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1. Manejo florestal 2. Exploração seletiva 3. Cadeia de Markov
4. Distribuição diamétrica 5. Floresta Amazônica.I. Título

CDDlÇ^^ed. 634.95

Sinopse:

Foi determinada a área basal, estimado o volume e a biomassa vegetal
fresca acima do nível do solo e feita a projeção da distribuição diamétrica pela
Cadeia de Markov de uma floresta tropical de terra-firme, após exploração
seletiva de madeira com impacto reduzido, localizada no Projeto de Colonização
Pedro Peixoto no Estado do Acre.
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®  RESUMO

3

^  Para predizer o potencial da floresta tropical após uma exploração seletiva de madeira,

é preciso estudar os impactos ambientais causados pelas operações florestais e monitorar as

^  mudanças estruturais e a dinâmica da floresta remanescente. Essas informações são

necessárias para a definição de estratégias que visem a sustentabilidade florestal, o melhor

®  aproveitamento dos recursos florestais madeireiros e não madeireiros e a recuperação de áreas

degradadas pela exploração. O objetivo deste estudo foi avaliar e compreender a dinâmica de

^  jima floresta tropical após exploração seletiva de madeira com impacto reduzido. O estudo foi

^  desenvolvido em cinco sítios localizados no projeto de Colonização Pedro Peixoto, no Estado

do Acre. A primeira medição das parcelas permanentes ocorreu em 1996, a exploração

florestal em 1997 e as re-medições foram realizadas em 1999 e 2001. As principais variáveis

D

r'-»

utilizadas foram: taxas de recrutamento e mortalidade, diâmetro à altura do peito (DAP) e' ̂

estimativas dos estoques de biomassa vegetal firesca acima do nível do solo e do estoque da

O vegetação. A cadeia de transição probabilística foi utilizada para fazer a projeção da

distribuição diamétrica. A Cadeia de Markov foi, primeiramente, testada para fazer a projeção

^  do ano 2001, tendo como base as observações de 1999 e seu passado imediato (1997).

O  Quando comparadas às projeções feitas para 2001 e as verdades de campo realizadas no

mesmo ano, o teste Qui-Quadrado mostrou que não houve diferença significativa entre

freqüências esperadas e obsei"vadas paia a distiibuição diamétrica. Depois disso, foi feita a

projeção para 2005, quatro anos à frente, com base em 2001 e o seu passado imediato (1997).

Os estoques de biomassa não apresentaram diferenças significativas pelo teste z (p = 0,86),

durante o período observado nas parcelas permanentes. No entanto, a floresta estudada

acumulou, em termos de biomassa vegetal 3,271 ha* ano"', que eqüivale a 0,941 ha' ano"' de

carbono. Em termos de incremento em área basal, as análises estatísticas indicam que as

xi
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médias de incremento não variaram com o passar do tempo entre e dentro das parcelas

permanentes. Considerando o período de quatro anos, após a exploração, as taxas de

recrutamento e mortalidade foram de 2,3% e 2,4%, respectivamente, para árvores com D AP >

20 cm.
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For a better understanding of the future potential of a selective logged forest, it is

^  necessary to study enviromnental impacts due to logging operations as well as structural

changes and dynamics of the remaining stand. This inforraation is useful for decisions making

^  such as: (i) planning sustainable forest management, (ii) determining the best utilization of
rs
^  timber and non-timber resources, and (iii) planning rehabilitation of degraded areas caused by

^  logging. The main objective of this study was to evaluate dynamics of a tropical rainforest
3

after selective reduced logging impact. This study was carried out over five different sites

^  located at Colonização Pedro Peixoto Project, in Acre State. The first measurement was done

,  in 1996; logging was carried out in 1997; and re-measurements of the permanent samples

''X

^  plots were done in 1999 and 2001. The main variables recorded were: diameter at breast

height (DBH), recruitment and mortality rates, and aboveground fresh biomass and vegetation

^  carbon stocks. The probabilistic transition matrix was used to project diameter frequency

'"S classes. The first-order Markov chain approach was, firstly, tested to project diameter

distribution for 2001, based on 1999 measurements and its immediate past (1997). Chi-square

test showed that there was no statistical significance between observed and expected

frequencies, when the comparison was done between projection for 2001 and the ground truth

done in the same year. After this test, a projection was done for a time interval of four years

ihead (i.e., 2005), based on 2001 measurements and its immediate past (1997). The biomass

stock did not show any significant differences by the z test (p = 0.86), during the observed

period in the permanent sample plots. However, in the studied sites, the accumulation of

aboveground fi-esh biomass averaged 3.27 t ha*' year"^ which corresponds to 0.94 t ha"' year"'

in terms of vegetation carbon. Basal area increment did not vary significantly (repeated-

Xill
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measures ANO VA) over time, within and between permanent sample plots. During the study

period (1997-2001), the annual rates of recruitment and mortality for trees with DBH > 20 cm

averaged 2.3 and 2.4% respectively.
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visam a sustentabilidade dos recursos florestais. No Estado do Acre, já foram desenvolvidas

^  1. INTRODUÇÃO

3
•®

Na região amazônica, o manejo florestal sustentável ainda é incipiente, lunitando-se a

^  poucas iniciativas de empresas privadas ou projetos experimentais ainda não conclusivos que

^  algumas atividades de manejo florestal sustentável. Porém, em projetos de colonização (PC)

^  do Estado, compostos por pequenas propriedades rurais, não existem registros antenores ao

§  do projeto de Manejo Florestal Comunitário do PC Pedro Peixoto.

Por possuir uma das principais reservas naturais de madeira do mundo, a região

amazônica vem sofrendo, pressões referentes à utilização e exploração desses recursos. Para o

uso múltiplo da floresta ser compatível com a conservação desses recursos, o manejo florestal
%

^  sustentável é a melhor solução. Para a realização do manejo florestal sustentável é

fundamental a prescrição e aplicação adequada de tratamentos silviculturais, visando o

^  aumento da qualidade e produtividade florestal, sendo que para isso são necessários

^  conhecimentos sobre a dinâmica da floresta.

O entendimento da dinâmica dos diferentes tipos florestais que ocorrem na Amazônia

é dificultado pela complexibilidade dos fenômenos envolvidos, pois a todo instante, diversas

mudanças são processadas simultaneamente dentro desse ecossistema florestal.

A formação natural ou artificial de uma clareira, inicialmente ocasiona danos e morte

de alguns indivíduos de idades e classes diamétricas diferentes, conseqüentemente, alterações

irão ocorrer nesse ambiente, tais como: aumento em quantidade e mudança na qualidade de

luz, aumento na temperatura do ar e do solo, diminuição na umidade relativa do ar, aumento

da umidade da superfície do solo, mudanças nas propriedades do solo, incluindo o aumento

no processo de decomposição e disponibilidade de nutrientes e a exposição do solo mineral.

Essas alterações irão afetar de forma diferenciada o banco de plântulas e o banco de sementes



por pertencerem a grupos ecológicos diferentes. Dessa maneira a nova vegetação que irá se

constituir nesse ambiente, irá apresentar uma composição diferenciada em termos de

®  florística, estrutura e biomassa. Diante disso, o entendimento da sucessão florestal é essencial

^  para garantir a sustentabilidade de um plano de manejo florestal onde a intervenção significa a

^  formação de várias clareiras dentro de uma floresta.

^  A dinâmica da floresta amazônica, manejada ou não manejada, já é relativamente

®  conhecida cientificamente em termos de populações e comunidades (Silva, 1989; Higuchi &

^  Vieira, 1990; Freitas & Higuchi, 1993; Vieira, 1996; Leal Filho, 2000). Porém, poucos

^  estudos foram desenvolvidos em florestas manejadas no que se refere a taxas de crescimento,

recrutamento e mortalidade de indivíduos com diferentes classes diamétricas (Higuchi, 1987;

^  Silva, 1989; Azevedo, 1993; Freitas, 1993; Rocha, 2001).

A avaliação precisa do crescimento florestal é de grande importância para o manejador

florestal. Os estudos de crescimento de povoamentos florestais, baseiam-se em modelos

^  clássicos de produção florestal, os quais foram desenvolvidos para florestas temperadas,

'  utilizando variáveis de difícil acesso em florestas tropicais como idade das árvores e índice de

^  ?ítio, o que toma muito difícil aplicar esses modelos na floresta amazônica devido a grande

V

dificuldade de se obter essa idade (Rocha, 2001).

Outro meio que pode ser utilizado para prognosticar a dinâmica de uma floresta é por

n^ieio de parcelas permanentes. Novamente dificuldades são encontradas pelo fato de que na

floresta tropical da Amazônia existe um número reduzido dessas parcelas permanentes e essas

não são bem distribuídas.

Como altemativa para estudar o crescimento de povoamentos florestais na Amazônia,

utilizou-se um modelo de produção florestal em curto prazo, que depende de uma situação

imediatamente anterior a atual para a projeção de uma situação imediatamente posterior. De

acordo com Rocha (2001), o uso da cadeia de Markov para o estudo de crescimento em
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®  florestas tropicais é o mais adequado à floresta amazônica, pois se trata de um processo

estocástico para a predição diamétrica, número de árvores mortas, número de árvores
w

®  sobreviventes e número de árvores colhidas.

Para o manejo florestal, essas informações são importantes para definições de ciclo de

corte, prescrições e aplicações adequadas de tratamentos silviculturais, indicar se a floresta

está respondendo de forma positiva ou negativa aos tratamentos silviculturais e ainda, para

§  indicar se a floresta está fimcionando como sumidouro ou fonte de dióxido de carbono.

^  Atualmente, a demanda por produtos madeireiros e não madeireiros oriundos de áreas

^  manejadas, têm aumentado consideravelmente. Diante disso, as informações sobre a dinâmica

de uma floresta sob manejo florestal em regime de rendimento sustentado, são fimdamentais

^  na efetivação do manejo florestal, compatível com o novo modelo de desenvolvimento da

região para atender demandas por parte de empresas florestais, do Poder Público e produtores,

'•x
pois estudos como este, geram conhecimentos que possam fomecer informações básicas para

produção de produtos madeireiros e não madeireiros de ecossistemas complexos como a

floresta amazônica.

Para esse estudo foram utilizados medições de diâmetro à altura do peito (DAP) de

uma floresta truncada (DAP > 5 cm), em ocasiões distintas (1997, 1999 e 2001), com as quais

^  foram determinados o incremento em área basal, volume, biomassa, taxas de recrutamento e

o

mortalidade e projeções da distribuição diamétrica utilizando a Cadeia de Markov.
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2» OBJETIVOS

2.1. Geral

Avaliar a dinâmica de uma floresta tropical após exploração seletiva de impacto

reduzido na Amazônia Ocidental.

2.2. Específicos

• Determinar o incremento em área basal, estimar o volume, biomassa e estoque de

carbono no período de 1997 a 2001, para indivíduos arbóreos com D AP > 5 cm, em diferentes

sítios.

Determinar as taxas de mortalidade e recrutamento de árvores com DAP > 20 cm.

^  em diferentes sítios, no período de 1997 a 2001.

• Analisar o crescimento, recrutamento e mortalidade de espécies arbóreas nas áreas

de floresta manejada do projeto.

^  •A partir das medições de 1997 e 1999 (intervalo de dois anos), projetar a

distribuição diamétrica da área de estudo para 2001, utilizando a Cadeia de Markov.

• A partir das medições de 1997 e 2001 (intervalo de quatro anos), projetar a

distribuição diamétrica da área de estudo para 2005, utilizando a Cadeia de Markov.
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3. REVISÃO DE LITERATURA

^  3.1. Manejo Florestal

^  Manejo florestal é um conjunto de princípios, técnicas e normas empregadas para

■  colher cuidadosamente parte das árvores grandes de tal maneira que as menores, a serem

colhidas futuramente, sejam protegidas. De acordo com o Decreto 2.788/1998, art. 1°, § 2'

sustentável de uso múltiplo é a administração da floresta para a obtenção de benefícios

que disciplina a exploração das florestas primitivas da bacia Amazônia, o manejo florestal

econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do

ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou altemativamente, a utilização

de múltiplas espécies de madeiras, de múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem

^  como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal (Lopes, 2000)

De acordo com Higuchi (1999), o manejo florestal em regime de rendimento

sustentado é a aplicação de sistemas silviculturais em florestas destinadas à produção

^  madeireira e a condução da regeneração natural do povoamento remanescente, de modo a

^  garantir a contínua operação da capacidade instalada para o desdobro do produto da floresta,

sem colocar em risco a biodiversidade e que tenha uma quantidade maior de espécies

^  comercialmente desejáveis. Não há como manejar de forma sustentada sem a aplicação dos

clássicos sistemas silviculturais adaptados aos países tropicais (Higuchi & Hummel, 1997). O

^  manejo florestal em regime de rendimento sustentado é entendido também como sinônimo de

/'s manejo da regeneração natural do povoamento remanescente da exploração comercial

(Higuchi, 1994). Para Leslie (1994), o manejo florestal em regime de rendimento sustentado é

um sistema que combina produção com a conservação de muitos outros produtos não

madeireiros, serviços ambientais e funções ecológicas da floresta, sem perder de vista as



C® complexas interações e interdependências com outros usos do solo e parâmetros sócio-

^  econômicos.

®  O manejo sustentado é aquele que leva a produção contínua do recurso explorado, sem

^  a deteriorização dos demais recursos e benefícios envolvidos, pois o manejo florestal envolve

®  não só as atividades de produção e de tecnologias de madeiras, como também o planejamento

do uso dos recursos florestais (Pires-0'Brien & Pires-0'Brien, 1995). O manejo florestal tem

como princípio a produção contínua e sustentada dos produtos madeireiros por meios do

desenvolvimento cognitivo, dinâmico e iterativo (Higuchi, 1994). Isso significa admitir que a

floresta contém algo mais do que árvores e o seu potencial representa algo mais do que

^  madeira. Dentro de uma floresta, há inúmeros organismos vivos que se integram e interagem

intervenção

com o ambiente natural e que precisam ser cuidadosamente considerados antes de qualquer

O manejo florestal em regime de rendimento sustentado, tem que utilizar métodos

«3 tecnicamente apropriados, economicamente viáveis e socialmente aceitáveis, com impacto

reduzido. Isso pode ser alcançado seguindo as seguintes orientações: i) derrubada de poucas

árvores por hectare; ii) danos negligíveis à floresta residual (árvores designadas para o corte

subseqüente e regeneração natural estabelecida); iii) retenção e proteção de todos os tipos de

vegetação que têm papel importante no funcionamento do ecossistema e nos processos

ecológicos (Leslie, 1994).

