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Resumo

Este trabalho avaliou as alterações produzidas pela exploração florestal madeireira no
estoque e na produção de liteira grossa em três idades posteriores ao corte (2, 6-7 e 11-12
anos), no noroeste de Mato Grosso (Juruena). Foram mensurados o diâmetro e
comprimento dos troncos e avaliado o estádio de decomposição de todos os troncos mortos
(0 > 10 cm) e a provável causa da mortalidade de árvores contidas em 16 parcelas de 40 x
125 m. A necromassa total foi de 33,7 Mg ha-1 na floresta não-explorada e de 20,6, 19,9 e
26,4 Mg ha-1 nas áreas submetidas à exploração florestal nas idades de 2, 6-7 e 11-12 anos
após a exploração, respectivamente. A principal alteração em decorrência da extração
seletiva de madeira foi o aumento no estoque (105%) e no volume (37%) de liteira com
diâmetro de 2 a 10 cm. Nas áreas exploradas, a liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm)
estocada representou 42-56% do volume, 15-16% do estoque e, no entanto, armazena 29-
34% do N, 35-40% do P, 18-20% do K, 37-42% do Ca e 30-35% do Mg, o que gerou um
aumento de 54-109% no estoque de nutrientes armazenados nestes resíduos em relação à
floresta não explorada. A maior produção anual de liteira grossa ocorreu na floresta não
explorada (5,7 Mg ha-1 ano-1) e na floresta com 11-12 anos de exploração (5,3 Mg ha-1
ano-1), enquanto as parcelas com 2 e 6-7 anos apresentaram produções menores (1,1 e 2,8
Mg ha-1 ano-1, respectivamente). A liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) respondeu por 8-
9% da produção anual de liteira na floresta não explorada e das parcelas com 11-12 anos
de exploração, e por 34% e 40% nas parcelas com 2 anos e 6-7 anos de corte,
respectivamente. O maior estoque e produção de liteira grossa de palmeiras ocorreu nas
áreas exploradas, com um aumento de 120-340% na mortalidade de palmeiras. Não foram
identificadas alterações significativas na densidade do solo (0-10 cm) e nos estoques de C
orgânico, N total e K no solo (0-20 cm) em decorrência da exploração que, no entanto,
causou aumento significativo dos estoques de P disponível. Ca e Mg nas parcelas com
exploração mais recente (2 e 6-7 anos). Foram identificadas zonas com altas concentrações
de carbono e nutrientes no solo sob resíduos vegetais em decomposição, com diferenças de
concentrações muito grandes em relação à média das parcelas; aumentos de 1129% (Ca)
403% (Mg), 202% (P disp.), 174% (C), 167% (N) e 140% (K). A densidade da madeira morta
(0,20-0,70 Mg m-3) apresentou correlação negativa com a intensidade de contato dos
troncos^ com o solo e diminuiu com o avanço na decomposição. Assim, as principais
alterações induzidas pela extração seletiva de madeira foram: uma alta mortalidade de
palmeiras; um forte aumento no estoque e na produção de liteira grossa com 0 2-10 cm e a
formação de micro-sítios com altas concentrações de nutrientes disponíveis no solo,
derivados da decomposição dos resíduos lenhosos acumulados, especialmente dos mais
finos (com 0 2-10 cm), que apresentam concentrações mais altas de nutrientes.

Palavras chave: Amazônia, manejo florestal, ciclagem de nutrientes, necromassa, densidade
da madeira morta, decomposição, solos amazônicos.



Abstract

Stocks and fluxes of nutrient in coarse wood debris ín selectívely logged forests, Mato
Grosso, southern Amazônia

This study aimed to evaluate the changes produced by the selective logging of forests on
northwest of Mato Grosso (Juruena), on the stock and input of coarse woody debris (CWD),
at three ages after logging (2, 6-7 and 11-12 years). Measurements included: diameter and
the length of the stems; the state of decomposition of ali the dead trunks (0 > 10 cm); and,
the probable cause of the mortality of trees contained in 16 plots of 40 x 125 m. The mean
stocks of CWD were 33.7 Mg ha-1 in the undisturbed forest and of 20.6, 19.9 and 26.4 Mg
ha-1 in the logged forests (2, 6-7 and 11-12 years, respectively). The main change in result
of the selective logging was observed on the CWD with diameter of 2-10 cm, which showed
a strong increase in the stock (105%) and in the volume (37%) of dead wood. ín the
selectively logged forests, the fine woody litter (0 2-10 cm) fraction represented 42-56% of
the total volume of CWD, and 15-16% of the stock; however, It stores 29-34% of the total N
in CWD, 35-40% of the P, 18-20% of the K, 37-42% of Ca and 30-35% of the Mg. Overall,
the selective logging generated an increase of 54-109% in the stock of nutrients in such
residues, compared to the undisturbed forest. The biggest annual inputs of CWD were found
in the undisturbed forest (5.7 Mg ha-1 year-1) and in the forest with 11-12 years after logging
(5.3 Mg ha-1 year-1), while the plots 2 and 6-7 years old after logging showed inputs of only
1.1 and 2.8 Mg ha-1 year-1, respectively. The fine woody litter (0 > 2-10 cm) represented 8-
9% of the annual input of CWD in the undisturbed forest and of the logged plots with 11-12
years, and for 34% and 40% in the plots with 2 years and 6-7 years after logging,
respectively. The biggest stock and input of CWD of palms occurred in the disturbed forests,
with an increase of 120-340% in the mortality of palms. There weren't significant changes in
the density of soil (0-10 cm) and in the stock of organic C, N and K in the soil (0-20 cm) in
result of the logging. However, selective logging caused significant increase on the stocks of
available-P, Ca and Mg in the plots logged more recentiy (2 and 6-7 years). Zones with high
soil carbon and nutrient concentrations had been identified under decomposing plant
residues, with large differences in concentrations compared to the average of the plots'
increases of 174% for C, 167% for N, 202% for avail-P, 140% for K, 1129% for Ca and 403%
for Mg. Density of the dead wood (0.20-0.70 Mg m-3) showed negativa correlation with the
intensity of contact of the trunks with the soil, and decreased with the time of decomposition.
Thus, the main changes induced by the selective logging were: (i) high mortality of palms; (ii)
a strong increase in the stock and the input of CWD with 0 2-10 cm; and (iii) the formation of
zones with high concentrations of available nutrients in the soil, derived from the
decomposition of the accumulated wood residues, especially of the finest fraction (with 0 2-
10 cm), because they showed higher concentrations of nutrients.

Keywords: Amazonian, selective logging, nutrient cycling, necromass, density wood dead,
decomposition, Amazonian soils



1. Introdução

Anualmente, cerca de 12.075-19.823 km^ são explorados seletivamente na Amazônia, o

que aumenta em 25% a estimativa anual de perda de carbono pelo desflorestamento em

florestas amazônicas (Asner et ai, 2005). Apesar do manejo florestal ser apontado como a

melhor opção para a exploração das florestas (Amaral et a!., 1998) e apresentar crescimento

satisfatório de espécies comerciais (Silva, 1989), o volume de madeira deixado no

povoamento não é suficiente para um novo ciclo de produção de madeira em torno de 33

anos (Silva et a!., 1995). Utilizando simulações, Amaral et ai (1998) verificaram que

somente florestas exploradas com manejo adequado poderiam, em 30 anos, acumular um

volume de madeira explorável próximo ao do primeiro corte. Desta forma, questões como a

capacidade de recuperação da floresta e a influência da exploração na floresta

remanescente aumentam a importância e a necessidade de entendimento dos impactos da

extração seletiva de madeira, pois esta atividade exerce influência sobre a ciclagem de

nutrientes, pilar de sustentação das florestas amazônicas. Dentro deste contexto, a

compreensão do ciclo de nutrientes é fundamental para a definição de tecnologias de

manejo florestal (Gonçalves et ai, 2000) visando manter a fertilidade do sítio.

Os danos da extração madeireira variam em função da intensidade da exploração

(VIdal, 2004) e resultam no aumento da suscetibilidade ao fogo e de árvores vivas

danificadas (Uhl & Kauffman, 1990; Nepstad et ai, 1999a). A extração seletiva de madeira

também influencia a regeneração natural da floresta (Lima et ai, 2002) e as propriedades

químicas do solo (Bionte, 1997). A exploração florestal ainda suscita muitas dúvidas ligadas

à erosão genética, devido à exploração seletiva das melhores árvores; à sucessão florestal;

ao balanço de nutrientes; à reprodução e regeneração das árvores; e a aspectos

relacionados à fauna, às mudanças climáticas, à emissão de gases, entre outros.

No Brasil, o manejo florestal é regulamentado por lei e prevê que a atividade seja

sustentável econômica, ecológica e socialmente. Porém, essa atividade tem ocorrido com e

sem plano de manejo florestal. Na Amazônia a exploração com plano de manejo

(exploração de impacto reduzido; EIR) procura obter continuidade da produção, segurança

no trabalho, respeito à lei, conservação dos recursos, serviços ambientais e rentabilidade;

enquanto a exploração sem plano de manejo (exploração convencional: EC) se baseia em

lucratividade a curto prazo e não preza por futuros ciclos de corte, resultando em maiores

danos ao ecossistema florestal do que a exploração com plano de manejo (Amaral et ai,

1998; Uhlefa/., 1997).

Durante a exploração florestal, grande quantidade de blomassa é convertida a

necromassa, devido aos galhos e copas deixados das árvores selecionadas e pela queda ou

quebra de árvores circundantes. Estes detritos vegetais têm papel fundamental na



manutenção dos teores de matéria orgânica e nutrientes no solo (Ferreira et ai, 2001) e

podem aumentar as concentrações de alguns nutrientes no solo e, conseqüentemente

beneficiar espécies que se instalam em clareiras (Bionte, 1997). O conhecimento dos

estoques, da deposição periódica e da velocidade de decomposição dos detritos vegetais

lenhosos é importante para auxiliar na compreensão do funcionamento e conseqüente

fragilidade deste sistema. Para tal, é necessário que se avalie qual a influência que a

atividade madeireira exerce sobre a deposição de liteira lenhosa e, conseqüentemente, nos

estoques de carbono e nutrientes na liteira e no solo, sendo necessárias pesquisas para

determinar o papel da liteira grossa nas mudanças ambientais locais e globais (Chambers et

ai, 2000).

Na dinâmica dos ciclos biológicos da floresta a ciclagem de nutrientes possui um papel

essencial na manutenção da produtividade do ecossistema (Haag, 1985), principalmente

nos solos amazônicos, caracterizados pela baixa fertilidade (Jordan, 1985).

Para avaliar o impacto da atividade de exploração madeireira é necessário que se

responda a questões relacionadas aos impactos desta atividade no fluxo de nutrientes no

solo e como a extração de madeira altera estes processos a longo prazo, sendo a

compreensão do ciclo de nutrientes fundamental para a definição de tecnologias de manejo

florestal (Gonçalves et al., 2000). A determinação do estoque (necromassa) e da produção

de liteira grossa, e o do fluxo de nutrientes nesses resíduos vegetais é fundamental em

florestas nativas exploradas para conhecer e quantificar os impactos da extração seletiva de

madeira na vegetação remanescente e sua possível recuperação. A ciclagem de nutrientes

em florestas pode ser analisada através da compartimentação da biomassa acumulada nos

diferentes estratos e a quantificação das taxas de nutrientes que se movimrentam entre seus

compartimentos através da produção de serapilheira, sua decomposição, lixiviação e outros
processos associados (Poggiani & Schumacher, 2000).

Alguns estudos deste tipo foram realizados na Amazônia central (Summers, 1998;
Chambers et ai, 2000) e oriental (Keller et ai, 2004), mas virtualmente são inexistentes na

floresta de transição ao sul da Amazônia e especialmente em MT, onde a intensidade de

exploração florestal tem sido muito intensa nos últimos anos. O presente estudo propõe-se a
suprir algumas lacunas de conhecimento sobre o impacto da extração seletiva de madeira
no estoque e na produção necromassa e o fluxo de nutrientes na liteira grossa no noroeste

de MT (Juruena), avaliando áreas com diferentes idades de corte e intensidade de

exploração.



2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Avaliar as alterações produzidas pela exploração seletiva de madeira no estoque e

produção de liteira grossa e no fluxo de carbono e nutrientes da madeira morta em uma

floresta de terra-firme submetida à exploração florestal com e sem manejo no noroeste de

Mato Grosso.

2.2 Objetivos Específicos

1. Quantificar o estoque e a produção anual de liteira grossa em áreas de floresta

primária e em três áreas com diferentes idades e intensidades de exploração

madeireira;

2. Determinar a concentração e o estoque de carbono e nutrientes na madeira morta;

3. Avaliar o impacto da exploração florestal no estoque de carbono e de macronutrientes

(N, P, K. Ca e Mg) na camada superficial do solo (0-20 cm);

4. Avaliar o estoque e a produção de necromassa e nutrientes, mortalidade e densidade

em estipes de palmeiras em decomposição.



3. Material e Métodos

3.1 Descrição da área de estudo

O estudo foi conduzido na Fazenda Rosahmar, de propriedade da Rohden Indústria

Lígnea Ltda, município de Juruena, noroeste de MT, nas coordenadas 10°28' S e 58°30' W
(Fig. 1). A vegetação é classificada como Floresta Ombrófila Aberta (Radam Brasil, 1980).
Segundo um inventário florestal comercial (DAP > 30 cm) realizado pela empresa
proprietária da área de estudo, as famílias de árvores gue predominam na área são.
Caesalpinaceae e Fabaceae, com maior número de espécies; Burseraceae, Moraceae e
Mimosaceae, com maior abundância de árvores.

Os dados de normais climáticas (1931-1990) indicam que a temperatura média é de

27°C, com mínima de 24°C e máxima de 36°C; a precipitação anual média é de 2100 mm

(INMET, 2004), com estação seca de junho a outubro.
Os solos predominantes são Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos argissólicos e

Argissolos Vermelho-Amarelo distróficos plínticos nas partes rebaixadas do terreno,
ocorrendo uma faixa de solo Neossolo Litòlico (Embrapa, 1999) ao noroeste e outra de

Latossolo-Vermelho Amarelo, com textura argilosa, ao leste do município (Radam Brasil,

1980). Couto & Oliveira (2003) verificaram que 87% dos solos da Fazenda Rosahmar são

Latossolos e Argissolos e que os talhões escolhidos para a realização deste estudo estão

localizados sobre Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Vermelho e

Latossolo Vermelho Amarelo (Couto & Oliveira, 2003).
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Figura 1 - Localização da área de estudo

3.2 Histórico de exploração madeireira

A área de estudo (florestas da indústria Rhoden), composta por 25.100 ha de floresta

primária, vem sendo utilizada para extração de madeira desde o ano de 1992, anualmente
são explorados cerca de 1000 ha (Fig. 2). Ao longo do tempo de atividade madeireira, a
empresa aperfeiçoou as técnicas de manejo da floresta para a produção de madeira.



conquistando assim a certificação florestai pelo FSC-Brasil (Conselho Brasileiro de Manejo

Florestal), no ano de 2003. Nestes 12 anos de atividade, a área foi exposta a diferentes

intensidades de exploração, sendo que nos primeiros anos (1992-1999) a atividade foi

realizada sem atender aos critérios do manejo florestal (exploração convencional). Nos

últimos anos (a partir de 2000) a empresa passou a adotar um plano de manejo, atendendo,

portanto, os critérios legais e visando a diminuição dos danos a floresta remanescente.

Assim pode-se dizer que a exploração é caracterizada como manejo florestal com
exploração de impacto reduzido (MF-EIR).

1

Figura 2 - Localização dos talhões na área de manejo florestal da Rohden Indústria Lignea Ltda,
Juruena-MT

Para o presente estudo, foram selecionadas quatro áreas, representando três idades de

corte (2, 6-7 e 11-12 anos) e uma área não explorada (Tab. 1).

Tabela 1 - Tratamentos utilizados na área de manejo florestal da Rohden Indústria Lignea Ltda em
Juruena - MT.

Informação pessoal, Gerência da Rodhen Indústria Lignea Ltda

Tratamento Localização
Ano de

exploração*
Idade de

exploração
Tipo de exploração

1 Talhão 19 Não-explorada 0 -

2 Talhão 4 2002 2 MF- EIR

3 Talhões 14 e 15 1997-98 6-7 Convencional

4 Talhões 11 e 12 1992-93 11-12 Convencional



3.3 Intensidade de exploração

Quanto aos dados de intensidade de exploração, a empresa só possui dados do volume

de madeira retirado nos últimos anos de exploração e, portanto, só haveria informações

mais precisas para a área com idade de 2 anos após o corte. Para os outros dois

tratamentos, não há registros confiáveis do volume extraído. Para minimizar este problema,

foi realizada a contagem e a medição dos tocos remanescentes em cada parcela, a fim de

se estimar a intensidade de exploração. No entanto, o volume retirado é apenas um dos

parâmetros para quantificar a intensidade de dano da exploração, sendo necessários outros

dados, como abertura de trilhas, clareiras e do dossel da floresta, para inferir sobre a

intensidade de exploração de uma área.

3.4 Coleta de dados e distribuição das parcelas

As estradas internas, utilizadas para transporte do produto florestal, foram as guias

principais para a locação das parcelas. Para cada tratamento foram alocadas quatro

parcelas com 40 x 125 m (5000 m^), dispostas com a maior extensão perpendicular às
estradas de acesso. A distância mínima entre as parcelas foi de 300 m (talhão 11 e 12, 11-

12 anos de exploração) e superior a 500 m nos demais talhões. A distância mínima da

estrada foi de 50 m e de 30 m de cursos d'água. Outro critério utilizado foi o de escolher

somente áreas onde é possível realizar exploração florestal; sendo assim, locais com áreas

alagadiças e com declividade que impossibilitasse a entrada de máquinas foram

descartados.

Dentro de cada parcela, foi alocada uma parcela pequena (10 x 10 m) e cinco sub-

parcelas (1x1 m). As parcelas pequenas foram dispostas sistematicamente em um dos

cantos da parcela maior (40 x 125 m), enquanto as cinco sub-parcelas de 1 x 1 m foram

dispostas aleatoriamente.

Na parcelas maiores (40 x 125 m), foram medidos todos os troncos, galhos ou cipós

com diâmetro superior a 10 cm. Devido à dificuldade na remoção destes resíduos, estes

foram marcados com fitas coloridas e placas de metal para facilitar a medição subseqüente

de produção. Nas parcelas pequenas foram amostrados e removidos todos os resíduos com

diâmetro de 2 a 10 cm, para possibilitar a medição da produção anual deste material. As

sub-parcelas de 1 x 1 m serviram para medir o estoque de resíduos com diâmetro de 2 a 10

cm e melhor representar a variabilidade interna dentro da parcela.

Neste trabalho foram medidas todas as árvores caídas que já possam ser consideradas

mortas, bastando para tal ter apresentado estado de murcha permanente; porém, não foram

contabilizadas as árvores mortas em pé (que também compõem o estoque de liteira grossa)

por escolha metodológica devido à restrições operacionais e de tempo para a coleta de



informações. As coletas de dados e de material para análise química foram realizadas em

abril e novembro de 2004 e abril de 2005.

Devido às dificuldades de acesso e de recursos para a abertura de grandes picadas na

floresta, utilizou-se neste trabalho a amostragem aleatória restrita que deriva da aleatória

simples e pode ser utilizada quando a área de estudo apresenta dificuldade de acesso,

homogeneidade, ou quando é muito extensa (Netto & Brena, 1997).

3.5 Inventário da llteíra grossa

O inventário consistiu na medição de todos os resíduos em decomposição (galhos,

troncos e cipós) com diâmetro superior a 2 cm, dentro das parcelas grandes (40 x 125 m).

Devido principalmente à diferença entre os teores de nutrientes entre os galhos finos (0 <

10 cm) e grossos (0 > 10 cm), verificado pelo projeto Bionte (1997), e também pela

diferença na densidade dos resíduos (Keller et ai, 2004), a coleta de dados foi realizada

separadamente para a liteira lenhosa fina (0 2-10 cm) e para os liteira lenhosa grossa (0 >

10 cm). Além disso, Proctoref a/. (1983) e Summers (1998) recomendam a diferenciação da

liteira grossa entre 2 a 10 cm e maior que 10 cm de diâmetro.

Para os resíduos grossos (0 > 10 cm), coletaram-se as seguintes informações:

diâmetro, comprimento, posição do tronco em relação ao solo, provável causa da

mortalidade e classe de decomposição. Para os resíduos mais finos (0 2-10 cm), foram

computados apenas o diâmetro e o comprimento. Para troncos com menos de 3 m de

comprimento, foi realizada somente a mensuração do diâmetro no centro do tronco. Para os

troncos com mais de 3 m de comprimento, foram realizadas 2 a 4 mensurações do diâmetro

(extremos e centro do tronco). A posição do tronco em relação ao solo foi dividida em quatro

categorias: contato total com o solo (T), maior parte suspenso (S>), maior parte no solo (S<)

e suspenso totalmente (ST).

A provável causa da mortalidade foi dividida em três categorias: queda isolada (Ql),

para árvores em que a queda aparentemente não ocorreu em decorrência da queda de

outras; cortada (C), em decorrência da exploração seletiva; efeito dominó (EF), derrubada

por outras árvores. A obtenção deste dado será parcial visto que os pequenos fragmentos

de resíduos não foram categorizados, pela impossibilidade de identificação da causa da

mortalidade.

Para a classificação dos resíduos grossos em classes de decomposição realizou-se

uma adaptação das classes estabelecidos por Harmon (1995), que se utiliza apenas da

inspeção visual e tátil. As classes utilizadas seguiram o seguinte critério: classe 1 - madeira

fresca, ainda com folhas e/ou galhos pequenos fixados; classe 2 - madeira ainda sólida,

com casca, sem folhas e galhos finos; classe 3 - madeira sólida, com cascas soltando-se;

classe 4 - madeira sem casca ou somente com cerne, que não pode ser quebrada com as



mãos/pés; e classe 5 - madeira em estádio de decomposição avançado, que pode ser

quebrada facilmente.

