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RESUMO 

 

 

 

As florestas tropicais estocam de 40 a 50% do carbono terrestre e abrigam de dois a 

três quartos das espécies de plantas e animais da Terra. Sendo assim, determinar a dinâmica 

do carbono nas florestas tropicais é uma das metas mais importantes das políticas climáticas 

internacionais. Além disso, recentemente, as questões climáticas ligadas ao aumento da 

concentração de gases do efeito estufa (GEE), sobretudo o dióxido de carbono, tem 

despertado o interesse sobre as florestas, uma vez que, essas cumprem o papel no ciclo do 

carbono. Além do mais, as estimativas locais e regionais de biomassa podem propiciar dados 

essenciais para modelagem do ciclo de carbono em todo o bioma bem como, estimar com 

maior confiança sobre as emissões a partir de cenários de alteração no uso da terra. Neste 

contexto, o presente trabalho objetivou quantificar e avaliar a variação do estoque de 

biomassa, do estoque e incremento de carbono, além do incremento do diâmetro à altura do 

deito (DAP) de espécies arbóreas estratificadas em diferentes tamanhos e famílias, em uma 

área de Floresta Amazônica localizada na Reserva Biológica do Jaru, em Rondônia. Este 

estudo foi realizado de março de 2018 a março de 2019 em uma parcela permanente de 1 ha. 

Ao estratificar a amostra de acordo com o diâmetro a altura do peito, foram encontradas 147 

árvores pequenas, com DAP 10-20 cm, 62 médias com DAP 21-40 cm e 18 foram árvores 

grandes com DAP maior que 40 cm. O mês de março teve a menor média (39,43 Mg ha-1), 

seguida dos meses de maio e julho de 2018, que apresentaram média de biomassa iguais, 

essas foram uma das menores médias dos indivíduos de pequeno porte, representando 33,3% 

do estoque anual. Verificado a variação do armazenamento de carbono em relação a 

sazonalidade presente na região, foi observado uma tendência de crescimento padrão entre o 

período chuvoso e seco do ano de 2018, verificado a variação do armazenamento de carbono 

em relação a sazonalidade presente na região, foi observado uma tendência de crescimento 

entre o período chuvoso e seco do ano de 2018, assim espera-se que as árvores com diâmetro 

à altura do peito de 21- 40 cm, possam contribuir para a atenuação do dióxido de carbono 

presente na atmosfera.  A variação do estoque de biomassa ao longo do ano estudado 

apresentou aumento significativo nas categorias de portes pequeno e médio. Os maiores 

estoques de carbono na biomassa acima do solo foram registrados nas espécies da família 

Fabaceae, independentemente das faixas de DAP. Destaque para as árvores de grande porte, 

que apresentaram os maiores valores de estoque de biomassa e também de incremento.  

 

Palavras-chave: Estoque de carbono, Floresta tropical, Incremento de biomassa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Rainforests store 40 to 50 percent of terrestrial carbon and house two to three 

quarters of Earth's plant and animal species. Thus, determining carbon dynamics in tropical 

forests is one of the most important goals of international climate policy. In addition, climate 

issues linked to increasing greenhouse gas (GHG) concentrations, particularly carbon dioxide, 

have recently aroused interest in forests as they play a role in the carbon cycle. Moreover, 

local and regional biomass estimates can provide key data for carbon cycle modeling across 

the biome as well as more reliably estimate emissions from land use change scenarios. In this 

context, the present work aimed to quantify and evaluate the variation of biomass stock, 

carbon stock and increment, as well as the increase in bed height diameter (DBH) of stratified 

tree species in different sizes and families, in an area of Amazon rainforest located in the Jaru 

Biological Reserve in Rondônia. This study was conducted from March 2018 to March 2019 

in a permanent plot of 1 ha. By stratifying the sample according to diameter at breast height, 

147 small trees with DBH 10-20 cm, 62 medium with DBH 21-40 cm and 18 were large trees 

with DBH greater than 40 cm. The month of March had the lowest average (39.43 Mg ha-1), 

followed by May and July 2018, which had the same average biomass, these were one of the 

lowest average of small individuals, representing 33, 3% of annual stock. Checking the 

carbon storage variation in relation to the seasonality in the region, a standard growth trend 

was observed between the rainy and dry season of 2018, and the carbon storage variation in 

relation to the seasonality in the region. a growing trend between the rainy and dry season of 

2018, it is expected that trees with a diameter at breast height of 21-40 cm may contribute to 

the attenuation of carbon dioxide in the atmosphere. The variation of biomass stock during the 

year studied showed a significant increase in the small and medium size categories. The 

largest carbon stocks in above-ground biomass were recorded in Fabaceae species, regardless 

of the DBH ranges. Highlight for the large trees, which presented the highest values of 

biomass stock and also of increment. 

 

Keywords: Carbon stock, Rainforest, Biomass increment 
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INTRODUÇÃO 

 

As florestas tropicais estocam de 40 a 50% do carbono terrestre total (FERREIRA et 

al., 2018; PHILLIPS et al., 2009) e abrigam de dois a três quartos das espécies de plantas e 

animais da Terra e contabiliza cerca de 16.000 espécies de árvores (CARDOSO et al., 2017; 

FAUSET et al., 2015; TER STEEGE et al., 2013). 

Neste sentido, determinar a dinâmica do carbono nas florestas tropicais é uma das 

metas mais importante das políticas climáticas internacionais (DICKSON et al., 2012; PAN et 

al., 2011; PAN et al., 2013). Os estoques de carbono da biomassa viva em florestas tropicais, 

especialmente na biomassa acima do solo, auxilia de maneira direta para a quantificação do 

armazenamento de carbono dos ecossistema e para o controle das concentrações atmosféricas 

de CO2 (BUNKER et al., 2005; SAATCHI et al., 2011; SCHIMEL et al., 2001). 

Na tentativa de alcançar essa meta, ocorreu um grande empenho em mensurar os 

estoques de biomassa acima do solo nas florestas tropicais nas últimas décadas (CLARK; 

KELLNER, 2012), incluindo a criação de redes de parcelas permanentes (ANDERSON; 

TEIXEIRA et al., 2015; MALHI et al., 2002). 

A Amazônia é o maior dentre os ecossistemas terrestres tropicais, cobrindo uma área 

de aproximadamente 5,8x106 km2 e constituindo cerca de 45% das florestas tropicais do 

mundo (LAURENCE, 2001; MALHI et al., 2006).  

A maior parte da Floresta Amazônica (cerca de 60%) está localizada no Brasil (FAO, 

2010), é um dos maiores reservatórios de carbono da superfície terrestre, estocando cerca de 

(150-200 pg C), em biomassa viva e solo (FELDPAUSCH et al., 2012). 

Na Floresta Amazônica, as árvores com diâmetro à altura do peito (DAP), maior que 

10 cm compreendem mais de 80% do total de biomassa acima do solo (BROWN et al., 1995; 

NASCIMENTO; LAURANCE, 2002). Três fatores foram propostos para explicar a variação 

espacial e regional de biomassa acima do solo em florestas tropicais: os fatores climáticos, 

edáficos, estruturais da floresta e sua composição florestal. 
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Além disso, recentemente, as questões climáticas ligadas ao aumento da 

concentração de gases do efeito estufa (GEE), sobretudo o dióxido de carbono, têm 

despertado o interesse sobre as florestas, uma vez que essas cumprem o papel de fixação de 

carbono e a retirada de CO2 da atmosfera. A biomassa florestal tem sido analisada com 

múltiplos propósitos, entre os quais está a ciclagem de nutrientes, para fins energéticos, na 

estimativa de crescimento de florestas, mitigação de impactos ambientais e informações de 

manejo florestal (PHILLIPS; BRIENEN, 2017; SANQUETTA et al., 2014). 

Além disso, as estimativas locais e regionais de biomassa podem propiciar dados 

essenciais para modelagem do ciclo de carbono em todo o bioma, bem como estimativas mais 

confiáveis sobre as emissões a partir de cenários de alteração uso e cobertura da terra 

(ALVES et al., 2010; HOUGHTON et al., 2012). 

Diante desse panorama em relação às mudanças climáticas e uso e cobertura da terra 

tolerado pela Floresta Amazônica, o monitoramento em longo prazo faz-se necessário para o 

entendimento do comportamento do ecossistema (LAURANCE et al., 2002). 

A biomassa acima do solo de cada árvore é estimada a partir de variáveis medidas a 

campo e selecionado ou criado um modelo alométrico. Assim, faz-se necessário a obtenção de 

algumas variáveis como:  a densidade da madeira do tronco da árvore, o diâmetro do tronco 

e a altura total.  

Os modelos alométricos são feitos a partir da derrubada das árvores nas quais a 

biomassa acima do solo e as demais variáveis são medidas diretamente. A biomassa seca é 

obtida a partir da secagem em forno no qual aproximadamente 47% da biomassa e constituída 

de carbono, a conversão de biomassa na área basal em reservas de carbono acima do solo é 

simples (MARTIN; DORAISAMI; THOMAS, 2018). 

É relevante ressaltar, que a análise completa dos recentes teores de carbono da 

madeira mostrou que a taxa de carbono e instável previsivelmente entre os tipos funcionais 

das plantas, podendo variar de 41 a 51%, e essa fonte de modificação deve ser 

cuidadosamente considerada nos estudos dos diferentes ecossistemas (MARTIN; 

DORAISAMI; THOMAS, 2018). 