De acordo com Kemp (1992), o manejo florestal para ser sustentável tem que
X

contemplar também a conservação dos recursos genéticos. Isso requer a manutenção dos

componentes essenciais de funcionamento do ecossistema e, por conseguinte, várias

complexas interações, como a espécie de árvore, seus polinizadores e dispersores de

sementes. O não cumprimento de prescrições e aplicações adequadas para a conservação

genética, durante a execução de um plano de manejo florestal, compromete o estoque em
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crescimento e a capacidade de regeneração natural da floresta residual (Santos eí ai, 2000). A

diversidade genética dos ecossistemas florestais é a base para o manejo florestal em regime de

rendimento sustentado (Kemp & Palmberg-Lerche, 1994).

A seleção de árvores para serem retiradas do povoamento por meio de diâmetros

^  máximos ou clareiras pequenas, evidentemente, pode levar a uma redução do potencial

^  genético do povoamento. Em florestas tropicais multiâneas heterogêneas é difícil e de alto

^  custo determinar a idade das árvores, sendo assim, impossível evitar a retirada de árvores
€

jovens com um bom potencial de crescimento e com genótipos superiores. Estudos feitos na

Amazônia Central, baseado no mostram que a idade das árvores com DAP > 50 cm

variam entre 400 a 1400 anos (Chambers et ai, 1998). Assim, as conseqüências negativas da

^  aplicação do sistema de seleção só podem ser diminuídas se observado: i) evitar o corte de

árvores jovens de bom potencial de crescimento com diâmetro limite; ii) considerar no corte

também as árvores de pouco crescimento e má qualidade (Howe, 1995).

^  Segimdo Freitas (1993), o comportamento dinâmico da floresta em sua fase madura,

geralmente é feito pelo monitoramento da floresta truncada (medições acima de um

/"X

/-X

determinado diâmetro) e envolve pelo menos a quantificação de três variáveis: a mortalidade,

o recrutamento e o mcremento diamétrico num detenninado período de tempo. Sem a
O

intervenção, há um certo equilíbrio entre tais variáveis. Com as atividades de exploração, esse

O
sistema se altera drasticamente pela mudança dos processos naturais do ecossistema. A

redução da densidade faz com que um intenso processo de sucessão se instale, provocando

alterações na composição florística e nas variáveis de crescimento das árvores. Inicia-se um

processo de reconstrução da floresta, baseado na dinâmica das clareiras abertas e o tempo

necessário para um suposto retomo às condições existentes antes da exploração - é o que se

chama de ciclo de corte - (Hummel & Freitas, 1997).
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Algxms cuidados ou princípios devem ser observados para que o manejo das florestas

tropicais garanta a diversidade das espécies e a qualidade da floresta remanescente. Entre

esses, a análise detalhada das espécies e respectiva ocorrência das classes diamétricas, pode

garantir em parte a manutenção da riqueza de espécies, a exploração de um volume máximo

®  permissível por hectare e o planejamento e minimização dos impactos da exploração

^  (Hummel & Freitas, 1997).

^  De acordo com a intensidade de exploração das árvores, os sistemas de manejo de

^  • florestas multiâneas podem ser classificados em monocíclicos e policíclicos. O monocíclico, é

^  aquele em que, numa única operação de corte, é abatida à totalidade da madeira comercial

com ciclos longos que dependem do crescimento da floresta. O policíclico, como sendo

^  aquele em que são cortadas apenas, parte das árvores comerciais que atingirem uma

determinada dimensão, com ciclos de cortes menores, conduzindo à formação de florestas

multiâneas manejadas compostas por várias espécies comerciais (Silva, 1993).

Os principais sistemas silviculturais utilizados no manejo florestal em regime de

^  rendimento sustentado foram: Malaio Uniforme, Tropical Shelterwood, Seletivo, Malaio

Uniforme Modificado das Filipinas, Malaio Uniforme Modificado da Indonésia, Malaio

Uniforme Modificado de Sabah, Desbaste de Liberação de Sarawak, Seletivo Modificado da

Malásia Peninsular, Seletivo Modificado das Filipinas, Seletivo Modificado da Indonésia,

i7iâmetro Mínimo, Seletivo da Tailândia, Tropical Shelterwood de Gana, Seletivo Modificado

de Gana, Melhoramento da População Natural da Costa do Marfim, Seletivo de Porto Rico,

Tropical Shelterwood de Trindade, CELOS do Suriname, Melhoramento da População

Natural da Guiana Francesa e Faixas de colheita do Peru (Higuchi, 1999).

A exploração seletiva de madeira praticada atualmente na Amazônia brasileira, é uma

importante fonte de madeira tropical para os mercados nacional e internacional (Leal Filho,

2000). O manejo florestal em regime de rendimento sustentado tem sido apontado como uma
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das opções de utilização racional dos recursos naturais da Amazônia com o propósito de

promover o desenvolvimento sócio-econômico da região.

^  O manejo da floresta, para a retirada de produtos madeireiros e não madeireiros,

^  necessita de uma exploração de impacto reduzido, prescrição e aplicação adequada de

^  tratamentos silviculturais e de monitoramento. Diante disso, Hummel & Freitas (1997)

^  afirmaram que para sistemas de produção voltados prioritariamente para a produção de

^  madeira, essas práticas podem ser traduzidas, com algumas adaptações face às diferentes
€
^  tipologias florestais, nas seguintes etapas ou operações:

^  • Definição dos objetivos do manejo: determinar de acordo com a necessidade da

^  empresa ou produtor, quais serão as funções produtivas da floresta ou que tipos de produtos

^  deverão ser produzidos;

• Levantamento de informações básicas para elaboração do projeto: realização de

^  levantamentos sobre o meio biótico (inventário florestal amostrai) e abiótico, além de

informações sócio-econômicas;

^  • Planejamento e execução da exploração florestal: divisão da floresta em

compartimentos com base em um ciclo de corte, a execução de uma exploração mecanizada

de impacto reduzido sobre a flora, a fauna, a água e o solo;

• Monitoramento da floresta: implantação de sistemas de monitoramento através de

parcelas permanentes, para avaliação do desenvolvimento da floresta explorada e constante

O  aprimoramento dos procedimentos de campo;

• Aplicação de tratamentos silviculturais: com base nas informações do

monitoramento, aplicação de tratamentos de liberação de condução das árvores, de modo a

garantir a produção futura.

Silva (1989) mencionou que os volumes de extração de madeira aceitos dentro dos

critérios de manejo florestal, encontram-se na taxa de exportação que considera conservadora,
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#  ou seja, entre 30 a 40 ha"^ De acordo com Braz et al (1998), a extração de árvores que

©
^  comportam no somatório final volumes mais baixos que os naturalmente considerados como

aceitos, dentro dos critérios do manejo florestal, é por si só, uma garantia maior de

^  sustentabilidade. Para pequenas propriedades, manejos comunitários e colocações de

^  seringais, Braz & Oliveira (1994) e Braz et al. (1995) consideram taxas de extração baixas
-í I

^  aquelas variando entre 10 a 15 m ha* .

Segundo Leuschner (1992), baixos volumes extraídos em ciclos curtos, produzem

^  danos reduzidos pela baixa intensidade da intervenção e pela distribuição desta ao longo do

^  tempo, têm a vantagem dos ingressos financeiros constantes. De acordo com Oliveira et al,

^  (1998), o princípio geral é que, repetir as intervenções de impacto reduzido em períodos

^  pequenos, junto com aplicações adequadas de tratamentos silviculturais, criará um mosaico na

<5 floresta, onde clareiras com diferentes idades, permitirão o crescimento da floresta com sua

estrutura básica.

^  Braz et al (1998 apud Dykstra & Heinrich, 1996), afirmaram que a extração não

mecanizada da madeira, ou seja, o arraste animal, combinado com ciclos curtos e a extração
/

^  de baixo volume por hectare, produz danos extremamente reduzidos. A redução dos danos à

estrutura da floresta e, possivelmente, à sua biodiversidade, pode ser alcançada pelo

decréscimo da intensidade da colheita de madeira e pelo aprimoramento de práticas de

exploração.

A exploração florestal, devido à sua natureza, sempre produzirá algum dano ao

ecossistema florestal, sendo que a intensidade dependerá do método e equipamento utilizados

'ia. exploração. Em exploração convencional, vários estudos indicam um dano de,

aproximadamente, 50% sobre a vegetação residual, resultando na diminuição da área útil de

manejo com possibilidades de regeneração (Miranda & Araújo, 1999).
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@  De acordo com Schneider & Finger (2000), pode-se reduzir o impacto da exploração

^  sobre a floresta de duas formas: diminuindo o número de árvores extraídas por hectare e

®  mudando as práticas de construção de estradas, derrubada e arraste de toras. Embora não se
%
^  saiba claramente os efeitos sobre a biodiversidade, parece razoável assumir que a

®  minimização de mudanças na estrutura da floresta favorece a manutenção de sua diversidade.

®  3.2. Sucessão em Florestas Tropicais

^  No manejo de florestas tropicais, as perturbações produzidas pela operação florestal,

^  I c»mo as que ocorrem nas áreas de exploração do Projeto de Colonização Pedro Peixoto, são

^  importantes por alterarem o ecossistema. Em conseqüência disso, é necessário conhecer os

tipos florestais, a sua dinâmica, os eventos e os elementos reguladores envolvidos na

manutenção das populações das espécies manejadas e no seu equilíbrio.

Segundo Schneider & Finger (2000), as perturbações constituem-se de aberturas do

^  dossel do povoamento florestal que originam modificações na flora, na fauna, no solo e no

microclima do ecossistema. Diretamente ligada à perturbação está a sucessão florestal que é

uma seqüência de mudanças florísticas e estruturais que ocorrem no ecossistema após uma

perturbação, encerrando-se quando a floresta atinge um ponto de equilíbrio dinâmico (Serrão,

2001). A sucessão está relacionada ao tamanho da clareira, à entrada de luz até o chão, ao

^  banco de sementes do solo e ao potencial vegetativo das espécies, às vezes ocorrendo quando

um grupo de espécies tolerantes à luz substitui um grupo de espécies intolerantes à luz

(Carvalho, 1997).

A sucessão pode ser primária ou secundária. A sucessão primária corresponde ao

estabelecimento dos seres vivos em um meio que nunca havia sido povoado. Para Pinto-

Coelho (2002) a sucessão primária ocorre em substratos recém formados, tais como, áreas
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®  atingidas por erupções \'uicânicas. Envolve modificações substanciais no ambiente causadas

^  direta ou indnetamente pelos organismos pioneiros.

®  De acordo com Gomez-Pompa (1974), a sucessão secundária é definida como as

mudanças que se verificam nos ecossistemas, após a destruição parcial de uma comunidade.

®  podendo ocorrer em uma pequena área de floresta nativa, após a queda de uma árvore, ou em

^  vários hectares de uma cultura abandonada.

©  Para Whitmore (1990), três são as fases no desenvolvimento de uma floresta tropical;

^  fase de clareiras, fase de regeneração e fase madura. A fase de clareira é caracterizada pelo

início da sucessão, com a composição florística caracterizada por espécies em fase inicial de

^  desenvolvimento. A fase de regeneração é composta, principalmente, por espécies de rápido

®  desenvolvimento, principalmente, em altura, sendo intensificada a competição. A fase madura
T

^  é composta por um grande número de indivíduos que atingem a fase de reprodução. Diante

^  desenvolvimento até atingir um estágio de equilíbrio.

disso, pode-se dizer que a comunidade vegetal passa por uma série de estágios de

*  As observações sobre a sucessão natural, após a perturbação, podem ser utilizadas no

estabelecimento do sistema de colheita / manejo em florestas heterogêneas (Uhl et al.^ 1990).

O sistema de seleção empregado na exploração de florestas, tenta imitar a dinâmica natural de

regeneração após a perturbação em pequena escala. O sistema de seleção (ou sistemas

^  semelhantes, como sistema Celos ou sistema Malaio de Seleção), se aplicado com cuidado,

provoca pequenas aberturas no dossel que não prejudicam a integridade e perpetuidade da

floresta, nem sua estrutura e diversidade.

""s

^ J

'"V.
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3.2.1. Dinâmica de vegetação de ciareiras em Fiorestas Tropicais

®  O tenno clareira tem sido conceituado por alguns autores como tuna abertiura no dossel

^  da floresta. Para Carvalho (1997), clareira é a área da floresta com dossel descontínuo, aberto

®  em decorrência da queda de galhos de uma ou mais árvores, limitada pela copa das árvores
©
^  marginais. Algims estudos têm sido realizados em ambiente de clareiras, visando o

®  entendimento da dinâmica florestal, por meio do comportamento de espécies florestais nesses

ambientes (Vieira, 1996; Senão, 2001).

^  Whitmore (1978) citou que uma floresta é um mosaico de manchas em diferentes fases

de maturidade, onde o ciclo de crescimento inicia-se com a abertura de uma clareira. Para

®  muitas espécies, um dos principais fatores que regulam a estrutura da população é a chance de

oconência de uma clareira sobre as plântulas, a qual lhes permita crescer. Mesmo as pequenas

aberturas no dossel, podem estunular o crescimento de plântulas no piso da floresta (Schulz,

^  1960).

^  Entre as perturbações naturais em florestas heterogêneas destacam-se as de pequena

escala, como a queda natural de árvores, seguida de regeneração natural, habitualmente

povoamento florestal como um todo (Schneider & Finger, 2000). Entre as formas de

"V

do distúrbio, podemos citar a germinação de sementes e brotações que são as mais comuns.

■

fN

abundante, de espécies arbóreas. Esse tipo de perturbação é mais freqüente, atingindo o

regeneração que se estabelecem após uma perturbação, dependendo da área e da intensidade

De acordo com Vieira (1996), os fatores biológicos autóctones e alóctones controlam a

composição florística da floresta após uma perturbação natural ou antrópica. Os fatores

autóctones são: regeneração avançada que sobrevive após a abertura do dossel, rebrota de

troncos, o tamanho e composição do banco de sementes do solo, condições para germinação e
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ii tamanho da população predadora de sementes. Os fatores alóctones são os originados das

áreas vizinhas e que afetam a regeneração da área.

A floresta tropical, geralmente, apresenta composição florística diferenciada entre a

fração dossel e o sub-bosque (Jardim & Hosokawa, 1986). Isso se deve a dois fatores que se

somam: primeiro, o comportamento herbáceo-arbustivo de algumas espécies, que

©
g,, caracteristicamente, não atingem tamanhos grandes, alcançando apenas o estrato inferior;

®  segundo, o grande número de espécies clímax, com pouca ou nenhuma regeneração, mas que

g, são bem representadas no dossel da floresta (Silva, 1989; Riera, 1990).