A produção anual de liteira grossa foi obtida a partir da medição do material adicional

em relação à primeira coleta previamente identificada com fitas e placas. A adição de

material fino (0 2-10 cm) foi medida somente na parcela pequena (10 x 10 m), onde os

resíduos foram removidos durante a primeira coleta.

3.6 Determinação da densidade básica da madeira morta

A densidade da madeira foi determinada, para as cinco diferentes classes de

decomposição, peio método da densidade básica, que é a relação da massa seca pelo

volume "verde" e é apresentado como o método mais adequado para estudos de biomassa

(Fearnside, 1997).

Para a determinação do volume "verde" da madeira, calculou-se a área das cunhas

retiradas dos discos através da adaptação do método utilizado por Nogueira (2003). Logo

após a extração das cunhas no campo (madeira com umidade de campo) foi realizado o
desenho dos contornos externos das cunhas em papel e feita a mensuração da espessura

de cada cunha. No entanto, neste procedimento não houve controle da umidade que cada

cunha continha o que provavelmente gerou erros não mensurados nos valores obtidos.

Estes desenhos foram fotografados utilizando máquina digital e posteriormente calculou-se

a área das cunhas {gcunha) no programa Adobe Photoshop, através da conversão da área em

pixel para cm^. A multiplicação desta área obtida pela espessura da cunha fornece o dado
volume "verde".

Este procedimento de obtenção do volume "verde" é mais preciso do que a obtenção do

volume por reidratação, pois, conforme Nogueira et al. (2005) demonstraram, o cálculo da

densidade baseado em amostras reidratadas do cerne pode gerar uma superestimativa de

até 12%. Na determinação da densidade da madeira em decomposição, a utilização da

reidratação das amostras acarretaria dificuldades em decorrência da baixa umidade e

estádio de decomposição da madeira morta.

Para obtenção do peso da madeira seca as mesmas cunhas que foram desenhadas e

mensuradas foram colocadas em estufa com temperatura regulada em 105 ± 2°C (Whittaker

et ai, 1974), até o peso constante em três mensurações com intervalo de 24 horas.

A densidade básica da madeira foi determinada para quatro diferentes grupos (Tab. 2).

Para a liteira com diâmetro acima de 10 cm, os cálculos da densidade foram obtidos através

da área e espessura das cunhas e subdivididos em cinco classes de decomposição.

Para os resíduos mais finos (0 2-10 cm), não houve a retirada de cunhas e o volume

verde foi determinado através do diâmetro e comprimento das amostras coletadas. Para o

material fino não houve a divisão em classes de decomposição. No entanto, a amostra foi



composta de material em diversos estádios de decomposição que resultaram em uma

densidade média para o material estocado e para o material produzido durante um ano.

Tabela 2 - Determinação da densidade básica na madeira morta

Grupo de
liteira

Diâmetro
No de classes de

decomposição

Ns de troncos

amostrados

N2 de

cunhas/amostras

Palmeiras > 10 cm 5 12 36

Dicotiledôneas > 10 cm 5 29 104

lenhosas

Resíduos finos

Estoque

2-10 cm Sem identificação de
classe

10 amostras

compostas

Resíduos finos
Produção

2-10 cm Sem identificação de
classe

9 amostras

compostas

Na liteira grossa em estádio avançado de decomposição (classe 5) não foi possível
realizar o desenho e posterior cálculo da densidade, devido à estrutura degenerada do

material. Portanto, para os cálculos de necromassa utilizou-se o valor citado por Keller et al.

(2004), de 0,28 Mg m'^ obtido na Flona de Tapajós (Santarém, PA) para a classe 5 de
decomposição. Para o grupo das palmeiras, o valor da densidade da classe 5 também foi
calculado com base nos resultados de Keller et al. (2004), que mostram uma perda de 38%

na densidade da classe 4 para a 5. Considerando este dado, determinou-se que a

densidade na classe 5 no grupo da palmeiras é de 0,24 Mg m'^ o que corresponde a uma

dedução de 38% em relação à densidade da classe 4 (0,39 Mg m'^).

3.7 Ajuste no volume da madeira morta

O volume (sem ajuste) foi calculado através dos dados de diâmetro e comprimento, pela

fórmula de Newton. Posteriormente, aplicou-se o fator de correção (%) determinado pelo

método compilado de Nogueira (2003). Para tal determinação foram retirados discos em

diferentes posições do tronco. Foi realizado o desenho dos contornos externos e internos

(ocorrência de oco) dos discos em papel. Estes desenhos foram fotografados com máquina

digital juntamente com uma figura de dimensões conhecidas utilizada para calibraçâo e

conversão da área em pixel para cm^ no programa Adobe Photoshop. Este método de

determinação do volume elimina erros implícitos quando se assume que o tronco é um

sólido de revolução e calcula-se o volume a partir do diâmetro do tronco (Nogueira, 2003).

As diferenças na estimativa do volume são causadas pela ocorrência de troncos com seção

transversal oval, reentrâncias, ocos e irregularidades externas devido a raízes tabulares.

Através dos valores das áreas transversais corrigidas calculou-se o volume corrigido, que foi

comparado ao volume sem correção e, assim, foi obtida a diferença nos dados que

possibilitou a determinação de um fator de correção para os dois grupos avaliados: a)

palmeiras e b) Dicotiledôneas lenhosas.



As taxas de correção de volume foram determinadas somente para os resíduos com

diâmetro maior que 10 cm. Para esta determinação, foram coletadas na família Arecaceae

47 discos de 15 estipes e para o G1 (Dicotiledôneas lenhosas) foram coletados 121 discos

proveniente de 33 troncos/galhos. O volume do material fino (0 2-10 cm) foi obtido

simplesmente através do diâmetro e comprimento, sem aplicação de fator de correção.

3.8 Estoque de necromassa

De posse dos dados de densidade por classe de decomposição e volume ajustado, os

estoques de necromassa foram calculados usando-se as seguintes fórmulas:

Necromassa resíduos grossos (0 > 10 cm)

Necromassa {Mg ha~^) = Vol^c, * Densidade

Necromassa resíduos finos (0 2-10 cm)

Necromassa {Mg ha~^') = Vol,f,, * Densidade

Necromassa palmeiras (0 > 10 cm)

Necromassa {Mg ha~^) = Volp^, * DenSp^^

A somatória da necromassa foi feita de acordo com o tratamento e a classe de

decomposição do material, com a seguinte equação:

Necromassap^,^,{Mg Aa"') = ̂Necropa{Cli +... + Cli)-i-NecrOpp+ NecrOp^, {Cl^ + ... + C/5)

3.9 Análise da concentração e estoque N, P, K, Ca e Mg na madeira morta

Para determinação do teor de nutrientes na madeira morta foram retirados três discos

ao longo do tronco (base - 0%, Meio - 50% e copa - 100%). De cada disco foram retiradas

amostras em forma de cunha, de modo a representar proporcionalmente alburno, cerne,

medula e casca.

A retirada de discos permite fazer a observação da parte que se encontra mais

decomposta, possivelmente a que estava em contato com o solo. Desta forma, pode-se

escolher o local de retirada da cunha, no melhor ponto amostrai do tronco.

As cunhas foram secas em estufa a 65°C, até o peso estar estabilizado, e depois

trituradas para análise do teor de nutrientes. Este material foi digerido em uma solução de

ácido nitroperciórico, possibilitando a determinação dos teores de P, Ca e Mg (Malavolta et

ai. 1989). O N foi determinado através da digestão pelo Método Kjehidal, seguido de



determinação no auto-analisador de fluxo contínuo; e o K após a digestão de Kjehidal foi
determinado por espectrofotometria de absorção atômica.

Os estoques de nutrientes por hectare na iiteira foram obtidos pela multiplicação dos
estoques de necromassa por classe de decomposição, em cada tratamento, pela
correspondente concentração de nutrientes em cada classe (1-5) e grupo (material fino,
palmeiras e Dicotiledôneas lenhosas).

3.10 Análise do teor de carbono orgânico, macronutrientes e densidade do soio

Para a análise de carbono e nutrientes do solo, foram retiradas amostras nas
profundidades de 0-10 cm e 10-20 cm. Foram coletadas 25 amostras simples em cada
parcela (40 x 125 m), que resultaram em cinco amostras compostas. A retirada das
amostras simples foi feita em zigue-zague para cobrir a maior variação possível dentro da
parcela. A coleta foi realizada através da abertura de mini-trincheiras com enxadão e a
retirada do material foi feita com espátula calibrada nas duas profundidades desejadas.
Além disso, foi coletada uma amostra composta (três amostras simples) em cada parcela
sob grandes amontoados de resíduos em estádios avançados de decomposição (classes 3
a 5) para comparar com os valores médios de fertilidade da parcela.

Os nutrientes Ca e Mg foram determinados pelo método de extração com KCI Imol L"^ e
determinados por espectrofotometria de absorção atômica. A determinação dos teores de P

disponível foi realizada pela extração com solução de Mehlich-1 e determinação por
colorimetria (Embrapa, 1997) e dos teores de K por extração em HCI e quantificado por

fotometria de chama. O teor de carbono orgânico foi determinado pelo método Walkley-

Black (Raij et al., 2001), com oxidação da matéria orgânica por via úmida.

Para obtenção da densidade do solo foram utilizados trado e cilindro volumétrico

(método do anel volumétrico), amostrando o solo na profundidade de 0-10 cm. Foram

coletadas dez amostras no centro da parcela, com distâncias de aproximadamente 14 m

entre cada uma. A densidade aparente (Mg m'^) resulta da relação entre a peso da amostra

seca em estufa (105°C) por 24 h e o volume do cilindro (200 cm^).



4. Resultados

4.1 Intensidade de exploração e causa da queda da líteira

Os números de tocos remanescentes da exploração demonstram que existe uma

discrepância entre a intensidade de exploração nas idades avaliadas: na idade de 2 anos

havia 2 tocos por há, na idade de 6-7 anos havia 0,5 toco por há e na idade de 11-12 anos

havia 2,5 tocos por hectare. No entanto, não houve diferenças significativas para o número

de tocos por hectare, entre os tratamentos (Anova; F=1,300; p=0,319; n=12).

Para a categoria ED (efeito dominó), referente às árvores que cairam em decorrência da

queda de outras árvores, pode-se notar claramente um efeito da exploração nas duas

idades mais recentes (2 e 6-7 anos, Fig. 3). Apesar de não haver diferenças significativas

(Anova; F=1,865; p=0,189; n=16), as idades mais recentes de exploração representam um

aumento de mais de 100% no número de árvores que caem em decorrência da queda de

outras árvores. Na idade de 11-12 anos, os valores foram praticamente iguais aos da área

não-explorada (9,5 e 8,5 ind. ha"\ respectivamente).

Já a categoria Ql (queda isolada), referente às árvores que aparentemente não

sofreram influência da queda de outros indivíduos, apresentou uma dinâmica diferente, pois
a extração florestal não mostrou influência nesta categoria (Anova, F=0,319; p=0,812; n=16),
exceto por um leve aumento no tratamento com 11-12 anos (Fig. 3).

Em relação à mortalidade de palmeiras, as categorias de quedas Ql e ED não foram

mostraram diferenças significativas nos tratamentos (Anova; ED: F=0,800; p=0,517; n=16;
Ql. F-0,867, p-0,485, n-16). Em todos os tratamentos, a maior queda de palmeiras ocorreu
por queda isolada representando cerca de 80% do estoque de necromassa de palmeiras.
Já a categoria efeito dominó", representou 20% da queda de palmeiras, com exceção da
idade de 11-12 anos, onde as palmeiras desta categoria representaram 37% do número de
palmeiras mortas.
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Figura 3 - Queda de árvores atribuídas a diferentes causas, em áreas de exploração florestal com
idades distintas.

4.2 Densidade da madeira morta

A densidade básica da madeira com diâmetro maior que 10 cm foi maior no grupo G1
(Dicotiiedôneas lenhosas) em relação ao grupo das palmeiras (Tab. 3 e 4). A densidade
básica média da liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) foi 0,20 Mg m'^ para a liteira estocada
nas parcelas e de 0,22 Mg m'^ para a liteira nova, produzida ao longo de um ano.

Tabela 3 - Densidade básica da madeira em troncos de dicotiiedôneas lenhosas (0 > 10 cm), em três
estádios de decomposição.

Densidade (Mg m ) Classe de decomposição
4

Média ± desvio padrão
Máximo
Minimo

Keller et ai, 2004

0,70(0,10) 0,45(0,16) 0,48(0,12) 0,28
0,91 0,72 0,65
0.46 0J9 0,20

Tabela 4 - Densidade básica da madeira em troncos de palmeiras (0 > 10 cm), em quatro estádios
de decomposição.

Densidade (Mg m'^) Classe de decomposição
1

Média ± desvio padrão 0,42 (0,17) 0,46(0,24) 0,38 (0,11) 0,39(0,40)
Máximo 0,83 0,87 0,53 0,85
Mínimo 0,14 0,21 0,20 0,11

* Baseado em Keller et ai, 2004

0,24

Não foi verificada tendência de aumento ou redução da densidade ao longo dos troncos
(base-meio-copa). A grande maioria dos troncos amostrados (46%) não apresentou um
gradiente de densidade; 27% apresentaram aumento da densidade no sentido raiz-copa e
27% mostraram o inverso, ou seja, uma diminuição da densidade no mesmo sentido (Fig. 4).
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4.3 Volume de líteira grossa estocada

4.3.1 Taxa de correção do volume da liteira grossa (0 > 10 cm)

O cálculo do volume 1 (fórmula de Newton) foi superior ao volume 2 (área basal no
Photoshop), resultando em uma diferença (superestimativa) de 12,3% no volume para o G1
(Dicotiledôneas lenhosas) e 6,3% para a família Arecaceae (Tab. 5). Estas porcentagens
foram subtraídas do volume calculado através do diâmetro e comprimento de todos os
troncos amostrados, resultando em um volume "corrigido" que foi utilizado para o cálculo do
total de necromassa estocada e produzida nas parcelas.

Tabela 5 — Volume médio dos troncos e diferença pela fórmula de Newton (mensuração do diâmetro)
e através programa Adobe Photoshop.

Grupo N.°
troncos

Volume 1
(Newton)

Volume 2
(Photoshop)

Diferença média
de volume (m^)

Diferença
(%)

Família Arecaceae 15 0,257 0,245 0,012 6,3
Dicotiledôneas

33 0,947lenhosas 0,841 0,106 12,3

Do total de troncos amostrados, 51,5% apresentaram alguma porcentagem de oco
(Tab. 6) o que representa uma superestimativa no volume de 0,007-0,59 m^ em relação ao
cálculo do mesmo tronco considerando-se somente o diâmetro. As superestimativas de
volume em troncos ocos variaram de 1,5-32,5% e a média para o G1 (Dicotiledôneas
lenhosas) foi de 16,8% e na família Arecaceae foi de 32,2% (Tab. 8). Foram amostrados
troncos com diâmetro de 10-60 cm dos quais foram extraídos de 3-4 discos. Em média, 53%
do tronco, geralmente os dois primeiros discos no sentido raiz-copa apresentam alguma
porcentagem oca.



Tabela 6 - Ocorrência de ocos em troncos e diferença produzida no volume final.

Grupo
N.°

Indivíduos

N.° discos N.° indivíduos

com troncos ocos

Diferença média
de volume (m^)

Diferença
(%)

Fam. Arecaceae 15 47 1 0,03 36,2

Dicot. lenhosas 33 121 17 0,14 16,8

4.3.2 Volume "corrigido" de liteira grossa estocada

O volume total de liteira grossa estocada variou de 78-122 m' ha"'' e não houve

diferença estatística entre os tratamentos (Anova; F=1,505; p=0,263: n=16). O volume

somente da liteira com diâmetro maior que 10 cm também não apresentou diferenças

significativas (Anova; p=0,056; F=1,918; n=16) e a parcela não-explorada foi a que

apresentou o maior volume, seguido pela área com 11-12 anos de corte (Fig. 5). Apesar do

volume de liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) também não apresentar diferenças entre os

tratamentos (Anova; F=0,916; p=0,463; n=16), o volume deste compartimento foi

determinante para a somatória do volume total. Na área não explorada, a liteira lenhosa

mais fina representou 36% do volume total, enquanto, nas áreas exploradas representou de

49-56% (Tab. 8). As parcelas com idade de 11-12 anos foram as que apresentaram o maior

volume de liteira grossa (123 m^ ha"^) entre os tratamentos, devido ao alto volume de liteira

lenhosa mais fina (0 2-10 cm), que contribuiu com 52% do volume médio deste tratamento.

Mesmo não havendo diferenças significativas (Anova; F=1,918; p=0,181; n=16), houve um

aumento no volume de liteira de palmeiras, sendo as parcelas da exploração mais recente

(2 anos) as que apresentaram o maior volume.

A maior parte do volume de liteira (0 > 10 cm) encontra-se nos estádios avançados de
decomposição. As áreas exploradas apresentaram um aumento do volume de liteira na

classe 5 (25-41%) enquanto na área não explorada a maior parte do volume é de liteira na

classe 4 (71%) e apenas 11% encontra-se na classe 5.
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Figura 5 - Volumes de liteira grossa nas diferentes classes de decomposição, em áreas submetidas à
extração florestal no noroeste de Mato Grosso.



Tabela 7 - Volume de necromassa em diferentes idades de exploração

Idade de

exploração

Necromassa

(0> lOcm)
Necromassa Palmeiras

(0 > 10 cm)
Necromassa

(0 2-10 cm)
Volume Total

± desvio padrão
(%) (%) (%) (m^ha"^)

Não explorada 64 A 0,3 A 36 A 107 (20,2) A
2 anos (MF-EIR)* 42 A 1,7 A 56 A 96 (16,8) A

6-7 anos (EC)* 50 A 1,2A 49 A 78 (30,0) A
11-12 anos (EC)* 47 A 1,1 A 52 A 123 (46,8) A

Nota: Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença estatistica pelo teste Anova
(P>0,05).

4.4 Estoque de necromassa na iiteira grossa

O estoque total de necromassa não apresentou diferença entre os tratamentos (Anova;

F= 2.94; p=0.07; n=16). A área não explorada apresentou o maior estoque de Iiteira grossa

(33,7 Mg ha'^) seguido pela área explorada há 11-12 anos (26,4 Mg ha"^). As áreas com

exploração mais recente (2 e 6-7 anos) foram as que apresentaram os menores estoques

(20,6 e 19,9 Mg ha"\ respectivamente).

O resíduos com diâmetro maior do que 10 cm são os principais componentes da Iiteira

grossa (Tab. 8). Na área não explorada, estes representam 92,5% do estoque e nas áreas

exploradas 83-86%. Os resíduos mais finos (0 2-10 cm) contribuem com 7% do estoque na

área não-explorada e com 12-14% nas áreas exploradas e representam grande parte do

volume (36-56%). Este baixo estoque da Iiteira lenhosa mais fina ocorre devido à baixa

densidade deste material (0,20 Mg m"^) em contraponto com a densidade mais alta nos

troncos e galhos grossos (0,28-0,70 Mg m"^).

A exploração florestal alterou o estoque de Iiteira com diâmetro de 2 a 10 cm, pois na
área não explorada o estoque foi de 2, 7 Mg ha"^ enquanto na áreas exploradas passou a
3i0"3i7 Mg ha , o que significa um aumento médio de 107%. Apesar de não haver
diferenças significativas (Anova; F= 0,747; p=0,545;n=16), o maior estoque de Iiteira lenhosa
mais fina (0 2-10 cm) ocorreu na idade de 11-12 anos (3,7 Mg ha"^), enquanto a menor foi
na área não explorada (2,36 Mg ha'^).

Na área não explorada, a maior parte do material encontra-se na classe 4 de

decomposição (74%), enquanto nas áreas exploradas a Iiteira está melhor distribuída entre
as outras classes, com aumento principalmente de resíduos na classe 5 de decomposição
(Fig. 6).



Tsbels 8 — Contribuição (%) dos compartimsntos do liteíra grossa no ostoqua de necromassa em
diferentes idades de exploração.

Idade de exploração
Necromassa

Dicotiledôneas

(0 > 10 cm)

Necromassa

Palmeiras

(0 > 10 cm)

Necromassa
(0 2-10 cm) Estoque total*

Estoque de necromassa(%) (Mg ha"')

Não explorada

2 anos (MF-EIR)**

6-7 anos (EC)**

11-12 anos (EC)**

92,2

80.8

83,5

82.9
** Hiitr CIO.

0,3

2.8

1.4

1.9

7.5

16,4

15.1

15.2

33,7(10,3) A

20,6 (3,4) A

19,9 (5,1) A

26,9 (8,8) A

Nota; Letras iguais na mesma coluna indicam que não houve diferença estatística pelo Teste Anova
(P>0,05)
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Figura 6 - Estoque de liteira grossa (0 > 2 cm) em diferentes estádios de decomposição em floresta
explorada seletivamente no noroeste de Mato Grosso.

4.4.1 Estoque de necromassa e mortalidade de palmeiras (0 > 10 cm)

Não houve diferenças no número de palmeiras mortas (Anova; F=0,997; p=0,428;
n=16), apresentando a floresta não explorada a menor média (2,5 indivíduos ha"^); enquanto
a idade de 2 anos mostrou um aumento de 340% na mortalidade (11 indivíduos ha"'). Nas
demais áreas exploradas (6-7 e 11-12 anos) verificou-se um aumento de 120% (5,5
indivíduos ha ') na mortalidade de palmeiras (Tab. 9). O alto valor da idade de 2 anos (11
indivíduos ha ') foi favorecido por uma parcela do tratamento que apresentou 30 indivíduos
ha"', enquanto as outras três parcelas tiveram valores inferiores (2-8 indivíduos ha"').



Tabela 9 — Mortalidade de palmeiras em floresta submetida à exploração florestal e prováveis causas
da morte das palmeiras

Idade de exploração

Não explorada
2 anos (MF-EIR)^
6-7 anos (EC)*
11-12 anos (EQ-

Efeito Dominó Queda Isolada

0.5
2

2

1.5

Palmeiras mortas (Ind. ha""*)"
2

9

3.5
4

^ MF-EIR; exploração planejada; EC: exploração sem planejamento

Total

2.5
11

5.5

5.5

O maior estoque de necromassa de palmeiras ocorreu na idade de 2 anos (576 kg ha"\

Fig. 7) e a área não explorada foi a que apresentou o menor estoque (87 kg ha"''). Não

houve diferenças significativas entre os tratamentos (Anova; F=3.281; p=0.059; n=16).
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Figura 7 - Estoque de necromassa da iiteira grossa de palmeiras (0 > 10 cm) em cinco classes de
decomposição em floresta explorada seletivamente no noroeste de Mato Grosso.

