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d  Resumo

d

f# o presente estudo foi conduzido numa área de floresta de terra-firme na
^  Amazônia central brasileira. A biomassa total acima do solo foi quantificada em

^  50 parcelas permanentes de 1 ha distribuídas em floresta contínua e em
fragmentos florestais de 1,10 e 100 ha e em diferentes distâncias da borda. Ele
teve três objetivos principais: i) fornecer uma estimativa da biomassa total acima
do solo para florestas de terra-firme na Amazônia central; ii) avaliar as mudanças
da estrutura florestal após 10-19 anos de isolamento de fragmentos florestais no

^  tocante a tamanho de fragmento e distância da borda; e iii) avaliar a dinâmica da
biomassa e quantificar a perda da biomassa em fragmentos florestais com a
concomitante emissão de carbono após 10-19 anos de isolamento. A partir dos

resultados obtidos, as principais conclusões deste estudo são: i) a biomassa total

acima do solo mostrou-se ser relativamente alta na floresta de terra-firme na
Amazônia central; ii) os fragmentos de floresta de terra-firme sofreram

( V

significativas mudanças em estrutura após 10-19 de fragmentação e estas
mudanças estão principalmente associadas aos efeitos de borda, iii) a
fragmentação florestal causa mudanças significativas na dinâmica da biomassa,

A  ocasionado principalmente pelas elevadas taxas de mortalidade e o paralelo
aumento na produção de liteira lenhosa grossa e o incremento de biomassa viva

a partir do crescimento e recrutamento de árvores na classe ̂  10 cm de DAP, iv)
as mudanças na dinâmica da biomassa resultam no aumento da taxa de ciclo do
carbono, já que a biomassa está sendo transferida das espécies de vida longa para
as espécies pioneiras e secundárias de vida curta e o paralelo aumento na taxa de
decomposição.

O
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Abstract
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è
(^ This study was conducted in an area of lowland tropical rain forest in the central

Amazon. Total aboveground biomass was quantified in 50,1-ha permanent plots

distributed in continuous forest and in 1-, 10- and 100-ha forest fragments at
(4

different distances from the edge. The three main objectives of this research were

to: i) provide an accurate estimate of the total aboveground biomass of lowland

forests in the central Amazon; ii) evaluate the changes of forest structure after 10-

19 years of isolation of forest fragments with reference to fragment size and

distance to the edge; and iii) evaluate the biomass dynamics by quantifying the

biomass loss in forest fragments with the concomitant carbon emission after 10-

19 years of isolation. The main conclusions of this study were: i) total

^  aboveground biomass in the study area showed to be relatively high in the

lowland forest of the central Amazon; ii) the lowland forest fragments had

significant forest structure changes after 10-19 of isolation and these changes are

mainly associated with edge effects; iii) forest fragmentation causes significant

^  changes in the biomass dynamics, as a result of high mortality rates, increase of

coarse wood production and biomass from the growth and recruitment of trees

y  into > 10 cm DBH class; and iv) changes in the biomass dynamics result in an

increase in the rate of carbon cycling, since the biomass is being transferred from

the old-growth species into the short-live pioneer and secondary species.
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1. Introdução Geral

Os seres humanos, como outros organismos vivos, sempre influenciaram ed

(È

mudaram o meio ambiente. No entanto, desde o início da Revolução Industrial, na
0

0

0

metade do século 18, é que o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente

vem se extendendo à luna escala global. As atividades hxrmanas, em particular aquelas

envolvendo a combustão de combustíveis fósseis devido à crescente demanda

industrial e a queima da biomassa florestal em função das mudanças de uso da terra,

0  vem intensificando a produção dos chamados gases do efeito estufa já encontrados

naturalmente na atmosfera. O dióxido de carbono (CO2) é apontado como o principal

gás do efeito estufa de origem antropogênica, já que sua concentração na atmosfera0

O

^  amnentou cerca de 30% desde a partir do ano de 1850.0 aumento na concentração de

CO2 e de outros gases, tais como o metano (CH4), óxido nitroso (N2O) e ozônio (O3),

aumenta a absorção de radiações infravermelhas o que resulta, em última análise, na

intensificação do chamado efeito estufa e isto, por sua vez, imphca em mundanças

climáticas globais. Estima-se que a temperatura da terra aumentou cerca de 0,6 ± 0,2^ C

desde 1861, as camadas de gelo nas regiões polares tiveram uma redução significativa

e, paralelamente, o nível dos oceanos aimientou aproximadamente 0,1 metro ao longo

do século 20 (IPCC, 2001).

Diante disso, muitas pesquisas interdisciplinares inéditas vêm sendo realizadas

em face da crescente preocupação com as mudanças climáticas globais. Estas pesquisas

estão sendo feitas com o principal objetivo de gerar conhecimentos sobre como as

atividades humanas podem influenciar o chma da terra e as conseqüências destas
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mudanças sobre os ecossistemas naturais. Além disso, dado o acordo estabelecido pelo

d

d
Protocolo de Kyoto para a redução de gases do efeito estufa nas próximas décadas,

medidas mitigadoras que resultem na diminuição de emissão de gases do efeito estufa

vêm também sendo investigadas.

As florestas tropicais são atualmente reconhecidas como um importante

^  componente para o ciclo global do carbono, em função da capacidade de armazenar,

^  absorver e emitir carbono para a atmosfera. Esta tese discerne os efeitos das mudanças

(3 de uso da terra em regiões tropicais que, conjimtamente com as emissões de carbono a

partir da queima de combustíveis fósseis, vêm representando um papel significativo

n

n

^  conseqüências das altas taxas de desmatamento que vêm ocorrendo nesta região, pode
O

O

r;

para o aumento da concentração de carbono atmosférico. Ela especificamente avalia

como a fragmentação das florestas de terra-firme na Amazônia, uma das

influenciar nas mudanças do ciclo do carbono.

Fluxo de carbono a partir das mudanças de uso da terra

Fluxo de carbono a partir do desmatamento

As mudanças de uso e manejo da terra afetam a quantidade de carbono

presente na biomassa de plantas e nos solos. Estas mudanças advêm a partir de várias

atividades hiunanas tais como desmatamento, agricultura, pecuária, reflorestamento

como também através do processo de urbanização. As mudanças de uso da terra

obedecem à pressões sócio-econômicas com o objetivo de fornecer alimento,

combustível e produtos madeireiros (IPCC, 2001). Estima-se atualmente que cerca de

V4 das emissões anuais de carbono para a atmosfera provém das mudanças de uso da
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terra (Houghton, 1999; Feamside, 2000a). Sem dúvida, a principal causa que resulta na

emissão exarcebada de carbono para a atmosfera é a conversão da floresta para uso

agrícola. Atualmente, os desmatamentos são responsáveis por aproximadamente 90%

das emissões de carbono devido às mudanças dos padrões de uso da terra (Houghton,

1999).

Em função da grande quantidade de cabono que armazenam tanto na vegetação

quanto nos solos e das altas taxas de desmatamento, os ecossistemas florestais nas

regiões tropicais são atualmente considerados os principais emissores de carbono

^  atmosférico (Houghton, 1999; Feamside, 2000a,b). A emissão imediata de carbono pós-

n

\  /

desmatamentos dá-se através da queimas sucessivas da biomassa florestal, práticas

^  comuns na conversão da cobertura florestal para outros sistemas de uso da terra em
O

regiões tropicais (Feamside, 1993a). Alguns estudos têm quantificado o potencial de
O
^  emissão de carbono a partir da queima da biomassa (p. ex., Barbosa & Feamside, 1996;

Feamside et ai, 1993,1999, 2001; Graça et ai, 1999; Kaufman et ai, 1995) e mostraram

que cerca de 28-56% do carbono é emitido para a atmosfera após a queima (Feamside

et ai, 2001). No entanto, a decomposição do material residual nos anos subseqüentes

tanto acima e abaixo do solo é apontada como o principal processo na emissão de

carbono pós-desmatamentos (Feamside, 2000a,b; Houghton et ai, 2000). O processo

inverso, ou seja, absorção de carbono a partir das mudanças de uso da terra se dá

através do abandono de áreas agrícolas e o subseqüente estabelecimento de vegetação

secundária. A quantidade de carbono absorvido pela vegetação secimdária depende
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da idade e a intensidade de uso da terra antes do abandono (Uhl et ai, 1988; Feamside

& Guimarães, 1996).

^  Estimativas do fluxo liquido de carbono (a diferença entre carbono emitido e o
Cf

carbono absorvido) no período de 1981-1990 indicam que a conversão da cobertura

florestal nas regiões tropicais emitiu cerca de de 2,0 Pg C/ano (Houghton, 1999) a 2,4

^  Pg C/ano (Feamside, 2000a), o que implica em cerca de 25% da emissão total de

carbono de origem antropogênica. A diferença entre ambas estimativas é resultado de

incertezas associadas à quantidade e distribuição espacial na biomassa florestal

(Houghton et ai, 2001), estimativas discrepantes nas taxas anuais de desmatamentos

n

O

,  ■>

D

(Houghton et al, 2000) e diferenças metodológicas entre ambos estudos ao

incorporarem diferentes parâmetros nos cálculos de fontes emissoras e absorvedoras

O  de carbono (Houghton et al, 2000). Por exemplo, para estimar o fluxo de carbono na
r)

Amazônia brasileira para o período de 1989 a 1998, Houghton et al (2000) utilizaram

duas estimativas de taxas de desmatamentos e três estimativas de biomassa. Os

autores atribuíram à quantidade de biomassa e à taxa de desmatamento 60% e 25% das

incertezas na estimativa do fluxo de carbono na Amazônia, respectivamente.

A bacia amazônica contém a maior área de floresta tropical do planeta,

abrangendo atualmente cerca de 40% da área total de floresta tropical (Whitmore,

1997). Por outro lado, a bacia amazônica apresenta a maior taxa absoluta de

desmatamento do mundo. Estimativas recentes indicam que uma média de 2 milhões

de hectare por ano foram desmatados somente na Amazônia brasileira no período de

1995 a 2000 (Laurance et al, 2002b). As estimativas de desmatamento não incluem



">$ florestas degradadas por extração medeireira e fogo. Os cálculos de fluxo líquido de

carbono na Amazônia mostram que foi emitido cerca de 0,18 Pg C ano-^ (Houghton et

ai, 2000) a 0,26 Pg C ano-^ (Feamside, 1997a) e poderiam ter sido maiores se

considerassem as áreas de floresta degradas por tais atividades.

Evidências indicam, no entanto, que as florestas tropicais intactas na Amazônia

estão absorvendo carbono atmosférico, possivelmente em resposta à alta concentração

^  de carbono na atmosfera e deposição de nitrogênio, o que faz com que haja um

aumento na produção primária liquida (NPP) (Grace et al, 1995; Maüii et ai, 1998,

PhiUips et al, 1998; Tian et ai, 1998; Bousquet et ai, 2000), embora possa haver

/>

/N

variações temporais na capacidade de absorver e emitir carbono em função de

mudanças climáticas, tal como o evento do El Nifio (Tian et al, 1998). Isto implica que

enquanto os ecossistemas tropicais têm se mostrado neutros no tocante à emissão de

carbono, já que a absorção vem compensando as emissões devido às mudanças de uso

da terra, nos ecossistemas temperados a absorção vem sobrepujando as emissões

(Schimel et ai, 2001).

Efeito da fragmentação florestal na emissão de carbono.

Os desmatamentos nas regiões tropicais resultam, inevitavelmente, na perda e

fragmentação das florestas, processos considerados as maiores ameaças à

biodiversidade do planeta (Wücox &: Murphy, 1985; Myers, 1988). Paisagens

intensamente fragmentadas em várias regiões tropicais, como na Mata Atlântica

brasileira, Ásia e África, locais onde o processo de desmatamento e fragmentação

iniciou-se há séculos, fragmentos pequenos (< 5000 ha) representam cerca de 50% da
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f  área total de floresta que existe atualmente nestas regiões (Gascon et ai, 2000). Mesmo
3
f  na parte oriental da Amazônia brasileira, onde o processo de fragmentação florestal

^  iniciou-se em passado relativamente recente (a partir da década de 60), estima-se que a
f

3  área afetada por fragmentação e efeitos de borda é cerca de 150% maior do que as

<5 áreas desmaiadas (Skole & Tucker, 1993). Atualmente, cerca de 15% da Amazônia

^  brasileira foi desmaiada (INPE, 2000), sugerindo que pelo menos um terço da

^  Amazônia brasileira já está sendo afetada por fragmentação, desmatamentos e efeitos

de borda.

As conseqüências biológicas da fragmentação de florestas tropicais são

inúmeras. Vários estudos já produziram importantes conhecimentos de como a

fragmentação florestal pode influenciar as diferentes taxas de plantas e animais e

processos ecológicos, tais como polinização, dispersão e herboria no tocante à tamanho

e forma de fragmento, conectividade entre fragmentos e distância da borda. Estudos

recentes têm mostrado que a fragmentação florestal também altera a dinâmica florestal

com implicações diretas no ciclo do carbono. A mudança na dinâmica florestal é

resultado das altas taxas de mortalidade e danos de árvores e o paralelo aumento na

densidade de espécies arbóreas pioneiras e secundárias e de cipós (Williams-Linera,

1990; Ferreira & Laurance, 1997; Laurance et ai, 1998a,c; Laurance et ai, 2000). Uma das

conseqüências imediatas da fragmentação florestal é a exposição de fragmentos

florestais à áreas abertas anteriormente inexistentes, fazendo com que ocorram

mudanças microcÜmáticas abruptas em áreas próximas às bordas. Estas mudanças

estão relacionadas à diminuição da umidade, aumento na quantidade de luz e maior

7

/-s
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^  variação de temperatura (Kapos, 1989; Camargo & Kapos, 1995). Isto resulta no

'

^  amnento na mortalidade de árvores, já que as mudanças de luz, temperatura e

umidade excedem as tolerâncias fisiológicas das árvores (Laurance et ai, 2002a).

^  A elevada mortalidade de árvores implica numa diminuição significativa na
'4

biomassa viva em fragmentos florestais (Laurance et ai, 1997), já que em florestas

tropicais árvores com DAP > 10 cm perfazem aproximadamente 80% da biomassa total

^  acima do solo (Brown, 1996; Clark & Clark, 1995). Por sua vez, a elevada taxa de

mortalidade também resulta num aumento significativo na produção de Hteira lenhosa

e muna perda líquida de biomassa de árvores com DAP > 10 cm, devido que a perda

^  de biomassa de árvores grandes não é compensada pelo aumento da biomassa de

^  cipós e árvores de espécies arbóreas pioneiras e secundárias, as quais têm baixa

densidade de madeira e, portanto, acumulam menos carbono (Laurance et ai, 1997).

X

1

Conforme a biomassa das árvores decompõe-se, o carbono e outros gases são liberados

para a atmosfera. Portanto, estes resultados revelam que a fragmentação florestal pode

alterar substancialmente a taxa do ciclo do carbono por duas razões. Primeiro, em

florestas primárias, o carbono é armazenado por longo período em espécies arbóreas

que podem viver mais do que 1.000 anos (Chambers et ai, 1998). Em fragmentos

florestais, por outro lado, o tempo de permanência do carbono irá diminuir, já que as

espécies pioneiras e secundárias de vida curta irão com o tempo substituir as espécies

primárias e, além disso, haverá o paralelo aumento na produção de necromassa. Como

o tempo de permanência do carbono na Hteira lenhosa é muito menor do que em

árvores vivas (Chambers et ai, 2000) e em espécies pioneiras e secundárias que exibem



alto "tumover'' populacional (Condit et al, 1995), a emissão de carbono para a

atmosfera devido à fragmentação florestal será muito mais rápida do que em florestas

primárias.

Evidências sugerem, no entanto, que as mudanças na dinâmica florestal não é

meramente uma resposta às mudanças microclimáticas que ocorrem em fragmentos

florestais. Adicionalmente, práticas comuns de uso da terra na região, tais como fogo e

^  extração madeireira, podem interagir sinergisticamente com a fragmentação florestal

fazendo com que a magnitude dos efeitos de bordas atinjam grandes escalas espacias

(Gascon et al, 2000; Laurance & Wüliamson, 2001; Cochrane & Laurance, 2002). Por

%
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exemplo, Cochrane & Laurance (2002) mostraram que a presença de fogo foi detectada

^  até a uma distância de 2.400 m da borda em fragmentos de floresta na Amazônia

oriental. Isto ocorre porque os fragmentos florestais têm bordas com umidade

relativamente baixa (Kapos, 1989) e são freqüentemente degradados por extração

seletiva de madeira (Nepstad et al, 1999), o que resulta no acúmulo de liteira

(Gerwing, 2002). Estas são condições ideais para que o fogo, vindo de pastos e florestas

secimdárias próxünas, penetrem em direção ao interior de fragmentos florestais.

Devido ao fato de que a maioria das plantas na floresta tropical úmida não é adaptada

ao fogo (Uhl & Kauffman, 1990), a mortalidade de árvores é muito alta (Cochrane et al,

1999, Cochrane & Schulze, 1999; Gerwing, 2002). Nepstad et al (1999) estimou que a

quantidade anual de área de floresta na Amazônia degradadas por extração

madeireira e fogo (1 -1,5 milhões de hectare por ano) está próxima à quantidade de

área que é destamatada anualmente. Portanto, as emissões de carbono a partir das
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unidade de área. A interação entre desmatamento, ifragmentação, fogo e extração

madeireira é uma realidade em muitos locais da Amazônia.

