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RESUMO

Os estudos sobre a estrutura e dinâmica da floresta primária e o seu papel no

funcionamento dos ecossistemas, são fundamentais para a definição de estratégias,

tanto para a proteção florestal como para o aproveitamento dos recursos florestais e/ou

recuperação de áreas degradadas. Neste trabalho, são abordadas as questões

relacionadas com taxas de recrutamento e mortalidade de uma floresta primária. Essas

informações são importantes para o entendimento da dinâmica da floresta em seu

estado natural e servem como referências para a floresta manejada. As taxas foram

determinadas com base em medições feitas em duas ocasiões diferentes, 1996 e 2000,

sobre duas transações de 20m por 2500 m (5 hectares) cada, orientadas nos sentidos

Leste-Oeste e Norte-Sul, localizadas entre os km-30 e km-35 da vicinal ZF-2, dentro do

Distrito Agropecuário da SUFRAMA. Em 1998 ocorreu o fenômeno El Nifío e, no ano

seguinte, a La Nina, com conseqüências distintas na área do projeto, seca no primeiro

caso e muita chuva no segundo. Como conseqüência, entre os anos 1996 e 2000, as

taxas de recrutamento (0,90%) e mortalidade (0,86%) foram praticamente iguais.

Considerando os dois transectos juntos, houve acúmulo de biomassa vegetal de 1,12

t/ha/ano, equivalente a 0,337 t/ha/ano de carbono, indicando que a floresta estudada

funcionou como sumidouro retirando carbono da atmosfera e fixando nas árvores.

Utilizou-se a cadeia de Markov para projetar a distribuição de freqüência dos diferentes

estados, recrutamento, mortalidade e, principalmente, as classes de diâmetro. Com

base nos dados coletados em 1996 e 2000 foi feita a projeção para 2004.
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SUMMARY

Studíes on the vegetation structure and dynamics of natural forests, and thelr role

for the ecosystem functioning are very important to define strategies to the forest

protection as well as for the utilization of forest resources on sustained yield basis

and/or for rehabilitatlon of degraded areas. This study deait with the dynamics of a

natural forest tackling the issues related to recruitment and mortality rates. These

informations are important for a better understanding of the natural forest dynamics, and

they could be used as references for a forest under management. Rates were estimated

based on measurements carried out in 1996 and 2000 over two transects measuring 20

by 2500 m (5 hectares) each, located between km-30 and km-35 at secondary road

called ZF-2, within the limits of agriculture district of Manaus. El Nino occurred in 1998,

and in the foilowing year, La Nina hlt the studied area, with different consequences, that

are, dry period during the first case, and heavy rain during the second case. As a result,

during the period 1996-2000, rates of mortality and recruitment were almost the same,

respectively 0.86% and 0.9%. Nevertheless, when both transects were analyzed

together the studied area accumulated biomass during the monitored period at a rate of

1.12 t.ha'\yr"^ or 0.34 tC. ha'^yr"\ i.e., the studied area functioned as a carbon sink.

Markov transition probabilistic chain was used to project the dynamics of studied site for

year 2004 mainly in terms of frequency distribution of diameter class and mortality and

recruitment iates.
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1. INTRODUÇÃO

•f

Nos últimos anos, as florestas tropicais têm sido alvo de muitas

preocupações, do ponto de vista ambiental, principalmente, pela velocidade com que

esses biomas estão sendo modificados, ou até mesmo destruídos pela ação

antrópica (Santos, 1996). Com a diminuição e degradação das florestas tropicais de

outras regiões, a Amazônia passou a ser o centro de todas as atenções.

O Brasil ainda não apresenta um programa de educação ambiental bem

estruturado, mas a sociedade está se conscientizando sobre problemas ambientais

causados pelos diferentes usos do solo e os seus possíveis impactos. Considerando

a expressiva cobertura vegetal existente na Amazônia, cada vez mais se evidencia a

sua importância como proteção e abrigo às diferentes formas de vida. Além disso, a

floresta exerce papel importante na qualidade ambiental do planeta, tanto pela

capacidade de emitir gases para a atmosfera, quanto pelo seqüestro de carbono

excedente na atmosfera.

A dinâmica da floresta amazônica, manejada ou não, é relativamente pouco

conhecida cientificamente. Em geral, o problema em reconstruir o desenvolvimento

florestal é composto pelos seguintes fatos: a idade de espécies tropicais não é

facilmente obtida, altas diversidade e heterogeneidade das espécies florestais e

altas taxas de decomposição. O monitoramento da dinâmica dos diferentes tipos

florestais que ocorrem na Amazônia é feito com base em medições sucessivas sobre

poucas e mal distribuídas parcelas permanentes.

A fic esta, num primeiro momento, parece ser estática, sem nenhuma

mudança perceptível. Entretanto, diversas mudanças são processadas, a todo

instante, dentro de um ecossistema florestal. Seguindo a morte natural de uma

árvore e sua queda, muitas outras são envolvidas e, ao final, aparece uma clareira.

Na seqüência, há um aumento em quantidade e mudança de qualidade de luz,

aumento na temperatura do solo, diminuição na umidade relativa e umidade da

superfície do solo, mudanças nas propriedades do solo, incluindo o aumento no

processo de decomposição e disponibilidade de nutrientes; o solo mineral é exposto,

mudas estabelecidas morrem, plântulas começam a surgir, varas e arvoretas são

injuriadas, outras respondem positivamente às mudanças, as árvores crescem, a



floresta é reconstituída naquela clareira, o dossel se fecha, a clareira desaparece -

sucessão florestal - ( Shugart, 1984 apud Higuchi ,1987).

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. O manejo florestal visa a

sustentabilidade da produção madeireira sem comprometer o funcionamento do

ecossistema. Segundo Higuchi et al. 1997, resultados iniciais de pesquisas com

manejo florestai na região indicam que as injúrias causadas pela exploração são

rapidamente cicatrizadas e a floresta residual tende a responder positivamente aos

tratamentos silviculturais. Sabe-se que é possível orientar a derrubada, controlar o

tamanho de clareira, com isto, garantir uma sucessão florestal similar a original.

Além disso, manejo de florestas tropicais úmidas significa a aplicação de métodos

silviculturais que utilizam a condução da regeneração natural do povoamento

remanescente de uma exploração florestal comercial, como na maioria dos países

do sudeste asiático (Cheah, 1978 e Wyatt-Smitt, 1986), no oeste africano

(FAO/UNDP, 1989) e em alguns países da América Latina (Schmidt, 1986 e Higuchi

&Wood, 1987).

Na visão do engenheiro florestal, dinâmica da floresta pode resumir-se no

entendimento do comportamento das taxas de crescimento, recrutamento e

mortalidade, em condições naturais ou sob manejo. Essas informações são

fundamentais, para a definição do ciclo de corte do manejo florestal e para a

prescrição de tratamentos silviculturais nas florestas manejadas. Essas taxas

também têrr. um grande peso para indicar se a floresta está respondendo ou não

aos tratamentos silviculturais; além disso, na floresta primária, taxas de

recrutamento e mortalidade são igualmente importantes para indicar se a mesma

está funcionando como seqüestradora ou fonte de gases do efeito-estufa.

A crescente pressão da sociedade em consumir apenas produtos oriundos de

planos de manejo florestal em regime de rendimento sustentável implica numa

grande expectativa em torno das informações resultantes deste tipo de projeto de

pesquisa, tanto por parte do Poder Público, como dos produtores. Contudo, somente

por meio do conhecimento será possível produzir madeira e outros produtos não

madeireiros de ecossistemas tão heterogêneos, complexos e frágeis como os da



Amazônia. \«'iante disso, as informações sobre a dinâmica de uma floresta

manejada, são extremamente fundamentais na efetivação do manejo florestal

compatível com o novo paradigma de desenvolvimento da região (Higuchi et ai

1997).

O crescimento das árvores, mais convenientemente medido pelo diâmetro ou

incremento da circunferência à altura do peito é de grande interesse da silvicultura e

do manejo florestal (Gomide 1997). Segundo Moser Jr. (1967) apud Higuchi (1997),

em povoamentos naturais ineqüiâneos, o recrutamento é o maior componente do

crescimento.

Recrutamento corresponde à árvores ingressadas no inventário, no ano de

2000, cujo diâmetro à altura do peito (DAP), foi igual ou superior a lOcm, limite

mínimo estabelecido neste estudo, e que em 1996, ocasião da V. medição, o dap

era inferior a 10 cm, e não foram registradas.

E Mortalidade corresponde à árvores que morreram ao longo do período

observado, entre a primeira e segunda medição.



2. OBJETIVOS

2.1. Geral:

Avaliar a dinâmica de uma floresta de terra-firme não perturbada na região

de Manaus - Amazonas.

2.2. Específicos:

Determinar o crescimento em área basal, volume e biomassa no período de

1996 a 2000, para todas as espécies com DAP > lOcm.

Determinar as taxas de mortalidade e recrutamento de parcelas não

perturbadas no período de 1996 a 2000.

Analisar crescimento, recrutamento e mortalidade de espécies arbóreas que

ocorrem nas toposseqüências estratificadas em; platô, encosta e baixio.

Projetar a distribuição diamétrica da área de estudo, utilizando o modelo de

produção florestal da Cadeia de Markov.