4.5 Produção de Iiteira grossa

Nao foram identificadas diferenças significativas na produção total anual de Iiteira
grossa (Anova; F=0,613; p=0,620; n=16). A maior produção média de Iiteira grossa foi
encontrada na área não explorada (5,7 Mg ha'^ano"^) e na idade de 11-12 anos (5,3 Mg ha"''
ano-^), enquanto as outras idades de exploração (2 e 6-7 anos) apresentaram produções
menores de Iiteira grossa (1,1 e 2,8 Mg ha"^ ano"^).

A produção de Iiteira com diâmetro superior a 10 cm apresentou alta variação entre as
parcelas (0,1-17,2 Mg ha ^ ano"^) o que gerou altos valores do desvio padrão da média (Tab.
10). Entre as dezesseis parcelas amostradas, duas tiveram valores muito acima das demais.
A parcela 101 (área não-explorada) e a parcela 404 (11-12 anos) tiveram uma entrada de
17,2 e 15,9 Mg ha"'' ano"\ respectivamente.



A liteira com diâmetro 2-10 cm respondeu por 8% da produção (0,45 Mg ha'^ ano'^) na

área não-explorada e 11% (0,59 Mg ha"^ ano"^) na Idade de 11-12 anos. Já na área com

idade de 2 anos a entrada média foi baixa (0,36 Mg ha'^ ano"^), correspondeu a 34% do total

produzido. Na floresta com idade de 6-7 anos de exploração ocorreu a maior entrada de

liteira lenhosa mais fina (1,12 Mg ha'^ ano"^) correspondendo a 40% do total.

Tabela 10 - Produção anual de liteira grossa em diferentes Idades de exploração florestal madeireira
em Juruena, MT.

Idade de

exploração

Liteira (0 2-10 cm) Liteira (0 > 10 cm) Produção
Total*Volume Massa* % Volume Massa* %

ha"' ano"' Mg ha"' ano"' m® ha-'ano"' Mg ha-1 ano"' Mg ha-' ano"'

Não explorada 0,02 0,45 (0,3) A 8 8,0 5,3 (8,0) A 92 5,7 (8,0) A

2 anos (MF-EIR)* 0,01 0,36 (0,2) A 34 1,7 0,7 (0,4) A 66 1.1 (0,5)A

6-7 anos (EC)* 0,05 1,12 (0,7) A 40 3,7 1,7 (1,5) A 60 2.8 (2,1) A

11-12 anos (EC)* 0,03 0,59 (0,3) A 11 8,4 4,7 (7,5) A 89 5,3 (7,4) A
* Média ± Desvio padrão ** MF-EIR; exploração planejada; EC: exploração sem planejamento

A liteira com diâmetro superior a 10 cm é o principal componente na entrada anual de

liteira grossa (Tab. 10). No entanto, avaliando-se individualmente cada parcela amostrada

percebe-se que essas proporções apresentadas pela média da produção de cada

tratamento, onde de 60-90% da entrada de necromassa esta na forma de resíduos com

diâmetro maior de 10 cm, é constatada em apenas 10 parcelas (62%). Nas demais parcelas

amostradas (6 parcelas) a liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) correspondeu a 47-74% da

entrada de resíduos (Fig. 8), sendo que, em 4 parcelas a entrada de liteira com diâmetro de

2-10 foi maior (0,25-1,05 Mg ha'^ ano"^) do que de liteira com diâmetro acima de 10 cm (0,1-
0,6 Mg ha'^ ano"^).

Na floresta não explorada o principal aporte de necromassa foi proveniente de resíduos

na classe 2 de decomposição, devido à queda de uma árvore nesta classe (parcela 104)

que afetou fortemente as proporções na distribuição dos resíduos da produção. Isto também

ocorreu na floresta de 11-12 anos de exploração que devido à queda de duas árvores

(classe 2 6 4) também apresentou altas proporções nas respectivas classes. Nas parcelas

exploradas, ocorreu um aumento na produção de liteira em estádios mais avançados de

decomposição, que representou 40% da necromassa produzida (na área não-explorada
esse material correspondeu a menos de 10% do total, Fig. 8). A causa provável é a queda

de liteira proveniente de árvores mortas em pé e danificadas pela exploração florestal.
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Figura 8 - Percentual de entrada anual de liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) e resíduos em cinco
estádios de decomposição.

A produção anual de necromassa de palmeiras não mostrou diferenças significativas
(Anova; F=0,757; p=0,539; n=16) e a área com 11-12 anos apresentou o maior valor (266 kg
ha'^ ano"^), enquanto a floresta com 6-7 após a exploração tem o menor valor (50 kg ha"^
ano'\ Tab. 11).

Tabela 11 - Fluxo de liteira grossa em parcelas de floresta não explorada e explorada seletivamente
em diferentes períodos (2, 6-7 e 11-12 anos)

Idade de
Parcela

Estoque Produção Perdas pela Fluxo líquido Taxa de
exploração (A) (B) Decomposição*(C) (B) - (C) retorno (B)/(C)

Mg ha"^ Mg ha"^ ano'^ %
Não

explorada 101 29,2 17,6 3.2 14,4 60
Não

explorada 102 43,3 2,6 4,8 -2,2 6
Não

explorada 103 41,1 0.7 4,5 -3 8 2
Não

explorada 104 21,3 2,0 2,3 -0,4 9
2 anos 201 15,8 1.6 1.7 -0,2 10
2 anos 202 23,9 1.3 2,6 -1.4 5
2 anos 203 22,0 1.2 2.4 -1.2 5
2 anos 204 20,6 0.3 2.3 -1.9 2

6-7 anos 301 21,1 2.2 2,3 -0,1 11
6-7 anos 302 18,9 2.6 2,1 0.5 14
6-7 anos 303 13,6 5,8 1.5 4,3 43
6-7 anos 304 26,0 0,8 2,9 -2,0 3

11-12 anos 401 18,6 1.4 2.1 -0,6 8
11-12 anos 402 26,6 2.2 2,9 -0,8 8
11-12 anos 403 38,8 1.2 4,3 -3,0 3
11-12 anos 404 21,7 16,3 2,4 14,0 75Estoque multiplicado pela constante de decomposição/c= 0,11 (Summers, 1998)



4.6 Concentração de nutrientes na madeira morta

4.6.1 Nitrogênio

Para o G1 (Dicotiledôneas lenhosas) não houve correlação entre a posição de

amostragem e os teores de nitrogênio (Pearson; R=-0,039: p=0,773; n=57), o que indica não

haver relação crescente ou decrescente ao longo dos troncos, o que pode ser evidenciado

pela ampla distribuição dos dados (Fig. 9). Não houve, diferença significativa das

concentrações de nitrogênio ao longo dos troncos (Anova; F=0,089; p=0,91; n=57).

Para as palmeiras, houve uma correlação significativa (Pearson; R=0,517; p=0,006;

n=27) dos teores de N e o local de amostragem nos troncos. Indicando acréscimo na

concentração de N com aumento da altura, no sentido raiz-copa (Fig. 9, G2). Houve uma

diferença significativa do teor de nitrogênio ao longo do tronco (F=4,854; p=0,017; n=27) e

as médias dos teores no ápice do tronco (100%) diferiram dos demais pontos amostrais (O e

50%).
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Figura 9 - Teor de nitrogênio ao longo dos troncos (0%-base, 50%-meio, 100%-copa) em
decomposição de dicotiledôneas lenhosas (G1) e na família Arecaceae (G2).

No grupo 1 houve uma correlação significativa e baixa entre a classe de decomposição

e os teores de nitrogênio (R=0,288; p=0,021; n=64) e diferenças significativas entre as

diferentes classes de decomposição (F=3,238; p=0,018; n=64): valores variaram entre 2,1-

4,9 g kg'^ e a média de todas as classes foi de 3,6 g kg"^ (Fig. 10). No grupo das palmeiras,
não houve correlação entre os teores de N e as classes de decomposição (R=0,017; p=0,93;

n=30), nem diferenças significativas entre as classes de decomposição (Anova; F=0,107; P

=0,979; n=30); valores variaram entre 3,3 e 3,8 g kg"^ e a média foi de 3,5 g kg'^ (Fig. 10).
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Nota: Letras iguais indicam que os tratamentos não diferiram entre si pelo teste de Tukey (a=0,05).
Letras maiúsculas correspondem ao Grupo 1 (Dicotiledôneas lenhosas) e minúsculas ao Grupo 2
(Família Arecaceae).

4.6.2. Fósforo

No grupo 1 o fósforo não apresentou correlação significativa com a posição de
amostragem no tronco (Pearson; R=0,128; p=0,345; n=57) e a distribuição dos dados foi
praticamente uniforme nos três locais amostrados (O, 50 e 100%) no sentido raiz-copa do
tronco (Fig. 10), não apresentando diferenças significativas no teor de P ao longo do tronco
(Anova; F=0,727: p=0,48: n=57). Já as palmeiras apresentaram uma correlação significativa
do teor de fósforo e o local de amostragem no tronco (R=0,54; p=0,004; n=26), resultando
em diferenças significativas (Anova; F=5,048; p=0,015; n=26), no ápice do tronco (100%),
que apresentou os maiores valores e diferiu dos outros dois pontos (O e 50%).
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Figura 11 - Teor de fósforo ao longo de troncos (0%-base, 50%-meio, 100%-copa) em decomposição
de Dicotiledôneas lenhosas (G1) e na família Arecaceae (G2).



Nos dois grupos (G1 e G2), houve uma baixa correlação entre a ciasse de

decomposição e os teores de P ao longo do tronco (G1: R=0,201: p=0,112: n=64; G2:

R=0,231; p=0,212; n=31). No G1 (Dicotiledôneas lenhosas), os teores de P na madeira

apresentaram diferenças significativas entre as classes de decomposição (Anova, F=9,284;

p=0,000; n=61), com baixos teores nas classes de 2 a 4 e um aumento na classe 5 (Fig. 12).

Os valores variaram de 0,05 a 0,12 g kg"'' e a média foi de 0,07 g kg"''.

As palmeiras, apesar de apresentarem em geral concentrações mais altas, mostraram

uma dinâmica de liberação de nutrientes semelhante ao G1, com aumentos da

concentração na classe mais avançada de decomposição e sem diferenças significativas

entre as concentrações das cinco classes (Anova; F=0,777; p=0,55; n=31). Os dados

variaram entre 0,06 a 0,14 g kg"'' e a média foi de 0,09 g kg"\
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Figura 12 - Teores de fósforo em diferentes classes de decomposição (de 1 a 5) na liteira grossa (0
>10 cm). ^

Nota. Letras iguais indicam que os tratamentos não diferiram entre si pelo teste de Tukev (a=0 05)
(FamnirArecaceae)'^°'^'^^^^°"'^^"^ ^ (Dicotiledôneas lenhosas) e minúsculas ao Grupo 2

4.6.3 Potássio

Não houve correlação entre as concentrações de potássio com o local de amostragem
nos troncos (Pearson; G1; R=-0,098; p=0,468; n=57; G2: R=0,156; p=0,438; n=27) e valores
não significativos na comparação de médias (Anova, G1: F=0,263; p=0,77; n=57- G2'
F=0,299; p=0,744; n=27).
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Figura 13 - Teor de potássio ao longo dos troncos (0%-base, 50%-meio, 100%-copa) em
decomposição Dicotiledôneas lenhosas (G1) e na família Arecaceae (G2).

As palmeiras apresentaram correlação negativa das classes de decomposição com o

teor de K nos troncos (Pearson; R=-0,452; p=0,011; n=31) e diferenças significativas nas

classes (Anova; F=5,089; p=0,004: n=31). Os dados variaram de 1,02-3,89 g kg"'' e a média

foi de 1,9 g kg'\

Para Dicotiledôneas lenhosas, não houve correlação significativa entre a classe de

decomposição e o teor de K nos troncos (R=0,086; p=0,499: n=64), pois os teores foram

muito variáveis (Fig. 14), resultando em diferenças não-significativas entre as classes de

decomposição (Anova, F=0,955; p=0,439; n=64). Os valores variaram de 1,00 a 1,63 g kg"^ e
a média foi de 1,40 g kg"\
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Figura 14 - Teores de potássio em diferentes classes de decomposição (de 1 a 5) na liteira grossa (0
>10 cm).

Nota: Letras Iguais indicam que os tratamentos não diferiram entre si pelo teste de Tukey (a=0 05)
Letras maiúsculas correspondem ao Grupo 1 (Dicotiledôneas lenhosas) e minúsculas ao Grupo 2
(Família Arecaceae).



4.6.4 Cálcio

Os teores de Ca não apresentaram correlação com o locai de amostragem no tronco

para o G1 (Pearson; R=0,091: p=0,499: n=57), nem diferenças significativas (Anova;

F=0,228: p=0,79: n=57). Para o grupo das palmeiras, a correlação foi maior, porém não

significativa (R=0,314: p=0,118: n=26), assim como a comparação de médias (Anova;

F=1,366; p=0,275; n=26).
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Figura 15 - Teor de cálcio ao longo de troncos (0%-base, 50%-nneio, 100%-copa) em decomposição
de Dicotiledôneas lenhosas (G1) na família Arecaceae (G2).

O cálcio na madeira não apresentou correlação com as classes de decomposição no

G1 (Pearson; R=0,092; p=0,469; n=64) e uma correlação baixa e não significativa para as

palmeiras (R=0,351; p=0,053; n=31). Para as palmeiras não foram identificadas diferenças

significativas (Anova; F=1,770; p=0,165; n=31) embora esta família apresente uma nítida
tendência de aumento de Ca com o avanço da decomposição; os valores variaram de 1,01 a
2,75 g kg ̂ e a média foi de 1,7g kg'\ Para as Dicotiledôneas lenhosas (G1), existem
diferenças significativas dos teores de Ca nas cinco classes (F=6,910; p=0,000; n=64), e os
dados mostram uma dinâmica bem diversa ao longo dos estádios de decomposição (Fig.
16). Os teores de Ca variaram de 1,6 a 5,1 g kg^ e a média foi de 3,4 g kgV
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Figura 16 - Teores de cálcio em diferentes classes de decomposição (de 1 a 5) na liteira grossa (0 >
10 cm).

Nota: Letras iguais indicam que os tratamentos não diferiram entre si pelo teste de Tukey (a=G,05).
Letras maiúsculas correspondem ao Grupo 1 (Dicotiledôneas lenhosas) e minúsculas ao Grupo 2
(Família Arecaceae).

4.6.5 Magnésio

Os teores de magnésio não apresentaram correlação com o local de amostragem do
tronco no G1 (Pearson; R=0,081; p=0,55; n=57) e também não existe diferença significativa
dos teores nos três pontos de amostragem (F=0,179; p=0,837; n=57). Já as palmeiras
apresentaram uma correlação significativa (R=0,51; p=0,007: n=27), e concentrações com
diferença significativa nos três compartimentos do tronco (F=4,555; p=0,021; n=27), sendo
as concentrações da última amostragem no tronco (100%) diferente dos outros pontos
amostrais (O e 50%).

1.5i
G1

~i I.Si
G2

O)

O)

O)

1.0

0.5

0.0'■

•••

••

tt
•••

«•

0%

tt

tt

50% 100%

1.0

0.5

0.0

t.
t.

0%

• ••

50% 100%
Posição de amostragem no tronco Posição de amostragem no tronco

Figura 17 - Teor de magnésio ao longo de troncos (0%-base, 50%-meio, 100%-coDa) em
decomposição de Dicotiledôneas lenhosas (G1) e na família Arecaceae (G2).



Não houve correlação significativa do teor de magnésio nos troncos com a classe de

decomposição nos dois grupos avaliados (G1: R=0,018; p=0,890; n=64, G2; R=0,056:

p=0,766: n=31). Houve diferenças significativas para o G1 (Dicotiledôneas lenhosas) entre

as diferentes classes (Anova; F=3,488; p=0,013; n=61), onde os teores variaram de 0,32 a

0,69 g kg ̂ e a média foi de 0,44 g kg'^ e a classe 1 e 5 apresentaram os maiores valores.

Para as palmeiras não houve diferenças entre as classes (Anova; F=0,375; p=0,824; n=31)

e os valores variaram de 0,33 a 0,56 g kg"^ e a média foi de 0,49 g kg"'' (Fig. 18).
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Figura 18 - Teores de magnésio em diferentes classes de decomposição (de 1 a 5) na liteira grossa
(0 > 10 cm).

Nota: Letras iguais indicam que os tratamentos não diferiram entre si pelo teste de Tukey (a=0,05).
Letras maiúsculas correspondem ao Grupo 1 (Dicotiledôneas lenhosas) e minúsculas ao Grupo 2
(Família Arecaceae).

4.6.6 Concentração de nutrientes na liteira grossa de menor diâmetro (0 2-10 cm)
A concentração de nutrientes no G1 seguiu a ordem: N>Ca>K>Mg>P (Tab. 12). As

palmeiras apresentaram uma relação semelhante, porém o K apresentou concentração
superior ao Ca (N > K > Ca > Mg > P) e a liteira lenhosa mais fina mostrou concentrações
de Ca maiores do que de N, tendo a seguinte ordem: Ca>N>K>Mg>P (Tab. 12).
Tabela 12-Concentração de nutrientes (%) na liteira grossa com 0 > 10 cm e entre 2-10 cm

Madeira morta N P K Ca Mq
%Dicot. lenhosas (0 > 10 cm)

Palmeiras (0 > 10 cm)
Material fino (0 2-10 cm)

0,4
0,4
1.0

0,01
0,01
0,02

0,1
0,2
0,2

0,3
0,2
1,1

0,04
0,05
0,10



A liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) apresentou elevadas taxas de nutrientes em

comparação com os teores da iiteíra com diâmetro maior que 10 cm. Existem diferenças

estatísticas entre os teores de nutrientes, com exceção do K, nos três grupos avaliados.

A liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) apresentou as maiores concentrações para Ca e

N (Tab. 13). Considerando todo o material lenhoso em decomposição (0 > 2 cm), o N e Ca

apresentaram as menores concentrações nos resíduos em decomposição da família

Arecaceae, enquanto as menores concentrações de P, K e Mg ocorreram na G1

(Dicotiledôneas lenhosas).

O K foi o único elemento a apresentar concentrações mais elevadas nos resíduos de

palmeiras em relação aos demais grupos (Tab. 13), mas, no entanto, não apresentou

diferenças significativas (Anova; F=1,41: p=0,26: n=33) entre os grupos que tiveram uma

média de 1,4-1,9 g kg'\

Para N, P, Ca e Mg foi observado o mesmo padrão na concentração dos nutrientes na

liteira grossa. Os quatro nutrientes apresentaram altas concentrações na liteira lenhosa mais

fina (0 2-10 cm) e diferem estatisticamente da liteira com diâmetro maior de 10 cm (p <

0,0001), sendo que, para estes nutrientes, o grupo de Dicotiledôneas lenhosas (G1) e das

palmeiras (G2) apresentam concentrações estatisticamente iguais (P > 0,005). O N

apresenta uma concentração de 171-180% maior nos resíduos com diâmetro de 2-10 cm

em relação aos resíduos com diâmetro acima de 10 cm, enquanto o P é 136-214% maior e

o Mg 133-108% maior. A diferença mais alta foi observada para o Ca, que apresentou uma
concentração média de 10,6 g kg"^ eqüivalendo a um teor 211% maior que os resíduos com
diâmetro maior de 10 cm de Dicotiledôneas lenhosas e 508% maior que os troncos de
palmeiras em decomposição.

Tabela 13 - Concentração de nutrientes (g kg"^) e diferença (%) de concentrações na liteira lenhosa
fina (0 2-10 cm) em relação às concentrações da madeira mais grossa (0 > 10 cm) do 01
(Arecaceae) e 02 (Dicotiledôneas lenhosas).

Madeira morta Concentração (g kg"") em resíduos (0 2-10 cm)
N  P K P.a ^/lr.

Madeira (0 2-10 cm) 9.8 0,2 1,8 10,6 1.0
Diferença (%) em relação à madeira grossa (0 > 10 cm)

palmeiras (Gl)
Dicotil. lenhosas (G2)

136 -2 508 108
171 214 34 211 133

4,7 Estoque e entrada anual de nutrientes pela liteira grossa

O estoque de N na liteira grossa estocada variou de 98 a 140 kg ha'' (Tab. 16) e
corresponde a 0,4-0,5% da liteira estocada (Tab. 14). A liteira (0 > 10 cm) armazena de 66-
84% do N, e a liteira lenhosa mais fina (0 2-10) de 16-34%. As áreas exploradas



apresentaram um aumento do N estocado na liteira lenhosa mais fina em decorrência dos

aumentos nos estoques destes resíduos.

Na liteira produzida durante um ano, os estoques de N variaram de 6-19 kg ha'^ ano"^
entre os tratamentos (Tab. 17) e corresponderam de 0,3-0,6% do total de liteira produzida
(Tab. 15), sendo que nas áreas exploradas mais recentemente (2 e 6-7 anos) a maior parte
do N está armazenado na liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm), enquanto na área não

explorada e na idade de 11-12 anos após o corte ocorre o inverso, ou seja, a maior parte do
N (70-74%) está armazenado nos galhos e troncos (0 > 10 cm).

O estoque de P na liteira grossa estocada variou de 1,7-2,3 kg ha"^ (Tab. 16) e de 0,1-

0,4 kg ha"'' na liteira produzida anualmente (Tab. 17). O P armazenado na liteira estocada

representa 0,006-0,009% do peso total da liteira grossa (Tab. 14) e o P armazenado na

liteira produzida representa 0,006-0,012% do peso da liteira produzido em um ano (Tab. 15).