Além disso, estimativas de biomassa acima do solo apresentam erros devido à 

estimativa da altura, densidade da madeira e escolha do modelo alométrico. Estima-se que a 

biomassa no fuste das árvores esteja dentro de 50% de erro absoluto para uma única árvore 

(CHAVE et al., 2014). Esse erro, quando generalizado para uma parcela, é de 

aproximadamente 10% na escala de 1 ha de floresta (RÉJOU-MÉCHAIN et al., 2014). 
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Chave et al. (2019), em estudo ponderou que pesquisas em parcelas permanentes 

podem oferecer uma amostra peculiar da variabilidade da biomassa em escala da paisagem, 

mas não têm a dimensão temporal que também é teoricamente importante para a compreensão 

do sistema como todo. 

Desta forma, elucidar sobre o estoque de carbono na biomassa das árvores, por meio 

de medidas dendrométricas, em uma área de floresta primária na Amazônia Ocidental, 

possibilitará avanços no entendimento do papel da floresta na absorção do carbono, bem 

como da sazonalidade do metabolismo do ecossistema. Neste contexto, o presente trabalho 

tem o objetivo de quantificar e avaliar a variação do estoque de biomassa e do estoque e 

incremento de carbono, como também o incremento do diâmetro à altura do peito de espécies 

arbóreas estratificadas em diferentes tamanhos e famílias, em uma área de Floresta 

Amazônica, localizada na Reserva Biológica do Jaru, em Rondônia. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1 AMAZÔNIA  

 

A Amazônia possui uma das maiores florestas tropicais do mundo, abrangendo 6% 

da superfície terrestre, além de abrigar a maior biodiversidade do planeta contendo, mais de 

três quartos das espécies de plantas e animais da Terra (ARAGÃO et al., 2014; MUELBERT 

et al, 2019). 

Além disso, vale ressalta que existe aproximadamente 16.000 espécies de árvores na 

Amazônia. Em virtude dessa expressiva quantidade de espécies arbóreas, foi constatado que 

apenas 227 espécies da Amazônia correspondem 1,4% do total de árvores responsáveis pelo 

armazenamento de carbono na biomassa advindo da atmosfera (CARDOSO et al., 2017; 

FAUSET et al., 2015; TER STEEGE et al., 2013). 

Além de ser umas das regiões mais abundantes em carbono da Terra, as florestas 

são de suma importância para os esforços de mitigação das mudanças climáticas. Sua 

incomparável riqueza de espécies é essencial para salvaguardar a biodiversidade da região 

(FERREIRA et al., 2018). Inúmeros estudos experimentais demonstraram, que a diversidade 

de plantas promove maior produtividade de biomassa, com particionamento de nicho e 

interações de espécies positivas, possibilitando que diversas comunidades explorem os 

recursos disponíveis com mais eficiência (CARDINALE et al., 2012; TILMAN; ISBELL; 

COWLES, 2014).  

A diversidade também pode aumentar a produtividade por meio de efeitos de 

seleção, aonde as comunidades que dominam uma amostra maior do conjunto de espécies, 

têm maior probabilidade de conter espécies de alto funcionamento que colaboram fortemente 

para a produtividade do ecossistema (LOREAU; HECTOR, 2001). 

A floresta é uma unidade ecológica dinâmica, a qual possui uma magnitude de 

espécies diferentes que se modifica ao longo do tempo e do espaço. Esse fato está 

relacionado com sua composição, podendo ser alterada drasticamente a uma distância 

muito curta, devido a diferenças de altitude, tipo de solo, distribuição de água e out ros 

fatores que podem ser crucias para sua existência (BANIN; PHILLIPS; LEWIS, 2015; 

TUOMISTO; RUOKOLAINEN; YLI-HALLA, 2003). 

 De fato, é admissível que uma ampla gama desses fatores mencionados tenha sido 

fascinante em diferentes grupos florestal, estudos filogenéticos recentes mostraram que 
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eventos de especiação relacionados a eventos históricos em todo o Cenozoico causaram a 

alta diversidade de árvores encontradas hoje (HOORN et al., 2010).  

Na Amazônia, ocorre um forte foco na identificação do papel que os fatores 

extrínsecos têm exercido na promoção de altas taxas de especiação associadas à elevação 

dos Andes, à variação climática ou ao desenvolvimento de diversas condições edáficas 

(HOORN et al., 2010). 

No entanto, um arcabouço baseado exclusivamente em fatores extrínsecos não 

pode explicar alguns dos aspectos mais notáveis da biodiversidade arbórea amazônica e sua 

ampla variação nas taxas de diversificação entre os clados (COUVREUR et al.,2010). 

Na Amazônia, como em outros lugares, a mudança climática é um possível condutor 

de mudanças no ecossistema. Durante as últimas décadas, o clima da Amazônia se tornou 

mais extremo à permanência da estação seca e sua intensidade aumentaram, enquanto a 

precipitação se tornou mais intensa durante a estação chuvosa (GLOOR et al., 2015; HILKER 

et al., 2014). 

Nas duas últimas décadas, três secas extremas (2005, 2010 e 2015-2016) atingiram a 

região amazônica, com esses acontecimentos sucessivos induziram as mudanças regionais 

nos padrões sazonais dos constituintes atmosféricos na região. A última seca, originada pelo 

El Niño, foi a mais severa que a seca de 1997-1998, afetando 43% do bioma Amazônico 

(ARAGÃO et al., 2018; ERFANIAN; WANG; FOMENKO, 2017; JIMÉNEZ-MUÑOZ et al., 

2016; MARENGO et al., 2011). 

Além dos repetidos episódios de seca, a precipitação atenuou no sul e sudeste tendo 

redução na sua bacia de 25% na precipitação e com temperaturas mais elevadas 

provavelmente ativaram o estresse evaporativo sazonal através da bacia (HILKER et al., 

2014; JIMÉNEZ-MUÑOZ et al., 2013).  

Essas mudanças com as previsões baseadas em modelos (DUFFY et al., 2015), 

demostram que a Amazônia pode ter embarcado em um novo regime de clima mais quente e 

variável. A floresta respondeu claramente a essas recentes flutuações climáticas, por exemplo, 

as taxas de mortalidade de árvores majoraram acentuadamente durante e após os eventos de 

seca, causando pelo menos perdas temporárias de biomassa em pé (BRIENEN et al., 2015 ; 

FELDPAUSCH et al., 2016 ; PHILLIPS et al., 2009 ; ZULETA et al., 2017 ). 

Além disso, o Brasil tem sido liderança mundial nas discussões climáticas 

internacionais, tendo adotado compromissos voluntários de diminuição de emissões de gases 

do efeito estufa (GEE).O país tem como objetivo oficial a redução da emissões de GEE entre 
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36% e 39%, é uma redução de 64% do desmatamento da Amazônia, sendo essa sua maior 

fonte de emissões de CO2 (PAVAN; CENAMO, 2012). 

O Brasil progrediu muito na regulação das ações de combate ao aquecimento global, 

de modo inclusivo com a aprovação das metas brasileiras para controle de emissões de gases 

de efeito estufa, definidas na política nacional sobre mudança do clima (PNMC). 

Desde modo as metas nacionais estão concentradas no controle do desmatamento, a 

redução do desmatamento é, sem dúvida, menos restritiva ao crescimento econômico, que as 

ações de mitigação relativas ao consumo de energia e as atividades industriais que outras 

economias emergentes teriam que adotar (MOTTA et al., 2011). 

Acima de tudo o Brasil se destaca por suas perdas florestais brutas e emissões 

provenientes das áreas protegidas. Essas áreas que vem sofrendo com o desmatamento 

desenfreado, ocasionado pela ação antrópica as torna uma das maiores fontes de emissões 

brutas dos (GEE), no qual é responsável por produzir 25% das emissões brasileiras, o que não 

surpreende, pois possui a maior rede total de áreas protegidas. Da mesma forma, embora haja 

evidências de que as taxas de desmatamento estão diminuindo no Brasil, há ainda problemas 

devido à má gestão do país em administrar suas áreas protegidas. (COLLINS M; 

MITCHARD, 2017; HANSEN et al., 2013). 

Entre 1990 e 2016, o Brasil emitiu um total de 62 bilhões de toneladas de CO2, 

sendo quase dois terços desse total (62%), provocados por mudanças de uso da terra 

(MUT), tendo como principal fonte de emissão o desmatamento, representando 94% do 

total para o período averiguado, de forma que a tendência de emissões brutas do setor 

depende fortemente dos resultados adjuntos das políticas e ações que combatam ou 

impulsionem o desmatamento (ALENCAR et al., 2018; NEPSTAD et al., 2014). 

O governo brasileiro tinha meta de até 2015, tentar reduzir a perda líquida de 

floresta como proposto em suas metas de redução dos GEE. Além de Reduzir a taxa anual de 

desmatamento do bioma Amazônia para 3.925 km2 até 2020. Em um estudo feito a taxa de 

desmatamento da Amazônia para 2016 foi de cerca de 7.893 km2, com ampliação de 27% em 

relação ao ano anterior (ALENCAR et al., 2018). 