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. Manejo Florestal

O Manejo Florestal consiste em tratar um conjunto de princípios, técnicas e

normas, que tem por fim organizar as ações necessárias para ordenar os fatores

de produção e controlar a sua produtividade e eficiência para alcançar objetivos

definidos. O manejo florestal tem como princípio a produção contínua e sustentada

dos produtos madeireiros por meio do desenvolvimento cognitivo, dinâmico e

iterativo. 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 com o ambiente natural e

que precisam ser cuidadosamente considerados antes de qualquer intervenção

(Higuchi, 1994).

Segundo o Decreto n° 2.788/98, que disciplina a exploração das florestas

primitivas da bacia amazônica, "Entende-se por manejo florestal sustentável a

administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos e sociais,

respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo".

Higuchi (1994) afirma que Manejo Florestal sob Regime de Rendimento

Sustentado, é a condução de um povoamento florestal aproveitando apenas aquilo

que ele é capaz de produzir, num determinado período de tempo, sem

comprometer a sua estrutura natural e o seu capital inicial. Às vezes, chega a ser

confundido'^como Silvicultura Tropical, porque praticamente não há como manejar

de forma sustentada sem a aplicação dos clássicos sistemas silviculturais

adaptados aos países tropicais. Manejo florestal sustentado é visto também como

sinônimo de manejo da regeneração natural do povoamento remanescente da

exploração comercial.

Nos países tropicais, manejo florestal sustentável sempre esteve associado

ao conceito de silvicultura tropical, que nada mais é do que uma adaptação, nos

trópicos, da silvicultura desenvolvida na Europa Central. Os sistemas silviculturais

foram desenvolvidos tendo como pressuposto a produção sustentada de madeira

(Higuchi & Hummel, 1997).



Manej » Florestal em Regime de Rendimento Sustentado é, enfim, a aplicação

de sistemas silviculturais em florestas destinadas à produção madeireira e à

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 (Higuchi, 1994).

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

madeireiros, necessita de uma exploração de impacto reduzido, a aplicação de

tratamentos silviculturais e o monitoramento. De acordo com Hummel & Freitas

(1997), para sistemas de produção voltados prioritariamente para 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 necessidades 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: Compartimentação da floresta

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

baixo impacto sobre a flora, fauna, água e solo;

^ Monitorgnento da floresta: Implantação de sistema de monitoramento por

parcelas permanentes, para avaliação do desenvolvimento da floresta explorada

e constante 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.

O manejo florestal deve promover níveis de conservação ambiental

superiores a outros sistemas de produção rural, especialmente quanto a

conservação da biodiversidade, solos e recursos hídricos. Os sistemas de manejo

florestal devem manter processos ecológicos vitais para a manutenção dos

ecossistemas florestais em longo prazo. Deve ainda assegurar benefícios sociais



apropriados,s ncluindo condições adequadas de segurança no trabalho, alojamento,

alimentação e regularização trabalhista (MMA, 1997).

Os sistemas de manejo florestal que têm intenções de combinar produção

madeireira com conservação dos recursos genéticos requerem algum entendimento

da dinâmica da floresta e da estrutura genética de espécies e de populações.

Segundo Kemp & Paimberg-Lerche (1994), as informações sobre estrutura genética

são praticamente inexistentes em florestas tropicais. Segundo ainda estes autores, a

estrutura genética de uma espécie resulta de migração, mutação, seleção e fluxo de

genes entre populações separadas e é fortemente influenciada pelo sistema

genético (sistema de reprodução e mecanismos de dispersão de pòien ou semente).

A dinâmica de uma floresta produtiva, implica em pelo menos três variáveis:

o crescimento das árvores (produção volumétrica), a mortalidade e o ingresso de

novos indivíduos pela regeneração natural. Sem a intervenção (retirada das árvores

pela exploração), há um certo equilíbrio entre tais variáveis. Com as atividades de

exploração, este sistema se altera drasticamente pela mudança dos processos

naturais do ecossistema. A redução da densidade faz com que um intenso processo

sucessório se instale, comandando 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 retorno às condições existentes antes da exploração, é o que se chama de

ciclo de corte (Hummel & Freitas, 1997).

Esses autores ainda mencionam que a recuperação tem sido questionada por

vários segmentos da sociedade e as pesquisas disponíveis ainda não podem

comprovar o prazo utilizado no planejamento das empresas, que é entre 20 e 30

anos. Os questionamentos se referem à quantidade (retorno da biomassa retirada)

e, principalmente, á qualidade (composição da floresta no futuro) do ecossistema

remanescente.

Kageyama (s/d) afirma que o manejo da floresta tropical não pode ser feito

somente com dados numéricos de diâmetro de uma pequena parcela, deve-se levar

em consideração as informações reprodutivas, demográficas e genéticas das

espécies em exploração. Da mesma forma, ignorar os processos de sucessão

natural na floresta tropical ou a forma com que cada grupo de espécie se regenera,



após a ocorrência de clareiras de diferentes tamanhos, torna não predizível as

características das próximas gerações dessas espécies ou a sua sustentabilidade.

Hummel & Freitas (1997) afirmam que alguns cuidados ou princípios devem

ser observados para que o manejo das florestas tropicais garanta a diversidade de

espécies e qualidade da floresta remanescente, pela análise detalhada das espécies

e respectiva ocorrência nas classes diamétricas, de modo a garantir ao máximo a

manutenção da riqueza de espécies; a exploração de um volume máximo

permissível por hectare e o planejamento e minimização dos impactos da

exploração.

Higuchi (1999) define dois tipos de Manejo Florestal Sustentável: monocíclico

(uniforme) e policíclico (cortes sucessivos). O monocíclico é a colheita em um único

corte e o retorno após cumprido o período de rotação da floresta. O policíclico,

pressupõe cortes sucessivos com retorno de acordo com o ciclo de corte arbitrado.

Os principais sistemas silviculturais utilizados no manejo florestal em regime

de rendimento sustentado, de acordo com Higuchi (1999), foram: Malaio Uniforme

(original). Tropical Shelterwood (original). Seletivo (original), Malaio Uniforme

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

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

Malásia Penisular, Seletivo Modificado das Filipinas, Seletivo Modificado da

Indonésia, Diâmetro 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 SheltenA/ood de Trinidad, CELOS do

Suriname, Melhoramento da População Natural da Guiana Francesa e Faixas de

Colheita do Peru.

Leie et al. (1999) afirmam que pesquisas sobre manejo florestal sustentável,

concentram-se muito mais em questões técnicas não avaliando os prováveis

retornos financeiros e econômicos.

Segundo Lamprecht (1990), o botânico alemão Dietrich Brandis foi o autor do

primeiro plano de ordenamento da teca (Tectona grandis), em 1860, na índia, sendo

por esta razão, considerado como o criador do manejo em floresta tropical. Na África
e América Tropicais, as primeiras atividades de silvicultura tropical aconteceram no

início do século XX, e foram intensificadas após a segunda guerra mundial.
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Palmer (1989) cita que, pouca coisa evoluiu desde então, não havendo nada

novo na literatura relacionada com manejo florestal; a maioria das recentes

publicações relacionada a manejo florestal, é meras revisões. Os velhos manuais de

silvicultura e^ manejo, escritos no final dos anos 50 e início dos 70, na África e
Sudeste Asiático, continuam sendo as mais relevantes publicações para o setor

florestal. As experiências com aplicação de sistemas silviculturais em florestas

tropicais somam-se mais fracassos do que sucessos. Em geral, esses fatos podem

ser atribuídos á mudança de política do uso do solo, de floresta para agricultura. O

que pode implicar a correlacionar caso de insucesso de ordem política à questões

técnicas.

3.2. Sucessão Florestal

3.2.1. Dinâmica de clareiras

A base do desenvolvimento de uma economia florestal deve ser

fundamentada na produção contínua da floresta e essa produção só será alcançada

quando se conhecer profundamente a maneira como a floresta renova seus

recursos, o processo de regeneração natural, a estrutura dessa regeneração em

relação a sua composição florística e o seu potencial qualitativo e quantitativo

(Jardim & Hosokawa, 1986).

Uma população é uma entidade dinâmica. Portanto, mesmo quando a

comunidade parece não mudar, a densidade, a natalidade, a sobrevivência, a

estrutura, a taxa de crescimento e outros atributos componentes geralmente flutuam,

à medida que as espécies se ajustam constantemente às estações, às forças físicas

e umas às outras. Freqüentemente, interessa mais saber como e a que velocidade a

população está mudando do que seu tamanho e sua composição em dado momento

(Azevedo, 1993).

A floresta tropical, geralmente, apresenta composição florística diferenciada

entre a fração dossel e o sub-bosque (Uhl & Murphy, 1981; Jardim & Hosokawa,

1986). Isso se dà a dois fatores que se somam: primeiro, o componente herbàceo-

arbustivo, que, caracteristicamente, não atinge grande tamanho, no máximo

alcançando o estrato inferior; segundo, o grande número de espécies heliòfilas, com



pouca ou nenhuma regeneração, mas que são bem representadas na massa do

dossel (Jardim & Hosokawa, 1986; Silva, 1989 e Riera, 1990).

Pickett (1983) afirma que a grande diversidade de espécies e a alta

freqüência aparente de distúrbios naturais têm levado pesquisadores a

considerarem a dinâmica da vegetação como um processo de criação e fechamento

de clareiras Entretanto, Jardim (1988) estudando, por cinco anos, uma floresta

tropical nativa no município de Manaus, Estado do Amazonas, obteve resultados

que demonstram variação na sua composição florística, apesar do equilíbrio

dinâmico ter sido mantido em termos quantitativos.

Para clarificar melhor o processo dinâmico da sucessão natural nas

clareiras, é necessária uma definição dos elementos que caracterizam o processo.