A liteira com diâmetro maior que 10 cm armazena 60-75% do P na liteira estocada e a liteira

lenhosa mais fina (0 2-10 cm) representa de 25-40% do total de liteira estocada. Já na liteira

produzida em um ano, a área não explorada e a floresta com 11-12 anos de exploração tem

a maior parte do P (74 e 65%) estocado na liteira com diâmetro maior que 10 cm. Nas áreas

com idade de 2 e 6-7 anos, a maior parte do P estocado na liteira (65 e 74%,

respectivamente) está na liteira lenhosa mais fina (Tab. 17).

O estoque de K na liteira grossa variou de 31-54 kg ha"^ na liteira estocada (Tab. 16) e
de 1,8-7,4 kg ha na liteira produzida anualmente (Tab. 17). O K armazenado na liteira

estocada representa cerca de 0,15% do peso total (Tab. 14) e o K armazenado na liteira

produzida representa 0,14-0,17% do peso da liteira produzido em um ano (Tab. 15). A liteira
com diâmetro maior que 10 cm armazena 80-92% do K na liteira estocada e a liteira lenhosa
mais fina (0 2-10 cm) representa de 8-20% do total de liteira estocada. Já na liteira
produzida em um ano, a área não explorada e a idade de 11-12 anos têm de 85-88% do K
armazenado na liteira com diâmetro maior que 10 cm, enquanto as áreas com idade de 2 e
6-7 anos tem 58-62% e a porcentagem de K estocado na liteira lenhosa mais fina passa a
ser de 38-42% (Tab. 17).

O estoque de Ca na liteira grossa variou de 76-105 kg ha^ na liteira estocada (Tab. 16)
e de 6-18 kg ha' na liteira produzida anualmente (Tab. 17). O Ca armazenado na liteira
estocada representa cerca de 0,4% do peso total (Tab. 14) e o Ca armazenado na liteira
produzida representa 0,2-0,6% do peso da liteira produzido em um ano (Tab. 15). A liteira
com diâmetro maior que 10 cm armazena 58-75% do Ca da liteira estocada e a liteira
lenhosa mais fina (0 2-10 cm) representa de 25-42% do total de liteira estocada. Já na liteira
produzida em um ano a área não explorada e a idade de 11-12 anos têm de 58-66% do Ca
armazenado na liteira com diâmetro maior que 10 cm, enquanto as áreas com 2 e 6-7 anos
de exploração têm 33-39% do Ca estocado nestes resíduos e a porcentagem de Ca
estocado na liteira lenhosa mais fina passa a ser de 61-67% (Tab. 17).



o estoque de Mg na liteira grossa variou de 9-13 kg ha'^ na liteira estocada (Tab. 16) e

de 0,7-1,7 kg ha"^ na liteira produzida anualmente (Tab. 17). O Mg armazenado na liteira

estocada representa cerca de 0,05% do peso total (Tab. 14) e o Mg armazenado na liteira

produzida representa 0,04-0,06% do peso da liteira produzido em um ano (Tab. 15). A liteira

com diâmetro maior que 10 cm armazena 65-81% do Mg da liteira estocada e a liteira

lenhosa mais fina (0 2-10 cm) representa de 19-35% do Mg na liteira estocada. Já na liteira

produzida em um ano, a floresta não explorada e a floresta com 11-12 anos de exploração

têm de 71 a 79% do Mg armazenado na liteira com diâmetro maior que 10 cm, enquanto as

áreas com idade de 2 e 6-7 anos tem 33-43% do Mg estocado nestes resíduos e, portanto, a

porcentagem de Mg estocado na liteira lenhosa mais fina passa a ser de 57-67% (Tab. 17).

Tabela 14 - Estoque de necromassa e percentual de nutrientes em relação à necromassa total da
liteira grossa (0 > 2 cm)

Idade de exploração
Estoque N P K Ca
(Mg ha^) (%)

Não explorada 33,7 0,4 0,006 0,16 0,3 0,04
2anos(EIR) 20,6 0,5 0,009 0,15 0,4 0,05
6-7 anos (EC) 19,9 0.5 0,008 0,16 0,4 0,05

11-12 anos (EC) 26,4 0,5 0,009 0,15 0,4 0,05

Os estoques de nutrientes (kg ha"^) na liteira produzida apresentam a ordem N > Ca > K

> Mg > P para a área não explorada e parcelas com 11-12 anos de exploração e de N = Ca

> K > Mg > P para as parcelas exploradas há 2 e 6-7 anos. Para esta necromassa

produzida, os percentuais que os nutrientes representam em relação à necromassa total

foram diferentes entre os tratamentos: nas três áreas exploradas (2, 6-7 e 11-12 anos), os

percentuais de nutrientes foram maiores do que na área não-explorada (Tab. 15).

Tabela 15 — Percentual dos estoques de nutrientes em relação à necromassa total da liteira grossa (0
> 2 cm) produzida anualmente

Idade de exploração Produção N P K Ca Mg
(Mg ha"^ ano"^) (%)

Não explorada 5,7 0,3 0,006 0,12 0,2 0,04
2 anos(EIR) 1.1 0,6 0,011 0,17 0,6 0,06
6-7 anos (EC) 2.8 0,6 0,012 0,17 0,6 0,06
11-12 anos (EC) 5.3 0,4 0,007 0,14 0,3 0,04



Jpreíenta nutrientes na necromassa da liteira grossa (0 >2 cm) e percentual (%) que cada fração (0 2-10 cm e 0 > 10 cm)representa do total, na floresta nao explorada e em parcelas exploradas seletivamente em três tempos diferentes ^ i u cm e ta i u cm)

Idade de

exploração
Diâmetro Estoque

Ma ha"^ % kq ha^

N

o/o

P

kn ha"'

K Ca Mg

Não explorada
>10 cm

2-10 cm

Total

31,4

2,3

33,7

93

7

117

23.1

140

84

16

1,6

0,5

2,1

75

25

K9 na

49

4,3

54

70

92

8

kg ha

75

24,9

100

%

75

25

kg ha '
10

2,4

13

%

81

19

2 anos

>10 cm

2-10 cm

Total

17,2

3,4

20,6

84

16

65,0

32,8

98

66

34

1,1

0,7

1,8

60

40

24,4

6,2

31

80

20

48,7

35,3

84

58

42

6,4

3,4

10

65

35

6-7 anos

>10 cm

2-10 cm

Total

16,9

3.0

19,9

85

15

64,6

29,3

94

69

31

1,0

0,7

1,7

61

39

25,5

5,5

31

82

18

44,7

31,5

76

59

41

6,3

3,1
9

67

33

11-12 anos

>10 cm

2-10 cm

Total

22,7

3,7

26,4

85

15

89.3

36.4

126

71

29

1.5

0,8

2,3

65

35

32,1

6,8

39

82

18

65,9

39,1

105

63

37

8,8

3,8

1.?

70

30

Tabela 17 - Entrada anual (kg ̂ ha ̂ ano'^) de nutrientes na necromassa da liteira grossa (0 >2 cm) e percentual (%'
cm) representa do total, na floresta não explorada e em parcelas exploradas seletivamente em três tempos diferentes.'I que cada fração (0 2-10 cm e 0 > 10

laaae ae

exploração
Diâmetro

Produção N P K Ca Mg

Mg/ha/ano % kg/ha/ano % kg/ha/ano % kg/ha/ano % kg/ha/ano % kg/ha/ano %

Não explorada
>iu cm

2-10 cm

Total

5,3

0,4

5,7

92

8

12,3

4,4

16,7

74

26

0,3

0,1

0,4

74

26

6,2

0,8

7,0

88

12
9,1
4,7

13,8

66

34

1,7
0,5

2 2

79

21

2 anos

>10 cm

2-10 cm

Total

0,7

0,4

1.1

66

34

2,9

3,5

6

45

55

0,0

0,1
0

35

65
1,1
0,7

2

62

38

2,4

3,8

6

39

61

0,3

0,4
1

43

57

6-7 anos

>10 cm

2-10 cm

Total

1.7

1,1
2.8

60

40

6,6

11,0

18

37

63

0,1
0,2

0

26

74

2,8

2,1
5

58

42

5,8
11,8

18

33

67

0,6

1,1
2

33

67

11-12 anos
>10 cm

2-10 cm

Total

4,7

0,6
5,3

89

11

13,6

5,8

19

70

30

0,2

0,1
0

65

35

6,3

1,1
7

85

15

8,6
6,3
15

58

42
1,5
0,6
2

71

29
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4.8 Posição dos troncos (0 > 10 cm) em relação ao solo

Para os troncos que compuseram o estoque de liteira grossa, houve uma correlação
negativa e significativa entre a classe de decomposição e a intensidade de contato dos

troncos com o solo (R= -0,47; p=0,000; n=2299).

Na avaliação isolada da família Arecaceae, a correlação entre a classe de

decomposição e o contato com o solo também foi negativa e não significativa (R= -0,208;

p=0,108; n=61).

Grande parte da liteira grossa estocada (0 > 10 cm) encontra-se em contato total com o

solo (Fig. 19). A área de floresta não explorada e as parcelas exploradas com idades de 6-7

e 11-12 anos contêm 60-63% da liteira em contato direto com o solo, enquanto as parcelas

com idade de 2 anos apresentam 53% da liteira nesta categoria. No estoque restante de

troncos, 17-28% deles encontram-se com a maior parte suspensa em relação ao solo, 4-

16% com a maior parte no solo e 6-10% dos troncos estão suspensos totalmente, apoiados
em outras árvores ou copas. As parcelas com 2 anos pós-corte foram as que apresentaram
a maior alteração nas proporções do contato da liteira grossa com o solo em relação à área
não explorada.
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A produção anual de liteira grossa apresentou resultados similares aos estoques
acumulados sobre o solo. A maior parte da liteira (42-71%) encontra-se em contato total
com o solo e os troncos apresentaram uma correlação negativa entre a classe de
decomposição e a intensidade de contato com o solo (R= -0,46; p=0,000; n=263) As
parcelas exploradas apresentaram um padrão diferente da área de floresta não explorada.



onde a maior parte da liteíra encontra-se em contato total com o solo (71%). Nas parcelas

exploradas, a liteíra encontra-se mais uniformemente distribuída nas quatro categorias de

intensidade de contato com o solo. Nas três áreas exploradas, houve um aumento, em
relação à área de floresta não explorada, da liteíra que encontra-se na maior parte suspensa
ou suspensa totalmente sobre outras árvores, pois 42-55% encontra-se nesta situação, e,

conseqüentemente a porcentagem de liteíra em contato total com o solo foi menor (42-58%).

4.9 Concentrações de carbono orgânico e macronutríentes no solo

4.9.1 Carbono orgânico no solo

A média do teor de carbono orgânico no solo nos quatro tratamentos variou de 14-15 g

kg'^ (0-10 cm) e de 7,6-8,7 g kg'^ (10-20 cm) e não apresentou diferença significativa (0-10
cm: F=0,348; p=0,790; n=79; 10-20 cm: F=0,963; p=0,415; n=80) entre os tratamentos. A

camada de 10-20 cm contêm uma concentração de carbono de 40-45% menor do que a

camada de 0-10 cm (Fig. 20). Considerando-se as concentrações médias e a densidade do

solo, o estoque médio de carbono orgânico no solo na camada superficial do solo (0-20 cm)

foi de 28,5 Mg ha"'' na floresta não explorada e variou de 26,4 a 28,6 Mg ha"'' nas três áreas
exploradas seletivamente.
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Nas amostras sob resíduos vegetais ocorreram incrementos de carbono orgânico de 35-
174% (0-10 cm) e de 14-67% (10-20 cm), em relação à concentração média da parcela
(Tab. 18).



Tabela 18 - Teores de C orgânico no solo sob resíduos vegetais em decomposição e percentual de
incremento em relação à média da parcela.

Idade de exploração
C orgânico (g kg'^) Incremento de C org. (%)

0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm

Não explorada 22 15 47 67

2 anos 18 9 35 22

6-7 anos 21 9 49 14

11-12 anos 40 13 174 49

4.9.2 Nitrogênio total no solo

Assim como o carbono orgânico, o N total do solo não apresentou diferenças

significativas entre os tratamentos (Anova; n=80, 0-10 cm: F=1,481; p=0,226; 10-20 cm:

F=0,199; p=0,897). As idades com maior estoque e produção de liteira grossa (Não

explorada e 11-12 anos) apresentaram os menores teores de N total no solo (Fig. 21). Os

estoques médios de N total, nos primeiros 20 cm do solo, foram muito semelhantes entre os

tratamentos: 2,2 Mg ha"''para floresta não explorada e com 11-12 de corte e de 2,3 e 2,4

para as parcelas com 2 e 6-7 anos, respectivamente.

A camada de 10-20 cm mostrou uma concentração de N total 31-43% menor do que a

camada de 0-10 cm, nos quatro tratamentos e a porcentagem de nitrogênio total no solo

correspondeu a 0,12-0,14% na camada de 0-10 cm e a 0,07-0,08% na camada de 10-20 cm

do solo em relação aos demais nutrientes avaliados e ao carbono.
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Figura 21 - Concentrações médias (±desvlo padrão) de N total no solo em floresta explorada
seletivamente no noroeste de Mato Grosso.

Nota: Os valores são médias de quatro parcelas por tratamento (n=4) e as barras verticais
correspondem aos desvios-padrão da média. Letras iguais indicam que os tratamentos não diferiram
entre si pelo teste de Tukey (a-0,05). Letras maiúsculas correspondem à profundidade de 0-10 cm e
letras minúsculas a 10-20 cm.



As amostras sob resíduos (Tab. 19) que apresentaram as maiores diferenças em

relação à média da parcela foram as da área não explorada e da idade de 11-12 anos, que

são os tratamentos com maior estoque e produção de liteira grossa.

Tabela 19 — Teores de N total no solo sob resíduos vegetais em decomposição e percentual de
incremento em relação à média da parcela.

Idade de exploração (anos) - N total (g kg"^) incremento de N total (%)
0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm

Não explorada 1.7 0.9 63 29

2 1.5 0,9 29 23

6-7 1.7 0.8 24 18

11-12 2,8 1.1 167 41

4.9.3 Fósforo disponível no solo

Na camada de 10-20 cm a concentração de P disponível é 56-69% menor do que na

primeira camada (0-10 cm, Fig. 22).

O fósforo disponível do solo aumentou até 6-7 anos após a extração seletiva, quando

suas concentrações foram significativamente maiores do que os demais tratamentos, nas

duas camadas analisadas (Anova; p<0,0001; n=80), embora o estoque de liteira grossa seja

o menor dos tratamentos. Desta forma, o maior estoque médio de P disponível no solo (0-20

cm) ocorreu nas parcelas com 6-7 anos de exploração (8,3 kg ha"^). As parcelas com 2 anos

de corte apresentaram um estoque médio de 5,4 kg ha"\ enquanto o estoque na área não
explorada (4,5 kg ha'^) e na área com 11-12 anos de exploração (3,5 kg ha'^) foram
menores.
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letras minúsculas a 10-20 cm.



Nas amostras de solo sob resíduos lenhosos, verificou-se concentrações mais altas de
P (56-202%) do que a média das parcelas, na área de floresta não explorada e nas parcelas
com 11-12 anos após o corte (Tab. 20). Na parcelas com 2 anos de exploração, o P no solo
(sob resíduos) foi menor (0-10 cm) que a média da parcela, provavelmente pela ampla
distribuição de resíduos de rápida decomposição na parcela.

Tabela 20 - Teores de P disponível no solo sob resíduos vegetais em decomposição e percentual de
incremento em relação à média da parcela. h c perueniuai oe

Idade de exploração P disponível (mg kg"^) Incremento de P disp. (%)
0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm

Não explorada 4,0 1.3 56 85
2 anos 3,5 1.2 14 8
6-7 anos 4,3 2.1 24 -3
11-12 anos 4,6 1.4 202 105

4.9.4 Potássio no solo

A exploração não alterou significativamente as concentrações médias de K na camada
de 0-10 cm (Anova; p=0,132: n=80; F=1,92); no entanto, as parcelas com idade de 2 anos
apresentaram diferenças significativas na profundidade de 10-20 cm (Anova; p=0,008; n=80;
F=4,23). A redução no teor de K da camada de 10-20 cm do solo em relação à camada de
0-10 cm foi de 19-28% (Fig. 23).

Apesar das parcelas com idade de 2 anos de exploração apresentarem os maiores
teores de K no solo e maior estoque médio (128,2 kg ha"^) na camada superficial do solo (0-
20 cm), elas contêm um baixo estoque de liteira grossa (0 > 10 cm) e, no entanto, contém
um alto estoque de liteira lenhosa mais fina (0 2-10 crn)em relação aos demais tratamentos.

As parcelas na floresta não explorada e em talhões com 6-7 anos de exploração
apresentaram o mesmo estoque médio de K nos primeiros 20 cm do solo (105 kg ha"^),
enquanto as parcelas com 11-12 anos apresentaram um estoque maior (111 kg ha"^).
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Figura 23 - Concentrações médias (±desvio padrão) de K no solo em floresta explorada
seletivamente no noroeste de Mato Grosso.

Nota: Os valores são médias de quatro parcelas por tratamento (n=4) e as barras verticais
correspondem aos desvios-padrão da média. Letras iguais indicam que os tratamentos não diferiram
entre si pelo teste de Tukey (a=0,05). Letras maiúsculas correspondem à profundidade de 0-10 cm e
letras minúsculas a 10-20 cm.

Na floresta não-explcrada, a concentração de K sob resíduos lenhosos no solo foi 140%
maior que a média das parcelas, enquanto nas parcelas das áreas exploradas a diferença
foi bem menor (2-73%), e em dois casos foi negativa (Tab. 21).

Tabela 21 — Teores de K no solo sob resíduos vegetais em decomposição e percentual de incremento
em relação á média da parcela.

Idade de exploração K (mg kg-') Incremento de K (%)
0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm

Não explorada 106 91 111 140
2 anos 59 46 7 2

6-7 anos 51 37 3 -3
11-12 anos 87 33 73 -18

4.9.5 Cálcio no solo

Na camada de 0-10 cm, a maior concentração média de Ca ocorreu nas parcelas com
idades de 2 e 6-7 anos e a menor concentração ocorreu nas parcelas com idade de 11-12
anos (Anova; F=5,74: P=0,001; n=80). Na camada de 10-20 cm a maior concentração de Ca
ocorreu nas parcelas com idade de 6-7 anos (Anova; F= 2,64; p=0,05; n=75). A camada de
10-20 cm apresentou um teor de Ca 65-78% menor que a camada de 0-10 cm.

Os maiores estoques médios de Ca no solo (0-20 cm) ocorreram nas parcelas com 6-7
anos (183 kg ha'') e 2 anos de exploração seletiva (168 kg ha-\ Fig. 24). A floresta não



explorada apresentou um estoque médio de K no solo de 106 kg ha'\ enquanto as parcelas

com idade de 11-12 anos apresentaram o menor estoque (78 kg ha"^).
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Figura 24 - Concentrações médias (±desvio padrão) de Ca no solo em floresta explorada
seletivamente no noroeste de Mato Grosso.

Nota: Os valores são médias de quatro parcelas por tratamento (n=4) e as barras verticais
correspondem aos desvios-padrão da média. Letras iguais indicam que os tratamentos não diferiram
entre si pelo teste de Tukey (a=0,05). Letras maiúsculas correspondem à profundidade de 0-10 cm e
letras minúsculas a 10-20 cm.

Os resultados do solo sob amontoados de resíduos (Tab. 22) mostram concentrações
124-1129% maiores em relação à média da parcela. Nestes resíduos a concentração de Ca
mostrou pouca diferença entre as ciasses de decomposição.

Tabela 22 — Teores de Ca no solo sob resíduos vegetais em decomposição e percentual de
incremento em relação à média da parcela.

idade de exploração Ca (mg kg"') Incremento de Ca (%)
0-10 cm 10-20 cm 0-10 cm 10-20 cm

Não explorada 563 263 590 1129
2 anos 420 112 298 495

6-7 anos 608 126 124 453
11-12 anos 234 55 487 245

4.9.6 Magnésio no solo

^ As concentrações de Mg variaram de 25 a 111 mg kg"^ (0-10 cm) e de 12,9 a 56,9 mg
kg (10-20 cm). Nas duas profundidades, houve diferenças significativas entre os
tratamentos (0-10 cm: F=8,85; p=0,001; n=79: e 10-20 cm: F=5,63; p=0,002; n=80), sendo
as parcelas com idade de 2 anos as que apresentaram as maiores concentrações (Fig. 25) e
maior estoque médio (0-20 cm; 111 kg ha"'').



Nas duas profundidades (0-10 e 10-20 cm), as concentrações de Mg aumentaram nas

parcelas com idade de 2 anos após o corte, mas apresentaram redução gradativa a partir

desta idade. Os estoques de Mg na camada superficial do solo (0-20 cm) demonstraram

esta dinâmica; 111 kg ha'^ (2 anos de exploração), 76 kg ha'^ (6-7 anos de exploração), 58
kg ha"^ (11-12 anos de exploração) e 57 kg ha"^ (floresta não explorada). A camada de 10-20
cm do solo tem uma concentração de Mg 43-48% menor do que a camada de 0-10 cm.
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Figura 25 - Concentrações médias (±desvio padrão) de Mg no solo em floresta explorada
seletivamente no noroeste de Mato Grosso.

Nota: Os valores são médias de quatro parcelas por tratamento (n=4) e as barras verticais
correspondem aos desvios-padrão da média. Letras iguais indicam que os tratamentos não diferiram
entre si pelo teste de Tukey (a=0,05). Letras maiúsculas correspondem á profundidade de 0-10 cm e
letras minúsculas a 10-20 cm.

Nas amostras de solo sob resíduos (Tab. 23), as parcelas com idade de 2 anos foram
as que apresentaram as menores diferenças em relação à média da parcela (8 a 19%),
devido à alta média da parcela (60 mg kg"^). Nas demais áreas, as diferenças foram maiores
(45-403%).

Tabela 23 - Teores de Mg no solo sob resíduos vegetais em decomposição e percentual de
incremento em relaçao à media da parcela.