^  De acordo com Cunha (1995), numa floresta, onde existe um fluxo mais ou menos

contínuo de regeneração e na qual o estrato superior é continuamente e gradualmente

®  substituído pelo estrato inferior com a ocorrência de clareiras, é caracterizada como floresta

rnultiânea. Para que tais florestas existam, as espécies devem ser capazes de sobreviver no

estrato inferior até que suija a oportunidade para o estabelecimento do estrato superior. O

estágio em que existe troca contínua entre o estrato superior e o inferior é raramente

^  alcançado em muitas florestas devido aos distúrbios. O efeito de distúrbios leva o

^  desenvolvimento do povoamento florestal para estágios anteriores. Essa dinâmica de permuta

entre os estratos é garantida pelo maior número de árvores pequenas em relação ao número de

árvores grandes, o que permite compensar as perdas pela mortalidade

Para Whitmore (1984), o comportamento de espécies florestais tropicais na dinâmica

de sucessão, possibilita classificá-las de várias maneiras. O autor reconhece quatro grupos de

espécies com relação a demanda por clareiras: i) espécies que se estabelecem e crescem sob o

dossel fechado; ii) espécies que se estabelecem e crescem sob o dossel fechado, mas que se

beneficiam das clareiras; iii) espécies que se estabelecem e crescem sob o dossel fechado, mas

que requerem clareira para amadurecer e se reproduzir; e iv) espécies que se estabelecem,

crescem e se reproduzem somente em clareiras. Porém, reconhece que esses são apenas
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^  pontos, no amplo gradiente de condições demandadas pelas espécies e que cada espécie pode

e^  ser úmca em suas exigências. De acordo com Whitmore (1990), numa clareira pequena,

mudas de espécies clímax pré-existentes são liberadas, porém, após a abertura de uma clareira

©
grande predominam espécies pioneiras que formam o próximo ciclo de crescimento.

©  Jardim (1988), mencionou que a formação de clareiras permite o estabelecimento de
©
^  árvores no estrato superior, o que contribui para a distribuição heterogênea de idade,

©  culminando em uma comunidade onde o recrutamento, crescimento e mortalidade constituem-
©
^  se nos fatores básicos do desenvolvimento da estrutura diamétrica, os quais dependem dos

©  fatores bióticos, da composição de espécies e da densidade. Desse modo, um povoamento
&
^  florestal pode ser hipotetizado como o resultado de um processo limite, em que as taxas de

®  iwcrutamento, crescimento e mortalidade alcançaram níveis de estabilidade dentro dos limites

0  impostos pelo meio ambiente. Um balanço entre recrutamento e mortalidade determina se a

densidade da comunidade está crescendo ou reduzindo com o tempo.

3.2.2. A Cadeia de Markov

A sucessão florestal pode ser convenientemente modelada com o uso de matrizes de

transição. Essas matrizes são formadas a partir das probabilidades de ocupação do espaço

disponível pelas espécies presentes em uma dada comunidade (Pinto-Coelho, 2002). O uso da

matriz de transição é uma altemativa para os estudos de crescimento de florestas naturais,

^  uma vez que, ao contrário dos modelos clássicos usados em florestas plantadas, não se apóia

^  em variáveis de difícil acesso em povoamentos florestais multiâneos, tais como idade e índice

de sítio (Sanquetta et ai, 1996).

A determinação precisa do crescimento florestal é importante para o manejador

j  florestal. O volume e área basal de um povoamento podem ser calculados a partir do número



@

€

1^.

1

16

®  de árvores em cada classe diamétrica. O crescimento desses parâmetros pode ser estimado

0  pela mudança na freqüência de indivíduos que resulta no movimento das árvores de uma

®  classe de diâmetro para outra e pelas taxas de recrutamento e mortalidade. A acuracidade da
e
0  prognose do crescimento dependerá acima de tudo da acuracidade das mudanças nas classes

e  de diâmetros estimados (Bruner & Moser Jr, 1973).
S)

Vários pesquisadores têm desenvolvido procedimentos para a caracterização da

distribuição diamétrica em florestas nativas visando assegurar o manejo sustentável (Silva,

©
1989; Higuchi & Vieira, 1990; Freitas & Higuchi, 1993; Rocha, 2001). No Brasil, o estudo de

crescimento após a colheita em povoamentos multiâneos são poucos (Higuchi, 1987; Silva,

1989; Azevedo, 1993; Freitas, 1993). Azevedo (1993) usou a matriz de transição para estimar

a curto e em longo prazo a projeção da distribuição diamétrica de povoamentos naturais■s

multiâneos submetidos a vários níveis de interferências.
I

/T.^  Outro método que pode ser utilizado para estimar mudanças na freqüência diamétrica

é a tabela de povoamento, onde o número de árvores por classe de diâmetro, é projetado

através do tempo (Husch ei ai. 1972). Neste procedimento, as mudanças são o resultado do

^  movimento de uma classe para outra sem considerar as perdas por mortalidade. Outro meio

O
parcelas permanentes. Novamente, dificuldades são encontradas pelo fato de que, na

que pode ser utilizado para prognosticar a dinâmica de uma floresta consiste na instalação de

Amazônia, existe um número reduzido dessas parcelas e essas não são bem distribuídas. As

parcelas permanentes mais antigas encontram-se na Floresta Nacional do Tapajós (PA) com

25 anos e no INPA (AM) com 23 anos.

Uma boa alternativa, é a utilização de modelos de produção, como a Cadeia de

Markov, que é um instrumento poderoso para auxiliar o planejamento florestal. Embora estes

impliquem numa simplificação da realidade, obter a prognose da distribuição diamétrica das

árvores que compõem a floresta possibilita várias ações, tais como: a definição do ciclo de



m

#

m

•A

17

@  corte para a floresta ou com relação à espécie; a avaliação da viabilidade econômica de se

^  praticar ou não o manejo para a floresta ou com base nas espécies; servu: como critério que

®  ajuda na decisão sobre que espécie poderá ser removida da floresta, fato que afetará com
©
^  maior intensidade a manutenção da diversidade florística (Pulz et al., 1999).
\sJ

e  o uso da Cadeia de Markov é importante para viabilizar a prognose da produção em
©
0  florestas nativas. Ela é feita por meio da estimativa da probabilidade de transição dos

®  diâmetros entre classes diamétricas, ou seja, para descrever a dinâmica das freqüências nas

classes diamétricas a partir da matriz de probabilidade de transição. As probabilidades da

matriz de transição, em um determinado período de medição, são obtidas pela razão das

€
^  mudanças ocorridas numa classe diam.étrica, tais como: án^ores que mudam de classe

diamétrica, arvores mortas e as que permanecem na mesma classe diamétrica, pelo número de
s

árvores existentes na classe no início do período de crescimento (Scolforo, 1997).

^  De acordo com Sanquetta (1996), nas matrizes de transição se utiliza o critério de

separar árvores de uma certa classe diamétrica que avançam para uma ou mais classes

intervalo de tempo. Esta dinâmica de classes determina as probabilidades que constituem os

elementos da matriz de transição (Sanquetta et ai, 1999).

>  Essas projeções não devem ser realizadas para período de tempo longo, pois o

consecutivas daquelas que permanecem na mesma classe ou morrem durante um dado

desempenho dos modelos é condicionado a dois pontos básicos: i) o primeiro considera que o

incremento periódico em diâmetro das árvores da floresta, obtido nas parcelas permanentes,

tem, no futuro, comportamento idêntico ao obtido por ocasião das avaliações realizadas nestas

parcelas permanentes; ii) o segundo ponto básico considera que a projeção da estrutura da

floresta depende somente do estado atual, não sofrendo efeitos do desenvolvimento passado

da floresta. Essa característica ou propriedade do modelo é definida como propriedade

markoviana (Schneider & Finger, 2000).
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Em relação a essas duas condições, Vanclay (1994), considerou que pela propriedade

'markoviana, a probabilidade de movimento de uma árvore de uma classe para outra não

poderia depender de outras árvores ou da área basal do povoamento. Entretanto, na realidade,

isto não acontece. O crescimento das árvores remanescentes é alterado pelo aumento do

espaço após a colheita, por diminuição da competição, mortalidade ou mesmo pela supressão

da árvore (Schneider & Finger, 2000).

A Cadeia de Markov é um processo estocástico que consiste numa seqüência de

eventos com um número finito de possíveis resultados, isto é: ai, a2, ...aj, assume-se que a

probabilidade de um resultado aj, < r, de um dado evento, depende muito do evento

imediatamente precedente, aj - 1. Dados os números py, os quais representam a probabilidade

de resultado aj de um dado evento, dado que o resultado ai ocorreu no evento anterior. Os

resultados ai, a2, ... ai, são chamados estados, e os números py são chamados de probabilidade

de transição, isto é, py representa a probabilidade condicional de ir do estado i para o estado j

após um passo ou transição. Se isso pode ser assumido, o processo começa em algum estado

particular e se há informações suficientes para determinar a probabilidade de transição para

todos os estados, isso irá determinar uma Cadeia de Markov (Bruner & Moser Júnior, 1973).

A matriz de transição probabilística de uma Cadeia de Markov para um processo n estado

pode ser montada da seguinte forma:

1 j=l j=2 j=3 .. .. j=m

o
i=l Pn Pl2 Pl3 ..

1=2 P21 P22 P23 ...

-■> •

P = (Pij) = 1=3 P31 P32 P33 ...

\ i=m Pml Pm2 Pm3 ... Pmm

As principais características da matriz de transição probabilística são:
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• As probabilidades py são sempre positivas e a soma de p» + pi2 + ... + Pim deve ser

igual a 1.
©

©

®  'A cada estado aj corresponde a i-ésima linha (pi, i, pi, 2 pi, m), de forma que se o

sistema está no estado ai, então esse vetor linha representa as probabilidades de todos os

^  possíveis resultados do próximo ensaio e é um vetor de probabilidade.
©

A probabilidade de transição py pode ser de n passos, tomando a forma de onde n

©  indica o número de tentativas, ou seja, a probabilidade que a população vai de um estado i de
©
^  uma tentativa para o estado j, n tentativas depois.

^  Os modelos de matrizes de transição são matematicamente convenientes (Freitas,
€
^  1993). A dificuldade está no procedimento lógico e matemático para a montagem da matriz de

transição probabilística. A estrutura dos modelos pode permitir a projeção da distribuição

fT diamétrica, do número de árvores sobreviventes, número de árvores mortas e do número de

árvores exploradas.

^  3.3. Crescimento diamétrico em Florestas Tropicais

>  volume, comprimento ou área, e envolve a divisão, expansão e diferenciação celular.

%

^  um desses parâmetros. A taxa de crescimento da planta é o resultado de sua formação

De acordo com Lambers et al. (1998), crescimento é o incremento em massa seca.

Incremento em massa seca, porém, pode não ocorrer ao mesmo tempo como incremento em

genética, bem como do ambiente em que ela cresce.

O crescimento das plantas é uma conseqüência da interação de muitos processos como

cz fotossíntese, transporte à longa distância de água, fluxo de massa, carboidratos e outros

solutos, respiração, relações de água e nutrição mineral. Esses processos fisiológicos podem

ser controlados pelas taxas de crescimento das plantas (Lambers, et al 1998). O crescimento
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®  da planta como um todo, em termos de aumento de volume, de peso, de dimensões lineares de

@
^  umdades estruturais, é função do que a planta armazena e do que a planta produz em termos

de material estrutural (Benincasa, 1988).

A quantidade de crescimento de uma planta, determinada por duas medições, uma no

início de um período e a outra ao final desse período, denomina-se incremento. O incremento

^  determina o rendimento e pode visualizar-se como a taxa de acumulação de um produto e,

^  num sentido restrito das ciências florestais, é simplesmente a taxa de acumulação de
©
^  rendimento.

c

€

Para Poels et ai. (1998), o aumento de área basal durante um período de observação

consiste em três componentes: i) contribuição positiva por meio do incremento de árvores que

foram medidas no início e no final do período; ii) contribuição positiva pelo recrutamento; iii)
%

contribuição negativa por mortalidade.

De acordo com Whitmore (1990), a maioria das espécies arbóreas da floresta tropical

Úmida não possui crescimento rápido, e como os ciclos anuais de crescimento não são

visíveis, a idade das árvores não pode ser medida diretamente.

3.4. Recrutamento e mortalidade em Florestas Tropicais

>  3.4.1. Recrutamento

^  Qualquer população ou comunidade é composta de organismos que algum dia irão

morrer, por isso a permanência de uma população em seu habitat depende do sucesso dos

alhos que esses organismos podem gerar. O balanço dos processos constantes de mortalidade

e recrutamento, determina o número de organismos presentes na comunidade ou população. O

estudo dos processos de mortalidade e recrutamento em sistemas dinâmicos (como as
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florestas tropicais úmidas) é imprescindível para explicar sua composição, estrutura e

dinâmica.

O recratamento ocorrido num determinado período refere-se ao número de árvores que

atingem o diâmetro à altura do peito (DAP) mínimo considerado no monitoramento de tuna

floresta truncada. A saída do sistema pela mortalidade deve ser compensada pelo ingresso de
©
^  árvores jovens nas classes diamétricas menores (Freitas, 1993).

O

©
^  produção da floresta seja sustentável é necessário que um considerável número de indivíduos

O recrutamento tem um papel fundamental para o manejo florestal, pois, para que a

comerciais passem a fazer parte da floresta e atinjam o tamanho de abate a cada ciclo de corte.

g) Para Silva (1990), o estudo do recrutamento em florestas tropicais é importante do ponto de

^  vista silvicultural, já que sua quantidade e qualidade determinarão quão satisfatoriamente a

tabela do povoamento está sendo alimentada.

3.4.2. Mortalidade

Em estudos da dinâmica de florestas tropicais, a mortalidade é um dos principais

fatores a observar. Representa a saída do indivíduo do sistema em estudo e pode ter diversas
1

^  causas e conseqüências. As taxas de recrutamento e mortalidade são de grande importância

para avaliar se a floresta está respondendo de forma positiva ou negativa às intervenções a que

a mesma foi submetida, ou ainda, a tratamentos silviculturais; além disso, na floresta primária

essas taxas são igualmente importantes para predizer se a floresta está funcionando como

sumidouro ou fonte de dióxido de carbono.