Organização da tese

Esta tese é uma contribuição ao entendimento de como a fragmentação florestal,

uma das conseqüência dos desmatamentos, pode afetar a biomassa florestal e a

concomitante emissão de carbono para a atmosfera. Este é um tema relativamente

recente que não vem sendo considerado nos modelos que estimam as emissões de

carbono a partir das mudanças de uso da terra em regiões tropicais. Aliado isso, existe

ainda muitas incertezas sobre a quantidade e distribuição espacial da biomassa

florestal acima do solo ao longo da bacia Amazônia. Este é tópico de grande

importância, já que para estimar com precisão as emissões de carbono a partir dos

desmatamentos numa escala regional é necessário que se saiba o real estoque de

carbono contido na biomassa florestal. No capítulo 2 forneço uma estimativa rigorosa

da biomassa total acima do solo em floresta de terra-firme na Amazônia central. Neste

estudo, todos os componentes da biomassa acima do solo foram quantificados. Com

estas informações, pude desenvolver um fator de correção que pode ser usado na

maioria dos estudos nos quais apenas a biomassa de árvores grandes (> 10 cm de

D AP) são medidas, correlacionar os diferentes componentes da biomassa acima do

solo e sugerir o número mínimo de parcelas de 1 ha necessárias para se obter uma

estimativa precisa da biomassa total acima do solo. No capítulo 3, avalio as mudanças

na estrutura florestal após 10-19 anos de fragmentação florestal no tocante à tamanho



'"1

10

^  de fragmento e distância da borda. Para tal, utilizo estimativas de densidade e

biomassa de árvores (> 10 cm de DAP), arvoretas (1-10 cm de DAP) e necromassa.

^  Este estudo demonstrou que os efeitos de borda representam o principal mecanismo

^  que resultam em mudanças na estrutura florestal em paisagens recém fragmentadas
4

<5 na Amazônia. Finalmente, no capíttdo 4, avalio a dinâmica da biomassa florestal

baseado em dados de longo prazo sobre a mortalidade, recrutamento e o crescimento

^  de árvores com DAP > 10 cm e medidas de todos os outros componentes da biomassa

^  florestal acima do solo. Este estudo mostrou que a fragmentação florestal altera

substancialmente a dinâmica da biomassa acima do solo na Amazônia central.

resultando no aumento na taxa do ciclo de carbono em conseqüência do declínio da

^  biomassa de árvores primárias de vida longa em favor de espécies pioneiras de vida

curta e do aumento na produção de liteira lenhosa paralelamente à sua alta taxa de

decomposição.



11

2. Estimativa da Biomassa Total Acima do Solo em Floresta de

Terra-Firme na Amazônia Central

Resumo

A floresta amazônica tem um papel crucial no ciclo global do carbono, mas existe

^  ainda muitas incertezas sobre a quantidade e distribuição espacial do carbono

^  armazenado na sua biomassa. Este estudo quantificou a biomassa total acima do solo

(TAGB), baseado nas medidas dos componentes vivos e mortos em 20 parcelas de 1 ha

distribuídas numa ampla escala espacial (1.000 km^) de floresta de terra-fírme na

^  Amazônia central. Os valores da TAGB encontrados na área de estudo variaram de 305

^  a 432 Mg ha-^, com uma média de 397,7 ± 30,0 Mg ha-i (média ± desvio padrão). As
árvores com DAP > 10 cm compreenderam 81,9% da TAGB, seguida por LGC (Üteira

r

^  lenhosa grossa calda), LFC (liteira grossa fina caída) e árvores mortas em pé (8,5%),

árvores pequenas, arvoretas e plántulas (< 10 cm de DAP; 5,3%), cipós (2,1%), liteira

fina (1,5%) e palmeiras acaules (0,3%). Dentre as árvores com DAP > 10 cm, a maior

^  quantidade da biomassa estava concentrada na classe de tamanho de 20 a 50 cm de

^  DAP, compreendendo 46,7% da TAGB; as árvores com DAP > 60 cm perfizeram 13,4%
e a abundante classe de 10 a 20 cm de DAP compreendeu 12,2% da TAGB. Não houve

correlações significativas entre a biomassa de árvores com DAP > 10 cm com quaisquer

outros componentes da biomassa. A partir das medidas de todos os componente da

biomassa acima do solo, infere-se que a TAGB pode ser estimada aumentando a

biomassa de árvores com DAP > 10 cm por um fator igual a 22,2%, o que resulta num

bom ajuste entre a TAGB estimada a partir do fator de correção e a TAGB medida

neste estudo. Uma análise baseada na variância amostrai das 20 parcelas revelou que 3

a 4 parcelas de 1 ha estabelecidas aleatoriamente seriam suficientes para fornecer uma

boa estimativa da TAGB para uma escala espacial tal qual a deste estudo (os intervalos

de confiança de 95% sendo < 10% da média). Isto sugere que os esforços para

quantificar a biomassa na floresta de terra-firme na Amazônia devem ser mais

extensivos em vez de intensivos.
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1. Introdução

Embora a queima de combustíveis fósseis seja o principal fator que vem

^  contribuindo para o aumento na concentração de gases do efeito estufa na atmosfera, a

conversão da cobertura florestal para outros sistemas de uso da terra tem também tido

^  um papel significativo na emissão desses gases (Fearnside, 2000a; Houghton, 1991,

1995,1999). Dentre os ecossistemas florestais, as florestas tropicais, e em especial a

^  Amazônia Brasileira, têm sido reconhecidas como a principal emissora desses gases

^  em função das altas taxas de desmatamentos e da grande quantidade de carbono que

armazenam (Dixon et ai, 1994; Fearnside, 1997a, 2000a,b; Houghton, 1999). As mais

n

^  (Houghton, 1999; Fearnside, 2000a). De 1995 a 2000, a taxa de desmatamento na

recentes estimativas indicam que aproximadamente que V4 da emissão mimdial de

carbono é advinda da conversão da floresta para outros usos nas regiões tropicais

>

Amazônia Brasileira foi de aproximadamente 2 milhões de hectares por ano (INPE,

2000), não incluindo neste cálculo as extensas áreas de florestas degradadas por

extração madereira, incêndios e fragmentação florestal (Skole & Tucker, 1993;

Laurance, 1998; Cochrane et ai, 1999; Nepstad et ai, 1999).

Apesar do importante papel da Amazônia no ciclo global de carbono

(Fearnside, 1997a, 2000b; Houghton et ai, 2000,2001), informações sobre a quantidade

e a distribuição espacial da biomassa e estoque de carbono ainda são claramente

inadequados (S. Brown et ai, 1992; 1. F. Brown et ai, 1995; Houghton et ai, 2000). A

tentativa de estimar a biomassa para a toda a Amazônia foi tema de discussão (Brown

& Lugo, 1984,1985,1992; Fearnside, 1985,1986,1992), já que a limitação de dados.
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diferenças metodológicas entre estudos e medidas incompletas da biomassa fazem

com que não se tenha mna estimativa precisa (Houghton et al, 2001). Assim, as

estimativas atuais do estoque total de carbono na Amazônia brasileira variam

amplamente, de 29 a 93 Pg C, devido às incertezas na quantidade e distribuição

espacial da biomassa florestal na região (Houghton et al, 2001). Por exemplo,

Houghton et al (2000) concluíram que 60% da incerteza na estimativa do fluxo anual

^  de carbono a partir dos desmatamentos na Amazônia brasileira foi atribuída às

^  estimativas discordantes da biomassa florestal. Portanto, existe claramente uma

<5!^ necessidade para mais medidas de biomassa ao longo da bacia amazônica. Este tema é

acelerar ainda mais a degradação e a conversão da cobertura florestal para outros usos
O

'-^3 (Carvalho et al, 2001; Laurance et al, 2001a).

Em um estudo recente, Laurance et al (1999) avaliaram a relação entre as

características do solo e a biomassa de árvores vivas em 65 parcelas de 1 ha

distribuídas numa ampla escala espacial de floresta de terra-firme (1.000 km^) na

Amazônia central brasileira. As estimativas de biomassa neste estudo foram obtidas a

partir das medidas dos diâmetros das árvores com DAP (diâmetro medido à altura de

1,3 m do solo) > 10 cm e usando um fator para considerar a biomassa de árvores

pequenas (< 10 cm de DAP). Neste estudo, estou fornecendo uma estimativa completa

da biomassa total acima do solo para a mesma área de estudo, baseado em 20 parcelas

de 1 ha selecionadas aleatoriamente. Nestas parcelas, a biomassa de todos os

o

de grande importância na medida em que projetos de infraestrutura para a Amazônia

brasüeira estão delineados para ser implantados num futuro próximo, podendo
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componentes vivos e mortos (árvores grandes e pequenas, plântulas, palmeiras, cipós,

liteira lenhosa, árvores mortas em pé e raízes finas) foram quantificados. Assim, o

presente estudo é luna contribmção ao entendimento sobre a quantidade e distribuição

espacial da biomassa florestal ao longo da bacia amazônica. Ele teve quatro objetivos:

i) fornecer uma estimativa rigorosa da biomassa total acima do solo (TAGB) para estas

florestas; ii) correlacionar os diversos componentes da biomassa acima do solo; iii)

desenvolver um fator de correção mais adequado a fím de ser usado nos estudos nos

quais apenas as árvores grandes são medidas; e iv) determinar o número de parcelas

^  de lha necessárias para luna estimativa precisa da biomassa total acima do solo nestas

florestas.

^  2. Métodos

O
2.1 Área de estudo e Parcelas

A área de estudo, uma paisagem experimental fragmentada administrada pelo

Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF) e Instituto Nacional de

Pesquisas da Amazônia (INPA), está localizada na Amazônia central brasileira cerca

de 80 km ao norte de Manaus, AM (2° 30' S, 60° O) (Figura 1). A vegetação local é

denominada como floresta de terra-firme (não sazonalmente inimdada) e está a uma

elevação média de 100-150 m acima do nível do mar. A precipitação média anual é de

2.200 mm com uma pronunciada estação seca de julho a outubro. O dossel da floresta

está cerca de 30-37 m de altura, com algumas árvores emergentes podendo alcançar 55

metros. A riqueza de espécies arbóreas (> 10 cm de DAP) pode exceder 280 espécies

por hectare (Oliveira & Mori, 1999). Os solos na área de estudo são altamente
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^  intemperizados, argilosos, ácidos e muito pobre em nutrientes como P, Ca e K e com

relativamente baixa capacidade de retenção de água (Chauvel et ai, 1987; Laurance et

^  ai, 1999).

^  A área de estudo (Figura 1), que cobre uma área de aproximadamente 20 km no

sentido norte-sul por 50 km no sentido leste-oeste, está circundada por grandes

extensões de floresta contínua nos lados norte, leste e oeste. No início e meados dos

anos 80, fragmentos de floresta de 1,10 e 100 ha de tamanho foram isolados para

^  criação de pastos em três grandes fazendas (Bierregaard et ai, 1992; Lovejoy et ai,

^  1986). Os fragmentos foram inicialmente isolados a partir da derrubada e queima da

<95

'-n
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floresta circundante e atualmente estão localizados entre 70 a 650 m de distância da

floresta contínua mais próxima. Por causa da diminuição na produtividade dos pastos

^  ao longo dos anos, os proprietários foram gradualmente abandonando a atividade

pecuária e atualmente áreas de florestas secimdárias dominadas pelos genêros Cecropia

e Vismia vêm aumentando na área de estudo (Mesquita et ai, 1999).

Desde o início dos anos 80, um estudo de longo prazo sobre a mortalidade,

danos, crescimento, recrutamento e composição arbórea vem sendo conduzido em

florestas fragmentadas e contínuas na área de estudo. Cerca de 62.000 árvores com

DAP > 10 cm vem sendo monitoradas em intervalos regulares de 4 a 6 anos em 69

parcelas quadradas de 1 ha (Rankin de Merona et al, 1992; Laurance et ai, 1998a). Das

69 parcelas, 39 estão distribuídas em fragmentos florestais (4 fragmentos de 1 ha de

tamanho com 4 parcelas, 3 fragmentos de 10 ha de tamanho com 17 parcelas e dois

fragmentos de 100 ha com 18 parcelas) e as 30 parcelas restantes estão distribuídas em
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nove reservas localizadas no interior da floresta contínua. Estas reservas de interior

apresenta o mesmo arranjo espacial dos fragmentos florestais (reservas de 1,10 e 100

ha), mas estão estabelecidas na floresta contínua. As parcelas em florestas

fragmentadas estão estratificadas de modo que áreas de borda e interior estão ambas

amostradas.

2.2 Seleção das parcelas

<3^ Para obter as estimativas da biomassa total acima do solo, utilizei 20 parcelas de

^  1 ha das 69 parcelas permanentes existentes. As parcelas foras selecionadas usando

^  independentes; e iii) a pseudorepHcação (ou seja, ter muitas parcelas numa mesma

^  área) fosse minimizada. Todas as parcelas também estavam localizadas > 300 m da

amostragem aleatória estratificada a fím de assegurar que: i) elas cobrissem toda a

extensão de 1.000 km^ da área de estudo; ü) as amostras fossem estatisticamente

borda mais próxima com o objetivo de eliminar as possíveis influências dos efeitos de

^  borda sobre a biomassa e dinâmica da floresta (Laurance et ai, 1997,1998a; 1998b,

^  2000).

2.3 Estimativa da biomassa para cada componente

2.3.1 Árvores grandes (DAP > 10 cm) e Cipós (DAP >2 cm)

Dentro de cada parcela, o inventário das árvores grandes foi conduzido de 1997

a 1999. Embora as palmeiras com DAP > 10 cm são raras na área de estudo (< 1% do

total de indivíduos), elas foram também incluídas na amostra. Os diâmetros das

árvores foram medidos usando fita de DAP à altura de 1,3 m do solo ou acima das

sapopemas quando necessário. Os diâmetros medidos foram convertidos às
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^  estimativas de biomassa seca acima do solo usando o modelo alométrico desenvolvido

por Chambers et ai (20001b) (Tabela 1). As 315 árvores utilizadas para desenvolver

^  este modelo tiveram seus DAPs variando de 5 a 120 cm e foram extraídas em lun local

^  próximo à esta área de estudo (cerca de 20 km ao sul). Este modelo é um refinamento

^  do modelo desenvolvido por Santos (1996), o qual superestimava a biomassa das

árvores grandes (> 60 cm de DAP) e subestimava a biomassa das árvores pequenas (5-

^  20 cm de DAP) (Chambers et ai, 2001b).

^  A biomassa seca de cipós (DAP > 2 cm) acima do solo foi estimada com as

^  medidas do DAP de todos os indivíduos amostrados nas 20 parcelas de 1997 a 1999.

Para tal, utilizei o modelo alométrico de Putz (1983) desenvolvido na Amazônia

venezuelana (Tabela 1).

2.3.2 Árvores pequenas, palmeiras e cipós pequenos

Os dados para as árvores pequenas (incluindo arvoretas e plântulas), palmeiras

e pequenos cipós foram obtidos de 1999 a 2000 em sub-amostras dentro de cada

parcela.

Os diâmetros das árvores e palmeiras pequenas com DAP variando de 5 a 9,9

cm foram medidos em 13 quadrados de 20 X 20 m (400 m^) do total de 25 quadrados

pré-estabelecidos dentro cada parcela (25 qudrados x 400 m2 = 1 ha). Os 13 quadrados

foram igualmente distribuídos ao longo de cada paracela, de modo que a cada parcela

foi assegurada uma cobertura uniforme (Figura 2). Os diâmetros foram convertidos às

estimativas de biomassa seca acima do solo ulizando os modelos alométricos

desenvolvidos por Chambers et aí. (2001b) para espécies primárias, Nelson et ai (1999)
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^  para espécies secundárias e Hughes (1997) para palmeiras (Tabela 1). Os modelos para

^  a estimativa de biomassa de espécies pioneiras de Nelson et ai (1999) foram

desenvolvidos numa área próxima à area deste estudo, enquanto o modelo de Hughes

(1997) foi desenvolvido para espécies de palmeiras de uma floresta tropical no México.

Os diâmetros das arvoretas com DAP variando de 1 a 4,9 cm, palmeiras acaules

(principalmente Astrocaryum spp. e Attalea spp.) e cipós pequenos com DAP variando

de 1 a 2 cm foram medidos dentro de 13 sub-quadrados de 5 X 5 m dentro de cada

parcela. Cada sub-quadrado estava alocado no canto sudoeste dos quadrados de 20 X

^  20m (Figura 2). As estimativas da biomassa seca acima do solo foram obtidas utlizando

os modelos alométricos de Nelson et ai (1999) para especies pioneiras e Putz (1983)

'  para cipós. Para a estimativa da biomassa das arvoretas de espécies primárias, 40

indivíduos foram selecionados aleatoriamente em 6 diferentes locais na área de estudo.

Para cada indivíduo, foram feitas medidas de DAP e o tronco, galhos e folhas foram

pesadas separadamente em campo. Posteriormente, para cada indivíduo, amostras de

fuste, galhos e folhas foram secadas e pesadas para se obter a razão peso seco/peso

úmido. Isto permitiu-me obter o peso seco de cada indivíduo. O peso seco e o DAP de

cada indivíduo foi usado para ajustar um modelo alométrico (R2=96,2%, Tabela 1) que,

por sua vez, foi usado para estimar a biomassa seca acima do solo das arvoretas. Para

a estimativa da biomassa das abimdantes palmeiras acaules, as folhas de cada

indivíduo foram inciahnente divididas em três classes de tamanho de comprimento (0-

2,2-4 e > 4 m). O número de folhas para cada classse de tamanho foi contado em cada

sub-quadrado. A biomassa seca acima do solo para cada classe de tamanho foi obtida
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multiplicando o peso seco médio de uma foUia pelo número de folhas contados em

cada sub-quadrado. O peso seco médio por foUia foi obtido a partir de uma

->

amostragem aleatória de 10 folhas para cada classe de tamanho que foram secadas e

^  pesadas.

Tabela 1 - Fórmulas alométricas utilizadas para estimar a biomassa seca acima do solo

^  (kg ha-^) baseado no diâmetro à altura do peito (DAP) ou área basal (AB).