Idade de exploração

Não explorada
2 anos

6-7 anos
11-12 anos

0-10 cm
Mg (mg kg-^)

111

60

69

67

10-20 cm
76

32

35

29

Incremento de Mg (%)
0-10 cm

317

19

83

114

10-20 cm
403

8

45

65



4.9.7 Densidade do solo

Não houve diferenças significativas na densidade do solo, na profundidade de 0-10 cm,

entre as diferentes idades de exploração (Anova; F= 0,202; p= 0,89; n=15), com valores

variando entre 1,14 e 1,18 Mg m"^(o valor mínimo absoluto foi de 0,71 Mg m'^e o máximo de
1,42 Mg m-^").

Tabela 24 - Densidade aparente do solo (média ± desvio padrão) na camada de 0-10 cm do solo em
floresta não explorada e em parcelas exploradas seletivamente em três tempos diferentes.

Idade de exploração Densidade do solo

Mg m'®
Não explorada 1.14(0,1)

2 anos 1.16 (0,1)
6-7 anos 1.18(0,1)
11-12 anos 1.16(0,1)



5. Discussão

5.1 Intensidade de exploração e queda de líteira

O dano causado na floresta pela extração de madeira depende principalmente do modo
como as árvores foram derrubadas do que do volume extraído (Whitmore, 1990a) e do
número de conexões com cipós entre as árvores (Vidal et al.. 1998), com o crescimento das
árvores danificadas pela exploração sendo proporcional à intensidade de dano (Vidal et al.,
2002). A exploração seletiva nas parcelas com 6-7 e 11-12 anos foi realizada sem
pianejamento, e, portanto, esperava-se que houvesse ocorrido uma maior intensidade de
exploração, pois em uma exploração convencional a falta de planejamento e de mapas com
a localização das árvores a serem exploradas faz com que árvores sejam deixadas no
campo após a colheita, pela dificuldade em localizá-las antes ou após o corte. Outro
problema neste tipo de exploração é o corte de árvores ocas, sem utilidade comercial e que
mesmo assim são abatidas. Esses fatores fazem com que, além dos detritos vegetais das
árvores abatidas, como copas e galhos, sejam deixadas árvores inteiras no solo. Acredita-se
que em razão desta falta de planejamento na exploração tenha sido encontrado nas
parcelas com idade de 6-7 anos uma baixa intensidade de exploração (0,5 árvore ha'^). Ao
mesmo tempo em que trechos da floresta são poucos explorados pela dificuldade de
localização das árvores, em decorrência da falta de um levantamento prévio, a tendência
deste tipo de exploração é garantir que haja uma intensa extração de toras. Isto pode ser
verificado na floresta com idade de 11-12 anos, também submetida à exploração
convencional, que apresentou a intensidade mais alta de exploração entre os tratamentos
(±2,5 arvores ha^). A única floresta amostrada submetida à exploração planejada ou
exploração de impacto reduzido, a área com 2 anos de corte, apresentou uma intensidade
de exploração de duas árvores por hectare.

Essas diferenças na Intensidade exploratória entre as Idades de corte podem ser
simplesmente o reflexo da variação entre os talhões na quantidade e densidade de madeira
de interesse comercial. Além disso, a Intensidade de exploração foi obtida através do
numero de tocos encontrados dentro das parcelas amostradas, o que pode nSo ser
suficiente para representar a Intensidade de extração no restante dos talhões. Esses
resultados poderiam ter sido melhorados com aumento da Intensidade amostrai; contudo,
ouro trabalho na mesma propriedade (Feldpausch et al., 2005) encontrou valores
semelhantes de exploração (1 ,t-2,6 árvores ha"), enquanto uma exploração em Lábrea-AM
ret,rou-se apenas f ,1 ànrore ha" (Pereira, 2004), mostrando que os valores da extração são
coerentes.

Considerando os dados de outros trabalhos realizados na Amazônia (Jonhs et al 1998
Pereira, 2004; Ferreira et ai. 2005), calcula-se que a atividade madeireira na propriedade do



presente estudo extraiu de 3 a 15 ha"\ Outro estudo nesta propriedade mostrou que a

exploração obedecendo às técnicas de manejo de impacto reduzido resultou em uma

extração de 6,4-15,0 m^ ha"^ (Feldpausch et ai, 2005). Isto caracteriza uma baixa

intensidade de corte, pois outros trabalhos na Amazônia mostraram extração de 34 m^ ha"^

(Ferreira et ai, 2005), 30-37 m^ ha"^ (Johns et ai, 1998), 25-30 m^ ha"^ (Keller et ai, 2004) e

28-48 m^ ha"^ (Gerwing, 2002). A estimativa média para a Amazônia (2000-2002) é de 21-27

m^ ha'^ (Asner et ai, 2005). Esta baixa intensidade de exploração, em sistema policíclico, imita

os processos naturais da dinâmica florestal e raramente altera a composição (Whitmore,

1990a), apesar do corte afetar a regeneração de espécies comerciais (Lima et ai, 2002), o

que altera a sustentabilidade da extração de madeira, que depende da taxa de extração e do

manejo (Biot et ai, 1996).

Os tocos remanescentes das árvores abatidas nas parcelas indicam que estas

possuíam diâmetro de 0,5 a 1 m. Nas parcelas com 11-12 anos foi encontrado um toco de

uma árvore cortada com 20 cm de diâmetro, que não tem utilização comercial, e por isso

deve ter sido abatida com outra finalidade durante a exploração. Nestas parcelas, os tocos

remanescentes tiveram as maiores alturas (0,5-0,8 m), enquanto nas parcelas com 2 anos

as alturas foram menores (0,2-0,5 m), o que demonstra que o aprimoramento da atividade

florestal implica na redução dos desperdícios durante a extração florestal.

Para a avaliação da categoria da llteira quanto à sua provável causa da mortalidade

encontrou-se dificuldades nas parcelas exploradas no passado mais distante (6-12 anos),

pois a decomposição da madeira e o crescimento de nova vegetação podem mascarar os

efeitos do corte, dificultando a identificação da causa da mortalidade. No entanto, o estádio

de decomposição dos residuos permite, pela análise visual, estimar quais árvores foram

envolvidas na queda. As palmeiras são as que estão envoltas em mais incertezas devido às

características de rápida decomposição, na maioria dos casos, o que dificulta o diagnóstico
visual. Nas árvores que foram derrubadas por máquinas, incluindo palmeiras, não há como
saber ao certo a causa da mortalidade, e estas geralmente acabaram sendo Inseridas nas

categorias Ql (queda isolada) e ED (efeito dominó).

A queda isolada de árvores é o fator que mais contribuiu na produção de liteira grossa,
o que também foi verificado na Amazônia Central, onde a maior causa de mortalidade foi o
vento (Chambers et ai, 2000). Nesta região, uma queda Isolada de árvores bastante
acentuada foi atribuída à fragmentação florestal, que gera a mortalidade de grandes árvores
(Nascimento & Laurance, 2004). Apesar disto, no presente estudo, o número de árvores
mortas com queda isolada não foi influenciado pela extração florestal, provavelmente devido
à baixa intensidade de exploração nas parcelas amostradas.

As áreas com exploração mais recente (2 e 6-7 anos) apresentaram um aumento do
número de árvores que caíram em decorrência da queda de outras (ED) e esta categoria
representa a segunda maior contribuição na produção de liteira grossa, o que também foi



verificado na Amazônia Central por Chambers etal. (2000). Já a floresta com 11-12 anos de

exploração retomou valores semelhantes aos da área nâo-explorada, nesta categoria (ED),

apesar de apresentar um número maior de árvores com queda isolada.

5.2 Densidade e decomposição da madeira morta

A densidade da madeira é usada na conversão de dados de volume para bíomassa,

pois é o fator chave que afeta as estimativas de bíomassa e emissões de carbono

(Fearnside, 1997). Existe a necessidade de ajustes nos valores de densidade e biomassa

que são atualmente utilizados nos cálculos de emissão de gases de efeito estufa na

Amazônia (Barbosa & Ferreira, 2004) e assim diminuir as incertezas nas estimativas de

estocagem e emissão de carbono (Nogueira, 2003). A determinação da densidade na

madeira morta é importante para a estimativa dos estoques de carbono no ecossistema

florestal, pois, com o avanço da decomposição, ocorrem alterações na densidade da

madeira (Keller et ai, 2004) e são necessárias correções na densidade da madeira devido á

variação radial e longitudinal e pela ocorrência de ocos nas árvores (Fearnside, 1997). Para

árvores vivas, recomenda-se a redução de 5,3% das estimativas de densidade (Nogueira et

ai, 2005) enquanto para madeira morta é necessário aplicar uma correção maior (7-11,8%)
aos valores da densidade em função do estádio de decomposição (Summers, 1998). Apesar
destes estudos, os valores de densidade e as taxas de decomposição são componentes que
ainda geram incertezas nos estoques e na decomposição da liteira grossa (Rica et ai,
2004). Portanto, neste trabalho não foram aplicadas às correções citadas acima para
madeira morta, pois determinou-se a densidade básica dos troncos em diferentes estádios

de decomposição através de outra metodologia. Quanto aos ajustes em decorrência de ocos

nos troncos, não foi necessário fazer correções, pois foi realizado o ajuste do volume de
acordo com as taxas determinadas e discutidas no próximo (tem (5.3 Ajuste do volume).

A definição de densidade básica requer que haja controle da umidade interna da
madeira coletada através de testumunhas (madeira morta neste caso) No entanto, este
procedimento não foi realizado o que também deve acarretar algum tipo de equívoco nos
dados. A falta de controle de umidade que cada cunha continha em peças com maior ou
menor umidade deve ter apresentado densidades diferenciadas resultando em fonte de
erros que não foi possível mensurar.

Existe grande variação da densidade nas árvores da Amazônia, entre indivíduos da
mesma espécie e em diferentes iocaiizações geográficas, no sentido base-topo e no sentido
meduia-casca da árvore (Fearnside, 1997; Higuchi et a/., 1998), podendo ser de 0,48 a 1,03
Mg m ' (Higuchi & Carvaiho Jr., 1994, Fearnside, 1997). Aiém disso, a decomposição aitera
a densidade da madeira (Summers, 1998; Keiier et aí, 2004), o que pode explicar a grande
variação nos vaiores obtidos (0,1 a 0,9 Mg m ") e a inexistência de um padrão de densidade



ao longo dos troncos. Apenas 54% dos troncos apresentaram tendência de aumento ou

diminuição no sentido base-copa. Os demais troncos (46%) não mostraram nenhum

gradiente de densidade, o que contradiz dados para árvores vivas na Amazônia Central,
indicando que em 86% dos fustes a densidade diminui com o aumento da altura (Nogueira
et ai. 2005).

Para a Amazônia brasileira, a estimativa de densidade básica média para a maior parte
das espécies florestais descritas ao longo de todos os sistemas florestais é de 0,69 Mg m'^
(Fearnside, 1997) e 0,67 Mg m"^ (Brown et ai, 1995; Nogueira et ai, 2005). No entanto, a
densidade pode diminuir com o avanço da decomposição (Keller et ai, 2004) manter os
valores iniciais ou aumentar devido a grande resistência que algumas peças (Barbosa,
2001) o que explica porque as médias de densidade básica (0 > 10 cm) deste estudo

variaram de 0,24 a 0,70 Mg m"^ Este intervalo de dados é semelhante ao de outros

trabalhos na Amazônia com variação de 0,28 a 0,70 Mg m"^ (Manaus, Summers, 1998), de
0,33 a 0,92 Mg m'® (Manaus; Chambers, et ai, 2000), de 0,45 a 0,71 Mg m"^ (Juruena -MT;
Palace et ai, 2004b) e de 0,28 a 0,7 Mg m'^ (Flona do Tapajós, Keller et ai, 2004). A
densidade foi determinada somente até a classe 4 de decomposição, sendo os valores para
a classe 5 (estádio mais avançado de decomposição) determinados a partir dos dados de
Keller et ai (2004). Apesar da densidade da madeira não apresentar uma redução gradual
nas cinco classes de decomposição, os valores nos estádios mais avançados são menores
do que nas classes iniciais de decomposição.

A intensidade de contato dos troncos com o solo mostrou-se importante na
decomposição da madeira, pois houve uma correlação negativa e significativa (R= -0,47)
entre a intensidade de contato com o solo e grau de decomposição dos troncos para a liteira
estocada e de 46% (R= -0,46) para a liteira nova produzida, o que se torna relevante
considerando que a maioria dos troncos estocados (53-63%) e dos que fizeram parte da
produção durante um ano (42-58%) estão em contato total com o solo. Este fato deve estar
acelerando a decomposição dos troncos, pois, conforme verificado por Summers (1998), a
taxa de decomposição foi 40% maior para os troncos em contato com o solo. No entanto,
além do contato com o solo, a decomposição da madeira está associada à qualidade do
substrato (espécie), teor de lignina e nutrientes, resistência, compostos secundários,
tamanho do material, diâmetro do tronco, causa da morte da árvore e média anual da
temperatura (Haag, 1985; Summers, 1998; Chambers et ai, 2000), sendo sua degradação
um processo contínuo, que pode ter início antes mesmo de o material atingir o solo
(Andrade et ai, 1999).

Tanto na liteira estocada como na liteira produzida durante um ano, a maior parte dos
resíduos esta em contato total com o solo. No entanto, as parcelas submetidas à exploração
florestal apresentaram um aumento na quantidade de troncos que têm a maior parte
supensa em relação ao solo, em comparação com a área não explorada, o que deve ser



decorrência das copas deixadas após o corte e das árvores que caem umas sobre as outras

durante a colheita. Outro fator que contribui para a retenção de liteira grossa distante do solo

é o aumento na quantidade de cipós após a extração pois 36% das árvores têm cipós
atrelados às suas copas (Vidal et ai, 2002) e eles representam 4% da biomassa florestal

(Feldpausch et ai, 2005).

Para os cálculos de estoque e produção de necromassa foram utilizadas as médias da

densidade básica para cada ciasse de decomposição. No entanto, calculando-se uma média

geral para os troncos, independente do estádio de decomposição da madeira, obter-se-ia

0,48 Mg m"' para o G1 (Dicotiiedôneas lenhosas) e 0,38 Mg m"^ para o G2 (família
Arecaceae) que são valores semelhantes ás médias encontradas em árvores na Amazônia

Central (0,45 Mg m'^, Summers, 1998) e na Venezuela (0,55 Mg m•^ Delaney et ai, 1988),
para madeira em decomposição. Já em zonas temperadas a média é bem menor (0,22 Mg

m"': Harmon, 1995).

A densidade básica da iiteira com diâmetro de 2-10 cm foi menor do que a densidade

de galhos e troncos grossos pois os troncos com maior diâmetro têm densidade maior

(Barbosa & Ferreira, 2004). A densidade média dos galhos com diâmetro de 2-10 cm foi de

0,2 Mg m"^ para a liteira estocada nas parcelas e ligeiramente maior (0,22 Mg m"^) para a
liteira produzida em um ano pois os resíduos estão menos decompostos. Estes valores são

inferiores a outros resultados obtidos para liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) em Juruena-

MT (Palace et ai, 2004b) que mostrou uma densidade de 0,47 a 0,51 Mg m"^ e na Flona do
Tapajós (Keller et ai, 2004), com 0,36 a 0,45 Mg m'l

De acordo com a metodologia adotada, que dividia o material em cinco classes, os
resíduos permanecem pouco tempo nas primeiras três classes de decomposição, pois é o
tempo necessário para a queda de folhas, galhos finos e desprendimento da casca. Já na
classe 4 os resíduos devem permanecer por um longo tempo, pois se referem à madeira
sem casca ou sem alburno que ainda possui resistência física, devido à densidade no cerne
ser 5% maior que a média do tronco (Nogueira et ai.. 2005). Para a madeira passar à classe
5 (estádio mais avançado de decomposição), onde os resíduos estão com baixa densidade
e sem resistência física, é necessário que ocorra a decomposição do cerne, que, por
apresentar altas taxas de resinas e outros materiais (Tibau, 1978), e tecidos ricos em
material estrutural, é mais resistente à decomposição (Andrade et ai, 1999). Daí, a
decomposição é mais rápida nos primeiros quatro anos após a exploração e mais lenta nos
resíduos com 8-12 anos (Summers, 1998). apresentando um tempo médio de residência de
5,9 anos e perda de 95% da massa em 18 anos (Chambers et ai, 2000). Desta forma, a
maioria dos resíduos com diâmetro maior do que 10 cm da liteira estocada enquadram-se
nas classes 4 e 5 (estádios mais avançados de decomposição), o que também foi verificado
na Venezuela e na Amazônia Central, onde a maior parte da madeira estava nos estádios
intermediário e avançado de decomposição (Delaney et ai, 1998; Summers, 1998)



enquanto em áreas alagadas os resíduos estão predomínantemete nas classes 3 e 5 de
decomposição (Kurzatkowski, et ai, 2003).

As parcelas exploradas seletivamente apresentaram uma distribuição mais homogênea
dos resíduos estocados nas cinco classes de decomposição, com um aumento de resíduos
que estão na última classe de decomposição, diferentemente de Keller et ai (2004), que
encontraram a maior parte da liteira grossa nas classes iniciais de decomposição. Além da
constatação de que a intensidade de contato da liteira com o solo acelera a decomposição e
de que nas parcelas exploradas existe menos liteira em contato total com o solo do que na
floresta não explorada, outros fatores influenciam a decomposição em áreas exploradas
seletivamente, como as alterações no microclima (Uhl & Kauffman, 1990). o aumento na
precipitação interna que atinge o solo da floresta (Ferreira et ai, 2005) e a redução na
abundância de algumas espécies de térmitas (Lima et ai, 2000), embora somente altos
níveis de perturbação serão suficientes para inibir a atividade de organismos
decompositores (Vasconcelos & Laurance, 2005). Além disso, a fragmentação da floresta
pela construção de estradas e abertura de trilhas de arraste altera a distribuição e a
dinâmica da biomassa acima do solo, sugerindo que a decomposição ocorra mais
rapidamente em fragmentos do que em floresta contínua (Nascimento & Laurance, 2004).

Já na liteira produzida durante um ano, devido ao volume produzido ser bem menor do
que o estocado, a queda de poucas árvores influenciou fortemente o volume de liteira
grossa e as classes de decomposição que predominaram na liteira produzida. Isto ocorreu
na floresta não explorada e na área com 11-12 anos de exploração onde a maior parte da
liteira produzida está nas classes 2 e 4 devido à queda de três grandes árvores. Nas demais
parcelas exploradas (2 e 6-7 anos) houve maior entrada de liteira em estádios intermediáro
e avançado de decomposição (classse 3 a 5).

O diâmetro afeta a taxa de decomposição (Chambers et ai, 2000), o que pode ter
contribuído para a decomposição dos troncos amostrados, visto que as palmeiras
apresentam circunferências bem menores (diâmetro máximo de 30 cm) do que o grupo 2
(Dicotiledoneas lenhosas) onde encontrou-se troncos com até 115 cm de diâmetro. Além
dos pequenos diâmetros, as palmeiras possuem um grande conteúdo de água e baixa
densidade nos estipes, o que provavelmente permitiu uma decomposição mais rápida pela
facilidade na entrada de organismos decompositores.

5.3 Ajuste do volume da madeira morta

Verificaram-se importantes diferenças (6-12%) no cálculo da área basal através do
Programa Photoshop em relação à fórmula de Néwton, utilizando somente o diâmetro Esta
diferença no volume utilizando estes dois métodos também foi verificada por Nogueira



(2003) que encontrou em árvores vivas na Amazônia Central (DAP 5-106 cm), uma

superestimativa de 12,4% na área basal através do método digital.

Os estoques (17-31 Mg ha"^) e a produção de necromassa (0,7-5,3 Mg ha'^ ano"^) acima

de 10 cm de diâmetro resultaram dos volumes corrigidos após subtração de 6-12% em

decorrência do cálculo da área basal pelo diâmetro. A aplicação desta taxa de correção do

volume fez com que a necromassa estocada tivesse uma redução de 2,3-4,4 Mg ha"^ e a

necromassa produzida de 0,1-0,7 Mg tia'^ ano'^ nos estoques finais. Essa diminuição das

estimativas de necromassa através da taxa calculada de correção do volume permite

estimativas mais condizentes com os valores reais e permite que outras estimativas de

necromassa sejam reavaliadas. Estes resultados também demonstram que na estimativa de

necromassa é importante realizar correções de volume devido às formas irregulares dos

troncos na Amazônia e às alterações na forma com o avanço da decomposição. As

incertezas nas estimativas dos estoques de carbono na Amazônia (Ometto et ai, 2005), e,

principalmente, nos estoques de liteira grossa (Rice et ai, 2004), somadas à alta

variabilidade de forma, altura, densidade da madeira e estrutura dentro do sítio (Clark, 2004)

fortalecem a importância das correções apresentadas.

Além das irregularidades na forma dos fustes, a ocorrência de ocos nos troncos

influencia fortemente as diferenças no volume, pois em troncos com áreas ocas a diferença

no volume torna-se 17 a 36% maior do que o volume do tronco calculado como

absolutamente sólido. Isso se torna ainda mais relevante pela constatação que em 51,5%

dos troncos existem ocos, o que altera consideravelmente as estimativas de necromassa.

Esta porcentagem (51,5%) é bem maior que o constatado na Amazônia Central, onde

apenas 10% das árvores vivas têm ocos (Nogueira et ai, 2005) e em Rondônia onde menos

de 20% das árvores têm áreas ocas (Brown ef ai, 1995). No entanto, esta grande diferença
pode ser atribuída à decomposição pois a ocorrência de ocos na madeira também varia em

função do estádio de decomposição (Keller et ai, 2004).

Nas florestas submetidas ao manejo florestal é recomendável a verificação rotineira de
ocos nos fustes a serem abatidos. Considerando os dados obtidos, de que em geral 53% do
troncos apresentam alguma porcentagem de oco, poder-se-ia inferir que as árvores
descartadas podem ter em torno de 50% do volume passível de aproveitamento industrial.
Contudo, esta afirmativa é baseada nos resultados dos troncos em decomposição, onde o
ataque de xilófagos é maior e, portanto, a ocorrência de ocos também é mais alta. Em
troncos "vivos" e com diâmetro acima do intervalo amostrado esse percentual poderá ser
bem menor.