A mortalidade em uma comunidade vegetal é um processo importante em todos os

níveis, já que afeta a composição florística, tem papel determinante na evolução e determina

em uma floresta quantas árvores alcançarão um tamanho ideal para o corte (Finegan, s/d).
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®  A mortalidade em floresta não perturbada pode ser causada por vários fatores, tais
@
0  como: ventos fortes, queda de galhos, perda de copa, quebra de tronco, queda de outras

©  árvores e diversos outros fatores além da mortalidade da árvore em pé (por velhice, doenças e
©
^  pragas).

©

©

©

©

©

©

€
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:0 4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Localização da área de Estudo
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Figyra 1: Localização do Projeto de Colonização Pedro Peixoto.

Os dados foram coletados nas áreas de florestas manejadas do Projeto de Manejo

Florestal Comunitário do Projeto de Colonização Pedro Peixoto (Figura 1).

Criado em 1977, o Projeto de Colonização Pedro Peixoto possui 317.588 ha,

abrigando em tomo de 3.000 famílias de pequenos produtores mrais, e está situado no Estado
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do Acre, Amazônia Ocidental, com acesso pela Rodovia BR-364 no trecho Rio Branco / AC

Porto Velho / RO.

®  O Projeto de Manejo Florestal Comunitário teve início em 1996, com a participação de

11 produtores e atualmente conta com a participação de 22 produtores moradores nos ramais

Nabor Júnior e Granada, localizados nos municípios de Acrelândia e Senador Giomard, a 110

©
e 120 km de Rio Branco, respectivamente (Oliveira, 2000).

4.2. Clima

Segundo a classificação de Kõppen, o clima é do tipo Awi, com precipitação anual em

fQ tomo de 1.890 mm, e temperatura média anual de 25®C, com um período seco entre os meses

de junho a setembro e período chuvoso entre os meses de outubro a abril. Apresenta déficit
/T

hídrico normalmente entre os meses de junho e julho e ocasionalmente em agosto (Embrapa,

1996 a, b).

4.3. Solos

Os solos predominantes são os Latossolos Amarelos distróficos, com alto teor de

argila e Argissolos Vermelho (SEPLAN, 2000). Na área de abrangência do projeto, ocorre

interpenetração de gmpos de solos distintos dos Latossolos, podendo ser verificado nas

proximidades dos pequenos igarapés, predominância de solos que se apresentam sob

condições de drenagem imperfeita ou impedida ou de alagamento completo durante o período

chuvoso, sendo que a característica principal é a presença de condições de redução no perfil,

onde o lençol fi*eático próximo à superfície do solo flutua de forma sazonal, favorecendo a

formação de cores cinza esverdeadas à cinza azulada. E esta camada acinzentada recebe o

nome de "gley" ou "glei".
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Provisória N° 2.166-67 de 24/08/2001). Os compartimentos ou talhões foram dispostos de

forma paralela à frente das propriedades possuindo cerca de 4,0 ha cada (Figura 2).

400m

1000 m

Area de Reserva Legal e
Compartimentos do
Maneio Florestal

Trilha de arraste principal

1000 m

Áreas de agricultura e pastagens

2000 lii

Figura 2: Diagrama dos lotes e área de reserva legal no Projeto de Colonização Pedro Peixoto (Oliveira, 2000).

O sistema foi desenhado para ser executado em um ciclo de corte mínimo de 10 anos e

intensidade de corte entre 5 a 10 m^ ha"' ciclo"', com utilização de tração animal para o arraste

da madeira através da floresta até as estradas secimdárias (transporte primário). Tratamentos

silviculturais (corte de cipós com um ano de antecedência) e técnicas de manejo florestal de

impacto reduzido (planejamento prévio das trilhas de arraste, determinação de árvores a serem

cortadas e preservadas de acordo com dados levantados pelo inventário florestal prospectivo

(100% das árvores com DAP > 50 cm) e corte direcionado) foram aplicadas à floresta, para

diminuir os danos causados pela exploração e aumentar o rendimento durante o intervalo

entre os cortes. Para viabilizar o transporte primário não mecanizado, o processamento das

toras é feito no local onde a árvore foi cortada (zona de abate), com a utilização de moto-serra

ou serraria portátil (Oliveira, 2000).
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^  área basal, estimar o volvime, biomassa e estoque de carbono no período de 1997 a 2001, para

indivíduos arbóreos com DAP > 5 cm.

^  Este estudo consistiu em três abordagens: a primeira foi realizada em 1997, após a
e

exploração, onde todas as árvores com DAP > 20 cm localizadas dentro de cada sitio foram

plaqueteadas, identificadas e medidas, bem como os indivíduos com DAP > 5 cm que sec

27

4.8. Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada em cinco sítios diferentes de 1 ha cada, alocados dentro

das áreas de manejo florestal. Cada sítio foi dividido em 100 parcelas de 100 m^ cada, das

quais 20 foram sorteadas aleatoriamente, com a finalidade de determinar o crescimento em

©

©

(t:

^  7

encontravam dentro das 20 parcelas sorteadas aleatoriamente. As segimda e terceira

abordagens, foram realizadas nos anos de 1999 e 2001 e consistiram em remedir o DAP de
C

todos os indivíduos já registrados (crescimento em diâmetro) bem como dos indivíduos que

entraram para a primeira classe medida (recrutamento), além de identificar e registrar árvores

que morreram ao logo do período observado.
^7

4.9. Incremento em área basal

r.
o incremento foi calculado utilizando os valores de área basal medidos em 1997 -

1999 - 2001, para cada parcela. A área basal foi obtida somando-se as áreas transversais de

todas as árvores existentes na amostrada de acordo com a seguinte fórmula (Machado &

Figueiredo Filho, 2003):

G = Z(it.pi)
4

Onde;

G = área basal emm^.
Dj = diâmetro à altura do peito em cm.
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®  4.10. Estimativa de biomassa vegetal fresca acima do nível do solo

A biomassa vegetal fresca acima do nível do solo foi estimada usando as equações

^  abaixo, desenvolvidas por Higuchi et ai (1998a):

€•
^  In P = - 1,754 + 2,665 In D, para indivíduos arbóreos com 5 < DAP < 20 cm

In P = - 0,151 + 2,17 In D, para indivíduos arbóreos com DAP > 20 cm

Onde:

In = logarítmo natural
D = diâmetro à altura do peito (DAP), em cm

(í^\ P = peso fresco acima do nível do solo, em kg

Q  As estimativas de biomassa para cada sítio são os valores totais de 20 parcelas de 0,01

ha cada, o que corresponde a 0,2 ha / sítio, que multiplicado pela quantidade de sítios, têm-se
€

/f O valor por ha.

4.11. Estimativa do volume

O volume foi estimado por meio da equação abaixo, ajustada pela Fundação de

Tecnologia do Acre -FUNTAC (1989):

V = 0,000308 * (D)^2,1988

Onde:

V = volume em m^.
D = diâmetro à altura do peito em cm.

4.12. Recrutamento

Foram consideradas como recrutas todas as árvores que na ocasião da segunda

medição apresentaram DAP > 20 cm. O cálculo da razão de ingresso foi padronizado como

sendo a divisão do número total de plantas ingressantes em uma medição pelo número de
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%

%

árvores adultas da medição anterior dividido pelo intervalo entre as duas medições (Condit et

A taxa de mortalidade média anual foi obtida de acordo com a fórmula abaixo (Sheil et

e
0  1995):

a/., 1996).

4.13. Mortalidade

M = l-(Ni/No)l/t

Onde:

M = mortalidde

^  No = é o número de árvores no início do período de tempo (t)
Ni = é o número de árvores no final do período de tempo (t)
t = tempo

4.14. Cadeia de Markov

Os diâmetros coletados em cada ocasião, foram agrupados em classes diamétricas,

com intervalo de 5 cm, sendo a primeira classe de 20-25 e a última classe diamétrica

O  representada pelas árvores com DAP > 80 cm. As matrizes de transição de um estado para

outro, usadas na Cadeia de Markov, foram montadas com base nos diâmetros coletados em

ocasiões distintas (1997-1999 e 1997-2001).

Os dados foram utilizados para o desenvolvimento de modelos estatísticos que

descrevem o rendimento da floresta de terra firme. Esses modelos servirão de calibragem para

as projeções feitas com o uso da matriz de transição probabilística, a Cadeia de Markov, a

qual é a mais adequada à floresta amazônica, pois se trata de um processo estocástico para os

anos t (1997) e t + 1 (2001) a fim de obter uma projeção para t+2 (2005) da distribuição da

freqüência diamétrica dos estados determinados.
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Os pontos mais importantes na montagem de uma Cadeia de Markov são a definição

%

%

®  4.14.1. Montagem da Cadeia de Markov

®  do espaço de estado do sistema e a construção da matriz de transição probabilística (Freitas,

0  1993). O espaço de estado do sistema é composto por 16 estados, relacionados abaixo:

^  Estado 1 (Recrutamento) - E composto pelas árvores que atingiram 20 cm de DAP

e
0  durante o intervalo de tempo considerado para a projeção, ou seja, pelas árvores que estavam

^  ausentes na primeira ocasião considerada (1997) e presentes na segunda ocasião (1999 ou

c
0  2001). Refere-se portanto ao número de árvores que ingressaram no sistema (floresta truncada

em DAP > 20 cm).
G

f0 Estado 2 a 13 (Classes diamétricas) - Refere-se às 12 classes diamétricas consideradas,

■f
^  a partir de 20 cm de DAP, com intervalo de 5 cm entre as classes (20-25; 25-30; 30-35;...;

'C. DAP > 80 cm). E representado pelo número de árvores pertencentes a cada classe diamétrica

na ocasião considerada.

Estado 14 (Última classe diamétrica) - Refere-se à última classe diamétrica (DAP > 80

cm) que é uma classe aberta. E representado pelo número de árvores que na primeira ocasião

considerada para a projeção (1997) apresentaram DAP > 80 cm.

Estado 15 (Próxima classe) - Refere-se ao número de árvores que, pertencentes à

última classe diamétrica (DAP > 80 cm) na primeira ocasião (1997), na segunda ocasião

(1999 ou 2001) apresentaram crescimento em diâmetro suficiente para uma mudança para a

próxima classe, se a próxima classe existisse. A função deste estado é detectar o

comportamento dinâmico das árvores pertencentes à última classe diamétrica, que é uma

classe aberta.

Estado 16 (Mortalidade) - E composto pelas ár\'ores que morreram durante o intervalo

de tempo utilizado para a projeção, ou seja, pelas árvores que estiveram presentes na primeira

ocasião considerada (1997) e ausentes na segunda ocasião (1999 ou 2001). Representa a saída
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Pij=nij

Nj

Onde:

Pij = probabilidade de ocorrência de indivíduos na classe j, no tempo t+1 (segunda ocasião considerada), dado a
^  classe i no tempo t (primeira ocasião considerada).

ny = número de indivíduos na classe j no tempo t+1 (segunda ocasião), dado a classe i no tempo t (primeira
ocasião considerada).

Nj = número total de árvores no estado i no tempo t.

0

4.14.3. Projeção das distribuições esperadas

De posse das matrizes de transição probabilística de cada período, a projeção para o n-

^  ésimo período foi obtida pela equação (Bruner & Moser Jr, 1973):
cr

c  p - P

c^  Onde:
CO i. - número de tentativas, ou seja, a probabilidade que uma população vai de um estado i de uma tentativa para o
^  estado j, n tentativas depois.

p^"^ = é a matriz de transição probabilística da w-ésima etapa.
O  p" = é a matriz de transição probabilística inicial elevada a n-ésima potência.
T

4.15. Delineamento Estatístico

Teste de Hipóteses

Para atender parte dos objetivos específicos do projeto, três testes estatísticos foram

realizados.

Teste 1:

O setor florestal brasileiro oferece oportunidades inigualáveis de compensação de

carbono. A floresta tropical úmida sob manejo florestal em regime de rendimento sustentado

na região do Baixo Acre, com base na biomassa aérea, tem funcionado como sumidouro ou

fonte de carbono, já que a intervenção foi de impacto reduzido.

Aplicando o teste z, nesta situação foram testadas as seguintes hipóteses:
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€l Ho: As médias de biomassa vegetal fresca acima do nível do solo dos anos de 1997 e 2001

%

©  decorrência da exploração seletiva de madeira.
©

e

diferentes, isto é, a floresta após a exploração seletiva de madeira tem funcionado como

C'

c

C)
Çx Para verificar o crescimento em biomassa, foi aplicado o teste z, que consiste em

comparar o estoque em biomassa medido em duas ocasiões, 1997 e 2001. O teste z foi

c
aplicado porque são duas amostras independentes e com ni e ni maiores que 30 (Zar, 1999).

c

C  [X2->^]
z =—

são iguais, isto é, a floresta está em equilíbrio, consumiu o carbono que produziu em

Hi: As médias de biomassa vegetal fresca acima do nível do solo dos anos de 1997 e 2001 são

fonte ou sumidouro de carbono.

/;r

r. ' ^[Si^/n,]+ [622/02]
Onde:

X] = média amostrai de 1997
X2 = média amostrai de 2001
Si^ = variância estimada de 1997
S2^ = variância estimada de 2001
íi = número de amostras

y

r'
>

y

,T

Testei:
y

A fim de comparar as variações do incremento em área basal entre e dentro das

parcelas permanentes com o passar do tempo, foi utilizada a análise de variância - ANOVA,

com medições repetidas. Essa análise foi executada de acordo com von Ende (1993), tendo o

tempo como parcelas subdivididas e como tratamento as parcelas com medições repetidas.

As hipóteses testadas foram:

iko" Não há diferença significativa entre as médias de área basal com o passar do tempo nas

parcelas permanentes.

Hi! Existe pelo menos uma média de área basal diferente entre parcelas permanentes.

ifâ]
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fatores de correção Greenhouse-Geisser (G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada
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e

®  De acordo com von Ende (1993), o valor de F deverá ser corrigido usando os

0

0  fonte de variação, quando medidas repetidas são tomadas no mesmo indivíduo ou unidades

0  experimentais. Se o valor de G-G for menor do que H-F, o G-G tende a ser mais conservador

0  do que H-F, por essa razão é mais seguro fazer inferências com base no valor de G-G.
e

e

0  Teste 3:
e

c

c
0  teste com base nas medições de 1997 e 1999, onde foram comparadas as freqüências

Para avaliar a qualidade das projeções feitas para o ano de 2001, foi realizado um pré-

projetadas com as freqüências observadas (medições de 2001) por meio do teste Qui-o

c

C. Quadrado (x^):

z' = r (Oi - Ei>=
C, ^ El

Onde:

yi' = Qui-quadrado
O = Freqüência observada
E = Freqüência projetada

Para esta situação, foram testadas as seguintes hipóteses:

Hoi As freqüências projetadas para o ano de 2001 não diferem das freqüências observadas no

mesmo ano.