Segundo Dajoz (1983), as sucessões podem ser primárias ou secundárias. A

sucessão primária é o estabelecimento dos seres vivos em um meio nunca povoado.

A secundária aparece em um meio que já foi povoado, mas do qual os seres vivos

foram, parcialmente ou totalmente eliminados.

Sucessão secundária, para Gomez-Pompa (1974) são as mudanças

verificadas nos ecossistemas, após 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 Richards (1952), esse

processo é representado pela progressiva mudança na composição florística da

floresta, desde as espécies pioneiras até as espécies clímax.

Segundo Whitmore (1978), uma floresta é um mosaico de manchas em

diferentes fases de maturidade, onde o ciclo de crescimento inicia-se com uma

clareira. Segundo o mesmo autor, para muitas espécies, um dos principais fatores

que regulam a estrutura da população é a chance de ocorrência de uma clareira

sobre as plântulas, a qual lhes permita crescer. Mesmo pequenas aberturas no

dossel, que permitam não mais que 40 minutos diários de insolação, podem

estimular o crescimento de plântulas no piso da floresta (Schulz, 1960). Em relação

à floresta tropical amazônica Uhl & Murphy (1981), mencionam a existência de um

banco de plântulas e mudas por longos períodos, à espera de um distúrbio que

favoreça seu crescimento. Sem isso, todas as plântulas morrerão, exceto aquelas
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espécies do sub-bosque, que gastam toda a sua vida em densa sombra (Whitmore,

1978).

Na 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 multiânea.

Geralmente, ppara que tais florestas existam, as espécies devem ser capazes de

sobreviver no estrato superior até que surja a oportunidade para o estabelecimento

do estrato inferior, O estágio em que existe permuta contínua entre superior e

inferior é raramente alcançado em muitas florestas por causa de distúrbios. O efeito

de distúrbios conduz o desenvolvimento do povoamento para estágios anteriores,

(Cunha, 1995).

Essa dinâmica de permuta em equilíbrio 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 (Cunha, 1995). O autor

supracitado afirma que o ingresso contínuo de indivíduos no estrato inferior limita o

espaço de crescimento das árvores novas com o aumento da densidade,

proporcionando a eliminação das árvores com menor capacidade de competição.

A dinâmica sucessional na floresta como um todo pode ser representada por

um processo contínuo de abertura-recobrimento-fechamento-abertura de clareiras.

Para efeito didático, entretanto, considera-se que esse processo se inicia com a

abertura de uma clareira, que é uma descontinuidade, de tamanhos variados, e que

projeta do dossel até o piso da floresta, provocado pela morte de árvores causada

por fatores, sem a ação antrópica, tais como: ataque de organismos vivos (fungos e

insetos), tempestades, idade avançada, entre outros. O tamanho da clareira varia

pelo tamanho e quantidade de galhos ou de árvores envolvidas (Jardim et a/, 1993).

O tamanho da clareira é de fundamental importância na sucessão florestal,

pois, se a clrreira apresenta um tamanho considerável, certamente será colonizada

primeiro por espécies pioneiras (espécies que demandam luz), enquanto que. ao se

formar uma clareira pequena, ocasionada, por exemplo, pela queda de um galho de

uma árvore, provavelmente ela será preenchida pelo crescimento de mudas de

espécies tolerantes (espécies que suportam sombra) já existentes no local (Jardim,

etal. 1993).
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o crescimento de árvores de espécies características do início da sucessão

nos trópicos pode ser extremamente rápido. Observou-se que crescimentos em

altura, de até 5m/ano, são comuns, sendo o crescimento diamétrico também elevado

(Ross, 1954; Jordan, 1971; Ewel, 1976). Entretanto, em comparação com as

espécies pioneiras, as árvores sucessionais tardias crescem mais lentamente. A

média da taxa de crescimento para espécies secundárias pode ser duas a três

vezes maior que para as espécies de dipterocarpáceas de florestas naturais (Bazzaz

& Pickett, 1980). Esse crescimento rápido está associado ao rápido acúmulo de

nutrientes.

O comportamento de espécies florestais tropicais, na dinâmica de sucessão,

possibilita classificá-las, de várias maneiras. Portanto, Whitmore (1984) reconhece

quatro grupos de espécies com relação à demanda por clareiras: i) espécies que se

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

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

se estabelecem sob dossel fechado, mas que requerem clareiras para amadurecer e

se reproduzir; e iv) espécies que se estabelecem, crescem e se reproduzem

somente em clareiras. Todavia, o citado autor reconhece que esses são apenas

pontos, no amplo gradiente de condições demandado pelas espécies e que cada

espécie pode ser única em suas exigências.

Turner (1990), estudando crescimento e sobrevivência de plântulas na

Malásia, afirma que seus resultados ratificam o conceito geral mantido acerca da

dicotomia pioneira/clímax, ou seja, as espécies pioneiras tenderam a ocorrer em

parcelas mais iluminadas na amostra e apresentaram mortalidade relativamente alta,

como se pode predizer da fecundidade, das sementes pequenas e da pouca

tolerância á sombra relativa a essas espécies. Sua raridade na população de

plântulas pode ser um reflexo do sombreamento das parcelas na amostra e da

ausência de distúrbio ao solo nas clareiras, fatores estes que ajudariam a

regeneração ,ie sementes nele enterradas.

Espécies não-pioneiras ou clímax geralmente é representado como se

estivessem ao longo de um eixo de tolerância à sombra, com as espécies mais

tolerantes requerendo menor grau de abertura do dossel para liberar as plântulas

para crescimento do estado suprimido. O estudo demonstrou que plântulas lenhosas
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crescem mais rápidas em clareiras. Embora na área estudada esse crescimento seja

lento, com altura máxima raramente excedendo 20 cm, em 16 meses, Turner (1990).

A composição florística em povoamentos manejados alterou-se de maneira

acentuada, guardando menor semelhança entre a floresta controle, apresentando

menor número de famílias, gêneros e espécies (Yared et a/., 1998).

Existem, no entanto, áreas nas quais distúrbios de maior impacto não são

freqüentes e as florestas desenvolvem-se até um ponto que pode ser considerado

clímax. Um caso típico é as florestas tropicais úmidas onde o fogo e outros distúrbios

maiores são raros. Em tais florestas, a fase clímax identifica a existência de um ciclo

contínuo de permuta dos estratos, sem mudanças diretas na composição das

espécies normalmente associadas com a sucessão (Jardim & Hosokawa, 1986).

A formação de clareiras permite o estabelecimento de árvores no estrato

inferior, o que contribui para a distribuição heterogênea de idades. A culminação

desse processo é uma comunidade onde o recrutamento, crescimento e mortalidade

constituem-se nos fatores básicos do desenvolvimento da estrutura diamétrica, os

quais dependem do meio ambiente, fatores bióticos, composição de espécies e

densidade. Deste modo, um povoamento pode ser hipotetizado como o resultado de

um processo limite, em que as taxas de ingresso, crescimento e mortalidade

alcançaram níveis de estabilidade dentro dos limites imposto pelo meio ambiente.

Um balanço entre ingresso e mortalidade determina se uma comunidade está

aumentando ou diminuindo com o tempo (Jardim, 1988).
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3.2.2. Projeção da Freqüência de Diâmetro e Mortalidade pela Cadeia de

Markov

A determinação precisa do crescimento florestal é de enorme importância

para o manejador florestal. Volume e área basal do povoamento podem ser

convenientemente calculado, a partir do número de árvores em cada classe

diamétrica. Ó crescimento destes parâmetros pode ser estimado pela mudança na

freqüência que resulta do movimento das árvores de uma classe de diâmetro para

outra e através da mortalidade. A precisão da prognose do crescimento dependerá,

acima de tudo, da precisão das mudanças nas classes de diâmetros estimados

(Bruner & Moser, 1973).

Vários estudos têm desenvolvido procedimentos para a caracterização da

distribuição diamétrica em povoamentos ineqüiâneos (Bliss & Reinker, 1964; Meyer,

1930; Nelson, 1964). Diferente destes estudos, Clutter & Bennett (1965) têm usado

as distribuições diamétricas como base para estimar o crescimento em povoamentos

ineqüiâneos, pelo uso da idade do povoamento, para computar a distribuição

diamétrica no tempo. A extensão desse procedimento tem também sido utilizada por

Lenhart (1968) e McGee & Della-bianca (1967). Essa aproximação nâo é factível

para condições ineqüiâneas, porque a idade, tem um nebuloso significado para o

povoamento que têm todas a idades.

Leak (1965) sugeriu a possibilidade de descrever a distribuição diamétrica

ineqüiânea como a distribuição de probabilidade exponencial negativa. Embora, a

freqüência das árvores amostradas sempre aproximarem da forma exponencial

negativa, desvios obviamente ocorre na maioria das florestas o que produziria

discrepância nos prognósticos futuros.

Outro método 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 et ai. 1972). Neste procedimento, as mudanças sâo o resultado do

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

A distribuição diamétrica pode ser projetada com o modelo de Markov no

qual a prognose da mortalidade está inerente e as projeções das classes de
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diâmetro são baseadas diretamente sobre a distribuição presente e sobre as

conhecidas mudanças partindo de um passado imediato (Bruner & Moser, 1973).

Os estudos de crescimento de povoamento florestal baseiam-se em modelos

clássicos de produção florestal, os quais foram desenvolvidos para florestas

temperadas„{Utilizando variáveis de difícil acesso em florestas tropicais, como a

idade das árvores e o índice de sítio, o que torna muito difícil aplicar esses modelos

na floresta amazônica, por causa da grande dificuldade em se obter essa idade.