Grupo de Planta Fórmula

Arvores grandes (> 5 cm de DAP)^ exp{-0,370 + 0,333*[ln(DAP)] +0,933*[ln(DAP)]2 -

-0,122*[ln(DAP)]3}

Arvoretas (1-4,9 cm de DAP)'' exp[-l,7689 + 2,3770*ln(DAP)]

Arvores seomdárias (1-10 cm de DAP)«^ exp[-l,9968 + 2,4128*ln(DAP)]

Espécies de Cecropia (1-10 cm de DAP)<^ exp[-2,5118 + 2,4257*ln(DAP)]

Palmeiras (1-10 cm de DAP)'^ {exp[5,7236 + 0,9285*ln(DAP)]*l,05001} / 10^

Cipós*^ basel0[0,12 + 0,91*logio(AB)]

^Chamberseífl/. (2001b) t» Este estudo Nelson et a/. (1999) 'i Hughes (1997) Putz (1983).

A estimativa da biomassa de plântulas (> 50 cm de altura e DA? < 1 cm) foi

obtida a partir de 13 amostras de 2 X 2 m por parcela. As amostras foram alocadas no

canto sudoeste de cada sub-quadrado de 5 X 5 m descrito acüna (Figma 2). O número

de plântulas contadas dentro de cada amostra foi multiplicado pelo peso seco médio

de uma plântula, o qual foi obtido por uma amostragem aleatória de 60 plântulas

secadas e pesadas.
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Figura 2 - Descrição esquemática da amostragem de cada componente da biomassa

dentro das parcelas de 1 ha.
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^  2.3.3 Necromassa: Liteira lenhosa caída, Árvores Mortas em Pé e Liteira Fina

A liteira lenhosa caída, que compreende todo o material lenhoso em

decomposição sobre o solo (troncos e galhos), foi quantificada em 1999-2000 usando o

^  método do plano de intersecção ("planar-intersect method'', Van Wagner, 1968;

^  Brown, 1974). Dentro de cada quadrado de 20 X 20 m, foram estabelecidos dois planos

^  de intersecção de 15 m de comprimento perpendiculares entre si (total de 26 por

^  parcela) (Figura 2). As partículas com diâmetro entre 2,5 a 9,9 cm (LFC-liteira lenhosa

^  fina caída) foram amostradas nos primeiros cinco metros de cada plano, enquanto que

^  as partículas com diâmetro >10 cm (LGC-Hteira lenhosa grossa caída) foram

amostradas em todo o comprimento do plano. Todas as partículas tiveram seus

diâmetros medidos no ponto em que elas interseptavam o plano. A LGC foi

inicialmente separada no campo em material em estágio inicial de decomposição e

material em estágio avançado de decomposição, usando como critério o estado de

decomposição do albumo e do cerne (Kauffman, 1994,1995; Ciunmings 1998; Delaney

et ai, 1998; Graça et ai, 1999). A biomassa seca para LGC e LFC foi estimada

separadamente através das fórmulas fornecidas por Brown (1974), usando como

densidade básica da madeira o valor de 0,69 g cm-^ para LGC em estágio inicial de

decomposição (densidade média da madeira para a floresta amazônica; Feamside,

1997b), 0,34 g cm-^ para LGC em estágio avançado de decomposição (Cummings, 1998)

e 0,41 g cm-^ para LFC (Cummings, 1998).

Todas as parcelas foram sistematicamente inventariadas a fim de identificar as

árvores que morreram e permaneceram em pé. A biomassa seca foi estimada usando o
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@  modelo de Chambers et ai. (2001b), com uma redução de 10% dos valores para

^  compensar as perdas de folhas e galhos (Delaney et ai, 1998). Para as árvores mortas

que tiveram seus troncos quebrados, uma função de forma foi usada a fim de estimar o
%

volume (Volume = basal area X altura estimada X 0,78 (fator de correção); Graça et ai,

^  1999), o qual foi multiplicado pela densidade média da madeira (0,69 g cm-^) para se

^  obter a estimativa da biomassa.

^  Em cada quadrado de 20 X 20 m, duas amostras de 50 X 50 cm (26 amostras por
parcela) de Hteira fina foram removidas para determinar a sua biomassa (folhas,

frutos, sementes, galhos finos). Estas amostras foram alocadas no ponto intermediário

dos lados sul e oeste de cada quadrado de 20 X 20 m. Cada amostra também incluiu as

raízes fínas vivas acima do solo. O material foi coletado durante a estação chuvosa de

2001 (janeiro-março) e pesados inicialmente no campo. Uma porção de cada amostra

(cerca de 20%) foi secada para se obter a razão de peso seco a peso úmido. Esta razão

foi usada para estimar a biomassa seca de cada amostra.
'  t

f-

2.4 Tamanho Amostrai Necessário

O número necessário de parcelas de 1 ha para estimar adequadamente a

biomassa total acima do solo para a escala espacial deste estudo foi calculado como

função do intervalo de confiança e do erro tolerável. Para tal, utilizei a seguinte

fórmula dada por Ott & Mendenhall (1990): N = (z^ s-)/E-, onde z depende do

intervalo de confiança desejado para a estimativa da média (z = 1,645 para 90% de

intervalos de confiança, 1,96 para 95% de intervalos de confiança, e assún por diante),

é a variância amostrai e £ é o erro tolerável em Mg ha-^. O número de parcelas



necessárias foi calculado como função do erro tolerável dentro de intervalos de

confiança de 95%.

3. Resultados

3.1 Biomassa total

A biomassa total acima do solo (TAGB) nas 20 parcelas variou de 305 a 432

Mg ha-^ com uma média de 397,7 ± 30,0 Mg ha-^ (média ± desvio padrão) (Tabela 2). A

maioria das parcelas (17) tiveram valores variando de 380 a 430 Mg ha-^, com três

parcelas tendo relativamente baixos valores (305 a 364 Mg ha-^) (Figura 3).

y  4^
(O
a.

<l> a
73 3 -

300-315 315-330 330-345 345-360 360-375 375-390 390-405 405^20 420-435 !
i

Biomassa (Mg ha'^) j

Figura 3 - Distribuição de freqüência da biomassa total acima do solo (TAGB) para 20

parcelas de 1 ha na floresta de terra-firme na Amazônia central.
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Tabela 2 - Estimativa da biomassa seca acima do solo para cada componente nas 20

parcelas de 1 ha na floresta de terra-fírma da Amazônia central. As estimativas de

biomassa (Mg ha-^) são mostradas para as árvores grandes (>10 cm de DAP), árvores

pequenas (incluindo arvoretas e plântulas; <10 cm de D AP), cipós (> 1 cm de D AP),

palmeiras acaules, LGC (troncos e galhos >10 cm de diâmetro em processo de

decomposição sobre o solo), LFC (troncos e galhos entre 2,5 a 10 cm de diâmetro em

processo de decomposição sobre o solo), árvores mortas em pé e hteira fína (folhas,

frutos, sementes, flores e raízes finas).

Parcela

Árvores

Grandes

(>10 cm DA?)

Arvores

Pequenas
(<10 cm DAP)

Palmeiras

Acaules Cipós LGC LFC

Árv. Mortas Liteira
em Pé Fina Total

1101 346,23 18,50 1,90 9,33 23,29 3,35 9,27 7,9 419,77

1102 255,28 24,02 1,48 6,10 28,74 2,74 12,57 7,72 338,64

1103 299,9 25,25 1,11 9,43 13,67 2,30 4,30 7,63 363,58

1113

1201.1

359,6

307,72

21,85

20,57

2,23

1,14

4,63

7,72

30,14

29,18

2,91

1,59

1,60

4,22

6,73

10,22

429,69

382,35

1201.2 335,72 25,28 1,02 9,41 18,79 2,72 6,80 6,06 405,80
y

n
1201.3 238,11 18,52 1,20 10,90 23,5 1,53 3,16 8,05 304,98

1301.1 327,2 19,67 1,37 6,69 33,06 4,47 1,95 7,20 401,60

1 1301.5 340,74 18,44 2,25 6,41 35,81 3,05 2,19 5,82 414,71

1301.7 329,58 25,47 1,39 8,05 36,15 3,47 6,09 7,16 417,34

<

1301.9 323,29 19,95 1,24 6,48 34,12 3,43 4,55 6,65 399,69

1501.1 348,29 18,78 1,81 7,94 14,13 3,19 8,58 7,07 409,78

1501.2 349,92 18,08

o
o

9,28 21,05 4,1 8,31 9,87 421,61
1

,r^ 1501.3 334,37 19,45 0,85 9,04 25,53 3,26 8,18 8,73 409,41

2303.5 352,61 22,80 1,49 5,87 25,65 2,72 13,4 7,18 431,72

2303.6 352,36 22,32 1,12 5,75 11,91 3,00 7,33 8,93 412,74

<' -

3402.1 338,88 19,42 1,46 9,58 18,76 4,00 2,26 6,69 401,03

3402.3 317,11 21,42 0,32 9,07 31,3 3,05 10,81 5,93 399,01

3402.5 329,42 19,05 0,80 10,68 21,99 3,61 2,03 7,29 394,86

3402.7 323,89 23,28 0,43 13,67 19,44 2,61 5,29 6,92 395,25

Média 329,41 21,11 1,28 8,3 24,81 3,05 6,14 7,49 397,68
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®  As árvores grandes (> 10 cm de DAP) compreenderam 81,9% da TAGB, seguido

^  por LGC (6,2%), árvores pequenas, arvoretas e plântulas (5,3%), cipós (2,1%), árvores

mortas em pé (1,5%), LFC (0,8%) e palmeiras acaules (0,3%). Aproximadamente 90%

^  da TABG foi material vivo, com o restante compreendido pela necromassa (Tabela 2).

Dentre as árvores com DAP > 10 cm, a maior proporção da biomassa estava

^  concentrada nas árvores com DAP de 20 a 50 cm, as quais perfizeram 46,7% da TAGB

(Tabela 3). Embora as árvores com DAP > 60 cm apresentaram uma baixa densidadem

^  de indivíduos comparativamente às outras classes de DAP, elas compreenderam

13,4% da TAGB, enquanto que a abundante classe de 10 a 20 cm de DAP perfizeram

12,2% (Tabela 3).

c

(TV

Tabela 3 - Biomassa, número de indivíduos e percentual da biomassa total acima do

solo (TAGB) em sete classes de diâmetro para árvores com DAP > 10 cm. Os valores

mostrados são médias (± desvio padrão) para 20 parcelas de 1 ha em floresta de terra-

fírme na Amazônia central.
1

.r- Classe de Diâmetro Biomassa (Mg ha*^) No. Indivíduos ha-^ Percentagem da

\

(cm) TAGB

10-20 48,61 ± 3,79 394,40 ± 27,46 12,22

20,1-30 64,49 ±6,60 126,45 ±13,64 16,22

30,1-40 64,35 ± 11,49 53,75 ± 8,92 16,18

40,1-50 57,02 + 12,60 27,00 ± 5,86 14,34

50,1-60 37,91 ± 10,19 11,95 ± 3,09 9,53

-

60,1-70 22,07 ±7,93 5,05 ± 1,66 5,55

'• >70 31,05 ± 12,76 4,70 ± 2,00 7,81
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3.2 Correlações entre os componentes da biomassa

Não houve correlações significatívas entre a biomassa de árvores grandes (> 10

cm de DAP) com nenhum outro componente da biomassa (árvores pequenas, cipós.

^  palmeiras acaules, LGC, LFC, árvores mortas em pé e Hteira fina; r < 0,25, para todos

os casos). Também não houve uma correlação significativa entre a biomassa de árvores

grandes com a biomassa dos outros componentes vivos quando somados (r = -0,24),

assim como com a necromassa total (r = -0,16) (P > 0,30 para todos os casos;

^  correlações de Pearson).
0

3.3 Estimativa da TAGB a partir da biomassa de árvores grandes (> 10 cm de DAP)

Os resultados apresentados até o momento sugerem que a TAGB pode ser

estimada usando apenas a biomassa de árvores grandes. Como esperado, houve uma

correlação positiva entre a biomassa de árvores grandes com a TAGB (TAGB - 85,0 +

0,961*biomassa de árvores grandes; = 94,3%. P < 0,00001; análise de regressão

linear), devido à alta proporção da TAGB compreendida pelas árvores grandes. De

acordo com os valores mostrados na Tabela 2, a estimativa da TAGB pode ser obtida

aumentando a biomassa de árvores grandes por um fator de correção igual a 22,2%

(6,5% para árvores pequenas, arvoretas e plântulas; 3% para cipós e palmeiras acaules;

12,7% para a necromassa total). Quando aplicou-se esta correção, houve um bom

ajuste entre a TAGB medida e a TAGB estimada (Figura 4). A diferença média para

todas as parcelas foi de apenas 2,1% (variando de 0,1 a 7,9%).
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í® Figura 4 - Relação entre a os valores da biomassa total acima do solo (TAGB) medida e

a TAGB estimada em 20 parcelas de 1 ha. A TAGB estimada para cada parcela foi obtida

a partir da biomassa de árvores grandes (>10 cm de D AP, Tabela 2) adicionando um

fator de correção de 22,2%, o qual considera todos os outros componentes da biomassa.

A linha mostra Y = X.

3.4 Número de parcelas de lha necessárias

A análise do erro tolerável para a estimativa da média (Figiura 5) sugere que,

para xuna área de floresta como a deste estudo, três pracelas de 1 ha escolhidas

aleatoriamente seriam suficientes para fornecer uma estimativa precisa da TAGB se

todos os componentes são diretamente medidos. Os intervalos de confiança de 95%

para três parcelas seriam ± 35 Mg, os quais representariam erros de < 9% em

magnitude (já que a média da TAGB nas 20 parcelas foi de aproximadamente 400 Mg

ha'^), enquanto que para quatro parcelas seriam ± 30 Mg (7,5% em magnitude). Se



#

m

o

<ò

Il1

'í;^
/

r-

r^

29

TAGB é estimada usando apenas as medidas das árvores grandes, então quatro

parcelas seriam aconselháveis para assegurar que o erros amostrais totais não

passassem de 10% (7,5% para o erro tolerável mais 2,1% do erro médio a partir do fator

de correção).

O tamanho amostrai necessário aumenta significativamente se maiores níveis

de precisão da amostra são requeridos (Figura 5). Por exemplo, nove parcelas seriam

necessárias para atingir intervalos de confiança de ± 20 Mg (erro de 5%), 36 parcelas

para intervalos de confiança de ± 10 Mg e 144 parcelas para intervalos de 5 Mg.

140 -

w 100
(0

§  80

15 20 25

Erro tolerável (Mg)

Figiua 5 - Relação entre o tamanho amostrai (número de parcelas de 1 ha) e o erro

tolerável para estimar a biomassa acima do solo em floresta de terra-frime na

Amazônia central.
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4. Discussão

4.2 Biomassa total

Os resultados apresentados neste estudo fornecem a melhor estimativa da

biomassa total acima do solo disponível para as florestas de terra-firme na Amazônia

«a central até o momento. Uma das principais conclusões é que a biomassa nestas

florestas é muito alta, cerca de 400 Mg por hectare. É interessante notar que esta

estimativa foi obtida usando um modelo alométrico aperfeiçoado, mas é conservador

na estimativa da biomassa de árvores com D AP > 10 cm (Chambers et ai, 2001b). A

TAGB neste estudo é maior do que as estimativas que podem ser comparáveis em

outras partes da Amazônia (KÜnge & Rodrigues, 1973; Uhl & Jordan, 1984; Uhl et ai,
Vy

1988; Brown & Lugo, 1990,1992; S. Brown et ai, 1992; I. F. Brown et ai, 1992,1995;

Salomão et ai, 1998; Keller et ai, 2001; Gerwing, 2002), e condiz com as recentes

(C* estimativas de alta biomassa para florestas de terra-firme da Amazônia central
'k- -

^  (Feamside, 1997a).

A biomassa abaixo do solo não foi medida neste estudo mas pode ser estimada

a partir de trabalhos já publicados. Em oito estudos realizados nos Neotrópicos os

quais foram compilados por Houghton et ai (2001), a biomassa abaixo do solo

compreendida pelas raízes foi de aproximadamente 21% (variando de 13 a 34%) da

TAGB. Usando este valor médio, a biomassa de raízes seria uma média de 84 Mg ha-i.

Esta estimativa reduz-se levemente se apenas estudos realizados na floresta de terra-

firme forem considerados (Klinge & Rodrigues, 1973; Jordan & Uhl, 1978; Saldarriaga

et ai, 1988; Nepstad, 1989). A biomassa de raízes para estes estudos compreende cerca
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de 17,5% da TAGB (variando de 13,4 a 23,5%). Neste caso, a biomassa abaixo do solo

de raízes seria de 70 Mg ha-^ nas 20 parcelas.

Além das raízes, a floresta amazônica armazena grandes quantidades de

9  carbono abaixo do solo na forma de matéria orgânica (Feamside & Barbosa, 1998). Em

râ 1162 perfis de solo através da Amazônia brasüeira obtidos pelo projeto

RADAMBRASIL, Moraes et ai (1995) encontraram que a densidade de carbono

(excluindo as raízes vivas) no primeko metro superior do solo foi de

^  aproximadamente 103 Mg ha-^. Davidson & Trumbore (1995) encontraram um

^  adicional de 200 Mg ha-^ de carbono entre 1 a 8 metros de profundidade na Amazônia

oriental.

Estes estudos üustram então a capacidade da floresta amazônica de armazenar

grandes quantidades de carbono. Asstunindo que 50% da biomassa é carbono, o(O

estoque de carbono acima do solo na área de estudo é de aproximadamente

y

200 Mg ha-^ com mais 35-40 Mg ha-^ de carbono na biomassa de raízes abaixo do solo e

_  300 Mg ha-i como carbono do solo. Embora os desmatamentos sejam improváveis de

acarretar um efeito significativo na matéria orgânica mais profunda do solo dentro de

uma escala temporal curta, eles reduzem drasticamente o estoque de carbono acima do

solo, nas raízes e na camada mais superficial do solo (Kauffman et ai, 1994,1995;

Fearnside, 1997a; Feamside e Barbosa, 1998).