A implementação de estratégias de mitigação das mudanças climáticas, 

especificamente o programa de Redução de Emissões provenientes de Desmatamento e 

Degradação Florestal (REDD+), que tem como propósito mitigar os feitos das mudanças 

climáticas, por meio da redução do desmatamento ilegal, além do desenvolvimento 

sustentável econômico de baixo carbono e da recuperação dos ecossistemas florestais  (MMA, 

2018). 
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Neste contexto estratégias de mitigação das mudanças climáticas foram criadas, 

sendo o Cadastro Ambiental Rural (CAR), uma delas. Esse amparando no planejamento de 

imóveis rurais e na recuperação de áreas degradadas, bem como no desenvolvimento de 

corredores ecológicos e na conservação dos recursos naturais (MMA, 2018). 

Outra estratégia foi a criação da Bolsa Verde, que beneficia famílias em situação de 

miséria presentes em áreas que ocorre a conservação ambiental, além de ser respeitado as 

regras para o uso de recursos naturais (MMA, 2018). O Brasil tem um grande desafio em 

saber aproveitar os recursos naturais sem extinguir massivamente as áreas florestais. A 

valorização da permanência das áreas florestais ainda não tem destaque ou alguma 

importância na economia, seja regional ou local (BECKER, 2005). 

Outra iniciativa tomada pelo governo brasileiro no âmbito de políticas públicas, foi o 

desenvolvimento do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, no ano de 2000 e a 

expansão do Programa de Redes de Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), em unidades de 

conservação com apoio financeiro do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) 

(NEPSTAD et al., 2014) 

 

1.2 ESTOQUE DE CARBONO  

 

A floresta amazônica apresentar significativo estoque de carbono na biomassa viva 

e no solo, cerca de 150-200 pg C. Além de representar 30% do estoque de carbono da 

vegetação mundial (FELDPAUSCH et al., 2012; LUIZÃO et al., 2004). 

Em decorrência da importância de identificar se a Floresta Amazônica é 

sumidouro ou não de carbono (AVITABILE et al., 2016) buscaram mensurar a quantidade 

de carbono que é estocada globalmente e (BRIENEN et al., 2015) avançaram no 

entendimento da dinâmica das florestas tropicais. 

As florestas tropicais armazenam de 40 a 50% do carbono terrestre total 

(PHILLIPS et al., 2009). Consequentemente, definir a dinâmica do carbono nas florestas 

tropicais é um objetivo sério das políticas climáticas global (PAN et al., 2011; DICKSON 

et al., 2012). 

Os ecossistemas florestais tropicais são elemento importante da biodiversidade 

global e têm implicações diretas no bem-estar humano por meio do conjunto variado de 

funções ecossistêmicas (LEWIS et al., 2015), inclusive por seu papel como grandes 

estoques, fontes globais e sumidouros de carbono (PAN et al., 2011; PAN et al., 2013). 
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A evolução da quantidade de dióxido de carbono (CO2) é controlada pelos 

processos biosféricos, contribuindo diretamente com as taxas de mudanças climáticas 

globais (PHILLIPS; BRIENEN, 2017). Segundo Phillips e Brienen (2017), o estoque de 

carbono na biomassa das árvores entre os anos de 1980 a 2010 foi em média de 430 tg C 

ano-1 exedendo as emissões ocasionadas pela queima de combustíveis fósseis de 149 tg C 

ano-1, em oito das nove nações amazônicas estudadas. 

Além disso, ressalta-se que as florestas primárias intactas estão atuando como 

sumidouros de carbono durante as últimas décadas (BAKER et al., 2004; BRIENEN et al., 

2015; LEWIS et al., 2009; QIE et al., 2017;  PHILLIPS et al., 1998; PHILLIPS; BRIENEN, 

2017). As florestas primárias intactas fornecem serviços ambientais globais significativos, 

como o armazenamento e o sequestro de carbono, a regulamentação, o fornecimento de 

água e a conservação da biodiversidade.  

Por essas razões, a conservação e a restauração da integridade florestal é uma 

prioridade nos atuais esforços para conter a crise da biodiversidade, mitigar as mudanças 

climáticas e atingir metas de desenvolvimento sustentável (WATSON et al., 2018). 

Acrescenta-se também que nos últimos 50 anos, as florestas intactas que são sumidouros de 

carbono terrestres conjuntamente com os oceanos removeram aproximadamente 55% das 

emissões antropogênicas de CO2  para a atmosfera (CIAIS et al., 2013). 

Estes sumidouros ocorrem porque a quantidade armazenada de carbono aumentou 

com o tempo, devido à mudança no estoque de carbono que tem sido significativo, o que 

acontece quando os fluxos que adicionam carbono para o estoque, como o crescimento das 

árvores, são maiores do que os fluxos que reduzem o estoque, como a mortalidade.  

A presença desse sumidouro de carbono demonstra claramente o importante papel da 

conservação de áreas nativas contribuindo para preservar o estoque de carbono nas florestas, 

mas também para a mitigação da mudança climática ( MIÑANO et al., 2019). 

Desse modo, estimativas precisas do estoque e do incremento anual de carbono em 

florestas tropicais faz-se necessário para reduzir as incertezas no balanço líquido de carbono 

nos trópicos e para fornecer base de dados para modelos biogeoquímicos. Uma das 

dificuldades para os ecologistas, gestores , cientistas e outros, é fornecer uma estimativa exata 

da biomassa e carbono da floresta ( DJOMO et al., 2011). 

A Floresta Amazônica na maioria dos anos é um sumidouro de carbono; no entanto, 

com a ocorrência das secas de 2005 e 2010 esse cenário inverteu-se. Os efeitos desses eventos 

podem ocasionar mudanças no desenvolvimento da floresta, uma vez que as taxas de aumento 

líquido da biomassa acima do solo (AGB) estão   reduzindo e a mortalidade das árvores está 
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aumentando durante esses eventos,  transformando a Amazônia em uma fonte de carbono para 

a atmosfera (DOUGHTY et al., 2015; FELDPAUSCH et al., 2016; LEWIS et al., 2011; 

PHILLIPS et al., 2010; PHILLIPS et al., 2009). 

Neste contexto, o desmatamento, que responsável pela emissão do gás carbônico 

(CO2) e outros gases de efeito estufa, deve ser levado em consideração Uma vez que,   parte 

do CO2 é então absorvida pela regeneração florestal secundária em áreas desmatadas, outros 

gases de efeito estufa, como metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), não são absorvidos. 

O recrescimento de florestas secundárias apresenta quantidade de carbono absorvida 

menores, quando comparada à emissão inicial.  A taxa de crescimento de floresta secundária é 

demorada porque a maioria das áreas desmatadas é de pastagens, que são degradadas com 

solo compactado e esgotamento de nutrientes (FEARNSIDE,2006). 

De acordo com o instituto nacional de pesquisas espaciais Inpe (2006), em 2004 

quando o desmatamento na região amazônica atingia 27,429 Km2, as emissões líquidas 

comprometida adicionou 495 milhões de toneladas de carbono CO2, em contra partida a 

estimativa de 18.793 km2 para 2005 correspondendo há 348 milhões de toneladas 

(FEARNSIDE, 2003).  

As emissões por unidade de área de desmatamento são mais que o dobro da 

quantidade calculada no inventário nacional brasileiro de gases de efeito estufa (MCT, 2004), 

em grande parte, por causa do inventário omitir componentes da floresta, como raízes de 

árvores e biomassa morta, e por causa da suposição irrealista de alta absorção de carbono 

através da rebrota florestal secundária (FEARNSIDE; LAURANCE, 2004).  

Embora a regeneração florestal na região tropical não esteja apto para substituir 

matas primárias, florestas secundárias podem oferecer habitats apropriados a várias espécies 

florestais (CHAZDON et al., 2009; DENT; WRIGHT, 2009) e concebem importantes 

sumidouros de CO2, compensando parcialmente os envios globais de carbono (PAN et al., 

2011). Além do mais, florestas tropicais em regeneração constituem fontes eficazes de 

madeira e produtos não madeireiros que contribuem com milhões de pessoas que vivem da 

floresta.  

 

1.3 MEDIDAS ALOMÉTRICAS 

 

Estudos envolvendo a biomassa florestal têm recebido recentemente importantes 

ênfase, pois sua consagrada relevância é caracterizada por diversas razões, dentre estas podem 
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ser destacadas a avaliação do crescimento de florestas para a produção de energia e ciclagem 

de nutrientes no solo (SANQUETTA et al., 2014). 

No transcorrer do processo de crescimento, as árvores aumentam suas dimensões em 

relação ao diâmetro, altura e peso. Para isso, aproveita-se da luz e dos pigmentos 

fotossintéticos presentes nos cloroplastos, geralmente nas folhas, conjuntamente com a 

absorção do dióxido de carbono da atmosfera e a água do solo (SANQUETTA et al., 2016). 

O desfeche desse processo gera a emissão de oxigênio para o ambiente e a 

incorporação do carbono em diferentes compartimentos, como galhos, folhas e raízes, 

principalmente o fuste. Mediante essa contextualização, as florestas são protagonistas no 

balanceamento global de gás carbônico contido na atmosfera (SANQUETTA et al., 2016). 

Segundo SANQUETTA (2002), a mensuração da biomassa florestal ou do peso pode 

ser realizada para árvores individuais ou para uma parcela determinada, com uma área já pré-

estabelecida. Existe dois métodos distintos para quantificação de biomassa, o método direto, 

no qual implica na derrubada da árvore para a estimação exata de seu peso e de várias outras 

variáveis, e o método indireto. 