Estudo baseado no mostram que a idade das árvores, com dap>50cm,

variam de 400 a 1400 anos (Chambers et ai, 1998).

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

floresta é através de parcelas permanentes. Novamente dificuldades são

encontradas pelo fato de que, na Amazônia, existe um número reduzido destas

parcelas e estas não são bem distribuídas. As parcelas permanentes mais antigas

encontram-se na Flona do Tapajós (PA) com 23 anos e no Inpa (AM) com 21 anos.

Informações sobre dinâmica de florestas são poucas e sabe-se que são

extremameníe necessárias. Por isso, deve-se desenvolver modelos para avaliar a

produção florestal.

Uma boa alternativa para esses fatos é utilizar modelo de produção a curto

prazo, que depende de uma situação imediatamente anterior com a atual para

projeção de uma situação imediatamente posterior. O uso da Cadeia de Markov para

estudos de crescimento em floresta tropical é a mais adequada à floresta

amazônica, pois se trata de um processo estocástico para predição diamétrica,

número de árvores sobreviventes, número de árvores mortas e números de árvores

colhidas.

Cadeia de Markov é um processo estocástico que consiste numa seqüência

de eventos cnm um número finito de possíveis resultados, isto é: a^, a2... aj. Assume-

se que a probabilidade de um resultado aj, j<r, de um dado evento, depende muito

do resultado do evento imediatamente precedente, aj - 1. Dados os números py. os

quais representam a probalidade de resultado aj de um dado evento, dado que o

resultado a\ ocorreu no evento anterior. Os resultados ai, a2... a\ são chamados

estados, e os números py são chamados de probabilidades de transição, isto é, py

representa a probabilidade condicional de ir do estado i para o estado j após um
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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 estados, isto determina uma cadeia de Markov (Bruner &

Moser, 1973).

A matriz de transição probabilística de uma cadeia de Markov para um

processo n estados pode ser montada da seguinte forma:

P=(Pij) =

i=1

i=2

i=3

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

P11 P12 P13 ...

P21 P22 P23 .... P2m

P31 P32 P33 p3m

Pm1 Pm2 Pm3 Pmmi=m

Sendo que as probabilidades py são positivas e a soma de pii+ pi2 +...+Pim

deve ser igual a 1.

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

Pi/"\ onde n indica o número de tentativas, ou seja, a probabilidade que a

população vai de um estado / de uma tentativa para o estado7, n tentativas depois.

A Cadeia de Markov faz projeções da estrutura de população florestal com

base na probabilidade de ocorrência de eventos como mortalidade, recrutamento,

incremento de volume e de biomassa. Dessa forma, é um modelo que pode ser

muito útil a fim de obter demonstrações e projeções para execução de manejo

florestal, planejamento de ciclos de corte com modelo de produção adequada à

floresta ama<.,ônica.

Esse modelo estocástico pode estimar o que acontece numa população

natural colocando-se muito próximo do valor, porque em algumas categorias

diamétricas (maiores) é bastante eficiente e outras não tanto assim, por causa das

categorias inferiores apresentarem alta freqüência de mortalidade e recrutamento,

onde nessa categoria a floresta é mais dinâmica.
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A definição de estado e a determinação das probabilidades de transição,

entre estados, são os itens necessários para o desenvolvimento do modelo de

Markov. Uma árvore em algum estado representado por uma classe diamétrica pode

permanecer naquela classe, mover-se para uma classe superior, morrer ou ser

desbastada. Os estados de mortalidade e de colheita são considerados como estado

de absorção, uma vez que uma árvore entrando nesse estado não sai (Bruner &

Moser, 1973).

Alder (1980) também descreve a matriz de transição como uma possível

ferramenta para análise de dados de crescimento e incremento de povoamentos

multianos de florestas tropicais mistas.

3.3. Crescimento da Floresta Tropical

Lambers et ai (1998) citam que o crescimento das plantas é uma

conseqüência da interação de muitos processos como a fotossíntese, transporte a

longa distância de água, fluixo de massa, carboidratos e outros solutos, respiração,

relações de água e nutrição mineral.

Esses processos fisiológicos podem ser controlados por si mesmo pelas

taxas de crescimento das plantas. Crescimento é incremento em massa seca,

volume, comprimento ou área, e envolve muito a divisão, expansão, e diferenciação

celular. Incremento em massa seca, porém, pode não ocorrer ao mesmo tempo

como incremento em um desses parâmetros. Por exemplo, folhas freqüentemente

expandem e raízes alongam à noite, quando a planta inteira está decrescendo em

massa seca por causa do carbono usado na respiração. A taxa de crescimento da

planta é o resultado de sua formação genética bem como do ambiente em que elas

crescem (Lambers etal. 1998).

A qfjantidade de crescimento, determinada por duas medições, uma no

início de um período e a outra ao final desse período, se denomina 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 do rendimento (Alder & Synnott, 1992).
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Ao nWel do ecossistema inteiro se determina a produtividade primária líquida

(incremento de biomassa). Também se aplica o enfoque ecofisiológico para

determinar as taxas dos processos fisiológicos individuais que, integrados

determinam o crescimento e rendimento, assim como os efeitos da variação do meio

ambiente sobre ditas taxas e, portanto, sobre o crescimento e rendimento (Finegan

s/d).

3.4. Recrutamento e Mortalidade em Floresta Tropical

Qualquer população ou comunidade é composta de organismos que algum

dia morrerão; por isso, a permanência de um povoamento em seu habitat depende

dos descendentes que esses organismos conseguem criar. O balanço desses

processos constantes de mortalidade e recrutamento, determina o número de
organismos presentes na comunidade ou população. O estudo do processo de
mortalidade e recrutamento em sistemas dinâmicos — como nas florestas tropicais

úmidas - é imprescindível para explicar sua composição, estrutura e dinâmica

(Finegan s/d).

A mortalidade em uma comunidade vegetal é um processo importante em

todos os níveis, a qual afeta a composição florística da comunidade, tem um papel
determinante na evolução e, a nível prático, determina numa floresta quantas

árvores comercialmente imaturas alcançaram um tamanho ideal para o corte

(Finegan s/d),

A causa mais comum da morte de árvores em florestas tropicais não

perturbadas é o vento, entretanto, freqüentemente as árvores morrem em pé, como
resultado de várias possíveis causas, como: fungos patogênicos, herbívoros,

senescência, déficit hídrico ou supressão, ou a combinação destes fatores

(Lieberman & Lieberman, 1987).

Ferreira & Laurance (1997) observaram que há duas causas que explica os

danos e a mortalidade elevada de árvores próxima às margens de fragmentos. A

primeira se dá por mudanças microclimáticas e a segunda pela turbulência dos
ventos.
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o aumento de área basal durante um período de observação consiste em 3

componentes: contribuição positiva através do incremento de árvores que foram

medidas no início e final do período; contribuição positiva pelo recrutamento e

contribuição negativa por mortalidade (Poels et a/., 1998).

Florestas primárias não perturbadas mostram-se mais estáveis com relação

a mortalidade e ingresso de novos indivíduos.

Higuchi et al. (1997) obtiveram taxas anuais de mortalidade de 1,03% ±

0,38%, para florestas tropicais úmidas de terra firme na Amazônia brasileira. Peralta

et al. (1987), estimaram taxas anuais de mortalidade entre 1,8% e 2,25% para La

Selva, Cor.ta Rica. Carey et al. (1994), encontraram taxas anuais variando entre 0,5

e 3,3% em florestas tropicais da Venezuela. Lieberman & Lieberman (1987),

estimaram taxas anuais de 1,9%, para Costa Rica. Manokaran & Kochummen

(1987) em florestas da Malásia observaram uma mortalidade anual de 2,0%. Swaine

et ai (1987a) em florestas tropicais de Ghana, observaram uma taxa de mortalidade

de 1,32% para árvores com DAP> lOcm. Swaine et ai (1987b), observaram que a

mortalidade em florestas tropicais semidecíduas em Ghana foi significativamente

maior em árvores sem incremento em diâmetro: duas e quatro vezes maior que a

média para árvores com incrementos diamétricos de 1 e 2 mm/ano.

Vidal et ai (1998), avaliando os efeitos da exploração predatória e planejada

sobre a diversidade de espécies na Amazônia Oriental, concluiu que a remoção de

um grande número de árvores produz um impacto negativo sobre a estrutura e

diversidade de espécies.
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4. MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Área de estudo

4.1.1. Localização

u

A área de estudo localiza-se na Estação Experimental de Silvicultura

Tropical, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (EEST/INPA), distante

aproximadamente 70 km de Manaus- AM e está localizada entre os km-28 e km-31,

à margem esquerda da estrada vicinal ZF-2, com área limite ao norte, com as terras

da CEPLAC e a estrada ZF-2; ao sul, com as terras do Instituto Brasileiro de

Recursos Naturais Renováveis e Meio Ambiente (IBAMA) e da Universidade do

Amazonas; a oeste, com Rio Cuieiras; e a leste, com a rodovia BR - 174, Manaus-

Boa Vista.