Hi: As freqüências projetadas para o ano de 2001 diferem das freqüências observadas no

mesmo ano.

Foram comparadas as freqüências projetadas para o ano de 2001, com as freqüências

observadas no mesmo ano do número de árvores sobreviventes em cada classe diamétrica.

Segundo Cochran (1952) o teste é suficientemente acurado se a menor freqüência for maior

ou igual a 1, sendo que o agrupamento das classes pode ser feito para assegurar essa condição.



35

%>

#

0

0

®  O valor do x^Caicuiado foi comparado com o valor da distribuição com graus de
0

0
liberdades referentes ao número de classes diamétricas menos 1 (13 - 1 = 12), a 5% de

^  significância.
0

0

0

0

e

e

0

€

0

O

c

c

€

C
r

r



€■

360
0

e

0  5. RESULTADOS E DISCUSSÃO
0
^  5.1. Crescimento e mudanças de estoques de biomassa vegetal acima do nível do solo
0

0
0  Sabe>se que o setor florestal brasileiro oferece oportunidades inigualáveis de

^  compensação de carbono e alguns estudiosos preconizam que uma das formas de
0

compensação de carbono pode ser por meio do manejo florestal de impacto reduzido. Diante

^  disso, um dos objetivos deste estudo foi saber se a floresta tropical úmida, na região do Baixo
e

Acre, submetida a uma exploração madeireira de impacto reduzido, tem funcionado como

c
c
Q  biomassa vegetal acima do nível do solo, que posteriormente foram transformados em

sumidouro ou fonte de carbono para a atmosfera. Para isto foram utilizados dados de

-r

{r

carbono equivalente.

<  As equações utilizadas nesse estudo, foram desenvolvidas por Higuchi et al. (1998 a),

para estimar a biomassa acima do nível do solo da floresta densa da Amazônia Central.

Porém, a área estudada é composta de floresta densa e floresta aberta, na Amazônia Ocidental,

apresentando uma área basal de 24,23 m^ ha"' de árvores com D AP > 10 cm. De acordo com

Higuchi et al. (1998 b), a floresta densa da Amazônia Central possui uma área basal de 28,5

m^ ha"' de árvores com DAP > 10 cm. Logo, a floresta manejada do Projeto de Colonização
Pedro Peixoto é 14,98% menor, em termos de área basal, do que a floresta densa da Amazônia

Central. Portanto os valores estimados para a biomassa vegetal fresca acima do solo foram

reduzidos em 14,98%, sendo talvez, uma forma de não superestimar a biomassa e,

conseqüentemente, os valores de carbono equivalente na floresta estudada.

Na Figura 3 , são apresentados os valores de biomassa vegetal fresca acima do nível

do solo em t ha e os valores de área basal em m^ ha"' (DAP > 5 cm), encontrados nas áreas

de floresta manejadas do PC Pedro Peixoto, após a exploração, nos anos de 1997, 1999 e

2001.
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1997 1999 2001

Período

□ Biomassa □ Área Basal

Figura 3: Valores de biomassa vegetal fifesca acima do nível do solo (t ha ) e área basal (m^ ha"'), DA? > 5 cm,
nos anos de 1997,1999 e 2001, no PC Pedro Peixoto. Barras de erro representam erro padrão íp < 0,5).

r

No ano de 1997, logo após a exploração, a floresta manejada apresentou uma área

basal de 25,45 m^ ha ^ e 405,78 t ha'^ de biomassa vegetal fresca acima do nível do solo. Em

1999, dois anos depois, apresentou uma área basal de 25,81 m^ ha*^ e 412,87 t ha'^ de

biomassa. No ano de 2001, quatro anos após a exploração, a floresta estava com uma área

basal de 25,82 m^ ha^ e 418,87 t ha"^ de biomassa. Isso indica que a floresta, após a
exploração, apresentou um incremento em área basal de 0,09 m^ ha"^ ano"* e um aumento em

biomassa vegetal acima do nível do solo de 3,271 ha"* ano"* durante o período observado.

Na Tabela 1, são apresentados os estoques e as diferenças de estoques de biomassa

vegetal fresca acima do nível do solo nos cinco sítios estudados no período de 1997, 1999 e

2001.
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SÍTIOS PERÍODO OBSERVADO CRESCIMENTO EM BIOMASSA

1997 2001 DIFERENÇA TOTAL t/ha/ano

Sítio 1 350,02 354,14 4,12 1,03

Sítio 2* 511,75 424,08 - 87,67 -21,92

Sítio 3 423,79 465,95 42,16 10,54

Sítio 4 365,84 432,12 66,29 16,57

Sítio 5 377,52 418,06 40,54 10,13

TOTAL 2.028,91 2.094,35 65,44 16,35

Média 405,78 418,87 13,08 3,27

%

%

%

»

0

0

0  Tabela 1: Estoques de biomassa fresca acima do nível do solo e diferença de estoques no período de
0  1997 a 2001, em t ha"'.

0

0

'O * Sitio não sofreu danos decorrentes da exploração.

e

€■
A estimativa total de biomassa vegetal fresca acima do nível do solo encontrada nos

C' cinco sítios (5 ha) foi de 2.028,91 toneladas para o ano de 1997 e 2.094,35 toneladas para o
c

ano de 2001, apresentando um saldo positivo, isto é, acumulação de biomassa durante o
■-v

período estudado de 65,44 t, isso significa que houve um acúmulo de biomassa equivalente a
f

-1 • 1^  3,27 t ha" ano* . No entanto, quando se observa os totais de biomassa em termos de sítios,

nota-se que o sítio que não sofreu danos decorrentes da exploração madeireira (sítio 2),

apresentou no ano de 1997 a maior estimativa de biomassa 511,75 t ha"\ e no ano de 2001

apresentou estimativa de biomassa inferior, 424,08 t ha"'. Essa redução nos valores de

biomassa pode estar relacionada com a mortalidade associada a causas naturais, já que esse

sítio não foi explorado, apresentando portanto, redução de biomassa de 87,67 t ha"'. Dessa

maneira observa-se que o sítio 2, apresentou um saldo negativo de biomassa durante o período

observado de 21,92 t ha ' ano '. O sítio 1, apresentou o menor crescimento em biomassa, de
1,03 t ha' ano ' e os sítios 3,4 e 5 apresentaram crescimento em biomassa na ordem de 10,54,
16,57 e 10,13 t ha"' ano, respectivamente.

Na Tabela 2, observa-se à dinâmica da floresta estudada nos cinco sítios no período de

1996 (antes da exploração) e em 1997, 1999 e 2001 (após a exploração).



39

Tabela 2: Dinâmica de uma floresta antes (1996) e depois (1997,1999 e 2001) da exploração seletiva
de madeira com impacto reduzido, DAP > 5 cm, em termos de área basal (AB), volume (VOL) e
biomassa fresca acima do nível do solo (BIOM).

»

e

©

o

o

o

o

o

o

c

o

o  Verifica-se que os cinco sítios juntos (5 ha) em 1996, antes da exploração
O
^, apresentavam tuna área basal (AB) de 133,76 m^ volume (VOL) de 1.077,70 m' e biomassa

1996 1997 1999 2001

SÍTIOS AB VOL BIOM AB VOL BIOM AB VOL BIOM AB VOL BIOM

(m' ha"') (m* ha"') (tha') (m* ha"') (m* ha"') (tha"') (m' ha"') (m* ha"') (tha"') (m' ha"') (m* ha"') (tha"')

Sftíol 22,57 177,14 348,19 22,58 177,65 350,02 23,63 186,77 369,06 22,25 176,07 354,14

Sítio 2 31,63 256,99 512,98 31,72 257,16 511,75 30,95 251,73 499,43 27,15 215,46 424,08

Sítio 3 30,21 258,52 522,66 25,09 211,37 423,79 25,79 217,94 436,68 27,36 231,87 465,95

Sitio 4 23,31 183,13 369,28 23,04 181,36 365,84 22,76 180,23 363,68 26,14 212,85 432,12

Sítio 5 26,05 201,92 397,81 24,84 192,39 377,52 25,90 200,98 395,50 26,23 208,84 418,06

TOTAL 133,76 1077,70 2.150,93 127,26 1019,92 2.028,91 129,04 1037,65 2.06434 129,12 1045,09 2.09435

Média 26,75 215,54 430,19 25,45 2034)8 405,78 25,81 207,53 412,87 25,82 209,02 418,87

Erro 1,810 17,714 36,664 1,641 14,529 29,203 1,422 12,808 25,199 0,925 9,121 18,179

vegetal fresca acima do nível do solo (BIOM) de 2.150,93 toneladas. No ano de 1997,

f, primeiro ano após a exploração, esses valores foram reduzidos para AB = 127,26 m^, VOL =

'  í 31.019,92 m e BIOM = 2.028,91 t. Isso significa dizer que a intervenção nessa floresta

ocasionou uma redução em termos de AB = 6,50 m^, VOL = 57,82 m^ e BIOM = 122,02

toneladas nos 5 hectares. Observando esses valores para os anos de 1997 a 2001, a floresta

teve um aumento em termos de área basal, volume e de biomassa de 0,46 m^ ano'\ 6,29 m^

ano'' e 16,361 ano"', respectivamente.

Esses resultados indicam que a floresta estudada perdeu em termos de biomassa 24,4 t

ha' no ano de 1997, logo após a exploração seletiva. Porém, essa floresta no período de

quatro anos (1997 - 2001) apresentou um acréscimo de 16,36 t ano de biomassa (5 ha), o que

eqüivale a 3,271 ha"' ano"'.

De acordo com Higuchi et al. (1998a), do peso total de uma árvore em pé, 40% é água

e dos 60% da massa vegetal seca, em média, 48% é carbono. Logo, pode-se dizer que a
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©

®  floresta estudada seqüestrou, anualmente da atmosfera, por meio do processo de fotossíntese,

©* 1 10  no período de 1997 a 2001, o eqüivale a 0,941 ha' ano* de carbono.

©  Para verificar se a diferença de estoques de biomassa entre os anos de 1997 e 2001 é
©

©
significativa e poder dizer se a floresta vem funcionando como sumidouro de carbono foi

r

©  aplicado o teste z, que consistiu em comparar os estoques de biomassa estimados nessas duas

^  ocasiões (1997 = 405,78 t ha e 2001 = 418,87 t ha ). O resultado encontrado (p = 0,86)

indica que não há diferença entre os estoques de biomassa nesse período. Porém, observou-se

o
^  que houve um aumento médio em biomassa de 3,27 t ha ano, podendo ser um indicativo de

que oito anos após a exploração, essa floresta poderá apresentar um estoque de biomassa

O
Q  muito próximo ao encontrado em 1996, antes da exploração.

O

C . 5.2. Incremento em área basal com o passar do tempo

r-

Na Tabela 3, são apresentados os valores totais de área basal (AB) encontrados nas 20

parcelas permanentes de cada sítio (m^ 0,2 ha"') e os valores totais de área basal (m^ ha"') das

árvores medidas nos anos de 1997, 1999 e 2001, com DAP > 5 cm.

Tabela 3: Área basal total encontrada em cada sítio (m^ 0,2 ha"') nos anos de 1997, 1999 e 2001.

ANO 1997 1999 2001 ~

Sítio l 4^2 4/73 4^5
Sítio 2 6,34 6,19 5,43
Sítio 3 5,02 5,16 5,47
Sítio 4 4,61 4,55 5,23
Sítio 5 4,97 5,18 5,25
total 25,45 25,81 25,82
Média 5^09 5J^ 5j^

Observa-se que os valores de área basal nos sítios 3, 4 e 5, aumentaram durante o

período de 1997 a 2001. No sítio 1, a área basal decresceu, semelhante ao que ocorreu no sítio

2, que não apresentou mortalidade decorrente da exploração.
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©

®  Para verificar a existência de variação do incremento em área basal entre e dentro das

0  parcelas com o passar do tempo nos diferentes sítios, foi executada a análise de variância

(ANOVA), tendo o tempo (os anos de 1997,1999 e 2001) como parcelas subdivididas e como

O  2
0  tratamento as parcelas com medições repetidas (100 m , cada), cujos resultados são

O  apresentados na Tabela 4.
O

Tabela 4: Quadro auxiliar de análise de variância de medições repetidas para área basal (Delineamento
^  Split Plot).

Entre parcelas:

Fontes de Variação GL SQ QM F P

Parcela 0,176 4 0,044 0,202 0,937

Erro 230,732 95 0,218

Dentro das parcelas:

Fontes de Variação GL SQ QM F P G-G H-F

Ano 0,001 2 0,000 0,120 0,887 0,771 0,783

rino*Parcela 0,047 8 0,006 1,590 0,130 0,172 0,169

Erro 0,697 190 0,004

Greenhouse-Geisser e = 0,5898

Huynh-Feldt e = 0,6180

Pode-se observar que a variação do incremento em área basal em função do tempo não

foi significante a 1% ou 5% de probabilidade (p = 0,771), ou seja, as médias do incremento

em área basal não variaram com o passar do tempo. Na interação ano e parcela, usando os

níveis de significância 1% ou 5%, pode-se notar que há fraca evidência {p = 0,172) de

significância, ou seja, o incremento em área basal não tem relação com a parcela com o passar

do tempo. Portanto, as evidências são fracas para afirmar que as médias do incremento em

área basal variaram entre e dentro das parcelas permanentes com o passar do tempo, ou seja,
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5.3. Dinâmica entre recrutamento e mortalidade

%

as médias do incremento em área basal podem ser consideradas iguais nos cinco sítios

0  estudados durante o período observado.
e
t-
õ
e
©
©

^  pela exploração. No sítio 2, a mortalidade foi em decorrência de causas naturais. Para Rocha

Ç  (2001), as causas mais comims da morte de árvores em floresta tropicais são: idade, estado

^  fitossanitário, estresse hídrico e vento. Em período de secas prolongadas, em anos que ocorre

ç  o fenômeno El Nino, a mortalidade tende a aumentar, no entanto a maioria das árvores

Nos sítios 1, 3, 4, e 5 as principais causas da mortalidade foram os danos causados

permanece em pé e vão se decompondo gradualmente com o passar do tempo. Já em períodos

de fortes chuvas, quando ocorre o fenômeno La Nina, as árvores mais frágeis são derrubadas

pela ação do vento e, em geral, outras árvores são derrubadas devido ao efeito dominó da

queda de uma grande árvore. Durante o período de estudo (1997 a 2001), ocorreram os dois
f

^  fenômenos climáticos, El Nino (1998 / 1999) e La Nina (1999 / 2000).