A determinação de biomassa em árvores aplicando o referido método são 

imprescindíveis para o conhecimento das propriedades das espécies. Além de ser um método 

trabalhoso e caro (BROWN et al., 1995; HIGUCHI et al., 1998; GUEDES et al., 2001; 

NOGUEIRA et al., 2008). A legislação ambiental determina critérios limitadores para 

supressão florestal, o que atrapalha a quantificação de biomassa de áreas com grandes 

magnitudes. 

No método indireto, as estimativas têm sido realizadas a partir de dados de 

inventários florestais, aplicando se modelos matemáticos de regressão, linear ou não para os 

dados de inventário de floresta. Assim podem fornecer mais rápido a estimativa de biomassa 

de grandes extensões florestais, e podem ser utilizados no planejamento da exploração e o 

manejo florestal (BROWN et al., 1989; HIGUCHI,1998).  

Em compensação, o método indireto, pode oferecer estimativas com erros mais do 

que admissíveis. Sanquetta et al. (2014) apontam que estimativas de biomassa dispondo do 

método indireto ocorre entre uma ou mais variáveis de fácil aquisição com diâmetro e altura 

(variável independente), que preferencialmente não requeira a destruição do material vegetal 

com a variável de interesse que a determinação da biomassa (variável dependente). 

Além disso, o Armazenamento de carbono das florestas pode ser estimado a partir de 

gráficos de inventário baseados no solo, onde equações alo métricas são usadas 
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frequentemente para estimar o estoque a partir de diâmetros mensurados em árvores (CHAVE 

et al., 2014).  

A determinação ou estimação do armazenamento de carbono na biomassa acima 

do solo, consiste em uma análise robusta, que pode ser realizada a partir de estudos feitos 

em parcela florestais, utilizando-se de equações alométricas que relacionam o diâmentro e 

altura das árvores  (CHAVE et al., 2014).  

A alometria consiste na relação entre uma medida de árvore tipicamente a biomassa 

com outras medidas, que são mais facilmente mensuráveis em campo, ou seja, diâmetro e/ou 

altura da árvore (PICARD; SAINT-ANDRÉ; HENRY, 2012). Segundo (CHAVE  et al., 

2004; MOLTO; ROSSI; BLANC, 2013).a escolha de um modelo alométrico apropriado  é um 

passo crítico  

 Estudos realizados por Cole e Ewel (2006), utilizando-se de várias equações 

alométricas em algumas espécies arbóreas, notaram bons resultados na maioria dos casos se 

encaixam bem com os dados. Pois mais de 50% da variação observada na biomassa foi 

explicada pelo diâmetro e altura. Com isso, muitas relações alométricas foram definidas 

objetivando estimar a massa total das arvores (ALVAREZ-BUYLLA; MARTINEZ-RAMOS 

1992; O’BRIEN et al., 1995; SPOSITO; SANTOS, 2001; STERCK; BONGERS 1998). 

A dinâmica do carbono da floresta amazônica está associada às condições de 

umidade do ambiente que a circunda. O crescimento em diâmetro das árvores amazônicas, 

depende não só da abundância de chuva que cai, como também da forma que a própria se 

distribui ao longo do ano (HIGUCHI et al., 2011).  

A mensuração do incremento das árvores por meio de bandas dendrométricas é um 

método bastante eficiente, com medições confiáveis, que admite o monitoramento mensal e 

consequentemente a resposta das árvores frente à sazonalidade da precipitação. 

Essa variabilidade natural promove a discussão sobre uso de equações alométricas 

locais/regionais verso equações antrópicas (NGOMANDA et al., 2014). Chave et al. (2014) 

investigando equações alométricas desenvolvidas para quatro locais da região amazônica, 

concluíram que não é possível utilizar uma única equação para estimar a biomassa e, 

consequentemente, o carbono de toda a região amazônica.  

Normanda et al. (2014) sugere que o uso de equações antrópicas, a exemplo das 

propostas por Brown, Gil espie e logo (1989) e Chave et al. (2005), não captam corretamente 

a variabilidade da alometria de biomassa em escala global. Esses resultados, assim como, a 

atualização feita por Chave et al. (2014) aos dados publicados por Chave et al. (2005), 

sugerem que precisamos avançar no aumento da densidade de amostras de estimativas diretas 
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de biomassa florestal nas regiões tropicais, especialmente na Amazônia, para que possamos 

representar com precisão a variabilidade natural da região em termos de estoque de carbono. 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

Este estudo foi realizado na Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), sendo essa uma 

unidade de conservação federal de proteção integral do bioma Amazônico, criada pelo 

Decreto N°. 83.716, de 11 de julho de 1979 (BRASIL, 1979), sob a tutela do Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)(FIGURA1). 

  

Figura 1- Mapa de localização da Reserva Biológica do Jaru (REBIO JARU), Rondônia.  

 

A vegetação é classificada como Floresta Ombrófila Aberta (CULF et al., 1997; 

JUSTINA, 2009), possui um rico sub-bosque de palmeiras com altura média do dossel de 30 

m, algumas árvores emergentes podendo chegar a medir 45 m (RUMMEL et al., 2002). De 

acordo com Hodnett et al. (1996), o solo da região exibe um alto teor de areia na superfície 

(88%) e é qualificado como podzólico vermelho e amarelo com textura média.  

Os valores médios de temperatura do ar no período seco e úmido na região são de 

25,7 ± 0,6 °C e 24,2 ± 1,3 °C, respectivamente (ANDRADE et al., 2016).  
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Em fevereiro de 2016 foi instalada uma parcela permanente de 1 ha (FIGURA 2), 

localizada a 80 m da torre micrometeorológica (10°11’11,4’’S e 61°52’29,9’’O) do Programa 

de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), alocada aleatoriamente dentro 

dos estratos geomorfológicos locais e em área de pegada (footprint) da torre.  

Figura 2 - Localização da parcela em relação à torre do Programa de Grande Escala da 

Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA) na Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), 

Rondônia. 

 

Para instalação da parcela utilizou-se métodos descritos pelo manual de campo para a 

determinação e mensuração de parcelas da Rede Amazônica de Inventários Florestais 

(RAINFOR) (PHILLIPS et al., 2016), juntamente com RAINFOR-GEM Manual de campo 

para censo em parcelas intensivas: medição da alocação de carbono da floresta tropical e 

ciclismo (MARTHEWS et al., 2012). 

 

2.2 INVENTÁRIO FLORESTAL DA PARCELA 

 

Após a instalação da parcela, foi realizado o levantamento florestal em campo, em 

março de 2016, por um parabotânico vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia (INPA). Foi utilizado para a identificação florística o levantamento de todas as 
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árvores com Diâmetro à Altura do Peito (DAP) ≥ 10 cm. A classificação foi realizada por 

família, gênero e espécie com base no Angiosperm Phylogeny Group III (APG), a atualização 

e conferência da nomenclatura botânica foi realizada por meio da consulta ao banco de dados 

do Missouri Botanical Garden (TROPICOS, 2019).  

Os diâmetros foram obtidos a partir das medições das circunferências dos troncos por 

meio de fita métrica milimetricamente graduada (Figura 3), na qual todos os valores 

encontrados foram convertidos por meio da Equação 1 para diâmetro à altura do peito (DAP). 

 

 𝐷𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 à 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑖𝑡𝑜 =  𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑛𝑓ê𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 à 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑖𝑡𝑜
𝜋

       (1)   

 

 

 
Figura 3- obtenção das circunferências dos troncos das árvores por meio de fita métrica 

graduada na Reserva Biológica do Jaru, Rondônia. Março de 2018.  

 

Na parcela permanente delimitada na Reserva Biológica do Jaru, foram identificadas 

184 espécies dentro de 49 famílias botânicas, sendo 474 árvores, 29 palmeiras, 16 lianas, 22 

indivíduos mortos, contabilizando 542 indivíduos. Dentre as 49 famílias botânicas presentes 
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no fragmento, foram selecionadas as cincos famílias com maior abundância na parcela: 

Fabaceae, Moraceae, Sapotaceae, Malvaceae e Burseraceae.  

 

2.3 MEDIDAS ALOMÉTRICAS  

 

Em fevereiro de 2018 as fitas dendrométricas foram instaladas conforme pode ser 

observado na (FIGURA 4). Para a escolha da quantidade de árvores a serem amostradas, foi 

considerado o levantamento florístico realizado na parcela permanente, de forma que das 474 

árvores amostradas aleatoriamente foram selecionadas 227 árvores, representando 48% do 

total amostrado.  

A amostra foi estratificada em categorias de acordo com o DAP, as árvores pequenas 

foram aquelas com DAP de 10-20 cm, as médias com DAP de 21-40 cm e as árvores grandes 

com DAP > 40 cm, a amostra final foi de 147, 62 e 18 árvores, respectivamente. 

 

Figura 4 - Instalação das fitas dendrométricas na parcela permanente alocada na Reserva 

Biológica do Jaru, Rondônia, em fevereiro de 2018. 

 

Após a instalação das fitas dendrométricas foram obtidas as primeiras medidas em 

março de 2018, após trinta dias, denominadas de medida zero. Essa medida não foi 
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contabilizada no estudo, em decorrência do tempo de ajuste da fita ao tronco da árvore. As 

coletas foram feitas bimestralmente utilizando paquímetros para medir a variação do 

incremento ou recrutamento para averiguação do crescimento. No entanto, em janeiro do 

corrente ano, por motivo financeiro, não houve coleta. 