As coordenadas geográficas da área são, aproximadamente: 02° 37' a 02°

38' de latitude sul e 60° 09'a 60° ITde longitude oeste (Radam-Brasil, 1978, folha

AS-20 - ZB)

4.1.2. Clima

Segundo a classificação de Kõppen, o clima é do tipo "Amw". Essa

classificação é caracterizada como clima tropical chuvoso, apresentando

temperatura elevada, com variação térmica diurna maior do que a variação térmica

anual, com precipitação elevada e predominantemente forte. A temperatura média

anual é de 26,7 °C, apresentando valores médios para as máximas e mínimas de

31,2 °C e 23,5 °C, respectivamente. As chuvas apresentam um total anual da ordem

de 2.101 mm, distribuídos em duas épocas distintas durante o ano, uma chuvosa

que ocorre entre novembro e maio, sendo o mês de março o que apresenta o maior
índice pluviométrico e a outra, que se estende até outubro, sendo durante os meses

de julho a setembro, que ocorre a menor precipitação. A umidade relativa apresenta

uma média anual de 84%, variando de 77% a 88% (Falesi, 1971).

A pequena amplitude entre as temperaturas nos dias de verão e de inverno

e a temperatura média anual caracteriza o regime de temperatura isohipertérmico. O

mês mais frio apresenta temperatura média sempre acima de 18°C e umidade
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suficiente para sustentar a floresta tropical, embora com uma estação seca de

pequena duração, de julho a setembro (Ranzani, 1980).

4.1.3. Geologia e Relevo

Geol^gicamente, predominam os arenitos caulínicos, os argílicos, as
grauvacas e as brechas intraformacionais da formação Alter do Chão. Pouco se

sabe sobre a idade cenozóica. Trabalhos recentes já aceitam como limite inferior o

Albiano médio e como limite superior, o Cenomaniano inferior (Radam-Brasil, 1978).

Quando da instaiação dos blocos experimentais do "Projeto Manejo

Ecológico e Exploração de Floresta Tropical Úmida — PMEEFTU", constatou-se que

o relevo é levemente ondulado e a maioria das ondulações é formada por pequenos

platôs, que variam de 500 a 1000 m de diâmetro. A diferença de nível entre as

calhas dos igarapés e a superfície dos platôs varia de 70 a 80 m (Santos, 1996).

4.1.4. Solos

O selo do tipo Latossolo Amarelo Distrófico de textura argilosa, predomina

na maior parte de área (Ranzani, 1980).

A área compreendida na folha SA-20—ZB, próxima à área de estudo,

caracteriza o solo como Latossolo Amarelo Álico A, moderado, de textura argilosa

(Radam-Brasil, 1978).

Chauvel (1982) citou que o solo mais bem representado nas bacias

hidrográficas da ZF-2 é o Latossolo Amarelo Álico, argiloso, que ocupa a superfície

dos platôs, cuja fase de referência sob floresta é caracterizado pela presença de um

horizonte médio, poroso, situado entre dois horizontes pouco porosos, e que este

solo é composto pelos sedimentos terciários do Grupo Barreiras, que são

constituídos de minerais resistentes à alteração, tais como a caolinita, o quartzo, os

óxidos e hidróxidos de ferro e o alumínio.

Ferraz et ai (1998) observaram que as topografias dos transectos têm

seqüências de platôs, encostas e baixios. Os solos dos platôs apresentaram textura

argilosa; nas encostas, variaram de argilo-arenosos próximo aos platôs a areno-

argilosos próximo aos baixios e, os solos nas áreas de baixio, apresentaram textura

arenosa.
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Os solos nas áreas dos transectos podem ser classificados em três tipos :

■  Latossolo amarelo nos platôs;

"  Podzóiicos Vermelho-Amarelo nas encostas e

■  Arenossolos hidromórficos nos baixios.

O transecto L-0 (leste-oeste) apresentou uma segunda área de baixio, onde

foi observado um podzol. Ao longo das duas toposseqüências os solos são muito

ácidos e, nas. depressões, apresentam maiores concentrações de cargas negativas.

As menores classes texturais, especialmente a argila, dominam claramente

nas partes altas dos transectos, estando associadas à presença dos latossolos. Já

as areias dominam nos baixios, estando associadas aos solos arenosos

hidromórficos. Todos os solos são muito ácidos, com os maiores valores de cargas

negativas nas áreas mais baixas dos transectos, onde há nítida hidromorfia devido

a presença das calhas de drenagem e da elevação do lençol freático até a superfície
do solo. A atividade biológica também é mais baixa nessas áreas, devido as

condições ambientais redutoras típicas das áreas hidromórficas.

O padrão da distribuição vertical dos teores dos nutrientes trocáveis K, Ca e

Mg indicam que é na camada mais próxima à cobertura vegetal onde se processa

com maior intensidade a ciclagem de nutrientes. A conservação da matéria orgânica

nesses solos é fator importante para a manutenção da fertilidade dos solos. A

disponibilidade de nutrientes para as plantas é baixa, e os solos podem ser

classificados como distróficos. As maiores concentrações dos micronutrientes Fe,

Mn e Ou estão nos solos dos platôs, o que pode ser associados à textura argilosa

desses solos. A oferta de Fe e Zn para as plantas nos solos arenosos é

provavelmente reduzida, devido aos maiores teores desses nutrientes estarem

abaixo da zona principal de enraizamento das plantas (Ferraz ef a/., 1998).

4.1.5. Vegetação

A vegetação da área é uma amostra representativa de uma floresta tropical
f

úmida densa de terra-firme amazônica.

Radam-Brasil (1978) denominou a área de sub-região dos baixos platôs da

Amazônia e, com base na geomorfologia, em levantamentos florísticos e em

inventários florestais, sub-classificou a mesma em macro-ambiente de relevo tabular.
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no qual a cobertura florestal densa, raramente com estrato superior uniforme, é

freqüentemente alterada por manchas de floresta aberta, onde os estratos arbustivo

e herbáceo são compostos por regeneração natural das espécies arbóreas,

palmeiras e plantas não-vasculares.

Higuchi etal. (1985 a, b), em 96 ha (que compõem os blocos experimentais

do PMEEFTU), encontraram 14.992 indivíduos com DAP > 25cm, 19,3 m^/ha de
área basal e 190,5 m%a de volume de madeira em pé com casca, 59 famílias

botânicas, crm 409 espécies, para 206 gêneros.

Jardim & Hosokawa (1986), em uma análise estrutural de uma amostra de 8

ha dessa mesma floresta, a qual abordava todos os indivíduos com altura total >10

cm, encontraram 324 espécies, distribuídas em 57 famílias botânicas, para 173

gêneros. Encontraram 72885 indivíduos/ha com DAP<20 cm.

Segundo Jardim & Hosokawa (1986), a família Sapotaceae é a mais rica

em número de espécies, no povoamento adulto (DAP > 20 cm), enquanto na

regeneração natural (DAP < 20 cm), a família mais rica em número de espécies é a

Caesalpiniaceae. Porém, as famílias botânicas com maiores densidades são

Lecythidaceae (povoamento adulto) com 53,3 indivíduos/ha e Burseraceae

(regeneração natural) com 6.618,3 indivíduos/ha. Os gêneros mais bem

representados são Swartzia, do povoamento adulto, e Ocotea, na regeneração

natural.

4.2. Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada em duas toposseqüências (transectos) no

sentido Norte-Sul (Figura 1) e Leste- Oeste (Figura 2) do "Projeto Jacaranda",

desenvolvido pela CPST-INPA. Cada transecto tem 5 hectares (20 x 2500m),

perfazendo um total de 10 ha que serão amostrados.

Este estudo consistiu-se em duas abordagens: a primeira foi realizada em

1996, onde coletou-se dados referentes a nome vulgar e DAP > 10 cm, para cada

indivíduo, nai dois transectos; a segunda abordagem consistiu em medir o DAP de

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

indivíduos que entraram para a primeira classe medida (recrutamento), no período
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1996 - 2000, além de identificar e registrar árvores que morreram ao longo do

período observado (mortalidade).
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o crescimento foi calculado através dos valores da área basal em 1996 e

2000, para cada transecto. Para obter a área basal, soma-se a secção transversal

individual por área amostrada.

A taxa de mortalidade foi obtida dividindo-se o número de indivíduos mortos,

no período, pela abundância referente ao ano 1996 de cada transecto.

Os dados foram utilizados para o desenvolvimento de modelos estatísticos

que descrevem a produção de rendimento da floresta de terra-firme. Esses modelos

servirão de calibragem para as projeções feitas através do 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 de 1996 (t) e

2000 (t+1) a fim de obter uma projeção para 2004 (t+2) da distribuição da freqüência

dos estados determinados.

4.3. Delineamento Estatístico:

4.3.1. Teste de Hipóteses

Teste 1

A floresta tropical úmida não perturbada, na região de Manaus, com base na

biomassa aérea, tem funcionado como sumidouro de carbono.

Aplicando teste z, nesta situação, serão testadas as seguintes hipóteses:

Ho : pi 1 = P 2 , isto é, a hipótese de nulidade admite que, em relação à biomassa

aérea, a floresta está em equilíbrio, há um balanço, consome o que

produz.

Hi: ji 1 P 2 , a hipótese alternativa admite que a floresta funciona como sumidouro

ou como fonte de CO2.

Para calcular a biomassa fresca acima do solo foram aplicados modelos

desenvolvidos por Higuchi et ai (1998),

In p = -1,754 + 2, 665 In D, para 5 < DAR < 20cm

In p = -0,151 + 2,17 In D, para DAP > 20cm

onde,

In = logarítmo natural

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

P = peso fresco acima do nível do solo, em Kg.
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Para verificar o crescimento em biomassa foi empregado o teste z, que

consiste em comparar o estoque em biomassa medido em duas ocasiões, 1996 e

2000. O teste z será aplicado porque são duas amostras independentes e, com ni e

n2 maiores que 30.