4.2 Componentes da biomassa acima do solo

Nas 20 parcelas, as árvores com DAP > 10 cm compreenderam 81,9% da TAGB,

com o restante dividido entre o componente vivo do sub-bosque (7,7%) e a necromassa
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S  (10,4%). Em florestas tropicais úmidas de terras baixas, árvores com DAP > 10 cm são o

^  componente dominante da TAGB (Brown, 1996). Para algumas florestas cerca de 25-

^  Brown, 1996), mas neste estudo aproximadamente a metade (46,7%) da TAGB estava
m

na classe de tamanho intermediário (20-50 cm de DAP), com uma relativa baixa

(B

abundantes do que em outras florestas neotropicais (Guillaumet, 1987; Gentry, 1990).

d"!

Putz, 1983; Pérez-Sahcrup, 1998) e florestas tropicais na Ásia (Ogawa et ai, 1965; Kato

proporção (13,4%) contida nas maiores árvores (> 60 cm de DAP) (Tabela 3).

A biomassa de plantas de sub-bosque revelou ser baixa na floresta de terra-

firme na Amazônia central. Embora o sub-bosque seja bastante denso (com muitas

arvoretas, plântulas e palmeiras acaules), as ervas, epífitas e cipós são menos

Por exemplo, a biomassa de cipós foi baixa e compreendeu uma menor proporção da

TAGB quando comparada à outras florestas neotropicais (Khnge & Rodrigues, 1974;

et al., 1978). Esta baixa densidade de ervas, epífitas e cipós pode ser resultado da baixa

fertilidade do solo (Gentry & Emmons, 1987) ou devido à baixa taxa de mortalidade

(1,3±0,5% ano-i) na área de estudo que favoreceria o crescimento de cipós (Laurance et

al, 2001b).

As estimativas de necromassa são importantes para validar os modelos usados

para inferir sobre o ciclo do carbono em florestas tropicais (Chambers et al, 2000).

Neste estudo, a quantidade de LGC (incluindo as árvores mortas em pé) foi de 31,0 ±

7,7 Mg ha-i e é comparável à estimada numa floresta à 20 km de distância desta área de

estudo (29,7 ± 12,2 Mg ha-i; Summers, 1998). Um modelo empírico que incorporou
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m
®  dados de mortalidade de árvores e taxa de decomposição prediz que o estoque de

LGC deve ser cerca de 10% da biomassa de árvores com DAP > 10 cm (Chambers et aL,

2001a). Baseado nos dados apresentados na Tabela 2, este model prediz que a

^  quantidade de LGC deveria ser de aproximadamente 32,6 Mg ha-^, valor muito
m

íg próximo à media de 31 Mg ha-^ encontrada neste estudo.

(í

/

O

r<--

Não foi encontrado nenhuma correlação significativa entre a biomassa de

árvores grandes com o componente vivo e com o componente morto. Era esperado que

a biomassa de árvores grandes fosse correlacionada negativamente com a biomassa de

cipós devido que os cipós tendem a suprimir o crescimento e sobrevivência de árvores
6

•S
(Putz, 1983), ou com a necromassa, já que locais pertubados tendem a ter baixa

'  biomassa de árvores grandes e alta quantidade de necromassa (Gerwing, 2002). A

'  ausência de tais correlações pode ser resultado da baixa taxa de mortalidade na área
(if

'ti de estudo ou que a variação da biomassa de árvores grandes entre as parcelas não é

suficientemente grande para detectar uma possível correlação entre os componente da

biomassa. Clark et ai (2002) também não encontraram nenhuma correlação entre a

liteira lenhosa (LGC mais árvores mortas em pé) e árvores com DAP > 10 cm para 18

parcelas numa floresta tropical na Costa Rica. Caso florestas fragmentadas ou florestas

degradadas por exploração madeireka ou fogo fossem analisadas, a mortalidade de

árvores teria sido muito maior e as correlações entre os diversos componentes da

biomassa poderiam ter se mostrado evidentes (p. ex. Gerwing, 2002).
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^  4.3 Fator de correção para estimar a TAGB

^  Os resultados sugerem que a TAGB de floresta de terra-fírme da Amazônia

®  central pode ser estimada pelo aumento da estimativa da biomassa de árvores grandes

í? (> 10 cm de D AP) por um fator de 22,2%. Fatores de correção vêm sendo usados em
m
rg muitos estudos (Brown & Lugo, 1984,1992; Feamside, 1992; I. F. Brown et ai, 1995;

^  Laurance et ai, 1997,1999, KeUer et ai, 2001), já que informações sobre a biomassa dos

®  componentes do sub-bosque são praticamente inexistentes. Para as 20 parcelas, a

diferença média entre TAGB medida e estimada foi de apenas 2,1% (Figura 2).

Este fator de correção incorporou as estimativas da biomassa acima do solo para

todos os componentes vivos e mortos. No entanto, as estimativas de necromassa

variam consideravelmente, de 2,3 a 16,6% da biomassa viva acima do solo, entre 13

locais nos neotrópicos compilados por Houghton et ai (2001), embora a média geral de

9,1% não diferiu muito da encontrada neste estudo (10,4%).

;

(r>
Como mencionado acima, a biomassa de plantas do sub-bosque é relativamente

baixa na Amazônia central. A biomassa de árvores pequenas (< 10 cm de DAP)

compreendeu 10,2% da biomassa de árvores com DAP > 10 cm na região do Rio Negro

na Venezuela 0ordan & Uhl, 1978), enquanto que neste estudo ela compreendeu

apenas 6,5%. No entanto, a proporção da biomassa de árvores pequenas (> 2 m altura

e < 10 cm de DAP) encontrada por Gerwing (2002) na Amazônia oriental

compreendeu cerca de 6,2% da biomassa de árvores com DAP > 10 cm.
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4.4 Número de parcelas mínimas necessárias

Os resultados indicam que, numa escala espacial como a deste estudo, três

^  parcelas de 1 ha alocadas aleatoriamente forneceriam, com um bom grau de precisão, a
#

^  estimativa da TAGB. Com apenas três parcelas de 1 ha, o erro amostrai para a
%
^  estimativa da média (usando intervalos de confiança de 95%) foi de 35 Mg ha-^ (< 9%

^  em magnitude). Se a TAGB é estimada usando árvores com DAP > 10 cm, então quatro

^  parcelas seriam aconselhadas a fim de Limitar o erro amostrai à < 10% em magnitude.

@  Estes resultados mostram que um número limitado de parcelas fornece uma boa

estimativa da TAGB média para uma escala espacial relativamente grande tal qual a

deste estudo. Então, os esforços para quantificar a biomassa florestal na Amazônia

devem ser extensivos em vez de intensivos. Em outras palavras, os estudos devem

amostrar mn maior número de áreas separadas geograficamente com poucas parcelas

em cada área, em vez de amostrar lun número pequeno de áreas geográficas mais

intensivamente.

A recomendação de que 3 a 4 parcelas seriam suficientes para uma estimativa

precisa da biomassa total acima do solo em floresta de terra-fírme na Amazônia central

está baseada na pressuposição de que parcelas de 1 ha seriam usadas. As variâncias

amostrais seriam, sem dúvida, maiores para parcelas de menor tamanho,

especialmente para as maiores árvores (I. F. Brown et ai, 1995; Clark & Clark, 2000;

Keller et aí. 2001), significando que mais parcelas seriam necessárias. Por exemplo,

KeUer et al (2001) mostraram que seriam necessárias 21 parcelas de 0,25 ha para

estimar a biomassa de árvores com DAP > 35 cm de DAP na Floresta Nacional do
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®  Tapajós, Pará. Uma outra pressuposição é que a biomassa em outras partes da

Amazônia não é mais variável espacialmente do que a deste estudo, a menos que

características edáficas e topográficas variem consideravelmente numa determinadaW

9

^  área de estudo. Por último, as diferenças metodológicas que há entre os estudos sem
%

o

iO

(O

't;

a

r:

'H-

dúvida interferirá em esforços para quantificar a distribuição espacial da biomassa

(Houghton et ai. 2001). Já que a maior parte dos pesquisadores trabalha numa

determinada região, tais diferenças tendem a superestimar diferenças entre locais.

Portanto, os esforços para padronizar os métodos de estimativa de biomassa (por ex.,

Brown, 1997) são tão importante quanto expandir a distribuição geográfica de locais de

estudos através de toda a bacia amazônica.
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®  3. Mudanças na Estratura Florestal em Fragmentos de Floresta

^  de Terra-Firme na Amazônia Central

^  Resumo
#
^  Este estudo avaliou o impacto da fragmentação florestal sobre a estrutura florestal

^  após 10-19 anos de isolamento de fragmentos de floresta de terra-firme na Amazônia

^  central. Para tal, as estimativas de densidade e biomassa de árvores com DAP > 10 cm

^  e arvoretas 1-9,9 cm de DAP, Hteira lenhosa grossa caída (LGC - diâmetro > 10 cm),

@  árvores mortas em pé (> 10 de DAP) e Hteira lenhosa fina caída (LFC 2,5 - 9,9 cm de

diâmetro) foram determinadas em 56 parcelas de 1 ha, distribuídas em quatro

categorias de tamanho (fragmentos de 1, 10 e 100 ha e floresta contínua) e em

diferentes distâncias da borda. A densidade e a biomassa de árvores e arvoretas de

espécies primárias não diferiram significativamente entre as diferentes categorias de

tamanho e entre as duas distâncias da borda aqui consideradas (< 300 m e > 300 m).

Por outro lado, fragmentos florestais e locais < 300 m da borda tiveram

significantemente maior biomassa e densidade de árvores e arvoretas de espécies

pioneiras. Não houve diferenças significativas entre as diferentes categorias de

tamanho para árvores mortas em pé, todavia fragmentos florestais apresentaram

significativamente maior quantidade de LGC e LFC do que a floresta contínua. Houve

também diferenças significativas entre ambas distâncias da borda para a quantidade

de LCG e LCF e biomassa total morta. Uma análise de covariância mostrou que não há

efeito de tamanho (fragmentos florestais de 10 e 100 ha e floresta contínua) sobre a

quantidade de quaisquer componentes da necromassa, mas a distância da borda teve

um efeito significativo sobre a quantidade de LGC e LFC. A quantidade de LGC e LFC

foi correlacionada negativamente com a distância da borda - locais mais próximos à

borda (< 100 m) tiveram cerca de 40% e 60% mais LGC do que locais com distância >

100 m em fragmentos florestais e floresta contínua, respectivamente. A principal

conclusão deste estudo é a de que os efeitos de borda têm lun papel determinante nas

mudanças da estrutura florestal em paisagens recém-fragmentadas.
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^  1. Introdução

A fragmentação florestal causa muitas mudanças físicas e ecológicas como

®  resultado da perda e isolamento de habitat (Lovejoy et al., 1986; Bierregaard et ai.,
0  1992). Conforme as paisagens florestais tomam-se fragmentadadas, as populações das
(#

espécies são reduzidas, os padrões de migração e dispersão são alterados e os habitats

^  tomam-se expostos à condições externas adversas anteriormente inexistentes, o que

resulta, em última análise, muna deterioração da diversidade biológica ao longo do

tempo (Tilman et al, 1994; Terborgh et al, 1997). Os efeitos de borda e os efeitos de

área são os mais importantes fatores que levam às mudanças em comunidades

fragmentadas. Os efeitos de área referem-se às mudanças ecológicas que ocorrem em

função do isolamento do fragmento e são proporcionais à area do fragmento. Por

exemplo, as espécies que ocorrem naturalmente em baixa densidade podem sofrer

considerável redução do tamanho populacional em fragmentos pequenos e além disso

tomam-se mais vulnerávies à extinção local devido a eventos estocásticos

demográficos, catastróficos e genéticos (Shafer, 1981). Os efeitos de borda, por outro

lado, são causados por gradientes diferenciados de fatores físicos e bióticos próximos

às bordas florestais e, portanto, são proporcionais à distância da borda mais próxima

(Murcia, 1995). Ambos operam paralelamente, já que quanto menor o tamanho de um

fragmento florestal maior é a razão borda/área e portanto menores fragmentos estão

mais sujeitos a maiores intensidades dos efeitos de borda (Zuidema et al, 1996).

Os efeitos de borda vêm sendo relativamente bem avaliados em fragmentos de

floresta em regiões tropicais no tocante à comunidade de plantas. A criação de bordas
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florestais expostas às locais abertos leva à modificações nas condições microclimáticas

^  (Kapos, 1989; WíUiams-Linera, 1990; Camargo & Kapos, 1995) e aumento da

#

mortalidade e danos de árvores e conseqüente abertura de clareiras (Williams-Linera,

turbulência de ventos (Laurance, 1997), resultando num aumento nas taxas de

1990; Ferreira & Latirance, 1997; Laurance et ai, 1998a). Conseqüentemente, mudanças

previsíveis na abimdância relativa e composição de espécies de plantas ocorrem, em

grande parte devido ao aumento no recrutamento e densidade de espécies arbóreas

pioneiras (Williams-Linera, 1990; Laurance et ai. 1998c; Sizer & Tanner, 1999), aumento

0  na densidade de cipós adaptadas a locais degradados (Laurance et ai, 2001b) e

diminuição na densidade de plântulas de espécies primárias (Benitez-Malvido, 1998).

^  Muitas conseqüências da fragmentação florestal podem ser melhor avaliadas

após um período de transição, no qual as comunidades passaram por uma série de

Cf condições diferenciadas antes de um "equilíbrio'' ser alcançado (Tilman et ai, 1994;

Terborgh et ai, 1997). Os fragmentos de floresta pequenos, particularmente aqueles <

10 ha, podem, através do tempo, consistir inteiramente de borda e como um todo não

serem estrutural e floristicamente distintos (Lamance et al, 1998a). Portanto, os efeitos

de área sobre as comunidades de planta podem ser melhores avaliados em fragmentos

de floresta mais antigos, os quais já passaram por um período de transição antes de

um equilíbrio ser alcançado (p. ex. Tumer et al, 1996; Viana et al, 1997; Tabarelli et al,

1999).

Este estudo avaliou as mudanças na estrutura florestal no tocante ao tamanho

de fragmento e distância da borda após 10-19 anos de isolamento de fragmentos de
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S  floresta de terra-flrme na Amazônia central. Para tal, a densidade e biomassa de

^  árvores > 10 cm de DAP e arvoretas > 1 cm e < 10 cm de DAP (diâmetro medido à
A
^  altura de 1,3 m do solo) e necromassa (Uteira lenhosa caída sobre o solo > 2,5 cm de

diâmetro e árvores mortas em pé > 10 cm de DAP) foram determinadas em 56 parcelas

®  de 1 ha que estão distribuídas em 4 fragmentos de floresta de 1 ha de tamanho, 3

fragmentos de 10 ha, 2 fragmentos de 100 ha e em floresta contínua. Ele foi organizado

a fím de responder às seguintes questões: i) há diferenças entre as diferentes categorias
o*

^  de tamanho de fragmento com respeito às mudanças na estrutura florestal após 10-19

Ô  anos de isolamento dos fragmentos de floresta? ii) qual é o efeito da criação de bordas

sobre a estrutura florestal? e iii) em paisagens recém-fragmentadas os efeitos de borda

representam um papel determinante em mudanças da estrutura florestal? Alguns

estudos já mostraram mudanças da estrutura florestal na área de estudo avaliando

componentes individuais (Ferreira & Laurance, 1997; Benitez-Malvido, 1998, Laurance
>

r  et ai 1998a,c; Sizer & Tanner, 1999; Laurance et ai, 2000, Laiurance et ai, 2001b). No
,r:

entanto, este trabalho insere outros componentes e analisa todos eles conjuntamente.

.t -■

2. Métodos

2.2 Área de estudo

O capítulo anterior apresenta uma descrição detalhada da área de estudo.
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^  2.2 Seleção das parcelas

^  Neste estudo, selecionei aleatoriamente 50 das 69 parcelas permanentes de 1 ha

'M
de tamanho. Deste total, 30 parcelas estão localizadas em nove fragmentos de floresta

@  (quatro parcelas em quatro fragmentos de 1 ha de tamanho, 12 parcelas em três

fragmentos de 10 ha e 14 parcelas em dois fragmentos de 100 ha) e as 20 parcelas

^  restantes localizadas em floresta contínua. Em fragmentos florestais de 10 ha e 100 ha

as parcelas permanentes estão estratificadas de modo que borda e interior estão ambos

^  amostrados. A distância à borda mais próxima foi medida a partir do centro de cada

0  parcela.

Devido que a floresta contínua apresenta apenas uma parcela permanente

localizada próximo à borda (< 100 m), neste estudo aloquei 6 parcelas adicionais em
'õ

áreas de borda de floresta contínua de modo que as comparações dos efeitos de borda
■t .

não se limitasse apenas às bordas de framentos de 10 e 100 ha. Estas 6 parcelas foram

alocadas em duas diferentes fazendas (4 parcelas na fazenda Dimona e 2 parcelas na

^  fazenda Esteio) a fím de que se obtivesse uma ampla cobertura espacial da área de
^  estudo. Dentro destas parcelas estimei a quantidade de liteira lenhosa nos três

diferentes componentes (liteira lenhosa grossa caída, árvores mortas em pé e Uteira

lenhosa fina caída).

2.3 Obtenção dos dados

2.3.1 Árvores >10 cm de D AP e Arvoretas 1-9,9 cm de DAP

Nas 50 parcelas permanentes, os indivíduos (incluindo palmeiras) que tiveram

seus DAP's (diâmetro medido à altura de 1,3 m acima do solo) > 10 cm foram medidos
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®  em toda a parcela durante os anos de 1997 a 1999. Para fins de análises de efeitos de

tamanho e efeitos de borda (veja abaixo) este componente foi posteriormente sub-

dividido em dois grupos: árvores de espécies primárias e árvores de espécies pioneiras
#

muito comuns em florestas secimdárias (capoeiras) na área de estudo pertecentes ao

g  gêneros Cecropia, Pourouma (Cecropiaceae), Vismia (Clusiaceae), Miconia

^  (Melastomataceae), Laetia (Falcourtiaceae) e Goupia (Celastraceae). Os diâmetros das

arvoretas (> 1 cm de DAP e < 10 cm de DAP) foram medidos em sub-amostras dentro

®  de cada parcela (o capítulo anterior descreve detalhadamente os métodos de campo
3

3  empregados para a amostragem de ambos os componentes). Este componente foi
a

também classificado nos dois grupos de espécies descritos acima. A biomassa seca

'O
acima do solo para cada um destes componentes (árvores com DAP > 10 cm e

arvoretas com DAP 1-9,9) foi estimada utilizando equações alométricas apropriadas

a  conforme descrito no capítulo anterior.