A variável altura foi obtida pelo método visual com treinamento pelo parabotânico 

do INPA. O treinamento consiste em realizar a medida direta da altura de algumas árvores por 

meio de escalada e o auxílio de uma trena e então estimar a altura das árvores vizinhas com 

base na altura medida (DA SILVA et al., 2012). 

 

2.3.1 QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA E INCREMENTO  

              

A quantificação do estoque de biomassa dos indivíduos foi realizada com base nas 

seguintes medidas: diâmetro à altura do peito (cm), altura total da árvore(m) e densidade 

específica da madeira ρ(g cm-3) (CHAVE et al., 2014). 

A densidade específica da madeira foi estimada conforme Chave et al. (2009). Foi 

utilizado o banco de dados do Global Wood Density Data base.xls de acordo com a família de 

cada espécie (ZANNE et al., 2009). Para os indivíduos que não constavam na planilha, foi 

utilizado o valor de densidade média de 0,642 g cm-³ (NOGUEIRA, 2008).  

Para o cálculo da biomassa de cada categoria foi utilizada a Equação 2, obtida a 

partir de um estudo pantropical feito por Chave et al. (2014) em regiões tropicais localizada 

na Afro-Tropical, América latina e no Sudeste da Áustria e Austrália. Nesse estudo foi 

utilizado um conjunto de dados de 58 locais de estudo, de fontes publicadas e não publicadas, 

para um total de 4.004 árvores amostradas individualmente. 

 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝐾𝑔) = 0,0673 × (𝐷𝐵𝑀 × 𝐷𝐴𝑃2 × 𝐻𝑇)^ 0,976                                               (2) 

 

Em que: DBM - densidade média da madeira (g cm-³); DAP - diâmetro à altura do peito (cm) 

e HT - altura total (m). 

O incremento diamétrico foi obtido pela diferença entre as medidas de diâmetro das 

árvores com DAP > 10 cm, no período de março de 2016 a março de 2019, empregando a 

Equação 3. 
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𝐼𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝐷𝐴𝑃 =
(𝐷𝐴𝑃 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐷𝐴𝑃 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑇
                                                         

(3) 

 

Em que: os valores de incremento do DAP (cm). Obtidos entre as duas medições e o DAP 

(cm), T- se refere ao tempo (em anos). 

 

2.3.2 QUANTIFICAÇÃO DE CARBONO  

 

O armazenamento de carbono em florestas é um parâmetro fundamental para estudar 

a troca desse elemento entre esses ambientes e a atmosfera e melhor compreender a estimativa 

da absorção e emissão (WANG; FENG, 1995). Smith; Heath; Woodbury. (2004) relatam que 

pesquisas relacionadas ao sequestro de carbono são importantes para a avaliação dos 

ecossistemas florestais como recurso natural, como também para entender a relação entre as 

mudanças climáticas e o acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera, uma vez que as 

florestas retiram o dióxido de carbono da  atmosfera e o estocam na forma orgânica 

(SILVEIRA et al., 2008). 

A partir da biomassa mensurada será obtido o estoque de carbono, que corresponde a 

aproximadamente 50% da biomassa (MARTIN; DORAISAMI; THOMAS, 2018), conforme 

equação 4.  

 

𝐸𝑆𝑇𝑂𝑄𝑈𝐸 𝐷𝐸 𝐶𝐴𝑅𝐵𝑂𝑁𝑂 =  𝐵𝐼𝑂𝑀𝐴𝑆𝑆𝐴 𝑂𝐵𝑇𝐼𝐷𝐴 𝑋 0,5                                                 (4) 

 

Segundo Higuchi et al. (2004) a estimativa de estoque de carbono pode ser obtida do 

produto da biomassa florestal pela concentração de carbono. A concentração de carbono na 

vegetação obtida por Higuchi e Carvalho Jr. (1994) está em torno de 48%, valor esse que está 

dentro dos limites de concentrações em florestas tropicais (entre 46 e 52%). 

Portanto para melhor obtenção de resultados foi determinado que a concentração de 

carbono será de 50% da biomassa 

O incremento médio anual de biomassa foi calculado por meio da variação ao longo 

do ano de cada indivíduo (Equação 5). 
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𝐼𝑀𝐴 =  (𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 –  𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)/𝑇                                                                       

(5) 

 

Em que: IMA - incremento de biomassa anual (Mg ha-1); T- período dos dados (anos). 

 

2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para os cálculos do incremento do diâmetro os dados foram coletados em março de 

2016, e para as análises do estoque de biomassa e carbono foram utilizados os dados de março 

de 2018 a março de 2019. Em algumas análises os dados foram separados por período, sendo 

eles: período úmido de janeiro a março, período de transição úmido-seco de abril a junho, 

período seco de julho a setembro e período de transição seco-úmido de outubro a novembro 

(GOMES et al., 2015;  WEBLER et al., 2013). 

Para que os dados pudessem ser comparados, optou-se por analisar a média da 

biomassa, do estoque de carbono e do incremento, ao invés de trabalhar com a soma. Desta 

forma os dados foram transformados para Mg. Além disso, para o cálculo do incremento do 

DAP foi utilizada a primeira medida do DAP, realizada em março de 2016 a março de 2019 

para melhor entendimento da dinâmica do   crescimento das árvores da parcela permanente. 

Os testes de normalidade e estatísticas foram realizados com um nível de 

significância de 0,05. Para averiguação de normalidade aplicou-se teste de Kolmogorov-

Smirnov e D’Agostino-Pearson, para n ≥ 20 e k amostras; o teste é adequado para 

averiguação do pressuposto de que os dados tenham uma distribuição normal.  

Quando não houve aderência à normalidade foi aplicado o teste não paramétrico de 

Wilcoxon (Signed-Rank Test) (AYRES et al., 2007). Para realização de todas as análises e 

testes estatísticos foi utilizado o programa BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007). 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 VARIAÇÃO DE BIOMASSA MÉDIA NO PERÍODO CHUVOSO E SECO 

 

A biomassa média estimada para as árvores da parcela da Reserva Biológica do Jaru 

entre os meses de março de 2018 e 2019, apresentaram pequenas variações entre o período  

chuvoso (dezembro a março) e seco (julho a setembro), no qual essas pequenas  variações 

encontradas foram semelhantes entre os indivíduos  de DAP 10-20 cm, 21-40 cm e > 40 cm 

conforme está apresentado na (TABELA 1). 

Tabela 1 – Analise da variação de biomassa média  no período chuvoso e seco dos indivíduos 

de pequeno porte, diâmetro à altura do peito 10-20 cm, médio porte, diâmetro à altura do peito 

21-40 cm e grande porte, diâmetro à altura do peito > 40 cm, obtidos de março de 2018 a 

março de 2019, n = 147, 62, 18 

Categorias do DAP              Médias da biomassa (Mg ha-1) p- Valor 

  Chuvoso seco   

1.  10-20 cm 
0,130 0,129 

< 0,001 
[0,118; 0,144] [0,118; 0,143] 

2.   21-40 cm 
0,697 0,693 

< 0,001 
[0,602; 0,793] [0,599; 0,788] 

3.  > 40cm 
6,518 6,492 

< 0,001 
[3,906; 9,889] [3,891; 9,859] 

Nota: Valores médios e intervalo de confiança foram realizados com α = 0,05. (Todo valor entre 

colchetes corresponde a um intervalo de confiança da média de 95% utilizando reamostragem 

bootstrap).  

 

Na categoria DAP 10-20 cm, indivíduos de pequeno porte ocorreu um acréscimo de 

(0,001 Mg ha-1), na biomassa média entre o período seco e chuvoso. Ao analisar variação de 

biomassa média mensurada para os diferentes períodos apresentou aumento significativo entre 

os períodos, (p-Valor < 0,001), no qual comparando a média obtida no mês chuvoso 0,130 

[0,118; 0,144] Mg ha-1, e o período seco 0,129 [0,118; 0,143] Mg ha-1.  

Este aumento da biomassa mesmo sendo pequeno em ganho, é relevante para 

evidenciar o crescimento dos indivíduos menores da parcela. O crescimento dos indivíduos de 

pequeno porte é devido a intensidade de precipitação na região, as chuvas não ditam somente 
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o padrão de crescimento das árvores, mas influenciam uma série de mecanismos que mantém 

o ecossistema, influenciando diretamente todas as formas de vida.  

A ciclagem de nutrientes via serapilheira é um mecanismo importante na manutenção 

do crescimento das árvores. Além disso, a dispersão da serapilheira no solo da floresta 

possibilita maior degradação, que será rapidamente mineralizado pelos microrganismos e 

posteriormente disponibilizado para o crescimento da floresta (HERRERA et al., 1978; 

VITOUSEK, 1984; FERRAZ et al., 1998). 

Analisando a categoria do DAP 21-40 cm, ocorreu um incremento de (0,004 Mg ha-

1), entre o período chuvoso e seco. Sendo assim, houve diferença significativa da biomassa 

média mensurada nas árvores dessa categoria (p-Valor < 0,001), pois a média de biomassa no 

período chuvoso 0,697 [0,602; 0,793] Mg ha-1, foi maior em relação ao período seco 0,693 

[0,599; 0,788] Mg ha-1, está diminuição de biomassa mensurada no período seco pode ser 

relacionado devido a retração da área basal devido à escassez de água, consequentemente 

influência a biomassa média dos indivíduos. 