O grau de interferência na floresta e o espaço de tempo em que essa ocorre tem um

efeito substancial sobre a mortalidade. De acordo com Azevedo (1993), em uma floresta

recém explorada a taxa de mortalidade tende a ser alta, mas após algum tempo, quando a

iTiaioria das árvores pioneiras tiverem morrido e sido substituídas por outras espécies mais

tolerantes, a mortalidade tenderá a estabilizar-se.

As taxas de recrutamento e mortalidade média anual estão ilustradas na Figura 4.

Nota-se que as taxas de recrutamento médio anual nos sítios 4 e 5 (2,5 e 2,7%) foram

superiores às taxas de mortalidade, 2,0 e 1,2%. Nos sítios 1, 2 e 3, verifica-se que as taxas de

recrutamento (2,6; 1,9 e 1,6%) foram inferiores às taxas de mortalidade (4,2; 2,3 e 3,3%).
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Considerando os cinco sítios juntos, a taxa de mortalidade média anual foi de 2,4%,

D
A
P
 >
 20 cm. Essa taxa é inferior a obtida por Oliveira &

 Braz (s/d), que estudando os

impactos da exploração seletiva nessa mesma área, durante u
m
 período de quatro anos,

obtiveram u
m
a
 taxa 

de 
mortalidade 

média de plantas 
de 3,2% e

m
 
diferentes classes

diamétricas. Essas laxas são superiores as obtidas e
m
 u
m
a
 floresta densa de terra-fírme não

explorada na Amazônia Central por Higuchi et al. (1997), de 1,03% e Rocha (2001), de

0,86%, ambos resultados na mesma estação experimental. Esse resultado também foi superior

ao encontrado por Ferreira et al. (1998) e
m
 u
m
a
 floresta submetida a diferentes níveis de

exploração: redução de 79,33% de A
B
 -
 0,65% e redução de 87,33% - 0,68%, assim como e

m

relação às taxas obtidas por Peralta et al. (1987), na Costa Rica de 1,8 a 2,25%, por

Figura 4: Taxas de recrutamento médio anual (
%
)
 e mortalidade média anual (

%
)
 nos sítios estudados d

o
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C

Pedro Peixoto, quatro anos após a exploração.

•
a

•
D

■
 %
 R
e
c
r
u
t
a
m
e
n
t
o
 ■

 %
 M
o
r
t
a
l
i
d
a
d
e

Sítio



Liebermam & Liebermam (1987), também na Costa Rica de 1,9% e por Carvalho (1992), na

Floresta Nacional do Tapajós, no Estado do Pará, de 1,3%.

Observando a Figura 5, nota-se que nos cinco sítios estudados há evidências de que a

mortalidade tende a aumentar com o decréscimo do diâmetro, o que indica que no

desenvolvimento da floresta remanescente após uma exploração seletiva a taxa de mortalidade

nas árvores menores tende a ser maior que nas árvores maiores.

rr 2.0
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Z3

C

<0

.S t5

•CD

E

25 30 3 5 4 0 45 50 55 60 65 70 75 280

Qasse Diamétrica (cm)

Sítio 1 ■ Sítio 2 0 Sítio 3 □ Sítio 4 □ Sítio 5

Figura 5: Taxas de mortalidade média anual (%) por classe diamétrica, nos cinco sítios estudados do PC
Pedro Peixoto, quatro anos após exploração.

Na Figura 6, estão ilustradas as taxas de recrutamento médio anual por classe

diamétrica nos sítios estudados. Observa-se que as maiores taxas de recrutamento encontram-

se na primeira classe diamétrica (20-25 cm), as maiores taxas de recrutamento médio anual

foram observadas nos sítio 1 e 4.
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rigura 6: Taxas de recrutamento médio anual (%) por classe diamétrica, quatro anos após exploração nos
cinco sítios estudados do PC Pedro Peixoto.

A taxa de recrutamento médio anual para os cinco sítios juntos foi de 2,3%. Esse valor

foi superior ao encontrado em uma floresta densa de terra-firme não explorada por Higuchi et

a!. (1997) e Rocha (2001) de 0,90% e 1,1%, respectivamente, assim como em relação às taxas

encontradas em outros sítios, como o da Costa Rica, 1,8% (Liebermam & Liebermam, 1987)

e na Floresta Nacional do Tapajós, 1,4% (Carvalho, 1992).

Considerando todos os sítios (5 ha), observa-se que quatro anos após a exploração a

floresta apresentou um certo equilíbrio entre recrutamento e mortalidade para árvores com

DAP > 20 cm.

O diâmetro à altura do peito (DAP) médio correspondente às árvores mortas durante o

período observado, nos cinco sítios, foi de 35,8 cm, enquanto para o recrutamento o DAP

médio foi de 23,7 cm.
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5.4.1. Projeção para o ano 2001

%

©

©  46
©

©

©  5.4. Projeções para o ano 2001 e 2005 usando a Cadeia de Markov
©

©

©
jf) Com base nas medições de 1997 e 1999, foram feitas projeções para o ano de 2001,

©

©

©  A Tabela 5, apresenta a transição do número de árvores, do ponto de vista absoluto, de

©

©

©  usando as observações nos cinco sítios (5 ha).

c

c

c

com o objetivo de comparar com as medições do mesmo ano.

um estado para outro, ocorrida durante o período de 1997 a 1999 (intervalo de dois anos).

Tabela 5: Transição do número de árvores em cada classe diamétrica em cm, durante o período de
1997 a 1999.

"CD R 2Õ 25 3Õ 35 40 45 50 55 60 65 TO 75 >80 Próx. M 1997
R  33 2 1 36

f  20 144 20 14 178
25 97 15 1 13 126

30 58 7 10 75

35 58 13 2 73

r; 40 38 8 O 46
45 20 3 3 26

50 18 3 1 22

55 20 1 3 24

60 10 O 10

^65 8 ! 1 10

70 2 2 1 5

r  75 1 0 1
>80 10 4 1 15

Próx.

M

^, 1999 177 119 74 66 51 28 21 23 11 8 3 3 10 4 49 647
CD = classes diamétricas; R = recrutamento; M = mortalidade.

Nota-se que o estado R (recrutamento) foi de 36 árvores, isso significa dizer que 36

indivíduos entraram no sistema durante o período considerado para a projeção. O estado M

(mortalidade), apresentou 49 indivíduos mortos durante o período considerado para a

projeção, ou seja, 49 indivíduos saíram do sistema. Foi observado no ano de 1997 um total de

611 árvores com DAP > 20 cm nos cinco sítios {647 — 36 (número de árvores recrutas)}, e o

número total de árvores observadas em 1999 foi de 598 (647 - 49 (número de árvores mortas

observadas em 1999)}.
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0  A Tabela 6, apresenta a matriz de transição probabilistica (pij), montada a partir da

0  Tabela 5, onde podem ser observadas as probabilidades de cada árvore em cada estado, seja

^  para permanecer na mesma classe diamétrica, mudar para uma ou mais classes imediatamente

^  superiores ou sair do sistema por meio da mortalidade (M).

0

®  Tabela 6: Matriz de Transição probabilistica de um estado (i) para outro (j)> durante lun período de
©  dois anos após exploração (1997 - 1999).

r-
CD R 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >80 Próx. M

Ç} R 0,917 0,056 0,028 0,0
20 0,809 0,112 0,079

25 0,770 0,119 0,008 0,103

30 0,773 0,093 0,133

35 0,795 0,178 0,027

40 0,826 0,174 0,0

45 0,769 0,115 0,115

50 0,818 0,136 0,045

Cj 55 0,833 0,042 0,125
60 1,000 0,0

65 0,800 0,100 0,100

70 0,400 0,400 0,200

75 1,000 0,0

>80 0,667 0,267 0,067

c

c

c

r

C)

^  Próx
M

Ç^ CD = classes diamétricas; R = recrutamento; M = mortalidade.

r.

A Tabela 6 apresenta as probabilidades, ou seja, as chances de cada árvore em cada

estado no ano de 1999. Em geral, as árvores têm maiores probabilidades de permanecerem na

mesma classe diamétrica, principalmente considerando um período curto, de apenas quatro

^íios. Por exemplo, a probabilidade associada à permanência de árvores da classe 20-25 cm no

período de 1997-1999, é dada por 144/178 = 0,809, isto é, 80,9% do total de árvores dessa

classe não apresentaram crescimento em diâmetro suficiente para uma mudança de classe no

período considerado. De forma análoga, a mortalidade na mesma classe é dada por 14/178 =

0,079, ou seja, 7,9% das árvores dessa classe morreram no período considerado para a

projeção (1997-1999). Assim pôde-se calcular cada elemento da matriz de transição (py).



'• J

r

r

r

classes diamétricas menores, têm as mesmas probabilidades de morrerem, que as árvores de

e
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©

©  Para a mortalidade, observa-se que não há um padrão definido, ou seja, as árvores das

0

0  maiores diâmetros. De acordo com Rocha (2001), esse comportamento estocástico é típico da

^  floresta tropical úmida, o que dificulta os trabalhos de modelagem da dinâmica da floresta,

0  principalmente quando se usam modelos determinísticos. No entanto, pode-se observar que no
©
^  estado 1 (recrutamento - R), ao contrário do estado 16 (mortalidade - M), 91,7%, ocorre na

©  primeira classe diamétrica, 20-25 cm.
©

©

©

©
^  nrobabilidades da matriz vií^

r.

^  existentes nessa classe no ano de 1999 não apresentarão crescimento em diâmetro suficiente

r

r^.

r. para a classe 30 - 35 cm e 0,1% passarão para a classe 35-40 cm.

A Tabela 7, apresenta a projeção da distribuição dois passos adiante, isto é, para o ano

de 2001, considerando a matriz de transição probabilística (py) que foi realizada usando as

probabilidades da matriz py (Tabela 6, elevada ao quadrado). Por exemplo, na classe 20 - 25

cm, de acordo com as probabilidades da matriz py^ para o ano de 2001, 65,4% das árvores

existentes nessa classe no ano de 1999 não apresentarão crescimento em diâmetro suficiente

para passar para a próxima classe, 17,7% passarão para a classe 25 - 30 cm, 1,3% passarão

Tabela 7: Matriz de transição probabilística dois passos adiante (até 2001).

CD R  20 25 30 35

R 0,742 0,146 0,028 0,003

20 0,654 0,177 0,013 0,001

25 0,593 0,184 0,024

30 0,598 0,146

35 0,631

40

45

50

55

60

65

70

75

>80

Próx.

40 45 SO 55 60 65 70 75 >80 Próx. M

0,082

0,075

0,001 0,096
0.017 0,106
0,289 0,031 0,022
0,682 0,277 0,020 o!o20

0,592 0,183 0,016 0,094
0,669 0,225 0,006 0,054

0,694 0,076 0,104
1,000 0,0

0,640 0,120 0,040 0,100

0,160 0,560 0,080

1,000 0,0

0,444 0,178 0,044

CD = classes diamétricas; R = recrutamento; M = mortalidade.
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A Tabela 8 apresenta o produto final da Cadeia de Markov. É a projeção da

distribuição de freqüência dos diferentes estados para um período seguinte de mesmo

intervalo de tempo.

Tabela 8: Freqüência observada (F.O.) nos anos de 1997, 1999 e 2001 e freqüência projetada (F.P.)
para o ano de 2001 do número de árvores vivas e mortas, por classe de diâmetro e valores do teste
Qai-Quadrado (x^caicuiado).

CLASSE
DIAMÉTRICA

FREQÜÊNCIA DO NÚMERO DE ARVORES MORTALIDADE

F.O. F.O. F.O. F.P. F.O. F.P.

1997 1999 2001 2001 1999 2001

20 178 177 174 176,19 0,03 14 13,39
25 126 119 121 113,50 0,50 13 12,04
30 75 74 88 72,39 3,37 10 7,93
35 73 66 67 60,29 0,75 2 1,59
40 46 51 53 53,88 0,01 0 0,92
45 26 28 25 30,41 0,96 3 2,44
50 22 21 21 31,75 3,64 1 1.19
55 24 23 22 22,03 0 3 2,50
60 10 11 10 11,96 0,32 0 0,00
65 10 8 6 6,40 0,03 1 1,00
70 5 3 5 2,00 4,50 1 0,40
75 1 3 3 4,20 0,34 0 0,00

>80 15 10 8 6,67 0,27 1 0,67
Próxima 4 5 2,67 2,03 0,0
Total 611 598 608 594,34* 16,74 49 44,07

* Incluindo a taxa de recrutamento.

A projeção para 2001, com base na transição probabilística de 1999 e a ocasião

imediatamente anterior (1997), indica que a taxa de mortalidade será de 44,07 árvores, sendo

portanto quase igual à observada em 1999 (49 árvores). A projeção do número total de

árvores para os cinco sítios, foi de 558,34, sem repetir a taxa de recrutamento, quando

repetida essa taxa, o número de árvores será de 594,34, portanto próximo do observado em

1999 (598 árvores).
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5.4.1.1. Avaliação das projeçSes para o ano de 2001

0

0

0  Para avaliar a qualidade das projeções feitas para o ano de 2001 e poder dizer se o
0)
0^ modelo proposto é bom para projetar o comportamento futuro desse povoamento florestal,

0  foram comparadas as freqüências projetadas e observadas nos cinco sítios, por meio do teste
0
^  Qui-Quadrado (x ) a 5% de significância.

0

0

0

0

O
usual feita pelo modelo markoviano, que é baseada apenas na mudança das árvores para

0

Nas projeções feitas para a distribuição diamétrica para o ano 2001, fez-se uma

correção na freqüência projetada nas classes diamétricas de 20-25 cm, 25-30 cm e 30-35 cm,

visando simular o recrutamento ocorrido durante cada período de projeção. Após a projeção

classes diamétricas superiores e na saída do indivíduo do sistema pela

/■-

.y

rf.

0

mortalidade em cada

classe, somou-se a essas classes, o número de árvores que seriam recrutadas no período

considerado para a projeção. Utilizou-se para isso o recrutamento médio observado para o

período de 1997 /1999, para cada classe, visto que as projeções feitas são em curto prazo.