\

t  /

(

2.3.1 Necromassa

Neste estudo, a Hteira lenhosa foi dividida em três componentes: i) a liteira

lenhosa caída grossa (LGC) que compreende todo o material lenhoso em processo de

decomposição sobre o solo com diâmetro > 10 cm, ii) as árvores mortas em pé são

aquelas com DAP > 10 cm que morreram mas que permaneceram em pé e iü) a liteira

lenhosa caída fina (LFC) que compreende o material lenhoso também sobre o solo com

diâmetro entre 2,5 a 9,9 cm. As estimativas da LGC e LFC para as 50 parcelas

permanentes e para as 6 parcelas adicionais alocadas em bordas de floresta contínua

foram feitas através do método do plano de intersecção. As estimativas de biomassa de
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^  árvores mortas em pé para as 56 parcelas foram feitas a partir de inventários que

(i^

#  três componentes dentro de cada parcela estão detalhadamente descritos no capítulo

^  anterior.

®  2.3 Análises estatísticas
m

o impacto da fragmentação florestal sobre os diferentes componentes da
10

0  estrutura florestal descritos acima foram avaliados através das seguintes comparações:
0
^  1) As comparações das variáveis respostas entre as diferentes categorias de tamanho

n

t  ;

í

f

identificaram aquelas árvores que morrreram mas que permaneceram em pé. Os

 métodos de campo para a obtenção das estimativas da biomassa de cada lun destes

^  (fragmento de 1 ha, fragmento de 10 ha, fragmento de 100 ha e floresta contínua)
ã

foram feitas pelas médias das variáveis em cada categoria de tamanho através da

análise de variância com lun fator (ANOVA "one-way") seguidas pelos testes de

Tukey. Para efeito de comparações entre as diferentes categorias de tamanho, as

parcelas de floresta contínua nesta análise estavam localizadas com distância > 300 m

da borda.

2) Os efeitos de borda foram avaliados a partir da sub-divisão em duas categorias

discretas de distância da borda - < 300 m e > 300 m da borda, comparando as médias

das variáveis respostas nestas duas categorias através do teste t. Esta divisão foi

baseada em trabalhos anteriores realizados na mesma área de estudo que mostraram

que o impacto da fragmentação florestal na mortalidade e danos de árvores são

significativamente maiores em locais com distância < 300 m da borda (Ferreira &

Lamance, 1997; Laurance et ai, 1998a).
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A  3) A análise de covariância (ANCOVA) foi usada a fún de testar se os efeitos de borda

são fatores determinantes que levam à mudanças da estrutura florestal em fragmentos

^  de floresta recém-isolados. Para tal, utiizei as estimativas de necromassa dos diferentes
#

#  componentes (LGC, árvores mortas em pé e LFC) que foram obtidas nas parcelas
&
^  permanentes de fragmentos florestais e floresta contínua e nas 7 parcelas adicionais

^  alocadas em bordas de floresta contínua. Neste caso, A ANCOVA teve o efeito do

^  tamanho (fragmento florestal e floresta contínua) como o fator fixo e distância da

#  borda como a covariáveL A distância da borda para esta análise foi sub-dividida em

0  parcelas localizadas < 100 m e parcelas localizadas > 100 m da borda. Devido ao fato

^  de que fragmentos de 10 ha e fragmentos de 100 ha não se diferenciaram para

quaisquer variáveis analisadas anteriormente, ambas categorias de fragmentos foram

consideradas conjimtamente para esta análise. Isto resultou num aumento no número
't ;

de repetições. Análises de regressão linear foram feitas para aquelas variáveis que

foram significativamente diferentes pela ANCOVA para cada categoria de tamanho

^  separadamente.

Antes das análises, transformações logarítmicas (logio) para aumentar a

r  probabilidade de uma distribuição normal e reduzir a heterocedastidade foram feitas

nas variáveis que exibiram distribuições assimétricas. Todas as análises estatísticas

foram feitas no SAS versão 8.01.
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3.1 Mudanças na densidade em função do tamanho de fragmento e distância da horda

®  A densidade de árvores grandes de espécies primárias não se diferenciou

#  significativamente entre as categorias de tamanho de fragmento nas três classes de

D AP da Tabela 1. No entanto, fragmentos de 1 ha tiveram significatemente maior

densidade de árvores de espécies pioneiras na classe 10-20 cm de DA? do que em
•O

^  fragmentos de 10 e 100 ha, e estes tiveram maior densidade do que na floresta
&

0  contínua. Nesta classe de DAP, a densidade de espécies pioneiras variou de 10,9
m
0  indivíduos ha-^ na floresta contínua à 58,5 indivíduos ha-^ em fragmentos de 1 ha. Não

©^  houve diferenças significativas para as classes 20-40 e > 40 cm de DAP, embora

^  fragmentos de 1 ha apresentasse luna maior densidade de espécies pioneiras em
0

O  ambas as classes. Como resultado da alta densidade de espécies pioneiras na classe de
f*''

f; 10-20 cm de DAP, a densidade total de espécies pioneiras > 10 cm de DAP foi

significativamente maior em fragmentos florestais do que na floresta contínua. A

densidade de arvoretas de espécies primárias foi siginificativamente maior em

fragmentos de 1 e 100 ha do que em fragmentos de 10 ha e em floresta contínua,

enquanto que fragmentos de 1 ha tiveram significantementre maior densidade de

arvoretas de espécies pioneiras do que as outras categorias de tamanho (Tabela 1).

Não houve diferenças significativas na densidade de espécies primárias entre as

duas categorias de distância de borda (< 300 e > 300 m) para as três classes de DAP e

densidade total (Tabela 2). A densidade de espécies pioneiras, por outro lado, foi

cerca de 3 vezes maior em locais com distância < 300 m da borda do que mais ao
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Tabela 1 - Comparação da estrutura florestal entre fragmentos 1 ha, 10 ha e 100 ha e

floresta contínua na Amazônia central.

Fragmento 1 ha
(^ = 4)

Fragmento 10 ha Fragmento 100 ha Flor. Contínua
(n = 12) (n = 14) (« = 19)

Árvores > 10 cm DAP (No. ind ha*^)

10 - 20 cm DAP

Espécies Primárias 4223 (86,0)"

Espécies Pioneiras 583 (35,6)^

20 - 40 cm DAP

Espécies Primárias 169,5 (18,0)®

Espécies Pioneiras 9,8 (7,9)®

> 40 cm de DAP

Espécies Primárias 443 (8,6)®

Espécies Pioneiras 0,8 (0,9)®

Total

Espécies Primárias 636,0 (65,5)®

Espécies Pioneiras 69,0 (42,6)®

Arvoretas 1 - 9,9 cm DAP (No. ind. ha*^)

Espécies Primárias 6318,1 (1407,9)®
Espécies Pioneiras 230,0 (91,3)®

Biomassa acima do solo (Mg ha*^)

Arvores > 10 cm DAP

Espécies Primárias 311,9 (35,4)®

Espécies Pioneiras 7,2 (3,9)®
Arvoretas 1 - 9,9 cm DAP

Espécies Primárias 22,9 (4,1)®
Espécies Pioneiras 3,0 (1,6)®

Liteira lenhosa caída (> 2,5 cm diâmetro)

2,5 - 9,9 cm de diâmetro 3,8 (1,0)®

> 10 cm de diâmetro 34,3 (22,5)®

Arvores mortas em pé > 10 cm 4,1 (1,7)®
Biomassa total morta 41,2 (23,4)®

376,7 (83,0)®

30,5 (39,1)''

166,1 (19,5)®

53 (4,1)®

47,2 (10,4)®

0,8 (1,0)®

589,9 (86,8)®

37,1 (39,4)"

50633 (1049,8)''

165,9 (68,0)"

323,1 (31,0)®

43 (2,5)®"

18,8 (2,4)®

1,7 (13)"

4,2 (0,9)®

32,6 (12,8)®

63 (3,9)®

43,4 (11,7)®

422,4 (28,7)®

26,2 (26,1)"

182,9 (23,9)®

7,1 (8,6)®

46,9 (8,5)®

0,5 (0,9)®

652,1 (32,7)»

35,2 (32,2)"

6736,3 (1864,2)®

167,5 (55,1)"

327,6 (43,1)®

4,4 (3,1)®"

20,8 (2,9)®

13 (1,0)"

3,6 (1,1)®

32,7 (9,2)®

6,7(4,7)®

43,1 (10,5)®

370,1 (26,5)®

10,9 (10,7)^

165,0 (21,2)®

3,6 (4,1)®

47,9(8,3)®

0,4(0,6)®

583,0 (43,5)®

14,9 (12,7)^

5135,4 (884,8)"

137,4 (121,4)"

312,4 (39,2)®

2,4 (1,6)"

19,3 (2,2)®

1,4 (03)"

2,9 (1,0)"

25,2 (9,1)"

5,1 (33)"

35,6 (9,3)"

Os valores mostrados representam as médias e seus respectivos desvios padrões. As diferentes letras sobrescritas
denotam diferenças significativas entre as classes de tamanho ao nível de P<0,05 utilizando o teste de Tukey.
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interior da floresta para a classe de 10-20 cm de DAP e esta diferença foi significativa.

^  Não houve diferenças significativas na densidade de espécies pioneiras entre ambas as

^  distâncias da borda para a classe de 20-40 cm e > 40 cm de DAP, embora a densidade
#

^  total de espécies pioneiras foi significativamente maior em locais < 300 m da borda.

0  Enquanto não houve diferenças na densidade de arvoretas de espécies primárias, a

densidade de arvoretas de espécies pioneiras diferenciou-se significativamente entre

ambas as distâncias (Tabela 2).

3.2 Mudanças na hiomassa em função do tamanho do fragmento e distânría da borda

A estimativa de biomassa de árvores de espécies primárias > 10 cm de DAP

variou apenas 311,9 Mg ha-i a 327,6 Mg ha-^ entre as categorias de tamanho de

O  fragmento e floresta contínua (Tabela 1). Portanto, não houve diferenças sigmificativas

entre as categorias de tamanho para a biomassa de espécies primárias, mas a biomassa

de árvores de espécies pioneiras foi significativamente maior em fragmento de 1 ha do

que floresta contínua. Também não houve diferenças significativas entre as categorias

de tamanho de fragmento para a biomassa de arvoretas de espécies primárias. No

entanto, fragmentos de 1 ha tiveram significativamente uma biomassa maior de

espécies pioneiras do que as outras categorias de tamanho. Fragmentos florestais

tiveram significativamente maior quantidade de LGC, LFC e biomassa total morta do

que a floresta contínua, ao passo que a biomassa de árvores mortas em pé não diferiu

significativamente entre as categorias de tamanho (Tabela 1).
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Tabela 2 - Comparação da estrutura florestal entre as duas classes de distância da

borda em floresta contínua na Amazônia central.

< 300 m da borda

(» = 29)

Árvores > 10 cm DAP (No. ind ha*0

10 - 20 cm DAP

Espécies Primárias

Espécies Pioneiras

20 - 40 cm DAP

Espécies Primárias

Espécies Pioneiras

> 40 cm de DAP

Espécies Primárias

Espécies Pioneiras

Total

Espécies Primárias

Espécies Pioneiras

Arvoretas 1 - 9,9 cm DAP (No. ind. ha-^)

Espécies Primárias

Espécies Pioneiras

396,9 (68,5)">

33,4 (33,7)-

169,0 (22,5)-

7,8 (7,0)-

45,6 (8,5)-

0,7(0,9)-

611,5 (72,0)-

48,9 (36,9)-

5759,9 (1310,5)-

202,9 (86,0)-

Biomassa acima do solo (Mg ha-^)

Árvores > 10 cm DAP

Espécies Primárias 314,9 (35,6)-

Espécies Pioneiras 5,6 (2,9)-

Árvores pequenas e arvoretas 1 - 9,9 cm DAP

Espécies Primárias 20,1 (3,1)-

Espécies Pioneiras 3,0 (1,2)-

Liteira lenhosa caída (> 2,5 cm diâmetro)

2,5 - 9,9 cm de diâmetro 3,9 (1,1)-

> 10 cm de diâmetro 34,1 (12,2)-

Árvores mortas em pé > 10 cm 5,9 (3,9)-

Biomassa total morta 43,9 (12,6)-

> 300 m da borda

(n = 21)

326,6 (40,7)-

2,8 (1,7)"

19,6 (2,3)-

1,8 (0,8)"

3,2(0,9)"

25,4 (8,2)"

6,0 (3,7)-

34,5(8,4)"

48

383,6 (29,1)-

13,0 (10,7)"

174,1 (22,0)-

5,4 (4,7)-

49,1 (8,7)-

0,3 (0,5)-

607,3 (48,1)-

18,7 (12,8)"

5583,2 (1776,2)-

149,2 (124,3)"

Os valores mostrados representam as médias e seus respectivos desvios padrões. As diferentes letras sobrescritas
denotam diferenças sigficativas entre as classes de tamanho ao nível de P<0,05 utilizando o teste t.
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^  A biomassa de árvores e arvoretas de espécies primárias também não diferiu

#^  significativamente entre as distâncias da borda, mas a biomassa de espécies de

^  locais com distância < 300 m da borda também tiveram significantemente maior
&
0  quantidade de LGC e LFC do que locais com locais com distância > 300 m da borda.
9^  Conseqüentemente, a biomassa total morta também diferiu entre ambas as distâncias

4

espécies pioneiras diferiu para ambas as classes de DAP (Tabela 2). Além disso.

'í 1

f )

9

(Tabela 2).0

&

0  A biomassa da liteira lenhosa caída grossa, árvores mortas em pé e liteira
0

lenhosa caída fina foi também analisada para as categorias de tamanho (fragmento

n
florestal e mata contínua) e distâncias da borda (< 100 e > 100 m) através da análise de

covariância. A ANCOVA não mostrou um efeito isolado de tamanho na quantidade de
r?

LGC (F=0,40, P=0,53), árvores mortas em pé (F=0,08, P=0,78) e LFC(F=0,43, P=0,51),
r-/

f r mas houve um efeito significativo de distância da borda sobre a quantidade de LGC

(F=ll,l, P=0,001) e para a LFC (F=3,85, P=0,055), enquanto que para as árvores mortas

em pé não foi constatado um efeito significativo da distância de borda (F=0,02,

P=0,89). Não houve uma interação significante entre tamanho e distância da borda

(F<0,56, P>0,45 para os três casos) indicando que a pressuposição da ANCOVA de

homogeneidade de decHvidades não foi violada (as interações não significantes foram

retiradas do modelo final da ANCOVA). Locais próximo às bordas tiveram

significativamente maior quantidade de LGC do que locais mais distantes para a

floresta contínua (F=13,l, P=0,001, R2=35,3%) e fragmento florestal (F=7,95, P=0,009,

P2=25,7%) usando análise de regressão linear. No entanto, a quantidade de LFC foi
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Figura 1 - Relação entre quantidade de LGC e LFC versus distância da borda para
cada categoria de tamanho.
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Figura 2 - Distribuição da LGC por classe de diâmetro para as duas classes de
distância da borda para parcelas localizadas em fragmentos florestais de 10 e 100 ha e
floresta contínua. Diferentes letras indicam diferenças significativas entre as duas
distâncias da borda dentro de cada classe de diâmetro (f=5,01, P=0,02).

significativente relacionada com a distância da borda apenas para a floresta contínua

(F=8,08, P=0,009, R2=25,2%) (Figura 1).

Em fragmentos florestais de 10 e 100 ha, as parcelas com distância < 100 m da

borda tiveram aproximadamente 40% maior quantidade de LGC (35,5 ± 9,5 Mg ha-^)

do que parcelas com distância > 100 m (25,8 ± 10,1 Mg ha-^), enquanto que em floresta

contínua esta diferença foi de cerca 60% (< 100 m: 41,5 ± 20,1 Mg ha-^ e > 100 m: 25,5 ±

7,1 Mg ha-^). Não houve diferença significativa entre fragmentos florestais e florestais

para a distância < 100 m da borda (í = 0,52, P =0,48), assim como não houve diferença

significativa entre ambas categorias de tamanho para a distância > 100 m da borda {t =
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0,01, P = 0,94). A quantidade de LFC em locais com distância < 100 m da borda de

^  fragmentos florestais (3,9 ± 1,1 Mg ha-^) e floresta contínua (4,3 ± 0,9) não foi
^  estatisticamente diferente (í = 1,22, P = 0,28), enquanto que a quantidade de LFC em

^  locais > 100 m da borda de fragmentos florestais (4,0 ± 1,0 Mg ha-i) e floresta contínua

(3,0 ± 0,8 Mg ha-^) foi estatisticamente diferente (í = 6,86, P = 0,01). A maior quantidade

de LGC em áreas próximas às bordas de fragmentos florestais e floresta contínua é

^  explicada em grande parte pela diferença encontrada entre as duas distâncias da borda

^  na classe de diâmetro > 40 cm, na qual locais com distância < 100 m da borda tiveram

0  significantemente maior quantidade de LCG do que áreas no interior (Figura 2).