No estudo realizado por Das chagas et al., (2012), para entender os impactos da 

redução da pluviometria na biomassa aérea da Floresta Amazônica, foi encontrado 

variabilidade interanual indicando que a área basal decresce nos meses de julho a agosto, de 

maneira idêntica ao que foi constatado nos indivíduos da parcela, independentemente da sua 

categoria. 

A variação de biomassa média na categoria do DAP > 40 cm, foram maiores que nas 

demais categorias, pois estes indivíduos exibem maiores aportes do que os demais, mostrado 

na (TABELA 1). No entanto para as árvores grandes no período estudado foi obtido uma 

variação de (0,026 Mg ha-1) bem mais expressiva do que nas demais categorias do DAP 10-20 

cm, 21-40 cm. 

Foi evidenciado que ocorreu um acréscimo de biomassa média entre o período 

chuvoso e seco, com um aumento significativo (p- Valor < 0,001) entre a média chuvosa 

6,518 [3,906; 9,889] Mg ha-1 e a média do período seco 6,492 [3,891; 9,859] Mg ha-1. Em 

média, uma árvore pesa 0,6 Mg. No entanto, a distribuição do peso das árvores é 

extremamente distorcida, pois, de acordo com um estudo realizado em florestas tropicais 

intactas, 41% da biomassa acima do solo era mantida em árvores acima de 60 cm de diâmetro 

de tronco (LUTZ et al., 2018). 

 

3.2 ESTOQUE DE BIOMASSA DAS ÁRVORES  
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A variação sazonal da biomassa mensurada nos indivíduos de pequeno porte com 

diâmetro à altura do peito 10-20 cm, entre os anos de 2018 e 2019, pode ser verificada na 

(FIGURA 5).  

Os meses de maio e julho de 2018, apresentaram estoque de biomassa iguais, essas 

foram uma das menores médias dos indivíduos de pequeno porte representando 33,3% do 

estoque anual só ficando acima do mês de março que foi o mês de menor média de biomassa 

(39,43 Mg ha-1). Esse comportamento pode estar relacionado ao fato de que esses meses 

correspondem ao período úmido-seco e seco e a intensidade da precipitação na região é 

atenuada e/ou torna-se escassa.  

Desta forma, em decorrência da falta de chuva o tronco das árvores tende a retrair 

como consequência da perda de água na casca e demais componentes dos fustes dos 

indivíduos. Segundo Dávila et al. (2017), em locais com precipitações escassas são esperados 

menores valores de biomassa, haja vista que a disponibilidade de água é fundamental para o 

crescimento da biomassa. No entanto, são necessárias condições favoráveis também de 

radiação solar e carbono para intensificar esse crescimento. 

 

 

Figura 5 – Estoque de Biomassa dos indivíduos de pequeno porte, diâmetro à altura do peito 

10-20 cm, obtidos de março de 2018 a março de 2019), n = 147. 

 

Os meses de novembro de 2018 e março 2019 foram os meses que apresentaram os 

maiores valores de estoque de biomassa, respectivamente 39,7 e 40 Mg ha-1. O mês de março 
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concentra elevado nível de chuva, por sua vez no mês de novembro, mesmo sendo um período 

de transição seco-chuvoso, a vegetação começa a ter acesso a um ambiente com favoráveis 

condições hidrológicas, além disso,  são árvores jovens em pleno vigor e crescimento de sua 

área basal.  

Analisando o comportamento da sazonalidade ao longo de um ano nas árvores de 

pequeno porte, o estoque de biomassa no período chuvoso (março), em relação ao período 

seco (julho e setembro) apresentaram diferença. De março de 2018 para o período seco houve 

um aumento de 0,33% no estoque de biomassa e do período seco para março de 2019 houve 

um aumento de 1,06%, ambos armazenamentos de biomassa foram relevantes para os 

indivíduos de pequeno porte. Novamente a explicação tem relação com o expressivo volume 

de chuva em relação ao mês de extenuação hídrica na floresta. 

O comportamento da biomassa nos indivíduos de médio porte com diâmetro a altura 

do peito 21-40 cm, pode ser observado na (FIGURA 6). 

 

 

 

 

Figura 6 - Estoque de biomassa dos indivíduos de médio porte, diâmetro à altura do peito 21- 

40 cm, obtidos de março de 2018 a março de 2019, n = 62. 

 

A biomassa acima do solo para período seco apresentou um aumento em relação ao 

estoque de biomassa mensurado no período seco-úmido de 2018, em razão da precipitação 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

março maio julho setembro novembro março

E
st

o
q
u
e
 d

e
 B

io
m

a
ss

a
 (

M
g
  

h
a

-1
)

Mês



35 

 

aliado com o aumento de fluxo de nutrientes no solo. A biomassa dos meses de março de 

2018 e 2019 representam 32,2% do estoque de biomassa dos indivíduos de médio porte. 

Em virtude das árvores mais jovens possuírem um crescimento mais acelerado, nos 

indivíduos de médio porte, as mudanças observadas são mais sutis, haja vista que nos dados 

de março a setembro de 2018 o acréscimo do estoque não foi muito exorbitante (KAUPPI; 

SANDSTRÖM; LIPPONEN, 2018). 

A variação de biomassa nas árvores com DAP > 40 cm (Figura 7) apresentou 

comportamento semelhante à categoria de porte médio, porém, os meses de março a julho foi 

percebido comportamento sutil do estoque de biomassa. No mês de julho o armazenamento de 

biomassa foi de 211,6 Mg ha-1), sendo um dos menores desta categoria. 

A variação do estoque de biomassa entre o mês chuvoso de março de 2019 mostrou 

aumento de 31% em relação a julho, todavia esse aumento está relacionado com a redução da 

biomassa e da área basal das árvores da Floresta Amazônica, visto que no período seco a 

diminuição do estoque de biomassa está diretamente ligado com o déficit hídrico no solo, 

provocado pela redução da precipitação pluvial (DAS CHAGAS et al., 2012). 

 

  

Figura 7 - Estoque de biomassa dos indivíduos de grande porte, diâmetro à altura do peito > 

40 cm, obtidos de março de 2018 a março de 2019, n = 18. 
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Sheil et al. (2017) por exemplo, em análises realizadas em áreas de florestas na 

Bolívia, Cameron, e Tailândia não detectou nenhuma tendência expressiva de aumento de 

biomassa e área basal entre os maiores indivíduos das espécies em estudo, encontrando, 

porém, um aumento de estoque de biomassa nos indivíduos de maior caule quando 

comparado aos de menor. 

 

3.3 VARIAÇÃO DO ESTOQUE DE CARBONO 

 

O estoque de carbono mensurados nos individuos de pequenos porte entre o ano de 

2018 a 2019 é evidenciado na (FIGURA 8). A variação do estoque de carbono na biomassa 

entre o periodo seco e chuvoso foi de cerca de 0,22 Mg C ha-1, ou seja,  um aumento de 1,1% 

em relacão ao periodo de julho. Analisando os meses de março e julho de 2018 foi notório um 

aumento de 0,25% entre este periodo. Logo no periodo de transiçao seco-umido e periodo 

umido do ano 2019 deve um aumento de 0,70%, sendo esses os maiores estoques de carbono 

na biomassa para essa categoria. 

 

 

Figura 8 – Estoque de carbono dos indivíduos de pequeno porte, diâmetro à altura do peito 

10-20 cm, obtidos de março de 2018 a março de 2019), n = 147. 
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parcela estão em intenso crescimento e estocando grande quantidade de carbono na sua 

biomasa árborea. Devido a presença de umidade no solo e outros fatores como a alta 

intesidade de radiação solar favorece á fotossintese das folhas do dossel, consequetemente 

fazendo com que as árvores absorvam maior quantidade de carbono da atmosfera e 

contribuindo diretamente para o armazenamento de carbono (LOPES, 2016). 

Averiguando o estoque de carbono na categoria do diâmetro à altura do peito 21-40 

cm, foi obtido expressivo estoque de carbono na biomassa em relação a categoria 10-20 cm, é 

notório  esse aumento no estoque de carbono ao longo do ano na  categoria de pequeno porte 

Já se analisado o armazenamento de carbono desde março 2018 até o período seco (setembro) 

na categoria de diâmetro à altura do peito médio, nota-se pequenas variações, como mostrado 

na (FIGURA 9). 

Verificado a variação do armazenamento de carbono em relação a sazonalidade 

presente na região, foi evidente  uma tendência de crescimento padrão entre o período 

chuvoso e seco do ano de 2018,  visto que este padrão  se dá devido as árvores com diâmetro 

à altura do peito de 21-40 cm, estão contribuindo para a atenuação do dióxido de carbono 

presente na atmosfera que de um papel importante na intensificação do fenômeno do efeito 

estufa.  

 

 

Figura 9 - Estoque de carbono dos indivíduos de médio porte, diâmetro à altura do peito 21- 

40 cm, obtidos de março de 2018 a março de 2019, n = 62. 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

março maio julho setembro novembro março

E
st

o
q
u
e
 d

e
 c

a
rb

o
n
o
 (

M
g
 C

 h
a

-1
) 

Mês



38 

 

No entanto, episódio associados as mudanças climáticas advenham decorrentes ao 

aumento de dióxido de carbono na atmosfera, sem dúvida alguma os ecossistemas terrestres 

serão afetados.  