[^2 -^l]

z =

V [Si"/ni] + [S2^n2]

Xi = média amostrai de 1996

X2 = média amostrai de 2000

si^= variância estimada de 1996

S2^ = variância estimada de 2000

n = número de amostras

Teste 2

A fim de comparar as variações entre as 3 categorias topográficas (piatô,

encosta e baixio) foi utilizada análise de variância - ANOVA para blocos

casualizados, sendo blocos os transectos e tratamentos os estratos. Foi tomado

aleatoriamente 180 unidades amostrais, parcelas de 20x20m, de cada transecto

estratificadas em: 30 unidades de platô, 30 de encosta e 30 de baixio. Para isso,

utilizou-se a variável biomassa para aplicação do teste F, objetivando comparar as

médias entre os 3 estratos.

Aplicando o teste F, nessa situação, foram testadas as seguintes hipóteses:

Ho: = (j^ 2 = p 3, isto é, a hipótese de nulidade admite que nâo há diferenças

entre estoques no platô, encosta e baixio.

Hi : pi P 2 P 3. isto é, a hipótese alternativa admite que há, pelo menos,

uma média diferente entre estoque no platô, encosta e

baixio.
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ANOVA

FONTE DE VARIAÇAO GL SQ QM

Transecto 1

Classe Topográfica 2

Interação 2

Resíduo 174

G.L. = Grau de liberdade

SQ = Soma dos quadrados

QM = Quadrado médio

Teste F = QMe/QMd

Ftab > F caic=>aceita-se Ho

Essas hipóteses foram testadas considerando duas repetições:

toposseqüências (transectos) em sentido Norte-Sul e Leste-Oeste, sob três

condições topográficas (platô, encosta e baixio).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Caracterização dos dados analisados

Os dados usados neste estudo foram coletados em dois transectos,

orientados nos sentidos leste-oeste (L-0) e norte-sul (N-S), do projeto Jacaranda,

cada um medindo 20 x 2500 m (5 ha), totalizando 10 hectares, subdivididos em 250

unidades amostrais (ua) de 20 x 20 m cada. Com o intuito de avaliar os estoques

(em área basal, volume de madeira e biomassa vegetal fresca acima do nível do

solo) das toposseqüências e as possíveis diferenças de estoque das duas ocasiões

(1996 e 2000), entre as diferentes classes topográficas (CT), os transectos também

foram subdivididos nas classes platô, encosta e baixio. Na área estudada, as

classes topográficas estão distribuídas, ao longo dos transectos, obedecendo

proporções relativamente iguais, ou seja, 1/3 de platõs, 1/3 de encostas e 1/3 de

baixios.

Para executar os testes estatísticos planejados usando o mesmo número de

amostras, foram tomadas, aleatoriamente, 30 unidades amostrais de cada classe

topográfica, de cada transecto. Dessa maneira, a área experimental para a maioria

dos testes estatísticos aplicados neste estudo foi composta de 180 unidades

amostrais quadráticas de 20 x 20m cada, totalizando uma área de 7,2 hectares,

sendo distribuídas da seguinte maneira; 60 unidades tiradas dos platõs, 60 das

encostas e 60 dos baixios, sendo 30 unidades de cada transecto.

5.2. Comparação de estoques em área basal, volume e biomassa vegetal

fresca acima do nível do solo entre e dentro dos transectos.

Para verificar se existe diferença significativa entre os transectos N-S e L-0,

bem como diferença entre as classes topográficas (platô, encosta e baixio) e a

interação transectos e CT, procedeu-se a análise de variância em relação às

variáveis área basal, volume e biomassa vegetal fresca acima do solo. A tabela 1

apresenta, separadamente, o quadro auxiliar de análise de variância para (A) área

basal, (B) volume e (0) biomassa vegetal fresca acima do nível do solo. O teste F foi
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aplicado para ser usado como comparador na tomada de decisões quanto à

significância das diferentes fontes de variação.

Os resultados da tabela 1 indicam que as evidências são fracas (a =

0,661, a = 0,667 e a = 0,650), respectivamente para as variáveis área basal, volume

e biomassa) para afirmar que há diferenças entre os transectos, portanto, os

estoques podem ser considerados iguais nos dois transectos analisados. A

expectativa era obter algum sinal das diferenças entre as orientações latitudinal

(leste-oeste) e longitudinal (norte-sul), mas que, nesta escala, como foi demonstrado

pela análise de variância, a diferença é imperceptível.

Dentro dos transectos, comparando as três classes topográficas (platô, encosta

e baixio), há sinais levemente definidos ( a = 0,094, a = 0,089 e a = 0,107,

respectivamente para as variáveis área basal, volume e biomassa) indicando que,

pelo menos uma classe topográfica, é estatisticamente diferente a nível crítico

aproximado de 10%. Se fossem utilizados os níveis críticos tradicionais (a = 0,01 e a

= 0,05), a conclusão seria que não há diferenças estatísticas dentro dos transectos,

ou seja, as classes topográficas têm os mesmos estoques.

Mais fortes são os sinais (a = 0,032, a = 0,030 e a = 0,039, respectivamente

para as variáveis área basal, volume e biomassa) da interação transectos e classes

topográficas e, usando o nível tradicional (a = 0,05) pode-se afirmar que esta

interação é significativa ao nível de 5%, mas não a 1%. Este resultado é um estímulo

para buscar a identificação da classe topográfica que pode apresentar diferentes

estoques.
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TABELA 1: Quadro auxiliar de análise de variância para área basal, volume e

biomassa vegetal fresca acima do nível do solo.

(A) Área basal

FV G.L. S.Q. Q.M F P

Transecto (T) 1 0,00004 0.00004 0,19 0,661

Classe topográfica (01) 2 0,00102 0,00051 2,39 0,094

TxCT 2 0,00149 0,00075 3,50 0.032

Resíduo 174 0,03714 0,00021

(B) Volume

FV G.L. S.Q. Q.M F P

Transecto (T) 1 0,00824 0,00824 0,18 0,667

Classe topográfica (CT) 2 0,21826 0,10913 2,45 0,089

TxCT 2 0,31812 0,15906 3,57 0,030

Resíduo 174 7,74060 0,04449

(0) Biomassa

FV G.L. S.Q. Q.M F P

Transecto (T) 1 23163,0707 23163,0707 0,21 0,650

Classe topográfica (CT) 2 00005,0786 00002,5393 2,26 0,107

TxCT 2 00007.3923 00003,6961 3,29 0,039

Resíduo 174 0000001.95 00001,12

Depois disso, foi levado a cabo a comparação entre médias, feita com base

no teste Tukey, utilizando oc=0,05. Os resultados são apresentados na tabela 2. De

acordo com esses resultados, utilizando apenas o nível crítico (a) igual a 0,05, os
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estoques médios são estatisticamente iguais para as três variáveis analisadas (área

basal, volume e biomassa), em todas as situações (platò, encosta e baixio) e nas

duas ocasiões observadas (anos 1996 e 2000), não confirmando, portanto, as

indicações dadas pela interação transectos e classes topográficas, da análise de
variância.

TABELA 2 - Comparação entre as médias das classes topográficas

Observações Classe

Topográfica

*Área Basal

(m^)

*Volume

(m')

*Biomassa

(kg)

1996 Platô 0,0 478 a 0,721 a 914, 37 a

Encosta 0,0464 a 0,701 a 881,53 a

Baixio 0,0514 a 0,773 a 994,23 a

2000 Platô 0,0478 a 0,722 a 915,46 a

Encosta 0,0462 a 0,698 a 877.70 a

Baixio 0,0518 a

1  ̂ J.* rt í-k Af

0,781 a 1004,41 a

Resultados de estudos de composição florística e índices que descrevem a

estrutura da vegetação deste mesmo sítio de pesquisa, apresentados por Higuchi et

ai (1998), sob o ponto de vista quantitativo, indicaram também que não há
diferenças entre os transectos N-S e L-0. Nesse estudo, a fonte de variação dentro

dos transectos foi significativa (a = 0,05) e, quando aplicado o teste de Tukey, ficou
constatado que a área basal do platô é estatisticamente igual a da encosta, porém,

as duas diferem do estoque do baixio.

Segundo Ferraz et a/.(1998), as classes topográficas dos dois transectos têm

as seguintes texturas: os solos dos baixios são de textura arenosa; os platôs têm
textura argilosa; as encostas próximas aos baixios são areno-argililosos e as

encostas próximas aos platôs são argilo-arenosos. Mesmo tendo texturas diferentes,

e provavelmente com diferentes concentrações e estoques de nutrientes, as classes
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topográficas não conseguem discriminar claramente os estoques em área basal,
volume e biomassa.

Embora não significantes os estoques (biomassa, por exemplo), tanto em

1996 como em 2000, estão distribuídos na seguinte ordem crescente das médias:
encosta, platô e baixio, ou seja, a maior média é a do baixio e a menor é a da
encosta. Uma provável explicação para isso é o fato que o crescimento no baixio
pode ser mais constante em função da disponibilidade de água e nutrientes que são
deslocados do platô e da encosta pela ação das chuvas, enquanto que o platô e
especialmente a encosta são mais afetados, quanto à disponibilidade de água e
nutrientes, nos períodos de estiagem.