4. Discussão
a

)  Neste estudo, a densidade e a biomassa de espécies primárias de árvores e

(^1 arvoretas não diferiram significativamente entre as diferentes categorias de tamanho

de fragmento e floresta contínua e entre as duas categorias de distância da borda. Era

esperado que a densidade e biomassa de espécies arbóreas primárias com DAP > 10

cm diminuíssem ao longo dos anos, já que as taxas de mortalidade de árvores foram

significativamente maiores em fragmentos de 1 ha e em locais com distância < 100 m

da borda (Laurance et ai. 1998a). Há duas possíveis explicações para a não

diferenciação da densidade e biomassa de árvores de espécies primárias. Primeiro,

antes da fragmentação já havia anteriormente à fragmentação xuna forte variação

natural na biomassa de árvores com DAP > 10 cm entre as parcelas, relacionada à

fertüidade do solo e topografia (Laurance et ai, 1999). Por exemplo, para 20 parcelas
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localizadas no interior de floresta contínua (> 300 m da borda), a biomassa de árvores

^  > 10 cm de D AP variou de 305 a 432 Mg ha-^ (Nascimento & Laurance, 2002). Portanto,
(Sí

esta variação natural tende a obscurecer os possíveis efeitos da fragmentação sobre a

^  densidade e biomassa de árvores. Segundo, paralelamente à diminuição na densidade

de árvores com o aumento nas taxas de mortalidade, vem também ocorrendo um

aumento nas taxas de recrutamento de árvores de espécies secundárias em fragmentos

^  florestais (Laurance et ai, 1998c). Por exemplo, algumas espécies, que não foram

^  diferenciadas neste estudo, pertencentes aos gêneros ArmonUr Xylopia (Annonaceae),

r"

^  Laurance et al, manuscrito não publicado).

Mabea, Croton (Euphorbiaceae), Casearia (Flacourtiaceae) e Inga (Mimosaceae) têm

aumentado suas densidades ao longo dos anos em fragmentos florestais (W. F.

A densidade de árvores e arvoretas de espécies pioneiras muito comuns em

florestas secimdárias na área de estudo, por outro lado, aumentaram

significativamente em fragmentos florestais e em locais próximos às bordas após 10-19

anos de fragmentação. Em florestas tropicais primárias, espécies arbóreas pioneiras

são encontradas em baixa densidade, já que elas apenas colonizam grandes (> 200 m^)

clareiras (Denslow, 1987). A freqüente proliferação de clareiras em áreas próximas às

bordas (Camargo & Kapos, 1995) como resultado da alta taxas de mortalidade e danos

de árvores (Ferreira & Laurance, 1997; Laurance et al, 1998a) favorece o

estabelecimento e crescimento de espécies pioneiras e secimdárias adptadas às

condições de alta luminosidade. Devido que este grupo de espécies tem maiores taxas

de crescimento do que espécies primárias (Bazzaz, 1991), elas alcançam a copa mais
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^  rápido e, com o tempo, podem substituir as espécies primárias devido à alta

®  mortalidade e diminuição no estabelecimento de espécies primárias. Dois estudos

#  realizados na mesma área mostraram que os dois diferentes grupos de espécies

^  apresentaram respostas diferenciadas com a fragmentação florestal. Sizer & Tanner

(1999) encontraram um incremento significativo nas taxas de recrutamento e

r-

n

n

o

t  ♦

54

^  crescimento de plântulas e arvoretas durante os dois primeiros anos de criação de uma

^  borda, incremento este atribuído principalmente às espécies pioneiras e secundárias.

^  Benitez-Malvido (1998), por outro lado, mostrou que a densidade de plântulas de

espécies primárias declinou em locais próximos às bordas, indicando que o

estabelecimento destas espécies vem diminuindo devido às condições diferenciadas

em áreas de borda.

Os efeitos de área e de borda têm sido raramente discriminados em estudos de

florestas fragmentadas. Para fragmentos de mesma forma, a relação área/ perímetro é

maior quanto maiores são os fragmentos e, portanto, quanto maior esta relação menor

a intensidade dos efeitos de borda em florestas fragmentadas (Zudeüna et ai, 1996).

Em paisagens fragmentadas como a deste estudo, onde principalmente incêndios são

controlados, os efeitos de borda relacionados às mudanças microclLmáticas e maior

intensidade de ventos são os principais fatores que levam às mudanças na composição

e estrutura de fragmentos florestais. Os fragmentos menores podem ser totalmente

devastados por ventos de fortes intensidades, enquanto que em fragmentos maiores

podem ocorrer pertubações iniciais e o subseqüente estabelecimento de vegetação

secundária em locais próximos às suas bordas (Gascon et ai, 2000; Laurance et ai,
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2002a). Estas mudanças associadas às bordas pode criar, ao longo dos anos, uma zona

tampão que pode agir contra os efeitos deletérios inicias de mudanças microclimáticas

#
9
9

9
9
9
9
®
(Sb
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^  (Gascon et ai, 2000). Evidências sugerem, no entanto, que a alta mortalidade e danos

de árvores na área de estudo não são meramente respostas momentâneas da

^  fragmentação às mudanças iniciais abruptas das condições microclimáticas e de
intensidades de ventos (Laurance et ai, 1998a; Nascimento & Laiurance, no prelo). Em

^  outras palavras, não há uma correlação entre a idade de fragmentos florestais com as

taxas de mortalidade, indicando que as mudanças na estrutura florestal ocorrerão

independente do tempo de isolamento dos fragmentos. De fato, a alta densidade e

DO

biomassa de árvores de espécies pioneiras na classe de 10-20 cm de DAP e de arvoretas

de espécies pioneiras, alta quantidade de necromassa encontradas neste estudo e o

ri aumento na densidade de cipós (Laurance et ai, 2001b) indicam que os fragmentos

florestais estão experimentando mudanças recentes em estrutura. Portanto, conforme

as árvores primárias continuem reduzindo a densidade, espécies pioneiras e

secundárias serão favorecidas devido às novas condições criadas (Laurance et ai,

2002a). Este fato é apoiado pelos estudos realizados em fragmentos florestais mais

velhos do que os deste estudo. Em fragmentos localizados na Mata Atlântica brasileira

(Viana et ai, 1997; TabareUi et ai, 1999) e na Malásia (Tumer et aí., 1996), regiões onde o

processo de fragmentação florestal iniciou-se há vários anos, os fragmentos florestais

nestes locais foram caracterizados como tendo alta porcentagem de clareiras e alta

densidade de cipós, bambus, espécies pioneiras ruderais e presença de espécies

exóticas. No entanto, deve ser enfatizado que os fragmentos de floresta nestas regiões
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foram e estão sendo influenciados por atividades humanas relacionadas à atividade

_  agro-pecuária. Neste caso, fragmentos florestais são freqüentemente deteriorados a

®  partir do uso de pesticidas, queimadas e outras práticas comims de uso da terra (Viana

et ai, 1997). Os fragmentos deste estudo, em contraste, são rodeados por vegetação

9
^  secundária estabelecidas desde o início os anos 90 devido o abandono da atividade

pecuária resultante da baixa produtividade das pastagens e, portanto, não estão
r»

sujeitos a quaisquer efeitos deletérios de práticas de uso da terra e ainda podem ter os

efeitos positivos da matriz circundante. Fragmentos de floresta rodeados por

vegetação secundária experimentam mudanças menos intensas de microclima

(Camargo & Kapos, 1995) o que resulta numa diminuição nas taxas de mortalidade de

árvores (Mesquita et ai, 1999).

Em florestas de terra-firme na Amazônia, a liteira lenhosa perfaz luna
>  y

proporção de cerca de 80-90% da necromassa total e 8-12% da biomassa total acima do

solo (Delaney et ai, 1997; Ciunmings, 1998; Uhl et ai 1988; Uhl & Kauffman, 1990;

Nascimento & Laurance, 2002) e sua produção anual pode chegar até 46% da produção

total de necromassa (Chambers et ai, 2000). Independente do tamanho ou distância da

borda, este estudo mostrou que a proporção da lenhosa lenhosa grossa (LGC + árvores

mortas em pé) compreendida pelas árvores mortas em pé foi relativamente baixa em

comparação à LGC (10-15% do total. Tabelas 1 e 2). Diferentes estudos, no entanto,

mostram que a proporção dos dois componente da liteira lenhosa grossa diferencia-se

entre regiões. Na Amazônia venezuelana (Delaney et ai, 1997) e na Amazônia oriental

brasileira (Gerwing, 2002) a proporção de árvores mortas em pé compreendeu cerca de
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40-50% da liteira lenhosa grossa, enquanto que numa área de floresta próxima

(Siunmers, 1998) e em Rodônia (Cummings, 1998) a proporção de árvores mortas em

®  pé abrangeu cerca de 9% e 3%, respectivamente. As diferenças nas proporções de LGC

e árvores mortas em pé entre locais podem ser explicadas pelas diferenças na forma

^  predominante de mortalidade, que por sua vez pode estar relacionada às diferenças na

topografia e intensidades de vento. Na área de estudo, a mortalidade de árvores

através do vento e pela queda de outras árvores, que resulta na queda das árvores

sobre o solo devido à quebra de troncos ou mesmo pela exposição da raiz, são as

^  principais formas de mortalidade, ao passo que as árvores que morrem mas que

n

f) Amazônia equatoriana. Gale (2000) mostrou que a proporção do estoque liteira

permanencem em pé compreeendem luna baixa proporção (Chambers et ai, 2000).

Num estudo comparativo entre duas florestas tropicais de tenras baixas, Bomeo e

lenhosa compreendida pelas árvores mortas em pé na Amazônia equatoriana foi muito

mais baixa do que em Bomeo. O autor atribui a isto às diferenças de declividade do

terreno e de intensidades de vento entre locais.

Devido ao fato de que no interior da floresta contínua a proporção da biomassa

compreeendida pelas árvores mortas em pé já é relativamente baixa, e como

fragmentos florestais estão mais sujeitos à maiores intensidades de vento em função da

maior exposição à locais abertos, eles são mais prováveis de apresentarem uma alta

proporção de LGC. Diante disso, não foi surpresa a não diferença significativa da

biomassa de árvores mortas em pé para tamanho de fragmentos e distância da borda

Tabelas 1 e 2). No entanto, as quantidades de LGC e LFC foram significativamente
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maiores em fragmentos florestais e em locais com distância < 300 m da borda. Como

resultado da maior taxa de mortalidade e danos de árvores (Laurance et al, 1998a) e

9

9

®  conseqüentemente uma maior produção de Hteira lenhosa grossa (Nascimento &
#

9  Laurance, no prelo), a quantidade de LCG foi maior em fragmentos florestais e locais
9
^  próximo às bordas após 10-19 anos de fragmentação. Conforme revelado pela

ANCOVA, a quantidade de LGC foi independente do tamanho, mas tanto em

^  fragmentos florestais de 10 e 100 ha quanto em floresta contínua a quantidade foi

^  maior em locais próximos às bordas (Figura 1). Além disso, não houve diferenças

significativas entre fragmentos florestais e floresta contínua para a quantidade de LCG

para ambas as distâncias da borda. Isto sugere, então, que em florestas recém-

fragmentadas os efeitos de bordas representam os principais mecanismos que levam às

(^) mudanças da estrutura florestal. As maiores quantidades de LGC e LFC encontradas

em fragmentos florestais de 10 e 100 ha (Tabela 1) estão relacionadas às maiores

quantidades encontradas em locais próxunos às bordas, principalmemente em função

da mortahdade de árvores grandes (Figura 2). Este resultado condiz com aquele

encontrado por Laurance et ai (2000) que mostraram que a mortahdade de árvores foi

direcionada para as maiores árvores nos fragmentos florestais da área de estudo. As

diferenças na quantidade de LGC entre borda e interior de fragmentos florestais e

floresta contínua são comparáveis à aquela encontrada (38%) entre floresta intacta e

floresta que teve 30-58 mVha de madeira extraída na Amazônia oriental (Gerwing,

2002).
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®  escalas espaciais possam variar consideravelmente para diferentes alterações

relacionadas aos efeitos de borda (Lovejoy et ai, 1986; Didham & Lawton, 1999;

Em paisagens tropicais recentemente fragmentadas, os efeitos de borda

claramente têm um importante importante sobre a estrutura florestal, embora a
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s

Laurance et ai, 2002). Maiores taxas de mortalidade de árvores, por exemplo, pode ser

ser detectada numa distância de até 300 m da borda (Laurance etal, 1998a, 2000). Por

outro lado, o aumento no estoque e na produção de liteira fina ocorre em menores

escalas (< 100 m da borda), possivelmente em função das mudanças microclimáticas

serem mais intensas em áreas mais próximas às bordas (Carvalho «Sc Vasconcelos, 1999;

Didham, 1998; Didham «Sc Lawton, 1999).

Pode-se argumentar que em florestas fragmentadas o aumento da necromassa e

da biomassa de espécies pioneiras podem compensar a perda de biomassa de árvores

grandes. Conforme mencionado acima, de fato não houve diferenças significativas

para a biomassa de árvores grandes entre fragmentos florestais e floresta contínua e

entre as distâncias da borda, como resultado principalmente das diferenças na

distribuição espacial da biomassa entre as parcelas na área de estudo. Isto faz com que

a real perda de biomassa com a fragmentação florestal seja mascarada por esta

variação natural. Num estudo de longo prazo sobre a mortalidade e o recrutamento de

árvores com DAP > 10 cm e medidas de todos os outros componentes da biomassa

acima do solo. Nascimento & Laurance {no prelo) mostraram a perda média líquida de

biomassa nos primeiros 300 m da borda foi de 10,9 Mg ha-i após 10-19 anos de

fragmentação utilizando as mesma parcelas deste estudo. A liteira lenhosa em
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ecossistemas tropicais apresenta uma alta taxa de decomposição (Chambers et ai, 2000;

Harmon et ai, 1995) comparativamente à outros ecossistemas e, conseqüentemente, o

®  tempo de permanência do carbono na Hteira lenhosa é relativamente curto (5,9 anos;
9

%  Chambers et ai, 2000) quando comparado às árvores vivas, que podem viver até 1.000

^  anos (Chambers et ai, 1998). Aliado a isto, conforme mostrado neste estudo, a

densidade e biomassa de espécies pioneiras vem aiunentando em fragmentos, fazendo
9

@  com que haja xun aiunento da taxa de decomposição, já que a densidade de madeira é

^  correlacionada positivamente com taxa de decomposição (Chambers et ai, 2000). De

9

(0

fato, baseado nos dados de longo prazo de mortalidade de árvores na área de estudo e

no estoque de hteira lenhosa grossa

t i

. Nascimento & Laurance {no prelo) mostraram que

^  o ''tumover" da Hteira lenhosa grossa (ou seja, a fração da necromassa que se

(0 decompõe anualmente) foi correlacionado negativamente com a distância da borda,

sugerindo que em florestas fragmentadas a decomposição da Hteira lenhosa está sendo

mais rápida. Portanto, conforme a biomassa armazenada em árvores de vida longa vai

sendo perdida ao longo dos anos, a posterior decomposição da necromassa será o

principal mecanismo que residta na emissão de carbono para a atmosfera. A

decomposição do material residual após a derrubada e queima iniciais foi também

apontado como o principal mecanismo na emissão de carbono pós-desmatamentos

(Feamside, 2000b; Houghton et ai, 2000).
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4. Dinâmica da Biomassa Total Acima do Solo em Fragmentos

de Floresta de Terra-Firme na Amazônia Central

%  Resumo

Este trabalho avaliou a dinâmica da biomassa total acima do solo a partir da

combinação de dados de longo prazo sobre a mortalidade, crescimento e o

%  recrutamento de árvores com D AP > 10 cm com as medidas dos outros componentes

vivos e mortos (plântulas, arvoretas, árvores pequenas, palmeiras, cipós e necromassa)

^  em 50 parcelas de 1 ha localizadas em fragmentos florestais e floresta contínua numa

ampla escala espacial na Amazônia central brasileira. O principal processo que alterou

^  a dinâmica da biomassa em florestas fragmentadas foi a elevada taxa de mortalidade

^  de árvores com DA? > 10 cm, conseqüências das mudanças microchmáticas e do

aumento da intensidade de ventos próximo às bordas de fragmentos florestais. Isto

por sua vez acelerou a produção de Hteira lenhosa e um significante aumento na sua

quantidade. Próximo às bordas, a freqüente abertura do dossel a partir da mortalidade

de árvores aumenta a quantidade de luz, o que, por sua vez, resultou num incremento

de biomassa a partir do recrutamento e crescimento de árvores >10 cm de D AP e mun

aumento na biomassa de plantas do sub-bosque. A taxa anual estimada de ''tumover''

da liteira lenhosa foi significativamente maior próximo às bordas, sugerindo que a

decomposição está ocorrendo mais rápido em florestas fragmentadas do que em

florestas contínuas. Estes resultados revelam que a fragmentação florestal altera

substancialmente a distribuição e dinâmica da biomassa acima do solo na Amazônia

central. A taxa do ciclo de carbono também altera-se como conseqüência do declínio da

biomassa de árvores primárias de vida longa em favor de espécies pioneiras de vida

curta e do aumento na produção de necromassa paralelamente à sua alta taxa de

decomposição. Portanto, o declínio e a rápida decomposição da biomassa viva em

fragmentos florestais podem levar a uma significativa quantidade de carbono emitido

para a atmosfera, ainda não incorporada aos modelos que inferem sobre o fluxo de

carbono a partir das mudanças de uso da terra em regiões tropicais.
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1. Introdução

A fragmentação florestal, uma das conseqüências imediatas dos

desmatamentos, altera a composição e diversidade de espécies assim como afeta

processos ecológicos associados à germinação de semente, polinização e predação em

^  habitats fragmentados (Lovejoy et ai, 1986; Bierregaard et ai, 1992; Laurance et ai,

2002a). Estudos recentes revelam que a fragmentação do habitat também altera a
©

#  dinâmica florestal, ocasionado pelo aumento significativo das taxas de mortalidade de

árvores e conseqüente formação de clareiras em função das mudanças microclimáticas

^  e do aumento na intensidade de ventos próximo às bordas de fragmentos florestais

m

^  as árvores com DAP > 60 cm são as mais vulneráveis, morrendo aproximadamente três

vezes mais rápido em áreas com distância < 300 m da borda do que mais ao interior da

^  floresta. Simultaneamente ao maior número de clareiras próximo às bordas de

fragmentos, vem ocorrendo um aumento significativo nas taxas de recrutamento e na

(Ferreira & Laurance, 1997; Laurance et ai 1998a). Laurance et ai (2000) mostraram que

densidade de espécies arbóreas pioneiras na classe > 10 cm de DAP (Laurance et ai,

1998c; capítulo 3) e na densidade de espécies de cipós adaptadas a locais degradados

(Laurance et ai, 2001b). Um dos mais importantes efeitos da mudança na dinâmica

florestal é o declínio da biomassa viva em fragmentos florestais, já que as árvores de

espécies primárias, as quais acumulam maior quantidade de biomassa, morrem e isto

favorece o estabelecimento de espécies pioneiras e cipós (Laiuance et ai, 1997). Os

modelos que simtdaram a emissão de carbono a partir dos efeitos de borda sugeriram

que o declínio e a decomposição da biomassa em paisagens tropicais fragmentadas
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 et ai,

1998b).

reduzindo a biomassa florestal é lun tema que foi recentemente discutido (Cowles,

#
H  1998; Kauffman et ai, 1998; Laurance et ai, 1998d), já que a conclusão de Laurance et ai

(1997) sobre o 'colapso' da biomassa em florestas fragmentadas baseou-se somente nas

®  árvores com DAP > 10 cm. Embora este componente compreenda a maior proporção
m

^  da biomasssa acima do solo em florestas tropicais (Brown, 1996; Clark & Clark, 1995;

Nascimento & Laurance, 2002), outros fatores podem também influenciar a magnitude

da perda de biomassa em florestas fragmentadas. O aumento na quantidade de

árvores de espécies secundárias e cipós pode compensar as perdas de biomassa

resultante da mortalidade de árvores grandes (Cowles, 1998; Kauffman et ai, 1998).