Segundo Pacheco e Helene (1990), efeitos serão sentidos na composição e 

distribuição da fauna e flora dos ecossistemas, além do mais em virtude de inúmeras variáveis 

que mantêm a atual constância biológica. Podendo haver modificações na temperatura e, 

portanto, no regime das chuvas, no escoamento das águas, na vazão dos rios, na umidade dos 

solos, na evapotranspiração, enfim, nas variáveis que participam das relações essenciais para a 

natureza. 

Além disso, estes indivíduos mostram comportamentos diferente no estoque de 

carbono em relação aos indivíduos de diâmetro à altura do peito 10-20 cm e os indivíduos de 

grande porte, DAP > 40 cm, ou seja, os maiores estoque de carbono evidenciados nas demais 

categorias mencionadas anteriormente foi observada no mês chuvoso de março de 2019.  

No entanto, as árvores médias apresentaram maiores estoque de carbono na biomassa 

no mês de transição seco-úmido, fato este devido a presença de algumas espécies que te maior 

facilidade na assimilação do carbono e armazenamento. 

O período chuvoso março de 2018 foi o mês que possui o menor estoque de carbono 

cerca de 44,66 Mg C ha-1, valor este que representa 16% do estoque anual da categoria. Além 

disso, as árvores de médio porte obtiveram no período seco estoque de 89,5 Mg C ha-1, que 

representa 32% do estoque anual de carbono na categoria. 

A medida de que os indivíduos maiores vão crescendo, logo também irá aumentando 

a quantidade de carbono armazenado no fuste, o que foi e evidenciado na categoria de DAP > 

40 cm, observado na (FIGURA 10). 

O crescimento desses indivíduos pode estar relacionado com a grande quantidade de 

nutrientes provenientes de minerais no solo e a disponibilidade de água. No entanto estudos 

feitos pelo INPE (2015), obtiveram resultados que indicam que as descargas atmosféricas 

tenham influência intrínseca no ciclo da vida no planeta, na deposição de átomos ionizados no 

solo e implicações da própria ação da descarga age no desenvolvimento populacional de 

plantas de maior porte e sua vegetação em volta. 

Além disso, analisando o período chuvoso de 2018 em comparação ao período 

chuvoso de 2019, foi observado um acréscimo de 31,2% de carbono na biomassa nos 

indivíduos de maiores diâmetros à altura do peito.  
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Figura 10 - Estoque de biomassa dos indivíduos de grande porte, diâmetro à altura do peito > 

40 cm, obtidos de março de 2018 a março de 2019, n = 18. 

 

Também foi evidente aumento expressivo do estoque de carbono no período chuvoso 

em relação ao período seco de 2018, no qual conteve um acréscimo de 32 Mg C ha-1, 

mostrando que o estoque de carbono nestes indivíduos teve pouca variação em relação a 

influência da sazonalidade presente na região. 

 

3.4 VARIAÇÃO DO ESTOQUE DE CARBONO NAS FAMÍLIAS 

 

Analisando o estoque médio de carbono estimado para as cincos famílias mais 

abundantes, foram identificadas as seguintes: Fabaceae, Moraceae, Sapotaceae, Malvaceae e 

Burseraceae (FIGURA 11). 

Ao analisar o estoque de carbono estimado para as famílias com DAP 10-20 cm, é 

notório que ao longo do ano os maiores estoques de carbono na biomassa acima do solo foram 

registrados nas espécies da família Fabaceae, que estocaram aproximadamente 11,61 Mg C. 

Essa família apresenta o maior número de indivíduos presentes no fragmento, 40,82%. No 

mês de março de 2018, foi observado o menor valor de estoque de carbono cerca de 1,91 Mg 

C, esse representa 16,4% do estoque anual pelos indivíduos dessa família.  

Ademais, no mês supracitado foi encontrado o maior estoque de carbono na 

biomassa acima do solo nos indivíduos da família Moraceae, um total de 1,02 Mg C. É 
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perceptível que de forma geral os valores de estoque de carbono foram muito próximo tanto 

no período chuvoso quanto no período seco não apresentando grandes variações ao longo do 

ano, a família Burseraceae apresentou o menor valor (0,08 Mg C). 

 

 

Figura 11 - Estoque de carbono das famílias dos indivíduos de pequeno porte, diâmetro à 

altura do peito 10-20 cm, obtidos de março de 2018 a março 2019, n = 49.  

 

O crescimento geralmente atinge o pico no início da vida de uma árvore, enquanto o 

pico de incremento da área basal e biomassa só é atingido nos indivíduos com idade maior. 

Medidas de altura e diâmetro, deste modo alteram-se de acordo com a espécie, a idade e 

mudanças nas condições ambientais, como o aumento de CO2 (BOWMAN et al., 2013).  

Nos indivíduos com diâmetro a altura do peito 21-40 cm (Figura 12) os valores de 

carbono estocados na biomassa acima do solo nas famílias que possuem maior abundância no 

fragmento, segue a seguinte ordem Fabaceae, Moraceae e Sapotaceae.  

Em decorrência da família Fabaceae ter a maior quantidade de indivíduos, também 

contabiliza os maiores estoques de carbono na biomassa, desta forma o estoque anual foi de 

55 Mg C. Sendo que nos meses seco (julho e setembro), os estoques de carbono das árvores 

dessa família foram iguais, valor esse de 9,12 Mg C, totalizando 33,2% do estoque de carbono 

anual das espécies da família Fabaceae. 
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Figura 12 - Estoque de carbono das famílias dos indivíduos de porte médio, DAP 21-40 cm, 

obtidos de março de 2018 a março 2019, n = 26. 

 

A família Moraceae, que detém a segunda maior proporção de indivíduos na parcela, 

estocou 1,63 Mg C. Foi observado que no período chuvoso de 2019 (março) as famílias 

Fabaceae, Moraceae e Sapotaceae apresentaram os maiores estoques de carbono dos 

indivíduos de médio porte, um acréscimo de 9,32; 1,64 e 0,66 Mg C, respectivamente. 

A biomassa acima do solo está ligada diretamente com as variáveis do clima e 

estrutura do povoamento, além de estar relacionada com a disponibilidade de água (DÁVILA 

et al., 2017). À medida que os indivíduos crescem também há desenvolvimento em relação a 

especiação das espécies que carecem de maior fração de luz, portanto necessitam crescer para 

obter melhor captação de luz para execução do seu processo vital.  

Além disso, esse crescimento está relacionado com a sazonalidade da região, onde 

apresenta períodos longos de chuvas e um período seco relativamente menor, aumentando 

abundantemente a quantidades de nutrientes e a incorporação de carbono em sua biomassa. 

Sabe-se que a eficiência de absorção e fixação de carbono pelas árvores é função da 

taxa de crescimento, das espécies, da longevidade, do sítio, do clima e do período de rotação, 

entre outros. Geralmente, fixam mais carbono as florestas secundárias e os plantios mais 

jovens. As plantações maduras e as florestas primárias, atingem um estágio de equilíbrio 

quanto a absorção de carbono, já que a mesma disponibilizar quantidade significativas 
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mediante a decomposição da madeira morta e das árvores em senescência (AREVALO; 

ALEGRE; VILCAHUAMAN, 2002). 

O estoque de carbono mensurado nos indivíduos com diâmetro a altura do peito > 40 

cm está evidenciado na (FIGURA 13). A biomassa estimada para os indivíduos 

correspondentes à família Fabaceae ao longo do ano foi de 50 Mg C, sendo esse o maior 

valor de estoque de biomassa acima do solo da parcela. 

No mês de março de 2018 o estoque foi de 8,27 Mg C, o qual representa 16,5%. Por 

sua vez no mês seco os indivíduos armazenaram juntos 16,65 Mg C, representando 33,3% do 

estoque anual. 

A família Fabaceae demostra a maior abundância nas árvores de grande porte, sendo 

que quatro indivíduos detiveram o maior estoque de carbono, provavelmente por serem 

árvores que estão próximas ao clímax. 

 

Figura 13 - Estoque de carbono dos indivíduos de grande porte da família Fabaceae, 

diâmetro a altura do peito > 40 cm, obtidos de março de 2018 a março 2019, n = 4. 

 

Clados ricos em espécies de árvores amazônicas são caracterizados por períodos de 

vida relativamente curtos e fazem uma contribuição particularmente importante para a alta 

diversidade de florestas da Amazônia Ocidental (BAKER et al.,2014). 
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O incremento anual de carbono na biomassa acima do solo nas árvores da Reserva 

Biológica do Jaru está exposto na (FIGURA 14). A soma do incremento de todas as 

categorias contabilizou 32,6 Mg C. Desse montante a categoria de pequeno porte deteve 0,26 

Mg C, representando 0,81%. 

O estoque de carbono na biomassa acima do solo nos indivíduos de médio porte, 

DAP 21-40 cm, apresentou incremento de 0,69 Mg C, correspondendo a 2,12% do estoque de 

carbono na biomassa das árvores da Reserva. 

O incremento anual de carbono nas árvores com DAP > 40 cm, foram maiores do 

que as demais categorias analisadas, tendo um incremento médio anual de 31,7 Mg C, 

representando 97,1% do incremento anual dos indivíduos. O fato das árvores de grande porte 

terem expressivos valores de incremento evidencia que essa área de floresta está atuando 

como um sumidouro de carbono. 