Para o manejo florestal é muito importante que se conheça os estoques nas
diferentes classes topográficas porque o planejamento das atividades é feito em
função dos estoques existentes e da facilidade de acesso ao local. Com base nos
resultados apresentados na tabela 2, observa-se que as três classes topográficas
apresentam estoques em área basal, volume de madeira e biomassa,
estatisticamente iguais e analisando apenas os valores médios absolutos desses
estoques, o baixio tem os maiores estoques. Entretanto, executar o manejo florestal
sustentável significa considerar ainda as seguintes características do sítio, a
qualidade do estoque, capacidade do sítio em absorver os impactos resultantes da
exploração de madeira, a capacidade de regenerar-se em direção ao retorno do
estoque original e as condições do terreno.

5.3. Crescimento e mudanças de estoques

Um dos objetivos deste estudo foi o de analisar se a floresta tropical úmida
não perturbada, na região de Manaus, tem funcionado como sumidouro ou fonte de
carbono, a partir dos dados de biomassa, que foram posteriormente transformados
em carbono equivalente. A tabela 3 apresenta os estoques e diferenças de estoques
(1996 e 2000) em biomassa vegetal fresca acima do nível do solo. As estimativas de
cada classe topográfica são os totais de 60 amostras de 400 m^ cada, que
corresponde a 2,4 ha.
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Considerando os dois transectos juntos, as estimativas dos totais de

biomassa vegetal fresca acima do nível do solo para os anos 1996 e 2000 são
respectivamente 3865,91 e 3898,291, com um saldo positivo, ou seja, acumulação
de biomassa no período estudado, de 32,381 (para 7,2 ha). Isso significa que houve
um acúmulo equivalente a 1,12 t/ha/ano na área de estudo. Entretanto, ao desdobrar
os totais, verifica-se que o platô apresentou um comportamento bem diferente das
outras duas classes topográficas (encosta e baixio), tendo um saldo negativo entre
os dois anos observados, perdendo o equivalente a 0,49 t/ha/ano.

Segundo Silva (2001), o padrão de crescimento individual das árvores que
ocorrem na área de estudo não é influenciado pelas classes topográficas. Sendo
assim, não se pode afirmar que nos piatôs as árvores crescem menos do que nas
outras duas classes ou que os baixios apresentam crescimento individual maior do
que as outras classes. Como será visto adiante, a explicação mais piausivei é o
desequilíbrio das taxas de recrutamento e mortalidade, especialmente nos piatôs.
Nos piatôs, a taxa de mortalidade é superior à do recrutamento; enquanto que para
a encosta e para o baixio, as taxas de mortalidade são inferiores às de
recrutamento.

Os resultados apresentados na Tabela 3 indicam que a floresta não está
funcionando como fonte dos gases efeito estufa, ao contrário, a floresta estudada,
em condições naturais, retirou carbono da atmosfera e fixou nas árvores. Com a
diferença de estoque em biomassa positivo 1,124 t/ha/ano para a floresta como um
todo, observa-se um acúmulo de biomassa neste período. Para clarificar melhor,
pesquisas realizadas por Higuchi et a/., (1998) mostram que 50% da massa seca é
carbono e que. esta massa corresponde a 60% da biomassa vegetal fresca. Logo,
entre os anos de 1996 e 2000 a floresta estudada seqüestrou o equivalente a 0,337
t/ha/ano de carbono.

Afim de verificar se esta diferença dé estoque em biomassa é significativa
estatisticamente e poder afirmar se a floresta está funcionando como sumidouro de
carbono foi aplicado o teste z, que consiste em comparar o estoque em biomassa
medido nas duas ocasiões, 1996 e 2000. O resultado encontrado (oc = 0,53) admite
que não há diferença entre os estoques nesse período de 4 anos, ou seja, neste
espaço de tempo, a floresta permaneceu em equilíbrio.
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TABELA 3 — Estoques de biomassa fresca acima do nível do solo e diferenças de
estoques (1996 e 2000), em toneladas métricas.

Classes Topográficas Período observado Crescimento em biomassa

1996 2000 Diferença total t/ha/ano

Platô 1378,36 1364,27 -14,09 -0,489

Encosta 1288,32 1300,43 12,11 0,420

Baixic 1199,23 1233,59 34,36 1,193

TOTAL 3865,91 3898,29 32,38 1,124

5.4. Taxas de mortalidade e de recrutamento.

As causas mais comuns da morte de árvores em florestas tropicais nâo
perturbadas são: Idade, estado fitossanitário e, principalmente, estresse hídnco e
vento. Em geral, as árvores que ocorrem na Amazônia Central sâo multo sensíveis
ao estresse hídrico. Em períodos de estiagens prolongadas, em anos de El NIflo, a
mortalidade aumenta, mas a maioria das árvores permanecem em pé e váo se
decompor gradualmente com o passar do tempo. Em períodos de fortes chuvas, em
anos de La Nlfia, árvores mais frágeis sâo derrubadas pela ação do vento e, em
geral, outras árvores, mesmo saudáveis, são derrubadas pelo efeito dominó da
queda de uma grande árvore. Entre os dois anos observados, 1996 e 2000,
ocorreram os dois fenômenos climáticos (El Nino e La Nlfia), o primeiro em 1998/99
e o segundo em 1999/00.

Na Tabela 4 são apresentadas as taxas de mortalidade e de recrutamento
para as três classes topográficas, para o período 1996-2000. Considerando os dois
transectos, a taxa de mortalidade foi de 0,86%, sendo Inferior à taxa obtida por
HIguchI etal. (1997) que foi de 1,03%, na mesma estação experimental, assim cpmo
em relação às taxas obtidas em outros sítios, como da Costa Rica, 1,8 a 2,25%
(Peralta et ai, 1987), da Venezuela, 0,5 a 3,3% (Carey et ai, 1994), outro sítio da
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Costa Rica, 1,9% (Lieberman & Lleberman, 1987), da Malásia, 2% (Manokaran &
Kochummen, 1987) e na FLONA Tapajós, 1,3% (Carvalho, 1992). Ao desdobrar a
taxa de mortalidade nas classes topográficas, verifica-se que os platôs apresentam a
maior taxa, comparada com às das encostas e baixios; enquanto que a taxa de
recrutamento é a menor. Este é o principal argumento para explicar a perda de
estoque em biomassa dos platôs, apresentada na Tabela 3.

TABELA 4. Taxas de mortalidade e recrutamento (%), por classe topográfica.

Platô Encosta Saixio Total

Mortalidade 1,03 0,99 0,55 0,86

Recrutamento 0,72 1,14 0,85 0,90

O recrutamento é de grande importância para o manejo florestai, pois, para
que a produção da floresta seja sustentável, é necessário que um considerável
número de indivíduos comerciais passem a fazer parte da floresta até atingir
tamanho de abate a cada ciclo de corte.

A taxa de recrutamento para o período (1996-2000) foi de 0,90%, que é
inferior às taxas obtidas por Higuchi ef a/. (1997) que foi de 1,1%, na mesma estação
experimental, assim como em relação às taxas obtidas em outros sítios, como da
Costa Rica, 1,8% (Lieberman & Lieberman, 1987), da Malásia, 1,4% (Manokaran &
Kochummen, 1987) e na FLONA Tapajós, 1,4% (Carvalho, 1992). Neste caso, a

menor taxa estimada é a dos platôs, igual a 0,72%, que é menor do que as taxas
das encostas e dos baixios.

A Tabela 5 mostra a porcentagem das principais espécies que morreram e

que foram recrutadas durante o período 1996-2000. Das 58 espécies (ou morfo-
espécies) que morreram durante o período observado, apenas 11 espécies
contribuem com 51% da mortalidade total. Essas mesmas espécies contribuem com
51 2% do total de 62 espécies que foram recrutadas. Das 11 principais espécies, 8
apresentam percentual de recrutamento igual ou superior ao da mortalidade;
somente Tachigalia cf. myrmercophila Ducke (tachi preto), Licania sp (macucu) e
Sacoglotts guianensis Ducke (uxirana) tiveram índices maiores de mortalidade. Das
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principais espécies da tabeia 5, cinco sâo consideradas como listadas para o grupo
de manejo florestal do INPA, que são: Protium sp. (breu). Tachigalia cf.
mymercophila Ducke (tachi preto), Eschwellera bracteossa (Poepp.& EndI.) Miers
(matamatá amarelo). Ocotea cinerea van der Werff (louro) e Virola sp (ucuúba). O
DAP médio correspondente às árvores mortas foi de 23.0 cm. enquanto que para o
recrutamento o DAP médio foi de 11,0 cm.

TABELA 5 - Principais espécies que recrutaram e que morreram no período de
1996 - 2000, em percentagem

Nome Científico Família Nome Vulgar Mort

(%)

Recrut

(%)

Protium sp.
Burseraceae Breu 11,1 13.4

Tachigalia cf. mymercophila Ducke Caesalpinioideae Tachi preto 6.0 0.5

Eschwellera bracteossa (Poepp.&

EndI.) Miers

Lecythidaceae Matamata

amarelo

5.0 8.3

Ecciinusa sp Sapotaceae Abiurana 5.0 5.0

Ocotea cinerea van der Werff Lauraceae Louro 4.1 5.0

Licania sp.
Chrysobalanaceae Macucu 4.1 2.8

Virola sp
Myristicaceae Ucuúba 3.7 4.6

Guatteria sp Anonaceae Envira 3.2 5.5

Sacoglotts guianensis Ochnaceae Uxirana 3.2 5.5

Mabea caudata P.et H. Euphorbiaceae Taquari 2.8 2.8

Eugenia sp Myrtaceae Araçá 2.8

51,0

1.8

51,2

36



5.5. Projeção da distribuição diamétrica usando a Cadeia de Markov

A matriz de transição, de um estado para outro, usada na Cadeia de Markov
foi montada com base nos dados dos transectos observados em duas ocasiões
diferentes (1996 e 2000). A matriz de transição foi estruturada considerando 18
estados (linhas i e colunas ]): estado 1, recrutamento (R); estados 2 a 16, classes
diamétricas com intervalos de 5 cm; estado 17, próxima classe diamétrica e estado
18, mortalidade (M). A transição de um estado i para outro (estado j) significa o
seguinte; uma árvore medida em 1996 pode, em 2000, permanecer na mesma
classe de diâmetro ou estado, mudar para uma ou mais classes seguintes ou
morrer. A última classe diamétrica foi generalizada para DAR > 75 cm; assim, no
estado 16, os diâmetros podem variar de 75 cm até o maior diâmetro medido. O
estado "próxima classe" inclui, por exemplo, uma árvore com DAP = 98 cm, medida
em 1996, que mudou para 101 cm, em 2000; ou seja, mudou para a classe seguinte
(obedecendo ao intervalo de classes de 5 cm).