^  Além disso, ainda não existe informações sobre a produção e decomposição da

necromassa em florestas tropicais fragmentadas. Portanto, para avaliar os efeitos da

fragmentação florestal sobre o estoque de carbono necessita-se de informações

detalhadas sobre a quantidade de biomassa de todos os componentes vivos e mortos.

Neste estudo forneço uma avaliação dos impactos da fragmentação florestal

sobre a biomassa total acima do solo. Para tal, combinei dados de longo prazo (10-19

anos) sobre a dinâmica da biomassa de árvores com DAP > 10 cm com recentes

medidas de todos os outros componentes da biomassa vegetal acüna do solo, vivos e

mortos (plántulas, arvoretas, árvores pequenas, palmeiras, cipós, liteira lenhosa caída,

árvores mortas em pé e liteira fína). Estes dados foram obtidos em 50 parcelas de 1 ha
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de tamanho que estão distribuídas em fragmentos florestais e floresta contínua na

^  Amazônia central brasileira. Este conjimto de dados combinados permitiu-me estimar

m  as taxas de produção de Hteira grossa e seu ''tumover'' em florestas fragmentadas e
m

%  contínuas, como também inferir como a fragmentação florestal afeta a quantidade e

%
^  distribuição da biomassa acima do solo nos seus diferentes componentes. Estas

®  análises, portanto, fornecem luna importante contribuição ao entendimento de como a

#  fragmentação florestal afeta o estoque e o ciclo do carbono em fragmentos florestais.

2. Métodos

2.1 Área de estudo e parcelas

m

m

Os Capítulos 2 e 3 apresentam uma descrição detalhada da área de estudo e a

^  distribuição espacial das 50 parcelas de 1 ha dentro da área de estudo.

2.2 Obtenção dos dados

0) 2.2.1 Estimativa da Biomassa Total Acima do Solo

Todos os componentes, vivos e mortos, que compreeendem a biomassa total

acima do solo foram estimados em cada parcela. A biomassa das árvores com DAP >

10 cm para cada parcela foi estimada usando as medidas de diâmetro do mais recente

levantamento que abrangeu os anos de 1997 a 1999 . A metodologia de campo

empregada, os modelos alométricos utilizados para a estimativa da biomassa do

componente arbóreo e os métodos para a estimativa da biomassa seca dos outros

componentes - liteira lenhosa grossa caída (LGC), liteira lenhosa fina caída (LFC),

árvores mortas em pé, hteira fina, palmeiras acaules, árvores pequenas, arvoretas e

plântulas - estão descritos detalhadamente nos capítulos 2 e 3.
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2.2.2 Dinâmica da Biomassa

Baseado nos dados de longo prazo (variando de 10 a 19 anos) sobre a dinâmica

^  de árvores com DAP > 10 cm de DAP, três variáveis foram calculadas a fim de estimar
9

#  o incremento de biomassa viva a partir do crescimento e recrutamento, a produção de

(^1

w

^  Hteira lenhosa grossa a partir da mortalidade de árvores e a decomposição em cada

®  parcela.

9  a) Recrutamento e Crescimento - esta variável descreve a produção média
m

9  anual de biomassa viva a partir do crescimento das árvores já existentes e do

.0^ recrutamento de novas árvores para a classe > 10 cm de DAP. Ele foi calculado usando

^  OS dados coletados entre 1980 e 1999, período em que foram realizados de 3 a 6

levantamentos por parcela. As fórmulas alométricas de Chambers et ai (2001b) e

^  Nelson et ai (1999) foram usadas para obter a biomassa de espécies primárias e

pioneiras, respectivamente, baseado nas informações sobre recrutamento e

crescimento. Os valores obtidos foram então acrescentados em 20% para compensar as

perdas associadas aos danos (perdas de galhos) nas árvores (Chambers et ai 2001b).

b) Produção de Liteira Lenhosa Grossa - esta variável descreve a produção

média anual de liteira lenhosa grossa (hteira lenhosa grossa caída e árvores mortas em

pé) - o componente dominante da necromassa em florestas de terra-fírme na

Amazônia (Chambers et ai, 2000, 2001b; Delaney et ai, 1997; Nascimento & Lamance,

2002). Ele foi estimado através (1) da determinação da produção média anual de hteira

lenhosa a partir da mortahdade de árvores (utlizando o mesmo banco de dados

descrito acima), (2) do aumento em 20% do valor encontrado em (1) para considerar as
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perdas associadas aos danos das árvores (Chambers et aL, 2001b) e (3) da multiplicação

da quantidade encontrada em (2) por lun fator de 0,85, que representa a fração do peso

de uma árvore que é maior que > 10 cm em diâmetro, baseado numa amostragem

c) ''Tumover" de Liteira Lenhosa Grossa - esta variável descreve a fração

média de liteira lenhosa grossa que se decompõe anualmente (Delaney et ai, 1998;

#

H  destrutiva de 29 árvores próximo a esta área de estudo (Chambers et ai, 2000).

«

m

m

#

Chambers et ai, 2000). Este parâmetro foi calculado para cada parcela dividindo a

%  produção média anual de liteira lenhosa (descrita acima) pelo estoque de liteira

,0^ lenhosa grossa obtido (a soma da liteira lenhosa grossa caída com as árvores mortas

m
^  em pé; Delaney et al, 1998).

I.S.Distânda da borda e declividade

Em função dos efeitos da fragmentação florestal sobre a mortalidade de árvores

(Ferreira & Lamance, 1997; Laurance et al, 1998a/2000), cipós (Laurance et ai, 2001b),

recrutamento (Laurance et al, 1998c) e a biomassa de liteira lenhosa (capítulo 3) serem

fortemente influenciados pela distância da borda, este estudo concentrou-se na

distância de borda como o principal parâmetro.

A declividade foi também usada como tun parâmetro em potencial devido à

^  alta variação encontrada entre as 50 parcelas (0-43°) e de um estudo realizado na

mesma área que mostrou que a declividade teve um correlação negativa com

parâmetros que determinam a fertüidade do solo, tais como o conteúdo de argila,

matéria orgânica, N, K e Mg (Laurance et ai, 1999) e assim pode ter efeitos sobre a

dinâmica da biomassa. A declividade média para cada parcela foi obtida a partir da



f#

(O

<i

(9

#

(ê

m

#
2.4 Análises estatísticas

média aritmética das 2

#

t

'ê

67

5 medidas de clinômetro que foram tomadas dentro de cada

parcela.

As interrelações entre as 14 variáveis que descrevem a quantidade e a dinâmica

da biomassa foram avaliadas utilizando um dos métodos de ordenação mais robusto

#  que existe atualmente - ''nonmetric multidimensional scabng'' (NMDS). Para esta
m
(íp análise, utüizei o programa PC-ORD (McCune & Mefford, 1997). O número de eixos

m

#  Todas as variáveis foram inicialmente padronizadas pelo método máximo (Noy-Meir
a

et ai, 1975). A distância de Sorensen foi usada (resultados comparáveis foram obtidos

foi determinado utilizando testes de randomização para confirmar que cada eixo na

análise final explicou significantemente mais variação do que esperada pelo acaso.

com diferentes distâncias e métodos de ordenação, sugerindo que o padrão observado

independe do método e distância usados).

As correlações de produto-momento foram utilizadas para avaliar a influência

dos eixos de ordenação, distância da borda e decHvidade para cada uma das variáveis

^  separadamente. As correções de Bonferroni foram empregadas para reduzir a

probabilidade de correlações falsas, que ocorre ao se conduzir múltiplas correlações

simultaneamente, usando uma taxa de erro experimental de 0,15 (Chandler, 1995).
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3. Resultados

3.1 Análise de ordenação

mais variação do que esperada pela chance (P < 0,02 em todos os casos). O primeiro

eixo captou aproximadamente a metade (50,5%) da variação total e descreveu um

(6

(i

(9

m

(# A análise de ordenação revelou três importantes gradientes (Tabela 1). Os testes
m
^  de randomização (n=50) confirmaram que os três eixos explicaram significantemente

9

é

#  gradiente entre locais com alta taxa de mortalidade, baixa biomassa de árvores
m
^  grandes, alta produção de liteira lenhosa grossa e locais com valores opostos. Os locais
lÜ . .. . ^ .
^  com alta mortalidade também tiveram significantemente um mcremento de biomassa

m

(<0 lenhosa grossa e baixa biomassa de palmeiras acaules.

^  O segimdo eixo capturou 21,9% da variação total e descreveu um gradiente

^  entre locais com alta mortalidade de árvores, maior biomassa de LGC e LFC, maior

produção de liteira lenhosa grossa e maior biomassa de palmeiras acaules e locais com

alta biomassa de arvoretas e cipós. O terceiro eixo capturou 10,5% da variação e

^  descreveu um gradiente de árvores mortas em pé.

Quando as parcelas foram distribuídas nos dois eixos de ordenação (eixos 1 e

2), houve uma clara diferenciação entre as parcelas próximas à borda (centro da

parcela com distância < 300 m da borda) e as parcelas localizadas no interior (> 300 m)

(Figura 1). Houve também diferenças altamente significantivas entre parcelas com

distância < 300 m da borda versus parcelas de interior, quando os escores dos eixos 1 e

a partir do recrutamento e crescimento de árvores com DAP > 10 cm, maior biomassa

de árvores pequenas e arvoretas (1-9,9 cm de DAP), aumento no "tumover" de liteira
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Eixo 1

-1.5

Figitra 1 - Ordenação das 14 variáveis que descrevem a distribuição e a dinâmica da

biomassa acima do solo em florestas fragmentadas e contínuas na Amazônia central.

Os pontos negros são parcelas de bordas e os quadrados parcelas de interior.

2 foram comparados entre ambas distâncias (eixol: t=-5,05, P<0,0001 e eixo2: t=2,69,

P<0,01). Para os escores do eixo 3 não houve diferença significativa entre

as duas classes de distância da borda (t=-0,15, P>0,8). Além disso, houve uma

correlação altamente significativa dos eixos 1 e 2 com a distância da borda utilizando

a análise de regressão linear (F=15,77, P=0,0003, R^=26,0% e F=13,63, P=0,0006,

R2=23,3%, respectivamente. Figura 2), ao passo que o eixo 3 não foi significantemente

correlacionado com distância da borda (F=0,04, P=0,85). Portanto, os dois eixos de

maior variação foram associados com o gradiente borda-interior. Por outro lado, a
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Tabela 1. Correlações de produto-momento entre as 14 variáveis que descrevem a

quantidade e a dinâmica da biomassa com os três eixos de ordenação produzidos pela

"nonmetric multidimensional scaling" (NMDS). As correlações significantes estão

indicadas por asteriscos, usando um valor de alfa ajustado pela correção de Bonferroni

(P=0,0036).

Variável Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3

Biomassa de árvores (> 10 cm DAP) -0,640* -0,085 -0,210

Taxa de mortalidade de árvores (> 10 cm DAP) 0,839* -0,494* 0,217

Recrutamento e Crescimento de árvores (> 10 cm DAP) 0,614* -0,360 0,207

Produção de Üteira lenhosa grossa 0,824* -0,571* 0,208

'Tumover" de Üteira lenhosa grossa 0,652* -0,122 0,364

Liteira lenhosa grossa caída (LGC; > 10 cm de diâmetro) 0,388* -0,489* 0,090

Liteira lenhosa fina caída (LFC; 2,5-10 cm de diâmetro) 0,113 -0,476* 0,056

Arvores mortas em pé (> 10 cm DAP) -0,197 -0,047 -0,912*

Liteira fina 0,208 -0,134 0,368

Plântulas (< 1 cm DAP) -0,131 0,144 0,236

Arvoretas (1-4,9 cm de DAP) 0,557* 0,420* 0,219

Arvores pequenas (5-9,9 cm de DAP) 0,733* 0,100 0,246

Palmeiras acaules -0,528* -0,500* 0,066

Cipós -0,107 0,582* -0,227

Variação expücada 50,5% 21,9% 10,5%
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Figura 2 - Relação entre os escores dos eixos 1 e 2 com a distância da borda
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í^>,

declividade não teve efeito significante sobre os eixos de ordenação usando regressões

lineares (F<0,5, P>0,5 para os três eixos). A declividade também foi não significante

quando ela foi incluída como uma segimda variável em análise de regressão múltipla.

3.2 Correlações

A influência do efeito de borda e declividade sobre cada variável foi também«

é  avaliada usando a correlação de produto-momento (Tabela 2). A distância da borda e
m

declividade não foram correlacionadas (r=-0,136, P=0,35), de modo que seus efeitos

puderam ser avalidados separadamente. A declividade não foi correlacionada com
m

m

®  quaisquer variáveis. No entanto, mesmo usando a correção de Bonferroni (P = 0,0088),
%

^  a distância da borda foi negativamente correlacionada com muitas variáveis. A

^  mortalidade de árvores, produção de liteira lenhosa grossa (Figura 3), quantidade de

í») biomassa de liteira fina e ''tiunover" de liteira grossa (Figura 3), também foram

correlacionadas com distância da borda, mas com um menor nível de significância

LGC e LFC, o incremento de biomassa a partir do recrutamento e crescimento de

árvores > 10 cm de DAP e a biomassa de árvores pequenas (5-9,9 cm de DAP) foram

significantemente correlacionadas com a distância da borda. Duas variáveis, a

(P=0,046 e P=0,018, respectivamente).

Distância da borda não teve efeito sobre a biomassa total viva do sub-bosque

(plântulas, arvoretas, árvores pequenas, palmeiras acaules e cipós), enquanto que a

liteira lenhosa (LGC, LCF e árvores mortas em pé) e a necromassa total (liteira lenhosa

e liteira fina) aumentaram significantemente com a proximidade da borda (Tabela 2).
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Tabela 2. Correlações de produto-momento entre as 14 variáveis que descrevem a

quantidade e a dinâmica da biomassa com a distância da borda e decMvidade. As

correlações significantes estão indicadas por asteriscos, usando lun valor de alfa

ajustado pela correção de Bonferroni (P=0,0088).

Variável Distância da DecHvidade

borda

Biomassa de árvores > 10 cm DAP 0,034 -0,110

Taxa de mortalidade de árvores > 10 cm DAP -0,487* 0,051

Recrutamento e Crescimento de árvores >10 cm DAP -0,623* 0,176

Produção de Hteira lenhosa grossa -0,600* -0,009

'Tumover" de liteira lenhosa grossa -0,344 -0,013

Liteira lenhosa grossa caída (LGC; >10 cm de diâmetro) -0,451* 0,116

Liteira lenhosa fina caída (LFC; 2,5-10 cm de diâmetro) -0,379* -0,061

Arvores mortas em pé (> 10 cm DAP) 0,041 -0,008

Liteira fina -0,284 -0,068

Plântulas (< 1 cm DAP) 0,115 -0,228

Arvoretas (1-4,9 cm de DAP) -0,099 -0,069

Arvores pequenas (5-9,9 cm de DAP) -0,389* -0,017

Palmeiras acaules 0,057 0,099

Cipós 0,107 -0,055

Biomassa viva de sub-bosque -0,191 -0,062

Liteira lenhosa (Lit. lenhosa grossa e fina+árv. mortas em pé) -0,434* 0,113

Necromassa total (liteira lenhosa + liteira fina) -0,487* 0,096
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Figura 3 - Produção (Mg/ha/ano) e "tumover" anual de líteira lenhosa grossa
(fração/ano) em função da distância da borda.
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Os valores dos componentes da biomassa em florestas fragmentadas e
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9
p  3.3 Comparações diretas entre borda e interior
m
m

®  contínuas (Tabela 3) são úteis para a padronização de modelos que inferem sobre o
9
#  ciclo do carbono e a produtividade de ecossistemas (Porter et ai, 1993; Chambers et ai,
9

9

m

«
m árvores, incremento de biomassa a partir do recrutamento e crescimento, produção e
m
9  ''tumover'' de Hteira lenhosa grossa e necromassa total.
#

m

m

a
a

a

a  menos crescimento e recrutamento) da biomassa das árvores com DAP > 10 cm nos
a
4^11 primeiros 300 m da borda, subtraindo este valor pelo aumento da necromassa e

2000,2001a,b; Clark et ai, 2001). Comparadas com o interior, as parcelas próximas às

bordas (< 300 m) tiveram significantemente (P < 0,01) aumentos na mortalidade de

3.4 Estimativa de emissão de carbono

Uma estimativa da emissão de carbono após 10-19 anos de fragmentação

florestal pode ser calculada a partir da perda média líquida (mortalidade e danos

biomassa de sub-bosque com relação ao interior e, finalmente, determinar a fração da

necromassa que pode ser emitida a partir do processo de decomposição. Nesta análise,

assumo que a fragmentação não leva a uma mudança significativa no estoque de

carbono abaixo do solo e deve ser enfatizado que informações sobre este processo em

florestas fragmentadas são inexistentes.