4



5.4 Volume de liteira grossa estocada

As parcelas exploradas que apresentaram o maior e o menor volume de liteira grossa

(11-12 e 6-7 anos, respectivamente) foram as que apresentaram a maior e a menor

intensidade de exploração florestal (2,5 e 0,5 árvores abatidas por ha), respectivamente.

Apesar dos estoques de necromassa não apresentarem esta mesma seqüência de valores,

os dados de volume indicam que a intensidade de corte afetou o volume de liteira grossa

estocada nas parcelas. A exploração florestal proporcionou um aumento no volume de liteira

lenhosa mais fina estocada (0 2-10 cm) passando este material a contribuir tanto quanto

(49-56%) os resíduos com diâmetro > 10 cm para o volume. Além disso, as parcelas

exploradas apresentaram um aumento no volume de necromassa de palmeiras. Durante a

atividade de extração de toras, são danificadas de 14 a 27 árvores (DAP > 10 cm) para cada

árvore extraída (Amaral et aí., 1998), o que pode alterar o aporte de resíduos finos ao solo

pela queda de copas e galhos.

Mesmo após 11 anos da exploração, o volume de liteira lenhosa mais fina ainda

mantém-se acima do volume na área não-explorada. Isto pode ser um reflexo da atividade

florestal sem planejamento, que gera maior abertura do dossel, maior abertura de estradas e

pátios e, conseqüentemente, maior área afetada na floresta (Amaral et aí., 1998), o que

deve influenciar a produção de liteira lenhosa mais fina. Além disso, o aumento no volume

de combustível lenhoso e da temperatura na floresta pela abertura do dossel pode aumentar

a suscetibilidade da floresta explorada ao fogo (Nepstad et aí., 1999b).

O volume de liteira lenhosa mais fina (38-64 m^ ha"^) estocada nos quatro tratamentos,
foi bem maior do que o volume verificado em uma floresta periodicamente alagada (5,6-7,1
m^ ha"^) na Ilha do Bananal (Kurzatkowski, et ai., 2003).

O volume de liteira estocada (78-122 m^" ha') foi bem maior do que o volume
encontrado na Ilha do Bananal, em áreas periodicamente ou raramente inundadas, que foi
de 19,5-42,5 m ha (Kurzatkowski, et ai., 2003) e na Amazônia Central (Summers, 1998)
em área não explorada, que foi de 55,6 m^ha"' (0 > 10 cm), do qual 15% são árvores mortas
em pé. Contudo, os resultadados se assemelham ao volume médio verificado na Flona do
Tapajós, que foi de 191 ± 21,7 m^ ha', considerando que 36,6 ±7,1 m^" ha' deste volume
são árvores mortas em pé (Rice et ai., 2004) e inferior ao volume total de liteira grossa em
dois sítios do Pará (Cauaxi e Flona do Tapajós) que foi de 102-205 m^ ha"' (Keller ef ai
2004).

Na area nao explorada, o maior volume de liteira grossa (64%) foi composto de galhos
com diâmetro maior do que 10 cm, fato também verificado em floresta alagada
periodicamente na Ilha o Bananal (Kurzatkowski, et ai., 2003), e no Pará, onde este material
representou 72-92% do total do volume (Keller ef ai., 2004).



5.5 Estoque de liteira grossa

Os estoques de liteira grossa excedem os de liteira fina (Whitmore, 1990b: Summers,
1998). Enquanto os estoques de liteira fina variam de 4-9 Mg ha'^ (Proctor, 1984; Bionte,
1997; ter Steege, 2001, Nascimento & Laurance, 2004), os estoques de liteira grossa podem
chegar a 55 Mg ha"'' (Keller et ai, 2004).

As razões para as diferenças entre as estimativas do estoque de liteira grossa em

diferentes florestas na Amazônia devem-se principalmente à diferenças na biomassa,
estrutura e crescimento (Vieira, 2003), nível de pertubação natural e metodologia de coleta.

As estimativas geralmente são obtidas com metodologias como parcelas ou transectos

(Summers, 1998; Ringvall & Stahl, 1999; Keller et ai; 2004). A incerteza do método de

amostragem e da mensuração do volume é um dos componentes que gera incerteza nos

estoques de liteira grossa (Rice et ai, (2004). Além da escolha da metodologia de

amostragem, existem divergências quanto ao diâmetro mínimo para inclusão na

mensuração da necromassa. Alguns trabalhos mensuram todos os resíduos com diâmetro >

2 cm (Keller et ai, 2004, Kurzatkowski, et ai, 2003; Rice et ai, 2004; este trabalho) enquanto
outros incluem somente os resíduos com diâmetro maior que 10 cm (Genwing, 2002) ou
somente os resíduos com diâmetro superior a 20 cm (Summers, 1998). A mensuração de
árvores mortas em pé é outra fonte de divergências nas estimativas de necromassa pois a
coleta desta informação baseia-se somente na mensuração do diâmetro próximo ao solo e
não comtempla a variação na espessura ao longo do tronco. No entanto, vários trabalhos

inserem as árvores mortas em pé nas estimativas de liteira grossa (Delaney et ai, 1998;
Keller et ai, 2004; Rice et ai, 2004, Nascimento & Laurance, 2004) e estas podem
corresponder de 11 a 14% (Nascimento & Laurance, 2004), 19 a 20% (Summers, 1998; Rice
et ai, 2004) ou podem representar grande parte (42-76%) da madeira morta sobre o solo
(Venezuela, Delaney ef ai, 1998). Apesar das árvores mortas em pé serem um importante
componente no estoque total de liteira grossa, as estimativas de necromassa deste trabalho
não incluem árvores mortas em pé devido a restrições operacionais que limitaram uma
coleta mais ampla de informações.

A variabilidade nos estoques de necromassa em área não explorada (21-43 Mg ha') foi
menor do que a variação dos estoques verificada por Summers (1998) na Amazônia Central
(11-53 Mg ha-'). Os estoques de liteira grossa em áreas não exploradas variam bastante
entre os sítios. O estoque médio de liteira grossa na área não explorada (33,7 Mg ha ') é
infyior a outro estudo na mesma floresta, onde o estoque encontrado foi de 44,4 (16,3) Mg
ha' (Palace et ai, 2004a). No entanto, o estoque médio foi semelhante aos estoques
encontrados em outros estudos na Amazônia Central, que foram de 29,7 ± 12,2 Mg ha '
(Summers, 1998), 31 ±7,7 Mg ha"' (Nascimento & Laurance, 2002), 25-34 Mg ha '
(Nascimento & Laurance, 2004), no Pará, que foi de 33 Mg ha' (Gerwing. 2002), na



Venezuela, em florestas úmidas, o estoque de madeira morta (0> 10 cm) foi de 33-42,3 Mg

ha"^ (Delaney et ai, 1998) e em Rondônia, que foi 30 Mg ha"^ (Brown et ai, 1995). O estoque

médio também foi próximo ao valor verificado no Sudoeste da Amazônia que foi de 38 Mg

ha'\ pois este estoque inclui árvores mortas em pé (Cummings, et ai, 2002). No entanto, o

estoque é bem maior do que o estoque encontrado por outro estudo na Amazônia Central

que foi de 21 Mg ha'^ (Chambers et ai, 2000) e na Guyana, que foi de 20 Mg ha'^ (ter

Steege, 2001). Outro estudo, em dois sítios no Pará, indicou estoques (50-55 Mg ha"^) bem

maiores de liteira grossa (Keller et ai, 2004), que eqüivalem a um estoque de carbono de

26,4 Mg ha"'' (Flona do Tapajós, Rice et ai, 2004).

Ainda existe uma grande incerteza nas estimativas do fluxo de carbono na Amazônia e

não existem informações suficiente para afirmar se a Amazônia é fonte ou sumidouro de

carbono (Ometto et ai, 2005), sendo que o estoque e produção de liteira grossa e fina tem

estreita ligação com o estoque de biomassa nas florestas. Por isso, a inclusão de

componentes mortos é importante para evitar subestimativas dos reservatórios de carbono

da floresta (Cummings, et ai, 2002). As estimativas de biomassa diferem na Amazônia

(Vieira, 2003) variando de 398-436 Mg ha'^ na Amazônia Central (Higuchi et ai, 1998;

Nascimento & Laurance, 2002), de 290 a 495Mg ha'^ no Sudoeste da Amazônia (Alves et

ai, 1997; Cummings, et ai, 2002). Em Rondônia a biomassa viva acima do solo foi

calculada em 285 Mg ha'^ (Brown et ai, 1995); ao leste daa Amazônia, em 320 Mg ha'^
(Salomão et ai, 1998); uma média na Amazônia Brasileira seria de 271 Mg ha"^ (Houghton

et ai, 2001).

A biomassa (DAP > 10 cm) no sítio experimental deste trabalho (Juruena-MT) foi

estimada em 276-313 Mg ha'^ (Pallace et ai, 2004; Feldpausch et ai, 2005). Considerando-
se esta estimativa de biomassa para Juruena-MT, que as árvores mortas em pé
representam 19% da liteira grossa (Rice et ai, 2004) e que o estoque de liteira fina é em

média de 10 Mg ha"^ (Brown et ai, 1995), pode-se estimar qual a porcentagem que os
estoques de liteira grossa representam na biomassa acima do solo. O estoque de liteira
grossa na floresta não explorada (33,7 Mg ha^) representou 9-10% da biomassa acima do

solo, enquanto, nas parcelas exploradas, o estoque (20-27 Mg ha"^) representou 6-8% da
biomassa acima do solo. Estes resultados são semelhantes a outros estudos que também
consideraram árvores mortas em pé nas estimativas, onde a liteira grossa eqüivaleu de 12 a
18% da biomassa acima do solo (Cummings, et ai. 2002; Rice et ai, 2004). Quando os
cáiculos são reaiizados sem considerar a porcentagem de árvores mortas em pé, a liteira
grossa passa a ser responsável por 10-11% (floresta não explorada) e 6-9% (floresta
explorada) da biomassa acima do solo. Estas porcentagens são semelhantes a outros
estudos onde a necromassa eqüivale a 9% (Houghton et ai. 2001), 7-8% (Nascimento &
Laurance, 2002; Summers, 1998) e até 20% da biomassa acima do solo (Delaney et ai.
1998), representando 6% da biomassa total, acima e abaixo do solo (Fearnside, 1994).



Apesar de vários autores terem observado que a exploração florestal gera um aumento
no estoque de iiteira grossa (Summers, 1998; Gerwing, 2002; Keller et ai, 2004) os
estoques encontrados neste trabalho foram maiores na área não explorada do que nas três
áreas submetidas à exploração florestal (2, 6-7 e 11-12 anos após o corte). Na área não-
explorada e na área com Idade 11-12 anos após a exploração, a variação dos estoques nas
parcelas foi maior do que nos demais tratamentos (21-43 e 19-39 Mg ha"\ respectivamente).
Os estoques nas parcelas das áreas com 2 e 6-7 anos tiveram uma variação menor (16-24 e
14-26 Mg ha , respectivamente). Os estoques médios de necromassa em áreas exploradas
em Juruena (20-27 Mg ha"^) foram bem inferiores aos estoques encontrados no Pará, que
foram de 68 Mg ha^ (Gerwing, 2002) e de 74-108 Mg ha' (Keller et ai, 2004), e na
Amazônia Central, que foi de 54,4 Mg ha"\ revelando um aumento de estoque de 85% em
relação às áreas não exploradas (Summers, 1998) e uma redução de 12 a 29% da
biomassa estocada (Carvalho Jr. et ai, 2004).

A alocação de parcelas nos quatro tratamentos pode ter Interferido nos estoques
encontrados devido à alteração florestal em decorrência da fragmentação pela abertura de
estradas. A distribuição de parcelas próximas à estrada; com o início da parcela em média a
50 m da estrada e com o somatório dos 125 m de comprimento da parcela, significa que a
parcela está locada nos primeiros 200 m de floresta após a estrada. Considerando o
exposto por Nascimento & Laurance (2004), onde todas as árvores localizadas até 300 m
sofrem efeito de borda, as parcelas deste trabalho estão sujeitas ao aumento constatado
pelos autores na mortalidade de grandes árvores, estoque e produção de Iiteira grossa (0 >
10 cm) e estoque de Iiteira grossa (0 > 2 cm).

A primeira razão para os estoques de Iiteira grossa terem sido mais altos na floresta
não-explorada do que nas áreas exploradas seria a variação interanual na mortalidade de
árvores que pode conduzir a "pulsos" de produção de necromassa (Rice et ai, 2004) que,
então, exibe grande variabilidade espacial e temporal (Chambers et ai, 2000). Devido à
grande extensão da área em estudo (25000 ha), os talhões escolhidos devem apresentar
diferenças em biomassa e altitude, o que pode ter interferido nos estoques de Iiteira grossa
e no grau de perturbação por fatores ambientais (vento, precipitação). Essas diferenças
poderiam ter sido minimizadas com o aumento da amostragem e uma distribuição mais
eficiente das parcelas. Contudo, a variação da tipologia florestal, topografia e perturbações
naturais dificultam alocação de parcelas (Brown et ai, 1995) para determinação de estoques
de necromassa.

Outra razão provável para os altos estoques nas parcelas da floresta nSo explorada em
relação às parcelas de floresta explorada é que esta última apresenta alterações na
estrutura florestal em decorrência da atividade exploratória, que favorece o incremento
penódico anual, crescimento em área basal e as taxas de recrutamento sâo maiores que as
de mortalidade (Blonte, 1997; Vidal et a/,, 2002), pois apesar das intervenções alterarem a



dinâmica da floresta e elevarem as taxas de mortalidade elas aceleram as taxas de

crescimento das árvores remanescentes (Oliveira, 2005).

A avaliação da influência da atividade madeireira nos estoques e produção de liteira

grossa nas áreas exploradas (2, 6-7 e 11-12 anos após o corte), neste estudo, encontrou

alguns empecilhos: a idade de exploração dos tratamentos tem intervalos irregulares e a

intensidade e métodos de exploração foram diferentes entre as idades escolhidas. Além

disso, a determinação da idade de exploração dos talhões foi realizada com base em

informações cedidas pela gerência da empresa proprietária da floresta avaliada, o que

incorre em certa margem de erro, visto que, no inicio das operações desta empresa,

aproximadamente 12 anos atrás, não havia um controle efetivo das atividades e cronograma

da exploração.

Além do fato das áreas exploradas apresentarem dois tipos de exploração (planejada e

sem planejamento) e idades diferentes de exploração, ainda existem as diferenças na

intensidade de exploração. A área com 2 anos de exploração (com planejamento)

apresentou intensidade de exploração (2 árvores por hectare) semelhante a floresta com 11-

12 anos de exploração (2,5 árvores por hectare) que foi submetida à exploração sem

manejo, enquanto a floresta com 6-7 anos, que também apresentou exploração sem

planejamento, mostrou uma intensidade de exploração menor (0,5 árvore por hectare).
Todos esses fatores devem ter contribuído para os estoques de liteira grossa pois a

exploração florestal causa mudanças na estrutura da copa e na composição (Silva ef a/.,
1995), sendo que a exploração planejada resulta em menor abertura do dossel e área total

de clareiras, menor número de árvores danificadas e mortas (Johns et ai, 1998), maior
incremento médio anual (Vidal, 1998), menor redução da área basal (Vidal et ai, 2002),
menor produção de liteira grossa (Pinard & Putz, 1996; Keller et ai, 2004), podendo reduzir
emissões de carbono (Pinard & Putz, 1996) e causar menor dano ao solo pelas trilhas de
arraste (Asner et ai, 2004); além de ter implicações positivas na regeneração e no volume
de madeira disponível no futuro (Amaral et ai, 1998).

Os resíduos com diâmetro > 10 cm compuseram grande parte do estoque total de liteira
(84-92%), o que também foi constatado por (Rice et ai, 2004), onde 88% do carbono está
armazenado nos galhos com 0 > 10 cm. Este grande estoque de necromassa composta por
resíduos com diâmetro maior que 10 cm pode ser simplesmente um reflexo do fato de que
82% da biomassa acima do solo é composto por árvores com esta espessura (Nascimento &
Laurance, 2002), e também porque a biomassa total acima do solo é representada, em grande
parte, por poucas e grandes árvores (Bro\wn et ai, 1995).

O estoque de liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) na área não explorada foi de 2,4 Mg
ha e nas áreas exploradas variou de 3-3,7 Mg ha"' semelhante a valores verificados em
fragmentos florestais (Nascimento & Laurance, 2004), onde representam 3,2-3,9 Mg ha"'. As
áreas submetidas á exploração seletiva apresentaram um aumento no estoque desta liteira



variação ínteranual na mortalidade pode conduzir a "pulsos" de produção de necromassa

(Rice et ai, 2004) e outros fatores podem interferir na mortaiidade de árvores, como condições

de seca associados à fenômenos como o El Nino (Rice et ai, 2004; Condit et ai, 1995), que

aumentam as taxas de mortalidade em até 70% em florestas na Amazônia Central

(Williamsom et ai, 2000), além de efeito de borda, que também resulta em acréscimo na

mortalidade em fragmentos florestais (Nascimento & Laurance, 2004). Em floresta não

explorada, a mortalidade anual média de árvores é de sete árvores por hectare (Chambers et

ai, 2000).

A taxa de mortalidade anual de árvores em florestas tropicais varia de 2 a 3% ano'^

(Condit et ai, 1995) e em fragmentos na Amazônia Centrai de 1,3 a 2,3% ano"^ (Nascimento

& Laurance, 2004), representando assim 1,8% da biomassa viva (Flona do Tapajós, Rice et

ai, 2004). A estimativa de biomassa para Juruena-MT vai de 276-313 Mg ha'' (Pailace et ai,

2004, Feldpausch et ai, 2005). Considerando estes dados citados acima, a estimativa de

mortalidade deste trabalho estaria em torno de 5,5-6,2 Mg ha"' ano"'. Esta estimativa se

assemelha aos valores encontrados pelo método direto (mensuração a campo de troncos),

para a produção média de necromassa na área não-explorada (5,7 Mg ha"' ano"') e na área

com 11-12 anos de corte (5,3 Mg ha"' ano"'). Esses valores são semelhantes à produção na
Amazônia Centrai, que foi de 4 a 6,6 Mg ha"' ano"' (Nascimento & Laurance, 2004) e de 4,2

Mg ha"' ano"' (Chambers et ai, 2000) e na Flona do Tapajós, onde se verificou uma
mortaiidade de 2,4 ± 0,51 MgC ha"' ano"' (Rice et ai, 2004). No entanto, na floresta com 2 e

6-7 anos de exploração, a produção de necromassa foi bem menor (1,1 e 2,8 Mg ha"' ano"',
respectivamente), que se assemelha aos dados de produção verificados na Amazônia

Central (2,72 Mg ha"' ano"'; Summers, 1998), na Guyana (3,2-3,5 Mg ha"' ano"'; ter Steege,
2001) e no sudoeste da Amazônia (2,7 Mg ha"' ano"'; Honorio et ai, 2004). No presente
trabalho, não se constatou o padrão retratado por outros estudos, de que em áreas
exploradas seletivamente as taxas de mortalidade são mais altas do que em áreas não
exploradas (Silva, 1989; Johns et ai, 1998; Vidai et ai, 1998; Pereira, 2004), concordando
com outro trabalho, realizado no Pará que mostra que, no período de 7 a 13 anos após o
corte, a mortalidade permaneceu constante em 2,5% ao ano (Silva et ai, 1995).

Na Amazônia Centrai, apenas 46% da necromassa produzida anualmente é composta
por madeira, enquanto 54% é composto por material não lenhoso (Chambers et ai, 2000), o
que indica que a produção anual de liteira neste trabalho, considerando hipoteticamente
54% da produção como liteira fina (sementes, frutos e flores), seria de 12 Mg ha"' ano"' na
área não explorada e de 2,4, 6,1 e 11,5 Mg ha"' ano"' nas áreas exploradas seletivamente
(2, 6-7 anos e 11-12 anos, respectivamente). A liteira com diâmetro maior que 10 cm
representa 89-92% da entrada de necromassa na floresta não explorada e com 11-12 anos
de exploração, enquanto a liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) contribuiu com 8 e 11%
desta produção. Já nas áreas com exploração mais recente (2 e 6-7 anos), ocorreu um



aumento na quantidade de liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm). Esta fração da liteira

contribuiu com 34-40% da produção, enquanto os resíduos com diâmetro maior que 10 cm

representaram 60-66% da entrada de necromassa. Avaliando-se individualmente cada

parcela amostrada constatou-se que em 62% da área amostrada (10 parcelas) a maior

entrada de necromassa ocorreu através de resíduos lenhosos com diâmetro acima de 10 cm

e que em 25% da área (quatro parcelas) a entrada de liteira lenhosa com diâmetro de 2-10

foi maior (0,25-1,05 Mg ha'^ ano'^) do que a de liteira com diâmetro acima de 10 cm (0,1-0,6

Mg ha"'' ano'^).

O aumento na produção de liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm), nas duas idades mais

recentes de corte, mostra que o corte seletivo pode propiciar um aumento na queda de

galhos finos e que, no entanto, após 11-12 anos de exploração esse efeito já é minimizado.

Nas parcelas com idade de 11-12 anos, que sofreram a maior intensidade de exploração, a

produção de liteira lenhosa mais fina (0 2-10 m) apresenta taxas semelhantes à floresta

não-explorada (0,45 e 0,59 Mg ha"^ ano"^), o que pode indicar a resiliência deste

ecossistema às alterações promovidas pela atividade madeireira, visto que ocorre um

incremento (75%) na área basal da floresta 13 anos após o corte florestal (Silva et ai, 1995).

