silva (2000) encontraram 2,2 arvores.ha-1.

pelo menos 4 m (uma tora), podendo ser
aproveitado na inch:Istria; e

Ern urn fragmento de floresta na regido
de Machadinho d'Oeste, em Rondonia, Vieira et

classe 3 - Fuste deformado, danificado, podre ou
com inclinacao maior que 45°, sem condicOes de
aproveitamento na inchistria (serraria).

al. (2002) encontraram 3 arvores.ha1,

3 RESULTADOS E DISCUSSAO
3.1 ABUNDANCIA

A macaranduba d uma das especies mais
abundantes na Unidade de Trabalho 16 (UT-16)
da Unidade de Producao Anual 06 (UPA 06), na
Fazenda Rio Capim. Ocupa o sexto lugar corn 57
arvores, correspondendo a 0,7 arvore.hari,
considerando individuos corn DAP > 45 cm, que d

o diametro minim° permitido por lei para ser
explorado. Essa abundancia aumenta para 1,2
arvore.hat (98 arvores ern 84 ha), quando sao
considerados individuos corn diametro a partir de
20 cm, conforme foi constatado por Pinheiro et al.
(2007) em estudo realizado na mesma area. Ern

uma area do Igarape do Mondrongo, em
Oriximina, Para, considerando tambem arvores a
partir de 20 cm, Almeida et al. (2001)
encontraram 0,6 arvore.ha-1.

Mesmo sendo considerada abundante na
Fazenda Rio Capim, a macaranduba apresentou
populacOes ainda maiores em outras regi6es da

Amazonia como, por exemplo, na area
experimental do km 67 na Floresta Nacional do
Tapajos, onde Carvalho (1981) encontrou 1,2

arvore.hari, a partir de 45 cm de DAP e 2,9
arvores.ha-1 a partir de 15 cm de DAP; no Campo
Experimental da Embrapa Amazonia Oriental na

considerando DAP > 10 cm. Porem, a especie nao

é tao abundante em outros locais da Amazonia

como, por exemplo, nas areas estudadas por
Higuchi et al. (1998), Pinto et al. (2003) e Jardim e

Silva (2003) na Estagdo Experimental de
Silvicultura Tropical do INPA, a menos de 100 km

de Manaus, onde a especie nao esteve entre as

mais importantes, mesmo considerando
individuos com DAP > 5 cm (PINTO et al., 2003).
Da mesma forma, a especie nao foi encontrada em

urn inventario realizado a 100% de intensidade,
considerando DAP > 35 cm, na localidade de Sftio

Novo, em Itupirang a, Para (FERREIRA;
AMARAL NETO, 2001).

3.2 DOMINANCIA

A dominancia da especie em area basal
nos 84 ha, foi de 0,32m2.hari, considerando os

dados do inventario realizado a 100 % de
intensidade 0 que difere bastante da area basal de
0,90 m2.ha-lencontrada por Barros, Barros e Silva
(2000), em 100 ha na floresta natural de Curd.Una, considerando arvores a partir de 45 cm de

DAP. No Moju, Costa et a (1998) encontraram

uma area basal de 0,64 m2.ha' para a
macaranduba, a partir de 45 cm de DAP, e 0,72
m2.ha-la partir de 25 cm de DAP.

Na Floresta Nacional do Tapaj 6s,

Carvalho (1992) registrou

1,5 m2.ha-1,
considerando individuos corn DAP > 5 cm.

rodovia PA-150, mtmicipio de Moju-PA, onde
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3.3 VOLUME

0 volume da esp6cie na area é de 2,72
m3.ha'. Valores semelhantes foram encontrados
nas areas do Igarape do Mondrongo (2,82 m3.ha')
e do Lago Acapu (2,5 m3.hat), em Oriximina, PA,

No Moju, Costa et al. (1998)
encontraram 8,71 m3.ha', para DAP > 45 cm e
9,72 m3.ha' para arvores corn DAP > 25 cm.
Carvalho (1992) encontrou urn volume
excepcional de 20,50 m3.ha', para arvores corn
DAP > 20 cm na Floresta Nacional do Tapajos.

porem, para arvores corn DAP > 20 cm
(ALMEIDA et al, 2001). Diferentemente deste

3.4 DISTRIBUIcA0 DIAMETRICA

estudo, na Floresta Nacional do Tapajos, o
volume foi de 7,59 m3.ha' para individuos com
DAP > 15 cm (CARVALHO, 1981) e em Curti&

A distribuicao em classes de diametro
dos individuos da especie, com DAP > 45 cm é

Una, 13,62 m3.ha-1, avaliando apenas arvores corn

apresentada na Figura 2.

DAP > 45 cm (BARROS; BARROS; SILVA,
2000).