A Tabela 6 apresenta a transição, do ponto de vista absoluto, de um estado
para outro, ocorrida durante o período 1996-2000 usando todas as observações dos
dois transectos, 10 hectares. Neste caso, o estado R (recrutamento) foi exatamente
igual ao estado M (mortalidade); portanto, o número total de árvores observadas em
1996 foi 5841 {6049 - 218 (n®. de árvores recrutadas)}, que é igual ao de 2000, n =
5841 (6049 — 218 que é também o número de árvores mortas).

A Tabela 7 apresenta a matriz de transição probabilística, montada a partir da
Tabela 6. Agora, em bases probabilisticas, é mais fácil observar as chances de cada
árvore em cada estado, seja para permanecer na mesma classe, mudar para uma
ou mais classes adiante, ou morrer. De um modo geral, ,as árvores têm maiores
probabilidades de permanecerem na mesma classe, principalmente considerando
um período de apenas 4 anos. Em relação ao estado M (mortalidade), não é fácil
definir um padrão; árvores das classes diamétricas menores têm as mesmas
probabilidades de morrer do que as árvores de maiores diâmetros. Este
comportamento estocástico é típico da floresta tropical úmida, dificultando ps
trabalhos de modelagem da dinâmica da floresta, principalmente quando se usam
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modelos determinísticos. O estado R (recrutamento), ao contrário, 99,5% acontece
na primeira classe de diâmetro (10<DAP<15 cm).

A projeção da transição para um periodo adiante, ou seja, para 2004,
considerando a matriz pq (Tabela 7) é feita usando as probabilidades da matriz pq^
(Tabela 7 elevada ao quadrado). Os resultados desta operação são apresentados na
Tabela 8. O produto final da Cadeia de Markov é a projeção da distribuição de
freqüência dos diferentes estados, recrutamento, mortalidade e, principalmente, as
classes de diâmetro, para um período seguinte de mesmo intervalo. Essa projeção e
apresentada na Tabela 9. A projeção para um periodo adiante (2004), com base na,
transição probabilistica de 2000 e a ocasião imediatamente anterior (1996), indica
que a taxa de mortalidade será praticamente a mesma que a anterior. Se for
repetida a taxa de recrutamento, em 2004, o número total de árvores nos dois
transectos será o mesmo; sendo que tiaverá uma maior freqüência nas maiores
classes de diâmetro e, consequentemente, maior acumulação de estoque (em
biomassa, por exemplo).
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TABELA 7 - Matriz de Transição Probabilística de um estado (1) para outro (j), durante um período de 4 anos (1996-2000)

est. R 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >75 proxi M

R 00.9950.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 00.891 0.070.002 0.0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.036

15 0 00.878 0.085 0.0008 0.0008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0358

20 0 0 00.883 0.0793 0.0012 0.001 0.001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0337

25 0 0 0 0 0.8563 0.0978 0.008 0.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0359

30 0 0 0 0 0 0.8556 0.108 0.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0333

35 0 0 0 0 0 0 0.815 0.124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0601

40 0 0 0 0 0 0 0 0.919 0.04 0.007 0 0.007 0 0 0 0 0 0.0268

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0.87 0.083 0 0 0 0 0 0 0 0.0463

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.804 0.078 0.02 0 0 0 0 0 0.098

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.804 0.137 0.039 0 0 0 0 0.0196

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75 0.143 0.036 0 0 0 0.0714

85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.789 0.105 0 0 0 0.1053

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.941 0.059 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.714 0.143 0 0.1429

>75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8 0.12 0.08

próx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

estac ,= estados = classes diamétrica ; R = recrutamento: M = morta idade; prox = próxima.
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TABELA 8 - Matriz de Transição Probabilistica 2 passos adiante (até 2004)

est. R 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 >75 prox M

R 0 0.887 0.071 0.0023 5E-04 3E-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.036

10 0 0.795 0.124 0.0093 0.001 0.0001 6E-06 3E-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0347

15 0 0 0.771 0.1489 0.008 0.0015 2E-04 1E-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0343

20 0 0 0 0.7804 0.138 0.0098 0.003 0.002 5E-05 8E-06 0 8E-06 0 0 0 0 0 0.0327

25 0 0 0 0 0.733 0.1674 0.024 0.005 8E-05 1E-05 0 1E-05 0 0 0 0 0 0.0346

30 0 0 0 0 0 0.732 0.181 0.018 1E-04 2E-05 0 2E-05 0 0 0 0 0 0.0351

35 0 0 0 0 0 0 0.665 0.216 0.005 0.001 0 1E-03 0 0 0 0 0 0.0523

40 0 0 0 0 0 0 0 0.845 0.072 0.015 0.0005 0.011 0.001 2E-04 0 0 0 0.0277

45 0 0 0 0 0 0 0 0 0.757 0.139 0.0065 0.002 0 0 0 0 0 0.0485

50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.646 0.1261 0.041 0.006 0.001 0 0 0 0.0818

55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6463 0.213 0.082 0.009 0 0 0 0.0297

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.562 0.22 0.075 0.002 0 0 0.0686

65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.623 0.182 0.006 0 0 0.0831

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.886 0.097 0.008 0 0.0084

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.510 0.216 0.017 0.1135

>75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.64 0.096 0.064

prox 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

est. = estados; R = recrutamento; M = mortalidade; prox = próxima



TABELA 9 - Projeção para 2004 : Freqüência de árvores e mortalidade, por

classe de diâmetro

Classes

Diamétricas

Árvores (n) Mortalidade

1996 2000 2004 2000 2004

10 2137 2122 1891,63 77 82,04

15 1313 1304 1294,04 47 45,08

20 832 850 864,72 28 27,23

25 501 497 494,99 18 17,31

30 360 359 357,77 12 12,64

35 233 234 234,70 14 12,19

40 149 169 187,52 4 4,13

45 108 100 93,84 5 5,23

50 51 51 50,47 5 4,17

55 51 45 40,18 1 1,51

60 28 30 30,81 2 1,92

65 19 21 22,63 2 1,58

70 17 19 21,16 0 0,14

75 7 6 5,40 1 0,79

>75 25 24 17,66 2 1,60

Próxima 2,52

Total 5831 5831 5610,05* 218 217,57

(*) sem incluir o recrutamento.
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6. CONCLUSÕES

As análises estatísticas mostraram que não há diferença significativa entre e

dentro dos transectos; ou seja, as toposseqüências dos transectos são iguais e,

tanto os estoques (em área basal, volume de madeira e biomassa vegetal fresca

acima do nível do solo) como as diferenças de estoques, são os mesmos nos platôs,

encostas e baixios. Do ponto de vista absoluto, entretanto, os maiores estoques e as

diferenças de estoques foram observados nos baixios..

Para o período de 1996 a 2000, a classe topográfica platô apresentou perda

de biomassa equivalente a 0,49 t/ha/ano, enquanto que encosta e baixio

apresentaram acúmulo de 0,42 t/ha/ano e 1,19 t/ha/ano, respectivamente.

Considerando os dois transectos juntos, no período de 1996 a 2000, houve acúmulo

de biomassa de 32,381 (para 7,2 ha), equivalente a 1,12 t/ha/ano, correspondendo a

0,337 t/ha/ano de carbono, isso indica que a floresta estudada retirou carbono da

atmosfera e fixou nas árvores, funcionando com sumidouro.

A classe topográfica platô apresentou taxa de mortalidade (1,03%) maior que

encosta (0,99%) e baixio (0,55%) e taxa de recrutamento (0,72%) menor que

encosta (1,14%) e baixio (0,85%). Tais diferenças tornam-se o principal argumento

para explicar a perda de estoque em biomassa dos platôs. Considerando os dois

transectos juntos, incluindo as três classes topográficas, no período de 1996 a 2000,

as taxas de mortalidade e recrutamento foram de 0,86% e 0,90 %, respectivamente,

que estão dentro dos intervalos estimados para as florestas tropicais úmidas.

A cadeia de Markov é um importante instrumento para projetar a distribuição

de freqüência das classes de diâmetro, recrutamento e mortalidade de povoamentos

da floresta amazônica. Em florestas tropicais, como no caso da área de estudo, os

modelos estocásticos são mais confiáveis porque o comportamento da dinâmica

florestal é muito mais probabílístico do que determinístico. Além disso, as projeções

são importantes para abreviar um pouco o tempo necessário para implementar

ações de conservação como de utilização dos recursos florestais.
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