No entanto, a floresta com 2 anos de exploração foi a que apresentou a menor produção de

liteira lenhosa mais fina (0,36 Mg ha'^ ano"^). Provavelmente pela extração ter sido realizada

com técnicas de manejo florestal que diminuíram os impactos na vegetação remanescente

(Johns et aí., 1998) e também pelo favorecimento da regeneração neste período (2 anos)

posterior à exploração, devido à abertura de clareiras (Pereira, 2004) e redução na

biomassa viva após a exploração (Monteiro et aí., 2004). Na floresta com 6-7 anos, que

apresentou a maior produção de liteira mais fina (0 2-10 m), encontrou-se uma parcela com

alta produção (2,05 Mg ha'^ ano'^) desta fração da liteira em relação às demais parcelas,
gerando um aumento na média e alta variabilidade entre as parcelas deste tratamento (0,13-

2,05 Mg ha'^ ano'^). Este fato provavelmente ocorreu pela queda de parte de uma copa ou
uma árvore sobre a sub-parcela amostrada (10 x 10 m) e ao fato que, após 6-7 anos de

exploração, a regeneração que estabeleceu-se após a exploração, principalmente formada
por espécies pioneiras, deva estar sendo substituída por plântulas intermediárias e clímax.

Assim como no estoque de necromassa, vários fatores podem ter contribuído para as
diferenças nos valores da produção de liteira: diferentes intensidades de exploração e de
idades pós-corte, limitações da amostragem, variação de biomassa entre os talhões e nível
de perturbação de cada parcela. Além da queda de liteira ser sazonal e apresentar forte
correlação com a variação na precipitação (Rice et ai, 2004), a mensuração da produção da
liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm), por exemplo, esteve restrita a sub-parcelas de 10 x 10
m localizada dentro da parcela maior (40 x 125 m) o que limita a medição da variabilidade
na produção deste material ao longo da parcela. Todos estes entraves reforçam a



lenhosa mais fina, que passou a representar cerca de 15% do estoque, em contrapartida à

área não-explorada, onde estes resíduos foram responsáveis por apenas 7,5% do estoque.

Resultados semelhantes foram obtidos por outro trabalho no mesmo sítio (Palace et al.,

2004a), que mostrou que esta fração da liteira é responsável por 8 a 18% do estoque.

Nas parcelas exploradas, houve um acréscimo (107%) nos estoques de liteira lenhosa

mais fina (fração com 0 2-10 cm), o que pode ter influenciado pelo aumento na densidade e

riqueza da regeneração após a exploração (Magnusson et al., 1999) em decorrência do

aumento na abertura do dossel (Keller et ai., 2004) e pelo número de de árvores danificadas

e mortas durante a colheita florestal (Johns et al., 1998). Esse aumento no estoque de

resíduos finos deve apresentar uma importante função ecológica devido às suas altas

concentrações de nutrientes, à sua rápida decomposição, pela sua baixa densidade (0,2 Mg

m'^) e, consequentemente, rápida incorporação ao solo. Este fatores provavelmente
favorecem a regeneração natural após a exploração florestal.

5.6 Produção de liteira grossa

A queda de grandes árvores aumentou os valores da necromassa produzida na floresta

com 11-12 anos de exploração e na área não-explorada, fazendo estas áreas apresentarem

a maior produção entre os tratamentos, além de apresentarem também o maior estoque. Em

uma parcela da floresta não-explorada, houve a queda de uma árvore com necromassa de

6,5 Mg e na área com idade de 11-12 anos, a queda de duas árvores com 2,5 Mg cada.
Considerando que as parcelas têm 0,5 ha e convertendo estes valores para hectare, estas

árvores corresponderam a uma produção de 13 e 10 Mg ha'\ o que nitidamente impulsionou
as médias destes tratamentos. Enquanto esses dois tratamentos (não-explorada e 11-12
anos) apresentaram médias de produção de necromassa (0 > 2 cm) de 5,3 a 5,7 Mg ha'^
ano-^ as demais áreas apresentaram médias de 1,1 e 2,8 Mg ha"^ ano"^ (2 e 6-7 anos,
respectivamente). Caso estas parcelas discrepantes fossem desconsideradas nos cálculos
das médias de produção da liteira com diâmetro maior que 10 cm, a área não explorada e a
de 11-12 anos de corte apresentariam uma produção semelhante às demais (0,96 e 1,33 Mg
ha ano ), que foi de 0,8 e 1,7 Mg ha"^ ano"^ (parcelas de 2 anos e 6-7 anos,
respectivamente).

Esta constatação de que ocorreu uma grande diferença na entrada de necromassa pela
queda de apenas três árvores demonstra que a queda de grandes árvores na floresta faz
com que a avaliação da produção de liteira grossa seja dificultada, pois a mortalidade de
árvores em floresta não perturbada não é constante e ocorre de forma esporádica, causando
severos impactos pela queda de grandes indivíduos (Frankiin et al., 1987). As árvores com
DAP > 35 cm são responsáveis por 67% da biomassa aérea (Rice et al., 2004), o que significa
que a queda de poucas árvores gera um aporte de grande quantidade de necromassa. A



necessidade do monitoramento da mortalidade de árvores e do reservatório de liteira grossa

para o entendimento dos fluxos de carbono (Rice et al., 2004).

5.7 Balanço do estoque e entrada anual de líteíra grossa

A constante de decomposição (k) pode variar de acordo com a resistência à

decomposição de cada tronco devido às características físicas e químicas de cada espécie

(Summers, 1998). Na Venezuela, os valores encontrados para a constante de

decomposição do estoque de liteira grossa variaram de 0,03 ano"^ a 0,52 ano"^ (Delaney et

al., 1998), enquanto na Amazônia Central variou de 0,18 a 0,20 ano~^ para perda de massa

do indivíduo e de 0,09 a 0,13 ano"'' para perda de massa de toda a madeira na floresta

(Summers, 1998). Ainda na Amazônia Central, Chambers et al. (2000) encontraram um

valor de /c=0,17 ano"^ utilizando taxas de decomposição e Nascimento & Laurance (2004) de

0,12-0,16 ano'\ enquanto considerando a taxa de respiração o valor foi de 0,13 ano"''

(Chambers et al., 2001). Neste trabalho, para realizar uma estimativa do fluxo de liteira

grossa pela entrada e decomposição da necromassa, utilizou-se a constante de

decomposição /f = 0,11 (Summers, 1998) e estimou-se a perda de material ao longo de um

ano, pela decomposição nas parcelas, em 1,5-4,8 Mg ha"'' ano"'. As perdas observadas na

Flona do Tapajós pela decomposição são bem maiores (4,2-7,5 MgC ha"' ano"'), indicando

uma perda substancial de carbono pelo estoque de liteira grossa (Rice etal., 2004).

O fluxo de liteira grossa (produção menos perdas pela decomposição) mostrou que em

10 parcelas das 16 amostradas ocorrem mais perdas do que entrada de liteira, o que
significa que o sistema tende a diminuir o estoque de liteira grossa com o tempo. Para Olson
(1963) numa floresta não explorada, em equilíbrio, a quantidade de material que ingressa no
estoque de necromassa é igual a quantidade que se decompõe. No entanto, os cálculos
foram baseados somente na medição da produção durante um ano, o que não é suficiente
para se inferir sobre a dinâmica de entradas e perdas pela liteira grossa no ecossistema,
pois a produção de necromassa e a mortalidade de árvores está sujeita à vários fatores
ambientais. Desta forma, é importante acompanhar a produção de liteira e quantificação da
madeira morta nas florestas amazônicas (Vieira, 2003), pois a produção e decomposição de
madeira exercem papel fundamental na dinâmica do carbono estocado nas florestas
(Phillips etal., 1998; Chambers etal., 2000).

5.8 Impacto da exploração florestal na comunidade de palmeiras

A baixa intensidade de exploração na idade de 6-7 anos (0,5 individuo ha"') em
comparação à floresta com 11-12 anos de exploração (2,5 indivíduo ha"') deve ser o
principal fator para estas duas áreas apresentarem a mesma média de palmeiras mortas



(2,5 ind. ha'^). As áreas exploradas mostraram aparentemente uma tendência na redução da

mortalidade de palmeiras com o avanço do tempo após a exploração. No entanto, nas

parcelas com 11-12 anos, submetidas à exploração convencional, a mortalidade ainda é

maior do que na área não explorada (5,5 versus 2,5 palmeiras mortas ha'^). Este aumento

na mortalidade de palmeiras pode ser atribuído ao aumento na abertura do dossel e na

mortalidade de árvores que, durante sua queda, acabam danificando as palmeiras. De

qualquer maneira, esses dados evidenciam um impacto indireto da exploração, onde o

ecossistema florestal mostrou que até 11-12 anos após a exploração a mortalidade de

palmeiras ainda não retornou à taxa da floresta não explorada. Este fato mostra que a

exploração florestal afeta indiretamente grupos de espécies que não estão selecionadas

para abate.

Considerando os dados de retirada de árvores na exploração (0,5 a 2,5 árvores ha'^), e

os dados de mortalidade de palmeiras na floresta não explorada e explorada (2,5-11

palmeiras ha'^), pode-se dizer que nas áreas exploradas cada árvore abatida resulta na

mortalidade de 4,2 palmeiras ha"^ (após 2 anos), 6 palmeiras ha"^ (após 6-7 anos) e 1,2

palmeiras ha'^ (após 11-12 anos), acima dos valores obtidos na floresta não-explorada.

Outros trabalhos já verificaram que a colheita florestal resulta na morte de 5-7 árvores (DAP

> 10 cm) para cada árvore abatida (Johns et ai, 1998). No entanto, existem poucas

informações sobre o efeito da atividade florestal sobre a mortalidade de palmeiras e

DIcotiledôneas lenhosas que ainda não são de interesse comercial madeireiro.

A exploração florestal afeta, além das espécies madeireiras, populações de animais que
dependem fortemente das espécies coletadas (Uhl et a!., 1997) e altera a distribuição das

palmeiras (Bionte, 1997). Além da exploração aumentar as taxas de mortalidade de

palmeiras, poderá gerar prejuízos à fauna e flora, pois, como verificado em florestas no

Amazonas, as palmeiras são uma importante fonte de alimento para animais frugívoros,
além de caracterizarem como uma importante família na estrutura da floresta (Peres, 1994).
Somente 6-7 espécies são responsáveis por grande parte da comunidade de palmeiras
(Amazônia Peruana, Kahn & Mejia, 1990), sendo que a fragmentação da floresta reduz a
densidade de palmeiras (Scariot, 1998). Essa perturbação devida à exploração florestal
pode iniciar mudanças imprevisíveis na estrutura da floresta e na teia alimentar, assim
como, alterações no processo reprodutivo das árvores, que são o principal componente do
dossel da floresta (Kahn & De Castro, 1985). Na Amazônia Central, Lepsch-Cunha (2003)
encontrou alterações no comportamento reprodutivo da palmeira Oenorcarus bacaba Mart.
em fragmentos florestais e nos habitats que sofreram desmatamento. No entanto, a extração
seletiva de madeira não afetou a densidade e promoveu uma pequena alteração na
distribuição dos indivíduos da palmeira Astrocarym acaule (Bionte, 1997). Da mesma forma.
Silveira et aí. (2005) não encontraram diferenças significativas na densidade e abundância
de três espécies de palmeiras entre área não explorada e área explorada seletivamente.



A avaliação da resposta de palmeiras à extração seletiva é importante pois, apesar da

baixa intensidade de dano causado ao ecossistema como um todo, os dados de mortalidade

de palmeiras mostraram que existe um grande aumento na mortalidade de palmeiras (120-

300%), o que pode comprometer a regeneração da floresta após a exploração e, assim, a

sustentabilidade da atividade.

5.9 Estoques e fluxos de nutrientes pela madeira morta

Os principais estoques de nutrientes das florestas pluviais estão nas partes aéreas dos

vegetais e nos seus sistemas subterrâneos (Golley et ai, 1978), sendo o tronco o principal

reservatório de nutrientes (Poggiane & Schumacher, 2000), apesar de apresentar baixas

concentrações de nutrientes (Bionte, 1997; Martinelli et ai, 2000). Por isso, a quantificação

dos estoques de nutrientes nos resíduos vegetais, principaimente em áreas exploradas, é

importante devido à exportação de nutrientes pelas toras extraídas, pois estima-se que são

exportados 3,5 Mg ha'^ através das toras, o que corresponde a 2,3% do total carbono das

árvores vivas na floresta (Feldpausch et ai, 2005). Isto reforça a importância de avaliar o

estoque de carbono nas florestas a fim de se estimar a capacidade dos ecossistemas

naturais em seqüestrar carbono em diferentes escalas (Neill et ai, 1997).

Neste estudo, os estoques de nutrientes na liteira grossa (kg ha'^) estiveram

condicionados à concentração de nutrientes dos diferentes grupos de resíduos (liteira mais

fina, palmeiras e Dicotiledôneas lenhosas) e à respectiva classe de decomposição em que

cada resíduo se enquadrava (0 > 10 cm). Estas condições fizeram com que nem sempre os

estoques de nutrientes na liteira grossa seguissem a mesma ordem encontrada no total de

necromassa estocada e produzida. A mensuração da massa estocada como liteira grossa

(0 > 2 cm) mostrou a seguinte ordem de estoques: área não explorada > 11-12 anos > 2

anos > 6-7 anos, enquanto a massa de liteira produzida apresentou menor produção na

idade de 2 anos, resultando na seguinte ordem: área não explorada > 11-12 anos > 6-7

anos > 2 anos. Diante deste quadro de exploração, é importante conhecer a quantidade de
liteira produzida e o seu teor de nutrientes (Andrade et ai, 1999), pois perturbações podem
induzem alterações nos ciclos de nutrientes dos ecossistemas.

A família Arecaceae apresentou aumento na concentração de N, P, e Mg com o
aumento da altura no sentido raiz-copa dos troncos em decomposição, enquanto para K e
Ca não foi verificado esse padrão. Para as dicotiledôneas lenhosas avaliadas não foi

constatado nenhuma tendência à diminuição na concentração de nutrientes ao longo dos
troncos.

Na avaliação dos estoques de nutrientes nos galhos grossos e troncos (0 > 10 cm), os
resultados demonstram que a concentração média de nutrientes, uma vez que a retirada
das amostras em forma de cunha, abrangendo casca, aiburno e cerne, permitiu que
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houvesse proporcionalidade nestas diferentes partes. No entanto, a análise nutricional da

madeira a partir da amostra triturada com inclusão da casca provavelmente fez com as

médias fossem impulsionadas, pois a casca possui alta concentração de nutrientes,

principalmente cálcio (Bionte, 1997). As concentrações de N (0,36%) P (0,007%) e Mg

(0,04%) foram praticamente iguais aos valores do Bionte (1997); já as concentrações de K

(0,14%) e Ca (0,34%) são mais altas que do Bionte (1997), que foram de 0,09% para K e de

0,11% para Ca. No entanto, é preciso considerar que os dados de concentração de

nutrientes do Projeto Bionte referem-se a árvores vivas, que foram abatidas e analisadas,

sendo as análises de casca e madeira feitas separadamente, enquanto os dados deste

estudo são referentes a amostras compostas (cerne, alburno e casca) de madeira em

decomposição que está sujeita às alterações no teor de nutrientes (Summers, 1998). As

concentrações de nutrientes como N, K e Ca na madeira em decomposição (0,1-1,1%)

foram bem inferiores às citadas por Andrade et ai, (1999), que afirmam que estes nutrientes

respondem por 1-5% da matéria seca dos tecidos vegetais; isto pode ser atribuido à

liberação de nutrientes com o avanço da decomposição.

Os teores médios de N (3,5 g kg'), P (0,07-0,09 g kg'), K (1,4-1,9 g kg"'). Ca (1,7-3,4 g

kg"') e Mg (0,44 g kg"') na madeira morta (0 > 10 cm) foram superiores aos valores
encontrados na Amazônia Central (1,22 g kg"' de N, 0,02-0,05 g kg"' de P, 0,12-0,41 g kg"' de

K, 1,22 g kg"' de Ca, 0,33 gkg"' de Mg) em troncos em decomposição (Summers, 1998). Os
estoques de nutrientes por ha na floresta não explorada foram maiores do que os verificados

por Summers (1998) na Amazônia Central, devido a vários fatores: maior estoque e produção
de necromassa, concentrações mais altas de nutrientes nos troncos e inserção da liteira

lenhosa mais fina (0 2-10 cm) no cálculo dos estoques.

A alta concentração de nutrientes nos galhos finos (0 2-10 cm) em relação a troncos e
galhos grossos (0 > 10 cm) já havia sido verificada por outros estudos (Bionte, 1997;
Martinelli et ai, 2000) e torna importante a diferenciação da liteira grossa com diâmetro de 2
a 10 cm (Proctor et ai, 1983) além do fato das árvores (DAP 10-30 cm) acumularem maior
quantidade de carbono do que as demais (Vieira, 2003).

As concentrações de N (0,98%) e Ca (1,06%) na liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm)
foram maiores que as encontradas pelo Projeto Bionte (1997), com valores de 0,76% (N) e
0,41% (Ca), enquanto os teores de P e Mg (0,02 e 0,10%, respectivamente) foram iguais. O
K apresentou um teor menor (0,18%) que o valor verificado por Bionte (1997) que foi de
0,31%.

Na área não explorada, a liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) contribuí apenas com 7%
do estoque de liteira grossa, mas é responsável por 8 a 25% dos macronutrientes estocados
e por 36% do volume. Nas três idades de exploração, a liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm)
passou a contribuiu com 15-16% do estoque, o que significa um aumento em torno de 100%
no estoque destes resíduos em relação à área não explorada. Esta alteração nos estoques
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de liteira lenhosa mais fina, aliada à alta concentração de nutrientes nestes resíduos fez que

29-34% do N, 35-40% do P, 18-20% do K, 37-42% do Ca e 30-35% do Mg das áreas

exploradas estivessem armazenados nestes resíduos, gerando um aumento de 54 a 109%

no estoque de nutrientes nesta fração da liteira em relação à floresta explorada. Devido a

esses fatores, nutrientes como o P e o Ca apresentaram os maiores estoques (em kg ha'^)

na área com 11-12 anos, que no entanto, possui estoque de necromassa inferior à área não-

explorada.

Na área não explorada e na idade de 11-12 anos, 89 a 92% do totai de liteira produzida

em um ano foi composta por material com diâmetro maior que 10 cm, enquanto a liteira

lenhosa mais fina (0 2-10 cm) representou apenas 8 a 11%. Já nas parcelas com idades de

2 e 6-7 anos, esta fração da liteira representou 34 e 40% da necromassa, enquanto o

material com diâmetro > 10 cm representou 60 e 66%. Na liteira lenhosa mais fina (0 2-10

cm), produzida em um ano, da área não explorada e na idade de 11-12 anos, estão

armazenados 26-30% do N, 26-35% do P, 12-15% do K, 34-42% do Ca e 21-29% do Mg.

Nas áreas com exploração mais recente (2 e 6-7 anos) a quantidade de nutrientes estocada

na liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) foi bem maior do que nos outros dois tratamentos,

pois nestes resíduos está estocado 55-63% do N, 65-74% do P, 38-42% do K, 61-67% do

Ca e 57-67% do Mg.

Os resultados demonstram que na idade de 6-7 anos, onde houve a maior produção de

liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm), foi encontrado o maior estoque médio de Ca por

hectare, armazenado na liteira grossa, de todos os tratamentos. Estes resíduos lenhosos

foram a principal fonte de estoques de nutrientes como N, Ca, P e Mg armazenados na

liteira grossa, para a floresta com 6-7 anos.

O teor de carbono na madeira é de 48-50% (Higuchi & Carvalho Jr., 1994; Brown et ai,
1992) o que resulta na estimativa 10-16,5 Mg ha'^ de carbono armazenado na necromassa
estocada e de 0,5-2,8 Mg ha"'' armazenado na forma de necromassa produzido durante um
ano. Estas estimativas são importantes pois a falta de dados adequados sobre o conteúdo de
carbono em todos os componentes da floresta aumenta as incertezas sobre o papel das
florestas tropicais no ciclo global de carbono (Delaney et ai, 1997).

As concentrações N e P na madeira em decomposição foram maiores no último estádio
de decomposição, o que também ocorre em florestas temperadas (Harmon et ai, 1986). Já
K, Ca e Mg apresentaram concentrações mais altas no estádio inicial de decomposição, fato
também constatado na Amazônia Central por Summers (1998). O aumento nos teores na
última classe de decomposição pode ser atribuído à alta densidade da madeira de algumas
espécies, o que torna a decomposição mais lenta, apesar de Summers (1998) afirmar que a
maior parte dos nutrientes é liberada nos primeiros quatro anos após a exploração.

Os maiores percentuais de nutrientes nas áreas exploradas, em relação à área
explorada para a necromassa produzida em um ano, ocorreram devido à baixa produção de



liteira com mais de 10 cm de diâmetro em algumas parcelas e a uma maior produção de
iiteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm), que apresenta alta concentração de nutrientes. As
parcelas com idade de 11-12 anos tiveram valores mais próximos aos da área não
explorada, o que indica uma tendência de retorno aos padrões de funcionamento da floresta
não explorada com o avanço do tempo após o corte florestal. Além disso, estas duas áreas
apresentaram fatores em comum, como maior estoque e produção de liteira e a queda de
grandes árvores, fato não observado nas outras duas idades (2 e 6-7 anos). Esses
resultados mostraram que para o estoque de nutrientes na necromassa, a quantidade de
galhos finos (0 2-10 cm) é mais importante do que o estoque total de necromassa.

As altas diferenças (34-508%) na concentração e nutrientes entre os resíduos de 2-10

cm de diâmetro e os com diâmetro superior a 10 cm evidenciam a importância ecológica dos
resíduos mais finos no estabelecimento da regeneração após a atividade florestal.

5.10 Concentrações e estoques de carbono e macronutríentes e densidade do solo

Não foram identificadas diferenças na densidade do solo entre as áreas exploradas e a
área não explorada, na profundidade de 0-10 cm. Os valores médios (1,14-1,18 Mg m"^) se
assemelham aos valores para solos na Amazônia Central, sem exploração (0,93-1,06 Mg m"
), e em parcelas exploradas seletivamente (0,98-1,23 Mg m'^), na mesma profundidade
(Ferreira et ai, 2002). Outro trabalho, no mesmo sitio experimental, também verificou
valores próximos (1,35 Mg m"^), na profundidade de 0-20 cm (Novaes Filho et ai, 2005),
enquanto em floresta primária no Acre a densidade foi um pouco maior, variando de 1,34 a
1,64 Mg m-^ (Araújo et ai. 2004). O efeito da exploração florestal na densidade do solo é
pontual, ocorre onde houve intensa atividade de tratores, como trilhas de arraste e pátios de
estocagem. Neste trabalho, não foi avaliada a densidade em pátios de estocagem e
estradas secundárias; no entanto, dentro das parcelas avaliadas foi possível abranger trilhas
de arraste. O efeito das máquinas foi diluído nas amostras coletadas visto que, na média
apenas 9,8-16,2% (Feldspausch et ai. 2005) do solo da floresta é perturbado em razão da
exploração.