I

45-54.9
1

55-64.9
2

65-74.9

75-84.9

85-94.9

4

5

3

95-104.9
6

105-114.9
7

115-124.9
8

Classes diametricas (cm)

Figura 2 Distribuicao diamarica de Manilkara huberi Standley em 84 ha de floresta natural na Fazenda
Rio Capim, Paragominas, PA.
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A classe 3 (DAP 65,0-74,9 cm)

Avaliando os resultados desses estudos e

apresentou maior ndmero de arvores, seguida
pelas classes 2 (DAP 55,0-64,9 cm) e 4 (DAP

comparando corn os resultados da presente

75,0-84,9 cm). Todavia, pode-se observar que da
classe 1 ate a classe 4 esta a maior concentracao de
individuos. Porem, a especie é representada em
todas as classes, a partir de 45 cm. Em 35 ha na
Floresta Nacional do Tapajos, Carvalho (1981)
observou comportamento semelhante em relacao

a distribuicao diametrica, nas classes de DAP
45,0-54,9 cm, 55,0-64,9 cm e 75,0-84,9 cm.
Entretanto, na classe DAP 65,0-74,9 cm, que no

presente estudo ocorre o maior numero de
arvores, na Floresta Nacional do Tapajos esse
ndmero foi reduzido a metade da classe anterior.

Comparando a distribuicao diametrica

da area do presente estudo (Figura 2) com a
distribuicao da area estudada por Carvalho (1981)
na Floresta Nacional do Tapajos, percebe-se que

ha algumas semelhancas como, por exemplo,
maior concentracao de individuos nas quatro

pesquisa, considerando o estoque da especie nas
classes diametricas, principalmente na populacao

jovem, pode-se assegurar que a especie é bem
representativa na area de estudo.

3.5 QUALIDADE DE FUSTE

Na Figura 3, pode-se observar que 89%

das arvores de macaranduba tern o fuste com
excelentes caracteristicas para ser aproveitado na

indtistria de serrados, ou seja, sao arvores com
fustes retos, bem formados e sem defeitos. Ha

ainda 9% das arvores corn fustes que
apresentaram alguns defeitos, porem, corn pelo
menos, uma tora corn 4 m de comprimento, que
pode ser aproveitada na serraria. Apenas 2% das

arvores nao apresentaram condicoes de
aproveitamento na serraria, por possufrem o fuste
deformado, danificado, podre ou corn inclinacao

corn mais de 45°. Na regiao de Camaipi, no

primeiras classes diametricas (DAP de 45 cm a 84

municipio de Mazagao no estado do Amapa, Lima

cm), portanto, menor concentracao nas classes
seguintes, e o diametro maxim° encontrado nas

e Gazel Filho (2000) tambem encontraram um
alto percentual (85%) de individuos corn otimas

duas areas esta entre 114 cm e 125 cm.

caracteristicas para a inddstria de serrados.
Entretanto, o percentual de arvores sem condicOes

No estudo realizado por Pinheiro et al.

(2007) na area do presente trabalho, foram
registrados 41 individuos de macaranduba com
DAP de 20 cm a 45 cm, constituindo 42% da
populacao da especie. No estudo de Carvalho

(1981), na Floresta Nacional do Tapajos, a
porcentagem de indivicluos corn DAP de 15 a 45

cm foi de 41%. Segundo Carvalho (1992), em

uma area nao-explorada na mesma Flona,
Manilkara huberi ocorreu em 6° lugar em

de aproveitamento para fins nobres foi de 8%,
portanto, bem superior aos 2% encontrados no
presente estudo.

Considerando a abundancia absoluta de
57 arvores registradas no presente trabalho, os 2%

que nao podem ser aproveitados para serrados
correspondem a apenas uma arvore, e os 9% que
tern parte aproveitavel correspondem a 5 arvores.

importancia ecologica, em um universo de 257

Contudo, a populacao local de macaranduba é
altamente valiosa, considerando as dimensoes e

especies arbor-us, porem apresentou urn

forma dos fustes aliados a sua importancia

incremento diametric° muito baixo, apenas 0,21
cm.ha', em urn periodo de sete anos.

economica.
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Figura 3 - Qualidade de fustes de arvores de Manilkara huberi Stand ley em 84 ha de floresta natural
localizada na Fazenda Rio Capim, Paragominas, PA.

4 CONCLUSAO
Na area estudada na Fazenda Rio Capim,

a Manilkara huberi ocorre em abundancia, corn
estoque bem distribuido nas classes de tamanho,
como normalmente se observa na maioria das
florestas de terra firme da Amazonia. Portanto,

mesmo sendo considerada uma especie de
crescimento lento, a sua producao, reproducao e
sustentabilidade ecologica sao representativas na
area de estudo.
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