 

 

 

Figura 14 - Incremento anual dos indivíduos de pequeno porte, diâmetro à altura do peito 

(DAP) 10-20 cm (n = 147), médio porte, DAP 21-40 cm (n = 62) e grande porte, DAP > 40 

cm (n = 18), obtidos de março de 2018 a março de 2019.  

 

Ademais, as florestas estáveis são importantes reservatórios de diversidade genética 

que serão necessários para garantir que os ecossistemas e as paisagens possam continuar a 

fornecer os serviços ecológicos de que muitas comunidades e culturas dependem para sua 
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subsistência, mesmo que as mudanças climáticas e outros fatores causem mudanças no meio 

ambiente (WATSON et al., 2018). 

No presente estudo a quantidade armazenada de carbono aumentou 

significativamente com o tempo. De acordo com Miñano et al. (2019), isso acontece quando 

os fluxos que adicionam carbono para o estoque, como o crescimento das árvores, são 

maiores do que os fluxos que reduzem o estoque, como a mortalidade.  

 

3.5 INCREMENTO DO DIÂMETRO À ALTURA DO PEITO (DAP)  

 

O incremento do DAP mensurados entre os anos de 2016 a 2019 nas três categorias 

dos indivíduos da parcela permanente é mostrado na (FIGURA 15). Na categoria do diâmetro 

à altura do peito 10-20 cm, foi obtido valores da mediana do incremento do diâmetro, valor 

esse de 0,14 cm, no primeiro quartil, representando 25% dos indivíduos dessa categoria que 

obtiveram crescimento na área basal. No entanto, 50% do incremento do diâmetro para a 

categoria ficou entre 0,14 cm a 0,32 cm, no qual representa os maiores incremento para a 

categoria DAP  10-20 cm. 

Além disso, estes indivíduos apresentaram outliers, nos quais esses valores de 

incremento foram anormais para a categoria, fato este pode estar relacionado com o ritmo de 

crescimento das árvores e consequentemente resulta em valores de incremento do DAP 

maiores do que o esperado. 

Além do mais esse ritmo do crescimento é influenciado por fatores internos 

(fisiológicos), externos (ecológicos) e pelo tempo. Este último está ligado ao crescimento, e é 

por este pretexto que se procura conhecer a idade de uma árvore. O que cresce em uma árvore 

em períodos constantes do tempo, é o que denominado de incremento das árvores (IMAÑA 

ENCINAS; SILVA; PINTO, 2005). 

A determinação do crescimento sugere conhecer o estado inicial mensurável de 

magnitude crescente, assim como o outro estado final e um equivalente tempo transcorrido de 

uma condição para outra. Esse crescimento aglomerado ao longo do tempo é denominado de 

produção florestal (Scolforo, 1994). 
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Figura 15 – Bloxplot do incremento do diâmetro dos indivíduos de pequeno porte, diâmetro à 

altura do peito (DAP) 10-20 cm (n = 147), médio porte, DAP 21-40 cm (n = 62) e grande 

porte, DAP > 40 cm (n = 18), obtidos de março de 2016 a março de 2019.  

 

À medida que os indivíduos das parcelas vão se tornando maiores foi evidenciado 

menores valores de outliers, ou seja, o incremento do diâmetro nesses indivíduos não 

apresenta incrementos discrepantes dos valores encontrados para os incrementos do diâmetro 

para as demais categorias. 

Analisando as árvores com diâmetro à altura do peito 21-40 cm, é perceptível que 

50% do incremento do diâmetro da categoria fica nos indivíduos que apresentaram uma 

mediana entre o primeiro e o terceiro quartil, valores esses 0,19, 0,32 cm, respectivamente, 

valores próximos ao encontrado na categoria DAP 10-20 cm. 

Portanto nos indivíduos maiores DAP > 40 cm, no terceiro quartil foi encontrado 

25% do incremento desta categoria no qual o incremento está próximo de 0,44 cm, sendo 

assim foi notado maiores incrementos para a categoria. 

Acrescenta-se também que os indivíduos da parcela incrementaram valores 

expressivos ao longo dos três anos, exibido um crescimento nas árvores da parcela 

permanente nas diferentes estratificações que pode ser evidenciado na (FIGURA16).  
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A soma do incremento do diâmetro mensurado na categoria 10-20 cm, foi obtido um 

incremento de 43 cm para os 147 indivíduos da categoria. Esse incremento pode estar ligado 

com a distribuição de chuvas na região favorecendo a decomposição da serapilheira que é 

fundamental para o crescimento das árvores consequentemente influência diretamente no 

incremento do DAP. 

A relação entre incremento em diâmetro, deposição de serapilheira e quantidade e 

distribuição das chuvas recebe contexto diferenciado em função do contraste de texturas dos 

solos da Amazônia. relativamente têm diferentes peculiaridades, que interferem diretamente 

na velocidade da decomposição da serapilheira (LUIZÃO et al., 2004) e na conservação de 

água (TELLES et al., 2003). Regiões de floresta apresentam uma maior área basal e biomassa 

o que pode interfere diretamente na quantidade de material depositado e consequentemente na 

disponibilidade de nutrientes para crescimento. 

Além disso, para essa categoria de pequeno porte foram capazes de incrementa 

64,9% de todo o incremento de diâmetro ao longo de 2016 a 2019. Sendo esse os maiores 

incremento mensurado nas árvores da parcela. 

Ademais para a categoria do diâmetro à altura do peito 21-40 cm, foi mensurado um 

incremento 19 cm para os indivíduos de médio porte, no qual esse representa cerca de 28,8% 

do incremento do diâmetro para   período analisado na Reserva biológica do Jaru. Estudos 

aponta que alterações nas taxas de crescimento do caule podem causar mudanças na dinâmica 

e estrutura da comunidade (WAGNER et al., 2014), e nos ciclos atmosféricos e 

biogeoquímicos (MCMAHON; PARKER; MILLER, 2010). 

Assim, é de grande relevância entender a resposta do desenvolvimento do caule das 

árvores em florestas tropicais, às secas extremas e às variações sazonais do clima contribuir 

para os modelos ecossistêmicos e terrestres (POORTER et al., 2010) e prever respostas 

futuras às variações climáticas. 
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Figura 16 - Incremento dos indivíduos de pequeno porte, diâmetro à altura do peito (DAP) 

10-20 cm (n = 147), médio porte, DAP 21-40 cm (n = 62) e grande porte, DAP > 40 cm (n = 

18), obtidos de março de 2016 a março de 2019.  

 

Na categoria do diâmetro à altura do peito > 40 cm, foi mensurado os menores 

valores de incremento perante as demais categorias. No entanto, mesmo as árvores de grande 

porte possuírem os maiores indivíduos da parcela consequentemente os maiores valores de 

biomassa, mas não apresentaram crescimento expressivos devido a mesma está atingindo seu 

clímax. 

Sendo assim os padrões de crescimento das árvores mudam de acordo com sua 

composição genética, influência mútua com o ambiente e outros organismos, idade e 

condições climatológicas (BANIN; PHILLIPS; LEWIS, 2015; HIGUCHI et al., 2003).  

O incremento mensurado para categoria ao longo dos três anos foi de cerca de 4 cm 

no qual representa 6,3%, do incremento diamétrico dos indivíduos desta categoria. 

Segundo Wagner et al. (2014) o incremento do caule varia ao longo do ano devido à 

sazonalidade climática sendo a precipitação e a radiação solar que mais explicam o 

crescimento das árvores e sua alocação de carbono nas florestas tropicais.  

Porém, durante eventos climáticos extremos, como secas e enchentes, o crescimento 

e a mortalidade das árvores podem ser alterados. No entanto, é difícil detectar o impacto das 

secas na taxa de crescimento da floresta devido à escala temporal de monitoramento da 

maioria das parcelas permanentes. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A variação do estoque de biomassa ao longo do ano estudado apresentou aumento 

significativo nas categorias de portes pequeno e médio.  

A variação sazonal do estoque de carbono nas árvores da parcela permanente 

apresentou intenso armazenamento de carbono no período chuvoso devido as condições 

favoráveis.   

Os maiores estoques de carbono na biomassa acima do solo foram registrados nas 

espécies da família Fabaceae, independentemente da categoria. Destaque para as árvores de 

grande porte, que apresentaram os maiores valores de estoque de biomassa e também de 

incremento.  

No entanto para o incremento do diâmetro à altura do peito, os maiores crescimentos 

ao longo dos três anos foram percebidos nos indivíduos jovens. Possibilitando entender a 

dinâmica do ecossistema da região que proporciona condições favoráveis para o seu 

desenvolvimento. 

Além disso foi evidente que as árvores de grande porte, ao longo dos três anos, 

apresentaram uma estagnação em sua altura. Portanto a mesma ao atinge seu clímax auxilia 

apenas no armazenamento de biomassa e carbono além da regularização climática do 

ecossistema. 

Esses resultados evidenciam que os indivíduos da parcela analisada estão em intenso 

crescimento de biomassa e atuam como sumidouro de carbono para a região. A presença 

desse sumidouro de carbono demonstra claramente o importante papel da conservação de 

áreas nativas contribuindo não somente para preservar o estoque de carbono nas florestas, mas 

também para a mitigação das mudanças climáticas. 
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