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1. Introdução
As florestas do mundo são reservatórios biológicos inestimáveis, abrigam espécies variadas, cada
um em seus ecossistemas peculiares e com suas singularidades, diferenças que as tornam fonte de
preocupação mundial em relação à preservação e manejo para um aproveitamento sustentável e
consciente de suas riquezas, sem esgotar suas fontes. Tendo isto em vista, as estimativas dos
estoques de carbono da vegetação podem ser obtidas pelo produto da biomassa florestal e a
concentração de carbono. Segundo Sampaio et aI. (1998), as mudanças no uso da terra, como a
substituição das florestas, influenciam diretamente no estoque de carbono. Observações ao longo
dos últimos 20 anos mostram que a floresta é capaz de fixar nas árvores ± 1,2 t ha' ano! de
carbono (Higuchi et aI., 2004). Os valores de concentração de carbono em florestas tropicais estão
em torno de 48,5 % (Higuchi & Carvalho Jr., 1994; Silva 2007). Em estudos realizados na
Amazônia oriental, as concentrações de carbono na madeira de florestas secundárias de 10, 20 e
40 anos e uma área de floresta primária variaram de 47,3 a 47,9 % (Johnson et aI., 2001). Além
da influência antrópica fenômenos naturais, que contribuem para a perda de florestas, como o
"Blowdown" (roça dos ventos), fenômeno meteorológico que ocorre na forma de tempestades
convectivas, quando as condições atmosféricas produzem uma massa de ar descendente, como
consequência do resfriamento por meio da evaporação de várias partículas de precipitação.
Nesse contexto, o objetivo deste estudo consistiu em determinar os teores de carbono na biomassa
vegetal em regeneração e do solo para avaliar as repostas do ambiente e suas interações em
florestas perturbadas naturalmente (blowdown) na região de Manaus.

2. Material e métodos
A coleta de dados foi realizada na Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), do Instituto
Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), no Distrito Agropecuário da SUFRAMA. A área tem
acesso pela rodovia BR-174, 50 km a noroeste de Manaus. Os pontos de coleta estão localizados
nas margens da estrada vicinal ZF-2, entre os km-37 e km-50. As coordenadas geográficas da área
são aproximadamente: 02°34' a 02035' S e 60013' a 60017' W (RADAMBRASIL, 1978). A área de
estudo é coberta por floresta ombrófila densa de terra firme, com características típicas da parte
central da região amazônica. Geologicamente predominam os arenitos cauliníticos, argilitos,
grauvacas e brechas intraformacionais na formação Alter do Chão, do cretáceo superior (Ranzani,
1980). O solo predominante é o latossolo amarelo, álico, argiloso (Ferraz et aI., 1998). O clima,
segundo a classificação de Kóppen é do tipo "Amw", quente e úmido, caracterizado como clima
tropical chuvoso, apresentando temperatura entre 20,8 e 30,7 °C (Ranzani, 1980). A umidade
relativa se apresenta entre 69-100% e a precipitação anual é de 2320 mm anuais (Miranda, 2002).
As áreas amostradas foram atingidas por tempestades convectivas, no segundo semestre de 2005.
Foi considerado "regeneração natural", nessas áreas, todo indivíduo vegetal, com altura entre 30 e
100 em, arrancados em locais aonde não houve formação de sub-bosque, em torrões de terra
presentes com raízes expostas e troncos de árvores tombadas, em buracos deixados na área
anteriormente ocupada pela árvore em pé e áreas ocupadas por copas de árvores. Para as análises
dos teores de carbono na biomassa, as amostras foram acondicionadas em sacos de papel e
enviadas ao Laboratório de Química da Madeira - LQM/CPPF/INPA. Em seguida, foram colocadas
para secar em estufa com ventilação forçada e temperatura controlada entre 60-650C, durante um
período mínimo de 72 horas, até atingir peso constante (Miyazawa et aI., 1999). Após a secagem,
o material foi moído em moinho de faca e posto em frascos de polietileno. O teor de carbono foi
obtido por meio da técnica de Walkley-Black (EMBRAPA, 1999). A coleta de solos, a fim de
caracterizar a área de estudo, foi realizada com o auxílio de um trado "holandês", de acordo com
protocolos estabelecidos pela EMBRAPA(1999). As cinco amostras compostas por quatro amostras
simples, foram coletadas em um raio de 8 km, aleatoriamente, todos em manchas de blowdown,
na profundidade de O a 20 cm.Uma porção representativa dos solos foi colocada em sacos
plásticos, identificadas e transportadas para o laboratório Temático de Solos e Plantas - LTSP/INPA.
Logo em seguida, as amostras foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira com malha
de 2 mm de abertura (EMBRAPA, 1999). O teor de carbono do solo foi obtido por meio da
cromatografia gasosa a partir da combustão a seco utilizando o analisador CN (Sumigraph NC-900)
(Marcene et aI., 2006).