5.4.1.2. Avaliação das projeções para a distribuição diamétrica

De acordo com a Tabela 8, o teste mostra que não existe diferença significativa

entre as freqüências observadas e projetadas na distribuição do número de árvores em cada

classe diamétrica para o ano de 2001(x^caicuiado = 16,74). A figura 7 apresenta grafieamente o

omportamento das freqüências do número de árvores observadas e projetadas para cada

classe diamétrica para o ano de 2001, nos cinco sítios estudados.
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Figura 7: Freqüências observadas e projetadas para a distribuição do número de árvores por classe diamétrica no
ano de 2001, em cada sítio estudado do PC Pedro Peixoto.

Observa-se que sítios 1, 2 e 3, houve uma diferença mínima nos valores das

freqüências projetadas e observadas na primeira classe diamétrica medida (20-25 cm), com

uma superestimativa dos valores esperados de 1,58 árvore / ha, para o sítio 1 de um total de

26 árvores observadas, 5,68 árvores / ha para o sítio 2 de um total de 37 indivíduos

observados, e 4,27 árvores / ha para o sítio 3 de um total de 20 indivíduos observados. Nas



classes diamétricas superiores, observa-se uma sutil desigualdade entre os valores das

freqüências projetadas e observadas, demonstrando a acuracidade das projeções feitas nesses

sítios para o ano de 2001.

No sítio 4, observa-se uma disparidade mais acentuada na primeira classe medida (20-

25 cm) em relação ao sítio 5, houve uma subestimativa dos valores projetados nessa classe

diamétrica de 10,35 árvores / ha de um total de 39 indivíduos observados. Nas demais classes

diamétricas dos sítios 4 e 5, as freqüências projetadas aproximaram-se satisfatoriamente das

freqüências observadas no ano de 2001.

Observando a Figura 8, que representa graficamente todos os sítios, nota-se que em

todas as classes diamétricas os valores do número de árvores projetadas aproximaram-se

satisfatoriamente dos valores do número de árvores observadas, e que apenas nas classes 45-

50 e 50-55 cm, houve uma leve superestimativa desses valores.

o  120
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ü  80
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E
•= 60
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■ F. Observada m F. FYojetada

Figura 8: Distribuição diamétrica do número de árvores observadas e projetadas por classe diamétrica, para o
-.10 de 2001, nos cinco sítios.
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0  Dessa forma pode-se dizer que as projeções feitas para o ano 2001 foram satisfatórias,

®  isto significa dizer que a Cadeia de Markov provou ser um bom modelo para fazer a prognose

^  do povoamento florestal estudado.
e

0
5.4.2. Projeção para o ano de 2005

#')

0

0

0

0
+ 2 (2001), dois passos à firente, foram feitas projeções para o ano de 2005, quatro anos à

Depois de comprovada a boa qualidade das projeções feitas com a matriz de transição

usando as medições do tempo t (1997) e t + 1 (1999) para obter uma projeção para o tempo t

O
o

fi-ente, onde a matriz de transição probabilística, de um estado para outro, usada na Cadeia de

Markov, foi montada com base nas medições realizadas nos cinco sítios estudados, em duas

ocasiões distintas, nos anos de 1997 (tempo t) e 2001 (tempo t + 1).

0- A Tabela 9, apresenta a freqüência de transição, em números absolutos, de um estado

para outro, ocorrida durante o período considerado para a projeção, usando todas as

observações dos cinco sítios.

Tabela 9: Transição do número de árvores em cada classe diamétrica em cm, durante o período de
1997 a 2001.

CD R  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >80 Próx. M 1997

R 49 5 7 2 63
20 125 33 2 18 178
25 83 24 3 16 126
30 55 10 10 75
35 52 16 5 73
40 37 8 1 46
45 17 6 3 26
50 15 5 2 22
55 17 2 5 24
60 8 2 0 10
65 4 3 3 10
70 2 2 1 5
75 1 0 1
>80 8 5 2 15
Próx,

M

2001 174 121 88 67 53 25 21 22 10 6 5 3 8 5 66 674
ro = classes diamétricas; R = recrutamento; M = mortalidade.
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0

0

0  Nota-se que nas observações de 2001, o estado 1 (recrutamento — R), apresentou 63

0

0

0  árvores que entraram no sistema por meio do recrutamento foi bem próximo do número de
0

0

0

0

indivíduos, e o estado 16 (mortalidade - M), apresentou 66 indivíduos, ou seja, o número de

árvores que saíram do sistema por meio da mortalidade. No ano de 1997, ocasião da primeira

medição foi observado um total de árvores com DAP > 20 cm de 611 nos cinco sítios {674 —

63 (árvores recrutas)}, e o total de árvores observadas em 2001, ocasião da segunda medição.

0

0  foi de 608 (674 - 66 (árvores mortas)}.
0

A Tabela 10, apresenta a matriz de transição probabilística (py), onde cada

O  probabilidade foi calculada pela divisão da freqüência do estado pela soma total da linha na
0

matriz (freqüência total da classe na primeira ocasião - Tabela 9).

Tabela 10: Matriz de transição probabilística de um estado (i) para outro (j), durante um período de
quatro anos após a exploração (1997-2001).

^  CD R 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >80 Próx. M

R  0,778 0,079 0,111 0,032 0.0

20 0,702 0,185 0,011 0,101

25 0,659 0,190 0,024 0,127
30 0,733 0,133 0,133
35 0,712 0,219 0,068
40 0,804 0,174 0,022
45 0,654 0,231 0,115
50 0,682 0,227 0,091
55 0,708 0,083 0,208

60 0,800 0,200 0.0

65 0,400 0,300 0,300

70 0,400 0,400 0,200
75 1,000 0.0
>80

Próx

M

0,533 0,333 0,133

CD = classes diamétricas; R = recrutamento; M = mortalidade.

A probabilidade associada à permanência de árvores da classe 20-25 cm no período de

1997-2001, é dada por 125 / 178 = 0,702, isto significa dizer que, 70,2 % do total de árvores

dessa classe não apresentaram crescimento em diâmetro suficiente para uma mudança de

classe no período considerado. De forma semelhante, a mortalidade na mesma classe é dada

por 18 / 178 = 0,101, ou seja, 10,1 % das árvores dessa classe morreram no período
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0

0

0  considerado para a projeção (1997-2001). Assim pôde-se calcular cada elemento da matriz de
©
^  transição (py).

©  Em termos de mortalidade, nota-se que não há uma tendência, ou seja, as árvores das

©
classes diamétricas menores, têm as mesmas probabilidades de morrerem, isto é, de saírem do

©  sistema, que as árvores de maiores diâmetros. No estado 1 (recrutamento - R), ao contrário do

^  estado 16 (mortalidade - M), observa-se uma tendência, ou seja, 77,8 % das arvores recrutas,

©  ocorre na primeira classe diamétrica, 20-25 cm.
fj.

Na Tabela 11, estão apresentados os resultados da projeção da transição para um

período adiante, isto é, para o ano de 2005, considerando a matriz py (Tabela 10) que foi

L . Iculada usando as probabilidades da matriz py^, semelhante aos cálculos feitos para as

projeções de 2001. Por exemplo, na classe 20 - 25 cm, de acordo com as probabilidades da

fj.

ri

f.

r  matriz py^ para o ano de 2005, 49,3% das árvores existentes nessa classe no ano de 2001 não

^  apresentarão crescimento em diâmetro suficiente para passar para a próxima classe, 25,2%

passarão para a classe 25 - 30 cm, 5,1% passarão para a classe 30 - 35 cm e 0,6% passarão

para a classe 35-40 cm.

y

Tabela 11: Matriz de transição probabilística quatro passos adiante (até 2005).

CD R  20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >80 Próx. IVl

IL 0,546 0,196 0,105 0,039 0,007 0,106

20 0,493 0,252 0,051 0,006 0,096

25 0,434 0,265 0,058 0,005 0,111

30 0,538 0,193 0,029 0,107

35 0,507 0,332 0,038 0,054

40 0,647 0,254 0,040 0,038

45

''!)

0,428 0,308

0,465

0,052

0,316 0,019

0,096

0,109

55 0,502 0,126 0,017 0,148

60 0,640 0,240 0,060 0,060

65 0,160 0,240 0,120 0,180

70 0,160 0,560 0,080

75 1,000 0,000
>80 0,284 0,178 0,071

Próx.

M

CD = classes diamétricas; R = recrutamento; M = mortalidade.
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O produto final da Cadeia de Markov (Tabela 12), é a projeção da distribuição de

freqüência dos diferentes estados, recrutamento (estado 1), mortalidade (estado 16) e as

classes diamétricas (estados 2-15), para um período seguinte de mesmo intervalo de tempo.

Tabela 12: Freqüência observada (F.O.) em 1997e 2001 e freqüência projetada (F.P.) para 2005 do

número de árvores vivas e mortas, por classe de diâmetro.

CLASSE

DIAMÉTRICA
FREQÜÊNCIA DO NÚMERO DE ÁRVORES MORTALIDADE

F.O.

1997

F.O.

2001

F.P.

2005

F.O.

2001

F.P.

2005

20 178 174 122,19 18 17,10
25 126 121 111,96 16 13,95
30 75 88 89,54 10 8,02
35 73 67 62,34 5 3,91
40 46 53 57,32 1 1,73
45 26 25 25,56 3 2,51
50 22 21 42,76 2 2,41
55 24 22 20,36 5 3,54
60 10 10 9,83 0 0,60
65 10 6 4,40 3 1,80
70 5 5 3,80 1 0,40
75 1 3 5,00 0 0,00
>80 15 8 4,27 2 1,07

Próxima 5 2,67 0,0
Total 611 608 562,00* 66 57,02

* sem incluir a taxa de recmtamento

A projeção para um período adiante (2005), com base na transição probabilística do

ano de 2001 e a ocasião imediatamente anterior (1997), de forma análoga, às projeções para

2001, indica que a taxa de mortalidade será bem próxima a anterior (2005 = 57,02 e 2001 =

66), e se repetida a taxa de recrutamento (63 árvores) em 2005, o número total de árvores será

de 625, um pouco maior que o número observado em 2001.

Em florestas submetidas à exploração florestal, e monitoradas por meio de parcelas

permanentes, uma estabilização do comportamento em termos de recrutamento e mortalidade

deve ser aguardada para a previsão utilizando a Cadeia de Markov. Isso se deve ao fato de que

logo após a abertura da clareira, pela exploração, o processo dinâmico desse ambiente toma-

se acelerado nos primeiros anos, principalmente, devido a mudanças bmscas em termos de
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0

0  quantidade e qualidade de luz, espaço, processo de regeneração de clareiras, competição e
0

0

r)

0

r-,

r- ,

mortalidade causadas por danos decorrentes da exploração. Portanto, um período de 5 a 10

0  anos, quando a floresta começa a retomar as características semelhantes às que tinha antes da
0
^  exploração, deve ser aguardado para projeções mais confiáveis.

0  A utilização da Cadeia de Markov, tem uma grande vantagem em relação aos modelos
0
^  tradicionais determinísticos, é que dado o presente, o futuro e o passado do sistema são

^  independentes, havendo mna característica puramente probabilística nas projeções, ao

contrário dos determinísticos, que estão sujeitos a qualquer mudança causada pelo

comportamento dos dados utilizados em sua constmção, refletindo uma tendência que pode

ser temporária na floresta.



0
Jr^

58

&

0

0

0

0

0

0

0

0  Os cinco sítios estudados não apresentaram diferenças entre os estoques de biomassa

6. CONCLUSÃO

vegetal fresca acima do nível do solo (p = 0,86) durante o período observado (1997 - 2001).

árvores por meio do processo de fotossíntese, indicando que a floresta vem funcionando como

^  No período de quatro anos, a floresta estudada apresentou um ganho de biomassa 3,27 t ha'^
.f)

<r) ano'*, o que corresponde a 0,94 t ha"* ano"* de carbono, retiradas da atmosfera e fixados nas
f)

0  sumidouro de carbono. Apesar dos danos decorrentes da exploração seletiva de madeira com

0

A-.

impacto reduzido cicatrizarem rapidamente, a floresta remanescente, necessitará de um

período de tempo (aproximadamente oito anos), para apresentar valores de área basal, volume

e biomassa próximos aos encontrados antes da exploração.

As médias do incremento em área basal entre as parcelas não variaram com o passar

do tempo (p = 0,771). Na interação ano e parcela pôde-se notar uma fraca evidência de

/ , signifícância {p = 0,172), indicando que as médias de incremento em área basal foram

estatisticamente iguais, entre e dentro das parcelas permanentes, nos cinco sítios durante o

^  período observado.
^.

Considerando os cinco sítios juntos, no período de 1997 a 2001, a taxa de

recrutamento foi de 2,3%, com DAP médio de 23,7 cm e a taxa de mortalidade de 2,4%, com
/

DAP médio de 35,8 cm. Quatro anos após a exploração, a floresta apresentou um certo
f

equilíbrio entre recrutamento e mortalidade para árvores com DAP > 20 cm.

O comportamento observado na floresta, indica que não existe um padrão definido

para a dinâmica nas classes diamétricas em termos de mortalidade ou crescimento,

apresentando um comportamento aleatório ou probabilístico, justificando assim, a utilização

de um modelo estocástico em florestas tropicais, como a Cadeia de Markov.
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significativa entre freqüências projetadas e observadas para a distribuição do número de

m
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0

0

0  Para os cinco sítios estudados, o teste Qui-Quadrado revelou que não houve diferença

0

0

0 árvores em cada classe diamétrica. Estes resultados atestam que a Cadeia de Markov é uma

^  ferramenta potencial para a projeção do comportamento futuro de florestas manejadas

0  Amazônia, em termos de distribuição de freqüência das classes diamétricas, recrutamento e
0
^  mortalidade, reproduzindo, com sensata aceitação, o processo dinâmico das árvores por meio

^  das classes diamétricas.

Essas projeções podem ser de grande contribuição para o manejo florestal em florestas

tropicais, auxiliando na determinação de um ciclo de corte, ou ainda mostrar as tendências

que a floresta de hoje apresentará em um futuro próximo.
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0 Lista de indivíduos com DAP > 5 cm observados na floresta manejada do Projeto de Colonização
Pedro Peixoto: nome científico, família botânica e nome vulgar (Araújo & Silva, 2000).