Um reconhecimento dos solos da mesma propriedade onde o estudo foi realizado
(Couto S Oitveira, 2003) mostrou que as parcelas deste trabalho estão localizadas sobre
Argissolo Vermelho e Vennelho-Amarelo e Latossolo Vermelho-Amarelo, que si

™r!r„arr, -^^i
resultados de nutrientes no solo pois os teores de tôsforo assimilável, e de K. Ca, Mg e Al
trocaveis no solo (0-20 cm) sâo mais altos no período chuvoso (Ferreira et aí, 2001).

Os teores de carbono e nutrientes estão concentrados na camada superficial do solo
característica ja verificada nos solos amazônicos (Araújo et aí, 2004), A camada de 10-20
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cm apresenta estoques proporcionalmente menores do que os da camada de 0-10 cm: para

C, N e Mg, as concentrações na camada de 10-20 cm foram 52-79% menores do que na

primeira camada; para K ocorre a maior redução nas concentrações (72-81%) e para Ca e P

a menor redução (22-44%) em relação á primeira camada (0-10 cm). Foram verificadas

correlações positivas e significativas (p < 0,0001) entre o carbono e os atributos químicos do

solo (N, P, K, Ca e Mg), confirmando o que também foi constatado por Couto etal. (2005) no

mesmo sítio experimental.

Os teores de carbono orgânico e nutrientes no solo na floresta não explorada, até a

profundidade de 10 cm, apresentaram a seguinte ordem: C>N>Ca>K>Mg>P que é a

mesma seqüência encontrada na maior parte da madeira morta com diâmetro superior a 10

cm. No entanto, nas áreas exploradas, somente o solo (0-10 cm) das parcelas com 6-7 anos

de exploração conservou este mesmo padrão. O solo (0-10 cm) das parcelas com idade de

2 anos apresentou concentração de Mg maior que K (C > N > Ca > Mg > K > P) e a floresta

com 11-12 anos a concentração de K no solo foi maior que Ca (C > N > K > Ca > Mg > P).

Na camada de 10-20 cm do solo, a ordem foi diferente da primeira camada (0-10 cm), pois a

concentração de K foi maior do que a de Ca em todos os tratamentos, e a ordem de estoque

na área não explorada, 6-7 anos e 11-12 anos foi a seguinte: C > N > K > Ca > Mg > P,

enquanto as parcelas com 2 anos mostraram teor de Mg maior do que de Ca (C > N > K >

Mg > Ca > P).

A exploração seletiva alterou de modo diferenciado o estoque de nutrientes no solo.

Não houve alterações significativas nas concentrações de C, N e K na camada de 0-20 cm,

no entanto, houve aumento nas concentrações de P, Ca e Mg nesta camada, em

decorrência da atividade seletiva. As alterações dos estoques de nutrientes, em decorrência

da exploração florestal, ocorrem principalmente pela forte deposição induzida de uma

grande quantidade de carbono orgânico e nutrientes, que está armazenada na biomassa

das florestas zonas tropicais (Odum, 1988), principalmente nos troncos e sistemas

subterrâneos (Golley et al., 1978).

Na extração seletiva de madeira, cerca de 34% da biomassa da árvore abatida é

deixada na floresta (Higuchi et al., 1998). Além disso, deve-se considerar que a liteira é a

principal fonte de carbono para o solo na Amazônia (Cerri et ai., 1996) e a concentração de

nutrientes nas folhas, galhos finos e casca é muito mais alta do que na madeira (Bionte,
1997).

As concentrações de carbono orgânico no solo não mostraram alteração em
decorrência da exploração florestal, apesar da variação na quantidade de necromassa

armazenada entre os tratamentos, que poderia contribuir para diferentes estoques de
carbono no solo, visto que a decomposição dos resíduos vegetais é a principal fonte de
carbono orgânico (Cerri et al., 1996). A concentração média de carbono nas parcelas (0-10
e 10-20 cm) esteve entre 7,6-14,8 g kg"\ que é semelhante à concentração de carbono



(15,4 g kg'^) verificada em floresta primária no Amazonas (Moreira & Costa, 2004). O

estoque médio de carbono orgânico no solo (0-20 cm) variou de 26-29 Mg ha'\ enquanto as

estimativas de estoques de carbono armazenados na liteira grossa variam de 10-16,5 Mg

ha"\ o que enfatiza a importância do solo como um importante reservatório de carbono em

regiões tropicais (Dixon et a/., 1994, Delaney et ai, 1997), pois cerca de 36 3,4 Pg C

estão estocados nos primeiros 30 cm da camada do solo (Bernoux et ai, 2002). Esta

camada superficial do solo é importante, pois armazena 45% do carbono estocado nos solos

da bacia amazônica (Cerri et ai, 1996). Os estoque de carbono estimado no presente

trabalho é semelhantes ao de outro trabalho, feito na mesma propriedade, onde foi

verificado que o estoque de carbono (0-20 cm) é de 22 Mg ha"^ e que este diminui com o

aumento da profundidade (Rodrigues et ai, 2005), enquanto na Venezuela foram

registrados estoques bem maiores de carbono no solo, variando de 125 a 257 MgC ha"^

(Delaney et ai, 1997).

Os estoques de N total no solo (0-20 cm) foram muito semelhantes entre os

tratamentos, variando de 2,2-2,4 Mg ha'\ Os teores médios de N total (0,7-1,2 g kg"'')

correspondem a 0,07-0,12% enquanto Tibau (1978) afirma que em florestas tropicais o

percentual médio de nitrogênio é de 0,06%. Alguns resultados semelhantes de N total (1,3-

1,9 g kg'^) foram verificados em floresta próxima a Manaus (Moreira & Malavolta, 2004). A

relação C:N mostrou valores baixos (11-14:1) nas duas camadas do solo (0-10 e 10-20 cm),

o que indica rápida decomposição dos resíduos vegetais, pois a esta relação no solo

permite a avaliação do complexo húmico no que se refere ao seu grau e atividade biológica

e a sua participação na fertilidade do solo (Tibau, 1978).

As concentrações de P disponível (máximo de 4,6 mg kg"^) no solo são superiores às

encontradas por Yano (2001) em solo de clareiras em floresta explorada, que foi de 1,8-2,4

mg kg'\ Apesar de Summers (1998) afirmar que nos primeiros quatro anos após a
exploração 71,8% do fósforo é liberado, o maior estoque P no solo (0-20 cm: 8,3 kg ha"^)
ocorreu na área com 6-7 anos de exploração, seguida pela área com 2 anos de exploração
(5,4 kg ha'^). Apesar das parcelas com 6-7 anos apresentarem o menor estoque de liteira
grossa (0 > 2 cm), nestas ocorreram as maiores concentrações de fósforo no solo, o que
também foi verificado na Amazônia Central por Ferreira et ai (2001) em parcelas com
exploração mais recente (1-2 anos), enquanto Bionte (1997) constatou que o corte seletivo
produziu aumento de fósforo nas clareiras somente no primeiro ano após o corte, atribuindo-
0 à decomposição da liteira fina adicionada ao solo nas operações de corte.

As concentrações médias de fósforo disponível na camada de 0-20 cm representam
menos de 0,0005% no solo, sendo que solos com menos de 0,05% de fósforo são

considerados muito pobres neste elemento (Tibau, 1978). Isto já era esperado pois a
deficiência de fósforo é encontrada em 90% dos solos da Amazônia (Demattê, 1988). Diante
disso, os aumentos de P no solo, verificados em parcelas exploradas (2 e 6-7 anos), devem



resultar em benefício para a vegetação diante das limitações de fertilidade nos solos

amazônicos (Jordan, 1985) e pela importância do P nos fenômenos de reprodução das

plantas (Tibau, 1978). No entanto, há registro de que o fósforo pode também apresentar

correlação negativa com a quantidade de plântulas em clareiras (Yano, 2001).

A maior acumulação de P na madeira (0 >10 cm) ocorreu nos estádios mais avançados

de decomposição onde se encontra grande parte (53-72%) da liteira grossa nas áreas

exploradas. Estes dados sugerem que o P dos resíduos vegetais grossos teria uma

liberação lenta, e a decomposição da liteira grossa seria responsável pelo aumento

significativo da disponibilidade de P no solo entre 2 e 6-7 anos após a exploração. Além

disso, na liteira lenhosa mais fina (0 > 2 cm), a concentração de P foi maior (136-214%) do

que na madeira com diâmetro >10 cm, e a floresta com 6-7 anos de exploração foi a que

apresentou a maior entrada anual desta fração da liteira (1,12 Mg ha'^), fato que também

pode ter impulsionado o alto estoque de P no solo nesta idade.

A ausência de diferença significativa nas concentrações de K nas parcelas com

exploração mais recente (2 e 6-7 anos) em relação à área não-explorada confirma a

informação de Summers (1998) de que 4 anos após de corte 75,8% do K seria liberado e

após dez anos de corte todo o K original já teria sido liberado dos resíduos lenhosos da

exploração. É provável que a maior concentração de K no solo, mais alta (não significativa)
nas parcelas com 2 anos de exploração, possa ser atribuída á liteira lenhosa mais fina (0 2-

10 cm), inclusive folhas (não mensuradas neste estudo), pois estes resíduos apresentam

rápida decomposição e esta idade de exploração foi a que apresentou o maior estoque de
liteira lenhosa mais fina.

Contraditoriamente, as idades que apresentaram as maiores concentrações de Ca no
solo são as que apresentaram os menores estoques e a menor produção de liteira grossa
(0 > 2 cm) entre os tratamentos (2 e 6-7 anos). Isto demonstra que os estoques de Ca no
solo devem ser fortemente influenciados peia liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm), pois, nos
talhões com 6-7 ocorreu a maior entrada de liteira lenhosa mais fina. A área com 11-12 anos
de exploração, que mostrou o segundo maior estoque e entrada anual de liteira apresentou,
no entanto, as menores concentrações de Ca no solo.

Ocorreu um aumento nos teores de Ca e Mg no solo nas idades mais recentes de
exploração (2 e 6-7 anos), o que também foi verificado por Ferreira et ai (2001), que
registraram concentrações mais altas de K, Ca e Mg em clareiras e trilhas de trator em
áreas com 1-2 anos de exploração, e por Bionte (1997), que observou que houve um
aumento nos teores de nutrientes (Ca, Mg, P, N, K) no solo um ano após o corte e que 3
anos após a exploração houve aumento das concentrações de K, Ca e Mg na camada de 0-
10 cm. Devido ao aumento nos teores de Ca e Mg no soio, as parcelas submetidas à
exploração seletiva mais recente (2 e 6-7 anos) apresentaram estoques no solo (0-20 cm)
mais elevados do que os demais tratamentos (Ca; 168-183 kg ha"\ Mg: 75-111 kg ha'^). O



Ca apresentou aumento de 58 e 72% do estoque no solo e o Mg de 36 e 100% nestas duas

idades de exploração, em relação à floresta não explorada. Este aumento ocorre devido à

adição de liteira nas clareiras pela extração madeireira, que produz uma maior concentração

de Ca e Mg no solo (Yano, 2001). O menor estoque de Mg no solo (56 kg ha'^) foi verificado

na floresta não explorada, enquanto o menor estoque de Ca (78 kg ha'^) ocorreu nas

parcelas com 11-12 anos de exploração.

Dentre os nutrientes avaliados, somente o Ca apresentou altas taxas nas duas idades

mais recentes de exploração (2 e 6-7 anos), estando o maior estoque no solo nas áreas com

6-7 anos. A razão para este fato é que somente após os quatro primeiros anos de

exploração começa a ocorrer a liberação de Ca da liteira grossa (Summers, 1998) e os altos

teores no solo das parcelas com idade de 2 anos provavelmente se devam à decomposição

dos galhos mais finos (0 > 10 cm) e folhas que praticamente têm decomposição total após

um ano de exploração (Bionte, 1997).

Na Amazônia Central, foi estimado que, nos primeiros quatro anos após a exploração,

55,5% do magnésio seria liberado, e após 10 anos 74,3% do Mg teria sido liberado pela

decomposição dos resíduos lenhosos (Summers, 1998), pois o tempo médio de residência

dos resíduos é de 5,9 anos (Chambers et ai, 2000). Esse padrão de liberação do Mg

também foi verificado neste trabalho pelas altas concentrações no solo nas parcelas com

idade de 2 anos e o decréscimo gradual até as parcelas com 11-12 anos de exploração.

Considerando-se que as maiores concentrações de Mg no solo ocorreram nas idades onde

o estoque e a produção de liteira foi baixa (2 anos), poder-se-ia atribuir este fato à

decomposição de galhos finos e folhas. No entanto, a mensuraçâo de galhos com diâmetro

acima de 2 cm mostrou que as parcelas com idades de 2 anos e 6-7 anos contêm estoques
inferiores aos da área de floresta não explorada e da idade 11-12 anos, que apresentaram

as menores concentrações de Mg no solo. Portanto, essas altas concentrações
provavelmente sejam decorrentes da decomposição de folhas e galhos finos (0 < 2 cm), que
não foram computados nesse trabalho.

Os aumentos nas concentrações e estoques de N total, P disponível, K, Ca e Mg em
parcelas exploradas seletivamente confirmam o que já havia sido verificado por outros
estudos (Bionte, 1997; Ferreira et ai, 2001, Yano, 2001). O aumento de nutrientes torna-se
extremamente Importante para a vegetação remanescente, pois os solos amazônicos são
caracterizados pela baixa fertilidade (Jordan, 1985). Essas alterações são decorrência direta
do aumento na massa de liteira sobre o solo. principalmente em clareiras e trilhas (Pinard &
Putz, 1996; Bionte, 1997), locais onde ocorre o maior dano pela extração seletiva ao solo
(Asner et ai. 2004). Esse aumento dos nutrientes no solo pode afetar a regeneração após o
corte (Whitmore, 1990b), favorecendo a densidade e a riqueza de espécies (Magnusson et
ai, 1999) e o crescimento de espécies intolerantes à sombra (Carvalho et ai, 2004)
principalmente nos primeiros 4 anos, período em que maior parte dos nutrientes é liberada



(Summers, 1998). Isto implica numa reação positiva da floresta à exploração florestal a partir
do terceiro ano (Bionte, 1997), sendo que após 21 anos da atividade a floresta responde
positivamente pelo aumento no número de espécies (Oliveira, 2005).

Estima-se que a área ocupada na floresta, pela madeira morta, não chegue nem a 2%
do total da superfície da floresta (Summers, 1998). No entanto, apesar destes resíduos
ocuparem pouca área da floresta, as análises de solos revelam que esse aporte de detritos,
através da exploração ou pela mortalidade natural de árvores, gera um "mosaico", com
zonas com altas concentrações de carbono e nutrientes. Foram identificadas grandes
diferenças entre o solo sob resíduos em decomposição e a média das parcelas. Essas
diferenças podem chegar a 1129% (Ca), 403% (Mg), 202% (P disp.), 174% (0), 167% (N) e
140% (K) e os tratamentos com maiores estoques e produção de iiteira (não explorada e 11-
12 anos) são os que apresentaram as maiores diferenças entre o teor médio de carbono e
nutrientes na parcela e em amostras pontuais sob resíduos vegetais em decomposição. A
decomposição destes resíduos gera microsítios na floresta que conferem a este local

peculiaridades de fertilidade que poderão interferir no crescimento das árvores naquele local
(Summers, 1998). A criação destas zonas de disponibilidade de nutrientes, aliada à maior
entrada de luz, pela abertura de clareiras e menor competição, poderão contribuir para a
regeneração, pois cerca de 50% dos solos amazônicos apresentam baixas reservas de

potássio e 90% têm deficiência em fósforo (Demattê, 1988), além do aumento do teor de
carbono orgânico em alguns locais da floresta contribuir na retenção de água e nutrientes
nos solos amazônicos.

Por outro lado, o grande aporte de resíduos vegetais nas clareiras da exploração torna-
se uma barreira fisica para a germinação e o crescimento de plântulas de algumas espécies
(Yano, 2001). Isto sugere a necessidade da realização de experimentos com uma
distribuição espacial uniforme dos resíduos produzidos pela extração (copas, cascas,
árvores mortas) para verificar as conseqüências da decomposição dos residuos na
germinação de plântulas. Apesar do impacto da exploração florestal no ecossistema, florestas
com 7,5-8,5 anos após o corte indicaram recuperação das propriedades hídricas do solo
(Ferreira et ai, 2004) e houve aumento no crescimento 3-4 anos após atividade (Silva, 1989) o
que, neste caso, além do favorecimento pela abertura da dossel, pode ser reflexo da liberação
de nutrientes no solo pela decomposição dos resíduos.



6. Conclusões

•  A intensidade de exploração variou entre as parcelas de 0,5-2,5 árvores por ha, o

que contribui para uma grande variação dos estoques e da produção de liteira grossa

juntamente com as incertezas no histórico de exploração da floresta e as diferenças

de estrutura florestal entre os talhões;

•  A maior parte das árvores mortas encontra-se na categoria de "queda isolada",

seguida pela categoria "efeito dominó" (árvores que caíram em decorrência da queda

de outras árvores), que apresentou aumento nas parcelas com 2 e 6-7 anos de

exploração;

•  A densidade da madeira em decomposição (0 > 10 cm) apresentou correlação

negativa com a intensidade de contato dos troncos com o solo e variou de 0,4 a 0,7

Mg m'^ (até o estádio intermediário), enquanto a liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm)

apresentou uma densidade média de 0,20 Mg m"^

•  O estoque e a produção de liteira grossa foram maiores na área não explorada em

relação a trés diferentes idades de corte (2, 6-7 e 11-12 anos);

•  A maior contribuição no estoque de liteira grossa na floresta não explorada ocorreu

através dos resíduos com diâmetro > 10 cm (93%), enquanto nas áreas exploradas

estes resíduos correspondem a 82-86% do estoque. No entanto, a exploração

florestal gerou aumento em torno de 50% no estoque de liteira lenhosa mais fina (0

2-10 cm) em relação á área não explorada;

•  Nas áreas exploradas, o estoque de liteira (0 > 10 cm) é mais amplamente
distribuído nas cinco classes de decomposição, enquanto na área não explorada a
maior parte desta liteira (74%) está inserida na classe 4 de decomposição;

•  A liteira grossa produzida durante um ano foi composta principalmente por resíduos
com diâmetro > 10 cm (89-92%) nas parcelas de floresta não explorada e com 11-12
anos, enquanto nas parcelas com 2 e 6-7 anos estes resíduos corresponderam a 60-
66%;

•  As áreas com idades mais recentes de exploração (2 e 6-7 anos) têm maior entrada
anual na forma de necromassa de galhos finos (0 2-10 cm) do que a área não
explorada e a área com 11-12 anos pós-corte;

•  As parcelas exploradas apresentaram maior produção de liteira grossa em estádios
avançados de decomposição em relação á floresta não explorada;

•  O fluxo de liteira grossa, avaliado através do balanço entre entrada anual de liteira e
as perdas pela decomposição do estoque mostra que na maioria das parcelas (75%)
ocorre mais perdas pela decomposição do que entrada de liteira grossa;

6



Nas áreas exploradas, a liteira lenhosa mais fina (0 2-10 cm) estocada representa

42-56% do volume, 15-16% do estoque mas, no entanto, têm concentrações mais

altas de N, P, Ca e Mg em relação à liteira com diâmetro acima de 10 cm e

armazena 29-34% do N, 35-40% do P, 18-20% do K, 37-42% do Ca e 30-35% do

Mg, o que gera um aumento de 54 a 109% no estoque de nutrientes armazenados

nestes resíduos em relação à floresta não explorada;

As concentrações de C, N, P na madeira são maiores no último estádio de

decomposição da madeira, enquanto K, Ca e Mg apresentam concentrações mais

altas no estádio inicial de decomposição da madeira;

A intensidade de contato dos troncos com o solo apresentou correlação negativa (R=

-0,46) com o avanço da decomposição dos troncos;

As três áreas exploradas com idades de 2, 6-7 e 11-12 anos mostraram aumento de

120-340% na mortalidade de palmeiras e maior estoque e produção de liteira grossa

de palmeiras, que parecem contribuir para a fertilidade do solo, uma vez que os

estipes de palmeiras em decomposição apresentaram concentrações de K maiores

que os resíduos de Dicotiledôneas lenhosas;

A exploração seletiva não alterou significativamente a densidade do solo (0-10 cm) e

os estoques de C, N e K na camada superficial do solo (0-20 cm); porém, as parcelas

com 6-7 anos de exploração apresentaram os maiores estoques de P disponível, e

as parcelas com 2 e 6-7 anos de exploração apresentaram os maiores estoques de

Ca e Mg no solo (0-20 cm) apesar de possuírem o menor estoque e produção de

liteira grossa;

A análise do solo sob resíduos em decomposição revelou que nestes locais ocorre

um acréscimo médio de 1129% (Ca), 403% (Mg), 202% (P disp.), 174% (C), 167%

(N) e 140% (K) em relação às concentrações médias da parcela.



Considerações finais

Devido às dificuldades encontradas para a realização deste trabalho e aos altos

estoques de necromassa na floresta não explorada sugere-se a realização de outros

trabalhos em que as parcelas sejam alocadas mais distantes das estradas para diminuir o
efeito de borda.

A mensuração do estoque e principalmente da produção de liteira lenhosa mais fina (0
2-10 cm) necessita da ampliação do número de sub-parcelas de modo a minimizar as

diferenças internas na parcela pela deposição de copas durante a exploração.
Sugere-se que a classificação da madeira em decomposição (0 > 10 cm) em cinco

classes de decomposição poderia ser substituída por apenas três classes de

decomposição), o que reduziria o número de análises de nutrientes e o número de amostras

para determinação da densidade da madeira
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