173



XVIII Jornada de Iniciação Científica PIBIC CNPq/FAPEAM/INPA Manaus - 2009

3. Resultados e discussão
Foram analisadas 35 famílias botânicas em diferentes áreas, onde os maiores teores de carbono
foram registrados nas famílias: Bignoniaceae (58,21 %), seguida pela família Icacinaceae (50,69%)
e Siparunaceae (50,13%). As famílias com as menores concentrações de carbono foram:
Caryocaraceae (34,21%), Meliaceae e Rutaceae com as mesmas concentrações (36,13%)
(Figura1).
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Figura 1. Teores de C em 35 famílias botânicas, em áreas de distúrbio natural.

A média de carbono, presente nas amostras vegetais foi de 43,9 %, com desvio-padrão de 5,12 e
coeficiente de correlação de 11,65%. Este resultado em amostras vegetais pode ser explicado, pelo
fato de que a biomassa acumula carbono para o seu desenvolvimento e crescimento. As
concentrações de nutrientes são influenciadas por diversos fatores, um ex. são as folhas que
sofrem alterações pelas condições de sítio, idade, posição na copa e época do ano. Dessa forma,
elas apresentam os maiores teores para a maioria dos nutrientes, tornando-se o principal
componente na ciclagem, embora sua participação em porcentagem na biomassa total seja
pequena (Caldeira et aI., 1999). As amostras vegetais foram agrupadas por famílias e por partes
da planta (caule + folha), devido ao fato de não possuir material suficiente para realizar testes de
repetição. Porém, as folhas podem também ter influência direta nestes resultados, já que
indivíduos em regeneração apresentam muito mais folhas do que caule. Outra explicação para as
concentrações encontradas pode ser fornecida pelas características adaptativas das famílias
botânicas, o comportamento semelhante entre elas e principalmente pelo estabelecimento em
áreas que possuem as mesmas características. Importantes perdas de nutrientes ocorrem em
áreas alteradas. O tempo necessário para a recomposição dessa área depende de como a floresta
foi removida. Deve-se considerar o tipo, o tempo de uso após a remoção, o tamanho da clareira
artificial aberta e a distância da floresta primária (Uhl et aI., 1982). Devido a essa variabilidade, a
magnitude e a taxa de acumulação de carbono e dos demais nutrientes nas florestas em
regeneração é ainda relativamente desconhecida (Feldspausch et aI., 2004). A escassez de
nutrientes-chaves pode limitar ou diminuir o ritmo da sucessão secundária (Davidson et aI., 2004;
Feldpausch et aI., 2004). Em solos das áreas de Blowdown, a maior concentração encontrada
estava presente na amostra 4 (30,74 %) e a menor concentração encontrada na área 5 (29,93 %),
gerando uma média de 30,52 % de carbono nas áreas onde as amostras foram coletadas (Tabela
1).
Tabela 1. Teores de C no solo e coordenadas em 5 áreas naturalmente perturbadas.

Área de Blowdown C (%) Coordenadas
1 30,74 02034'12.1"5 - 60017'30.2"W
2 30,63 02034'0'7.4"5 - 60017'31.1"W
3 30,21 02034'58.4"5 - 60013'48.7"W
4 31,07 02034'40.1"5 - 60014'23.1"W
5 29,93 02035'15.6"5 - 60013'32.6"W

Média 30,52
Desvi o-pad rão 0,45
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Os solos amazônicos são naturalmente pobres, principalmente quando há uma intensificação pelo
longo uso, para plantações e pastagens. Dessa forma, os ecossistemas florestais desenvolveram
estratégias para reciclar os nutrientes (Herrera et aI., 1978; Stark & Jordan, 1978), onde as
florestas secundárias devem crescer mais rápido, o suficiente para recapturar os nutrientes, antes
que eles sejam perdidos por difusão (Harcombe, 1980). Aparentemente não há diferença de
concentração de carbono se comparar os solos estudados neste trabalho com solos de floresta
primária, como na área da Flona do Pau-rosa (Maués) com 26,33% de carbono (LMF, 2009) e
Resex Lago do Capanã Grande com 27,74% (LMF, 2008). Já em florestas secundárias da região de
Manaus, com diferentes históricos de uso os valores médios encontrados foram 28,95% na ZF-2 e
26,61 % na área da S-8 (Pinto, 2008). Portanto, podemos concluir que o tipo de utilização da
floresta influencia notavelmente, porém não expressiva nos teores de carbono, uma vez que os
resultados das concentrações em áreas como a ZF-2 e S-8 foram próximos aos valores
encontrados nas áreas analisadas por este estudo. Nessas áreas de capoeira, a matéria orgânica
contida na biomassa não foi retirada totalmente, assim como nas áreas de blowdown, fazendo com
que haja reabsorção e ciclagem dos nutrientes.

4. Conclusão
A média dos teores de C das 35 famílias botânicas analisadas foi de 43,9 %, com valores próximos
aos encontrados em floresta tropical. Assim como para os solos tropicais com média dos teores de
C em torno de 30,5 %.
O acesso às áreas de coleta, a pouca quantidade de material disponível para análise e a dificuldade
na identificação das amostras são fatores que merecem destaque para a continuidade dessa
pesquisa.
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