Nome Científico Família Nome Vulgar

Abuta sp. SAPINDACEAE Pitomba-folha-dura

Acácia pollyphylla A.D.C. MIMOSACEAE Espinheiro-preto

Agonandra brasiliensis Benth. & Hook. OPILIACEAE Marfim-de-veado

Alibertia edulis RUBIACEAE Apurui

Allophyllus Jloríbundus (P&E)Radlk SAPINDACEAE Vela-branca

Allophyllus pilosus SAPINDACEAE Jitozínho

Alseis sp. RUBIACEAE Taboarana

Alseis sp. RUBIACEAE Pau-de-remo

Amaioua sp. RUBIACEAE Canela-de-veado

Ampelocera edentula Kuhlm. ULMACEAE Envira-iodo

Annona ambotay Aubl, ANNONACEAE Envira-fedorenta

Apeiba timbourbou TILIACEAE Malva-pente-de-macaco

Aptandra tubicina OLACACEAE Castanha-de-cotia

Apuleia molaris CAESALPINIACEAE Cumarú-cetim

Aspidosperma auriculatum SAPOTACEAE Carapanauba-amarela

Aspidosperma oblogum A. DC. SAPOTACEAE Carapanauba-preta

Aspidosperma sp. SAPOTACEAE Amarelinho-pereiro

Aspidosperma vargasiiA. DC.. SAPOTACEAE Amarelão

Batocarpus sp. MORACEAE Guariúba-branca

Bauhinia.sp. CAESALPINIACEAE Mororó-branco

BerthoUetia excelsa H.B.K. LECYTHIDACEAE Castanheira

Brosimum acutifolium Hub. MORACEAE Mururé

Brosimum guianense (Aubl.) Huber MORACEAE Inhare-mole

Brosimum sp. MORACEAE Inhare-amarelo

Brosimum uleanum MORACEAE Manitê

Buchenavia sp. COMBRETACEAE Imbirindiba-roxa

By ionima chrysophylla H.B.K. MALPIGHIACEAE Murici-amarelo

Callycophyllum acreanum RUBIACEAE Mamalu

Capparis sp. CAPPARIDACEAE Pau-catinga

Carapa guianensis Aubl. MELIACEAE Andiroba

Cariniana sp. LECYTHIDACEAE Jequitibá

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. CARIOCARACEAE Piqui

Casearia gossypiospermum FLACOURTIACEAE Laranjinha

Casearia sp. FLACOURTIACEAE Sardinheiro
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Nome Científico Família Nome Vulgar

Cascaria sp. FLACOURTIACEAE Caferana

Cassipourea sp. RIIIZOPIIORACEAE Angelca-preta

Castilla ulei Warburg. MORACEAE Caucho-banha

Cecropia leucoma CECROPIACEAE Embaúba-branca

Cecropia sciadophylla Mart. CECROPIACEAE Embaúba-gigante

Cedrelafissilis Ducke MELIACEAE Cedro-branco

Cedrela odorata L. MELIACEAE Cedro

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. BOMBACACEAE Samaúma

Celtis sp. ULMACEAE Farinha-seca

Chrysophyllum auratum Miq. SAPOTACEAE Abiurana-folha-cinzenta

Chrysophyllum prieurii A.D.C. SAPOTACEAE Abiurana-vermelha

Chrysophyllum sp. SAPOTACEAE Abiurana-bacuri

Chrysophyllum sp. SAPOTACEAE Maparajuba-branca

Chrysophyllum sp. SAPOTACEAE Maparajuba-branca

Clarisia racemosa Ruíz et. Pav. MORACEAE Guariuba

Coccoloba paniculaía Meissn. POLYGONACEA Coaçú

Conceveiba guianensis Aubl. EUPHORBIACEAE Mameleiro-da-mata

Copaifera sp. CAESALPINIACEAE Copaíba-branca

Cordia goeldiarta Hubr. BORAGINACEA Freijó-preto

Couratari macrosperma LECYTHIDACEAE Tauari

Couropita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE Cuiera-brava

Cupania sp. BURSERACEAE Breu-de-tucano

Dalbergia amazonicum FABACEAE Jacarandá

Dialium guianense (Aubl.) Sandw.. CAESALPINIACEAE Tamarína

Didymopanax moroíotoni Dcne et Planch. ARALIACEAE Morototó

Diospyros sp. EBENACEAE Caqui

Diplotropis purpurea (Rich.) Amsh. FABACEAE Sucupira-preta

Diploíropis sp. FABACEAE Envira-piaca

Dipteryx odorata (Aubl.) Wilid. FABACEAE Cumarú-ferro

Drypetes sp. EUPHORBIACEAE Cemambi-de-índio

Drypetes variabilis Vitt. EUPHORBIACEAE Angelca

Duguetia macrophylla ANNONACEAE Envira-conduru

Ecclinusa sp. SAPOTACEAE Abiurana-preta

Endlicheria sp. LAURACEAE Louro-fofo

Ephedranthus guianensis ANNONACEAE Envira-preta
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Nome Científico Família Nome Vulgar

Erythrina glauca FABACEAE Mulungu

Eschweilera sp. LECYTHIDACEAE Ripeiro

Eschweilera sp. LECYTHIDACEAE Matamatá-amarelo

Eugenia sp. MYRTACEAE Araçá-bravo

Eugenia sp. MYRTACEAE Goiabinha

Ficus sp. MORACEAE Caxínguba

Glycidendron amazonicum EUPHORBIACEAE Castanha-de-porco

Guarea kunthianu A. Juss. MELIACEAE Jiló-pretü

Guarea pterorachis Harms. MELIACEAE Jitó-da-terra-fírme

Guarea sp. MELIACEAE Jitó-branco

Guatteria sp. ANNONACEAE Envira-fofa

Guettarda sp. RUBIACEAE Quina-quína

Gustavia augusta L. LECYTHIDACEAE Castanha-fedorenta

Heisteria ovata OLACACEAE Itaubarana

Hevea brasiliensis Muell. Arg. EUPHORBIACEAE Seringa real

Himaíanthus sucuuba (Spruce) W. APOCYNACEAE Sucuúba

Hirtella sp. CHRYSOBALANACEAE Caripé-branco

Huberodendron swietenioides Ducke BOMBACACEAE Munguba-da-mata

Hymenaea courbaril L. CAESALPINIACEAE Jatobá

Hymenaea oblongifolia Hub. CAESALPINIACEAE Jutai

Hymenolobium excelsum Ducke CAESALPINIACEAE Angelim-da-mata

Hymenolobium sp. FABACEAE Andiroba-amargosa

Hymenolobium sp. FABACEAE Angelim

Inga marginata Willd. MIMOSACEAE Ingá-bainha

Inga sp. MIMOSACEAE Ingá-preta

Inga sp. MIMOSACEAE Ingá

Inga sp. MIMOSACEAE Ingá-chata

Inga thibaudiana MIMOSACEAE Ingá-vermelha

Inga tomentosa MIMOSACEAE Ingá-branca-peluda

Inga velutina MIMOSACEAE Ingá-folha-peluda

Iryanthera paradoxa Warb. MYRISTICACEAE Uouúba-puna

Jacaranda sp. BIGNONIACEAE Fava-roxa

Leonia glycycarpa VIOLACEAE Gogo-de-guariba

Licania apetala Fritsch. CHRYSOBALANACEAE Caripe-vermelho

Licania arbórea CHRYSOBALANACEAE Caripe-roxo
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Nome Científico Família Nome Vulgar

Luehea sp.

Manilkara surinamemis (Miq.) Dub.

Maríiodendron elaium

Maiayba arborescens (Abul.) Radlk..

Maytenus sp.

Metrodorea flavida K. Krause

Mezilaurus itauba (Meissn.) Taub.

Miconia sp.

Miconia sp.

Miconia sp.

Micropholis guyanensis Pierre

Micropholis sp.

Minquartia guianensis Aubl.

Minquartia sp.

Mourirí nervosa Pilg.

Myrcia sp.

Myrcia sp.

Myroxylon balsamum Harms.

Naucleopsis caloneura Ducke

Naucleopsis sp.

Nealchomea japurensis Huber

Nectandra sp.

Nectandra sp.

Neea glomeruliflora

Neea sp.

Ocotea myriantha (Meissn.) Mez.

Ocoíea neesiana

Ocotea sp.

Onochopetalum lucidum R.E.Fries.

Ormosia sp.

Osteopholeum platyspermum (A.C.D.) Mart.

Fcuhira sp.

Palicourea guianensis Aubl.

Parkia sp.

Pausandra trianae (Muell. Arg.) Baill.

STERCULIACEAE

SAPOTACEAE

CAESALPINIACEAE

SAPINDACEAE

CELASTRACEAE

RUTACEAE

LAURACEAE

MELASTOMATACEAE

MELASTOMATACEAE

MELASTOMATACEAE

SAPOTACEAE

SAPOTACEAE

OLACACEAE

OLACACEAE

MEMECYLACEAE

MYRTACEAE

MYRTACEAE

FABACEAE

MORACEAE

MORACEAE

EUPHORBIACEAE

LAURACEAE

LAURACEAE

NICTAGINACEAE

NICTAGINACEAE

LAURACEAE

LAURACEAE

LAURACEAE

ANNONACEAE

FABACEAE

MYRISTICACEAE

BOMBACACEAE

RUBIACEAE

MIMOSACEAE

EUPHORBIACEAE

Mutamba-da-mata

Macaranduba

Pororoca

Pitombarana

Xixuá

Pirarara

Itaúba

Buchichu

Buchichu-canela-de-velho

Buchichu-folha-lisa

Chiclete-bravo

Abiurana-abiu

Acariquara-roxa

Acapú

Gurguí

Azeitona-da-mata

Araçazinho

Bálsamo

Muiratinga

Muiratinga-folha-miúda

Cemanbi-branco

Louro-inhamui

Louro-amarelo

João-mole-folha-miúda

Joâo-mole

Louro-abacate

Louro-preto

Louro-branco

Envira-cajú

Muirapiranga

Ucuúba-branca

Munguba

Capança

Angico

Oreiha-de-burro
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Nome Científico Família Nome Vulear

{0
Piptadenia suaveolens MIMOSACEAE Fava-folha-fína

Pithecellobium sp. MIMOSACEAE Ingá-dura
0

Pithecellobium sp. MIMOSACEAE Ingá-verde

Pithecellobium sp. MIMOSACEAE Ingá-de-igapó

Poeppigia procera Presl. CAESALPINIACEAE Pintadinho

0
Pourouma sp. CECROPIACEAE Torém-abacate

0 Pourouma sp. CECROPIACEAE Torém-embaúba

0 Pourouma sp. CECROPIACEAE Torém

0 Pouteria sp. SAPOTACEAE Abiurana

Pouteria sp. SAPOTACEAE Abiurana-casca-fína

0 . Pouteria sp. SAPOTACEAE Maparajuba

Pouteria sp. SAPOTACEAE Abiu-bravo

f- Protium paniculatum Emgl. BURCERACEAE Breu-de-resina

f
Protium tenuifolium BURSERACEAE Breu-manga

Protium unifoliolatum Engl. BURSERACEAE Breu-verde

Pseudobombax coriacea BOMBACACEAE Embiratanha

f :
Pseudolmedia laevis MORACEAE Paima-preta

f ̂
Pseudolmedia murure Standl. MORACEAE Paima-amarela

/
Pseudolmedia sp. MORACEAE Paima-folha-grande

f
Psidium araca Raddi MYRTACEAE Araçá-goiaba

^ , Psv hotria sp. RUBIACEAE Taboquinha

Pterocarpus rohrii Vahl. FABACEAE Pau-sangue

Qualea grandijlora VOLCHYSIACEAE Catuaba-roxa

Qualea tesmannii Milldbr. VOLCHYSIACEAE Catuaba

/ Quararibea guianensis Aubl. BOMBACACEAE Envira sapotinha

/ Quiina juruana Ule. QUIINACEAE Murici-azedo

/
Rheedia acuminata Tr. & PI. CLUSIACEAE Bacuri-de-espinho

/
Rheedia brasiliensis Mart. CLUSIACEAE Bacuri-Iiso

/
Rollinia exsucca (Dum.) DC.. ANNONACEAE Ata-brava

/
indus saponaria SAPINDACEAE Sabonete

Sclerolobium sp. CAESALPINIACEAE Tachi-vermelho
/

Sickingia tinctoria (H.B.K.) K. Sch RUBIACEAE Pau-brasil
/

Siparuna decipiens SIPARUNACEAE Capitiu macumbeiro

Siparuna sp. SIPARUNACEAE Acariquara-do-igapó
/

Sloanea sp. ELAEOCARPACEAE Urucurana-ferro
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Nome Científico Família Nome Vulgar

Sorocea guilleminiana Gaudiech. MORACEAE Jaca-brava

Sterculia elata STERCULIACEAE Xixá-casca dura

Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum. STERCULIACEAE Xixá

Sterculia sp. STERCULIACEAE Xbcá-miúdo

Sterculia sp. STERCULIACEAE Xixá-casca-grossa

Swartzia apetala Radali CAESALPINIACEAE Muirajiboia-preta

Swartzia ulei Harms. CAESALPINIACEAE Muirajiboia-jerímum

Symphonia globulifera L. f. CLUSIACEAE Anani-terra-firme

Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nichols.. BIGNONIACEAE Pau-d'arco-amarelo

Tabernaemontana heptaphyllum APOCYNACEAE Grão-de-galo

Tachigalia paniculata Aubl. CAESALPINIACEAE Tachi-preto

Terminalia sp. COMBRETACEAE Imbirindiba-amarela

Tetragastris sp. BURSERACEAE Breu-de-campina

Tetragastris sp. BURSERACEAE Breu-mescla

Theobroma microcarpum M STERCULIACEAE Cacaorana

Theobroma obovatum STERCULIACEAE Cupuaçu-da-mata

Theobroma sp. STERCULIACEAE Cacau-bravo

Theobroma sylvestre Mart. STERCULIACEAE Cacauí

T' sodium herrerense D. Daly BURSERACEAE Breu-de-leite

Torresea acreana Ducke CAESALPINIACEAE Cerejeira

Toulicia sp. SAPINDACEAE Breu-pitomba

Trichilia palida Sw. MELIACEAE Maraximbe-vermelho

Trichilia poeppigii MELIACEAE Maraximbe-branco

Trichilia sp. MELIACEAE Murici

Trichilia sp. MELIACEAE Breu-maxixe

Vatairea sericea Ducke FABACEAE Sucupira-amarela

Vatairea sp. FABACEAE Angelim-amargoso
f  Ia multijlora MYRISTICACEAE Ucuúba-preta

Virola multinervia Ducke MYRISTICACEAE Ucuúba-folha-grande

Virola sp. MYRISTICACEAE Ucuúba

Vismia sp. CLUSIACEAE Aguano-branco

Volchysia sp. VOLCHYSIACEAE Quaruba

Volchysia sp. VOLCHYSIACEAE Lacre-de-serra

Volchysia sp. VOLCHYSIACEAE Quaruba-branca

Zanthoxylum rhoifolium Lam. RUTACEAE Limãozinho