A perda média hquida de biomassa das árvores > 10 cm foi estimada por

comparar a biomassa inicial (antes da fragmentação) com a biomassa do mais recente

levantamento dentro de cada parcela, durante os 10-19 primeiros anos de

fragmentação (Figura 4). Este intervalo é mais que suficiente para que a perda de
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Tabela 3 - Valores médios (± desvio padrão) para as variáveis que descrevem a

quantidade e a dinâmica da biomassa em florestas fragmentadas e contínuas na
Amazônia central. Os valores são comparados entre parcelas localizadas próximas às

bordas (< 300 m, n=29 parcelas) com parcelas de interior (> 300 m, n=21 parcelas). As

variáveis que diferem significantemente entre borda e interior são indicadas por
asteriscos (* P<0,01; ** P<0,0001).

Variável < 300 m > 300 m

Biomassa de árvores (> 10 cm DAP) 320,50(35,59) 329,41(35,04)

Taxa de mortalidade de árvores (> 10 cm DAP) 2,31(0,90)** 1,32(0,47)**

Recrutamento e Crescimento de árvores (> 10 cm DAP) 6,37(1,14)** 5,15(0,55)**

Produção de liteira lenhosa grossa 6,63(2,15)** 4,00(1,35)**

"Tumover" de liteira lenhosa grossa 0,16(0,07)* 0,12(0,04)*

Biomassa viva de sub-bosque 31,97(4,46) 3030(2,82)

Necromassa total (liteira lenhosa + liteira fma) 52,08(12,56)** 42,02(8,26)**

biomassa relacionada aos efeitos de borda ocorrerem, já que 6-9 anos após a

fragmentação, o declínio da biomassa em função da mortalidade e danos é

gradualmente balanceado pelo incremento de biomassa a partir do recrutamento e

crescimento, de modo que a biomassa atinge um novo equilíbrio com menor

quantidade de biomassa do que antes da fragmentação (Laurance et al., 1997). A perda

média líquida de biomassa de árvores (10 cm nas 29 parcelas deste estudo com

distância < 300 m da borda foi 22,7 ((31,8) Mg ha-1. As parcelas com distância < 300 m

da borda tiveram mais 1,7 e 10,1 Mg ha-1 de biomassa viva de sub-bosque e

necromassa total, respectivamente, do que as parcelas localizadas com
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Figura 4 - Mudanças na biomassa viva acima do solo de árvores com DAP > 10 cm em função

da distância da borda durante os primeiros 10-19 anos após a fragmentação. As parcelas que

apresentam valores negativos perderam biomassa enquanto aquelas com valores positivos

ganharam biomassa no período. A relação entre a mudança de biomassa e distância da borda é

altamente significativa (F=9,64, P=0,003, R2=16,7%).

distância > 300 m da borda (Tabela 3). Estes valores são consideravelmente menores

do que a biomassa perdida a partir da mortalidade de árvores grandes (22,7 Mg ha-^) e

mostra então um declínio liquido em biomassa de 10,9 Mg haAssumindo que 50%

da biomassa é carbono e que aproximadamente ̂4 da perda de carbono a partir da

decomposição é via processo respiratório que diretamente emite CO2 (Chambers et ai,

2001c), isto implica num fluxo líquido de pelo menos 4,1 Mg C ha-i para a atmosfera

nos primeiros 300 m da borda após 10-17 anos de fragmentação. A biomassa restante

(1,4 Mg ha-^) seria redistribuída para o solo e cursos d'água na forma de compostos
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atmosfera (Richey et ai, 2002). Portanto, as emissões de carbono são estimadas na

ordem de 4-5 Mg ha-^ nos primeiros 300 m da borda.

Os resultados deste estudo demonstram que a fragmentação do habitat altera

substancialmente a quantidade e a distribuição da biomassa em florestas de terra-fírme

9

m

m

9  4. Discussão

9

9

9

9  na Amazônia central. A declividade não foi correlacionada com quaisquer variáveis
9

9  aqui consideradas, ao passo que muitas delas foram correlacionadas com distância da
9

m

m

m

9j

9

9  menores escalas espaciais (p. ex.. Gale, 2000), as variações encontradas dentro das
9

9

9

9

9>

9

9  Em função da elevada mortalidade e produção de necromassa próximo às

borda. Isto sugere que em fragmentos florestais os efeitos de borda sobrepujam

quaisquer outros mecanismos que possam influenciar em mudanças na dinâmica

florestal. Embora a declividade possa ser correlacionada com a necromassa em

parcelas podem interferir nas possíveis correlações em escalas espaciais maiores (p. ex.

veja Clark & Clark, 2000 e Clark et ai, 2002 para irnia escala espacial de 1.000 km^

numa floresta na Costa Rica).

bordas, a quantidade de liteira lenhosa e liteira fina aumentaram significantemente,

paralelamente ao aumento da biomassa de árvores pequenas e um incremento de

biomassa a partir do crescimento e recrutamento de árvores com DAP > 10 cm. Os

efeitos destas mudanças residtam, portanto, numa mudança da estrutura florestal. A

biomassa de árvores de espécies primárias está sendo perdida e, por sua vez,

redistribuída para a necromassa e árvores pequenas. Não houve um significante

.•sf-
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aumento na biomassa total do sub-bosque, apesar do aumento em árvores pequenas,

devido que os outros componentes (plântulas, palmeiras acaules e cipós) não

aumentaram significativamente próximo às bordas. Embora os cipós tenha amnentado

^  em densidade próximos às bordas, sua biomassa não apresentou mudanças

significativas, devido ao fato de que as bordas de fragmentos na área de estudo

suportam espécies de cipós de pequeno tamanho e de rápido crescimento, adaptadas a

4.1 Dinâmica da biomassa

Em florestas fragmentadas a taxa do ciclo do carbono acelera-se por duas

#

^  locais de alta luminosidade (Laurance et al, 2001b).
m

m

m

m

^  razões. Primeiro, as altas taxas de mortalidade de árvores (Laurance et al., 1998a;
m

Laurance et al., 2000) levam a um declímo na biomassa de árvores de espécies

aiunentou cerca de 33 vezes sua densidade na área de estudo (Laurance et al, 1998c). O

primárias e num aiunento na densidade de árvores de espécies pioneiras e secundárias

(capítulo 2; Laurance et ai, 1998c). Por exemplo, a espécie pioneira Cecropia sciadophylla

tempo de permanência do carbono é muito maior em árvores de espécies primárias,

algumas das quais podem viver até 1.000 anos (Qiambers et al, 1998), do que em

espécies pioneiras, já que estas exibem lun rápido "tumover" populacional (Condit et

al, 1995). Mesmo entre as espécies não pioneiras, as taxas de recrutamento e

crescimento tendem a ser maiores próximos às bordas, devido ao aumento da

intensidade de luz em função da freqüente formação de clareiras, o que resulta num

maior incremento de biomassa. Segundo, a produção e turnover de liteira lenhosa

aumentam em florestas fragmentadas (Tabela 3, Figura 3). Estes processos tendem a

C
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acelerar a taxa do ciclo do carbono devido ao fato de que o tempo de residência do

carbono na liteira lenhosa é muito curto comparativamente às árvores vivas

®  (Chambers et ai, 2000). Enquanto maiores produções de liteira lenhosa são esperadas

#  como conseqüência da alta taxa de mortalidade e danos em fragmentos florestais, o
9
m  aumento no "tumover" não era esperado. Este aumento implica na aceleração da taxa
9

9
de decomposição em áreas próximas às bordas. No único estudo publicado em que se

9 avaliou a decomposição em fragmentos de floresta tropical, Didham (1998) encontrou
#

#  que o ''tumover" de liteira fina não exibiu nenhuma consistência com a relação borda-

interior.

Há algumas explicações plausíveis para o aparente aumento no "tumover" da

liteira grossa em fragmentos florestais. A primeira é que pode ser simplesmente um

m

m

m

m

m

artefato do método indireto empregado para estimar o "tumover", o qual utilizou

^  dados de longo prazo sobre a produção de liteira lenhosa e mna única medida do

^  (1998), pode produzir estimativas enviezadas caso a produção de liteira lenhosa varia

^  substancialmente através do tempo. No entanto, não há nenhuma evidência de que a

taxa de mortalidade vem dechnando ao longo dos anos nos fragmentos de floresta na

estoque de liteira lenhosa. Esta técnica, que foi também utilizada por Delaney et al

área de estudo (Laurance et al, 1998a). De fato, houve relação linear altamente

significantiva entre as taxas de mortalidade obtidas em todos os intervalos com as

^  taxas de mortalidade do mais recente intervalo (Fi,49=67,l, R2=58,3%; P< 0,0001),

sugerindo então que a tendência observada em "tumover" pode ser verdadeira. A

estimativa de "tumover" observada em pacelas de interior neste estudo (0,12 ± 0,04

t
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ano-i. Tabela 3) não é muito diferente daquela encontrada por Chambers et al (2000), a

qual foi baseada em medidas diretas de decomposição em 155 árvores mortas

selecionadas aleatoriamente na mesma área de estudo (0,17 ano-i). As espécies

9  pioneiras, que têm aumentado suas densidades próximo às bordas, decompõe mais
9
^  rápido do que espécies primárias devido à baixa densidade de madeira, principal

^  característica para o aiunento na taxa de decomposição (Chambers et al, 2000; Harmon
9

m et al, 1995). Os termitas, invertebrados consimüdores de madeira, mudam em
m

9  abimdância, diversidade e composição próximo às bordas e pode assim influenciar nas

taxas de decomposição (Souza & Brown, 1994). E por último, embora a redução de

umidade próximo às bordas (Kapos, 1989; Didham & Lawton, 1998) possa diminuir a

#

m

m

m

^  atividade dos fungos decompositores (especialmente se a umidade estiver abaixo de
9

9  0,5 g H2O cm-^ de madeira, Chambers et al, 2001c), o aumento da temperatura nas
9

^  bordas em até 3,2° C (Didham, 1998) pode ter irni efeito oposto, já que as taxas

m

m

9

9

9  "tumover'' de liteira grossa esteja aumentando próximo às bordas de fragmentos

9

9

metabólicas dos decompositores são esperadas aumentar exponencialmente com a

temperatura (Chambers et al, 2000). Portanto, existe algiuna confiança de que o

florestais, embora sejam necessários estudos diretos de decomposição (p. ex.,

Chambers et al, 2000; Harmon et al, 1995) em florestas fragmentadas a fim de validar

estes resultados.

4.2 Estimativa da emissão de carbono

Os cálculos de emissão de carbono apresentados neste estudo mostraram que a

fragmentação florestal pode levar a uma emissão de 4-5 Mg C nos primeiros 300 m da
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borda. Portanto, para cada 100 m de borda criado, são esperados 12-15 Mg de carbono

emitido. Neste cálculo assume-se que o estoque de carbono abaixo do solo é pouco

afetado pela fragmentação florestal. A entrada de carbono para a superfície do solo

1995) ou ser lixiviado na forma de compostos orgânicos para os cursos d'agua (Richey

pode aumentar próximo às bordas em função da maior produção de liteira lenhosa,

^  mas que luna grande fração disto é provável se decompor rapidamente (Townsend et.,

m

n

^  et ai, 2002). Além disso, o carbono armazenado nas raízes finas pode declinar
m

0  próximos às bordas devido que a biomassa de raízes é proporcional à biomassa de
#

m

m

m

m

0) marginalmente.
0

^  Deve ser enfatizado que a área de estudo é uma paisagem experimental onde as
0^

0>

0

0í

0  redor dos fragmentos de floresta deste estudo, florestas secundárias tem aumentado

árvores acima do solo (Klinge & Rodrigues, 1974; Jordan & Uhl, 1978; Saldarriaga et ai,

1988). Assim, as mudanças na biomassa abaixo do solo são improváveis de compensar

as emissões de carbono e pode ainda aumentar as emissões mesmo que

práticas comuns de uso da terra que aumentam a degradação florestal (exploração

madeireira e fogo) são controladas. Apesar de esforços para manter áreas abertas ao

em muitas áreas que anteriormente eram pastos, reduzindo assim a mortalidade de

árvores e alterações microclimáticas (Camargo & Kapos, 1995; Didham & Lawton,

1999; Mesquita et ai, 1999). Mesquita et al (1999) mostraram que a taxa mortalidade de

árvores dentro dos primeiros 100 m da borda é duas vezes maior em bordas

circimdadas por pastagem do que bordas circundandas por floresta secundária

dominada por Vismia spp. No entanto, o crescimento de florestas secundárias é uma
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No ano de 1992 havia um perímetro de 773.000 km de borda na Amazônia

brasileira como conseqüência dos desmatamentos e no ano de 1999, este valor elevou-

^  característica comum em muitas paisagens fragmentadas na Amazônia (Feamside,

®  2000b), mas os efeitos da fragmentação florestal na emissão de carbono podem
w

®  aumentar significantemente em outras regiões da Amazônia onde tais práticas não são

#  comuns.

#

m

m

m

®  se para 907.000 km, resultando num aiunento de 134.000 km, equivalente à uma taxa
#

#  anual de 19.143 km de bordas criadas (Qiomenkowski, Skole & Cochrane,

m

m

m

®  desmatamentos não deve ser considerado. Conforme colocado por Feamside (2000a, p.

#1 117), o avanço anual dos desmatamentos na Amazônia dá-se principalmente através

^  da expansão das bordas criadas em anos anteriores. Isto significa que se ao incorporar

m

comunicação pessoal). No entanto, um ajuste do carbono emito a partir do declínio da

biomassa nas bordas com relação à emissão anual de carbono em função dos

o ajuste do carbono emitido pelo colapso das bordas, resultaria numa super-estimativa

^  do carbono total emitido, já que as estimativas da biomassa florestal no momento do

^  desmatamento não inclue um ajuste para a perda de biomassa em função dos efeitos

de borda nos anos anteriores. Embora a afirmativa de Feamside (2000a) esteja de fato

correta do ponto de vista do avanço anual dos desmatamentos, existe paisagens

intensamente fragmentadas em várias regiões tropicais, como na África, Ásia (Gascon

et al, 2000) e na parte sul e oriental da Amazônia brasileira (Skole & Tucker, 1993) que

já apresentam extensos perímetros de bordas ''estáveis''. Assim, ao se considerar o

carbono emitido a partir do declínio da biomassa destas bordas implicaria, pelo menos
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em parte, nvuna diminuição do papel que as florestas tropicais têm tido como

absorvedora de carbono atmosférico, possivelmente em resposta à alta concentração
«

®  de carbono na atmosfera e deposição de nitrogênio, fazendo com que haja lun
m

m  aumento na produção primária liqüida (NPP) (Grace et ai., 1995; Malhi et ai., 1998;

mortalidade de árvores, a estrutura florestal será alterada e, portanto, as árvores de

espécies primárias serão substituídas por espécies pioneiras e secundárias que

^  PhiUips et al., 1998; Tian et al., 1998; Bousquet et al. 2000). Há necessidade, portanto, de

estudos que quantifiquem a emissão de carbono numa escala global a fim inferir

®  precisamente sobre o real papel da fragmentação florestal na perda de biomassa e
m

0  fluxo de carbono.

#

^  4.3 Efeitos ecológicos das mundanças na dinâmica da biomassa
0J

Mudanças fundamentais na dinâmica da biomassa e no ciclo de carbono podem
m

^  ter vários efeitos sobre as comunidades fragmentadas. Em função do aumento na

m

m

acumulam baixa biomassa. Muitas espécies de árvores primárias são fontes de

recursos para animais e seus declínios podem então ter efeitos importantes nas

0^ populações de animais (Laurance et al, 2002a). A elevada produção de liteira lenhosa e

liteira fina pode aumentar a mortalidade de plântulas (Scariot, 2001) e inibir a

germinação de sementes (Bnma, 1999) próximo às bordas, enquanto que maiores

quantidades de liteira pode fornecer mais recursos para algumas espécies de animais,

0  tais como térmites decompositores de madeira (Souza & Brown, 1994) e algumas

^  espécies de formigas (Carvalho & Vasconcelos, 1999).

1^-
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A conseqüência mais importante da alteração da biomassa em florestas

fragmentadas é o aumento da vulnerabilidade ao fogo. A acumulação de Hteira

®  lenhosa e Hteira fína, paralelamente às condições de baixa umidade e de alta

11 temperatura próximo às bordas, pode aiunentar substancialmente a probabüidade de

incêndios superficiais (UM & Kauffman, 1990; Kauffman et ai, 1995). Tais incêndios

comiunente penetram dentro de fragmentos quando as pastagens vizinhas são

distante da borda (Cochrane & Laurance, 2002). Devido que o fogo estranhos às

florestas úmidas, a mortaHdade de plantas é muito alta (UM & Kauffman, 1990;

^  queimadas para controlar ervas daninhas (Cochrane et ai, 1999; Nepstad et ai, 1999).
m

#  Na Amazônia oriental brasileira, incêndios florestais são detectáveis até 2400 m

#

m

m

m

Cochrane et al, 1999), o que resulta numa rápida degradação das bordas com repetidos

incêndios (Gascon et al, 2000). O fato é que em muitas partes da Amazônia brasileira, a
m
^  fragmentação florestal e fogo operam sinergisticamente (Cochrane & Laurance, 2002).

m
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