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RESUMO

As florestas da Amazônia estocam grande quantidade de carbono tanto na biomassa
vegetal como no solo. Nas últimas três décadas as altas taxas de desmatamento
aceleraram o processo da fragmentação da floresta na Amazônia brasileira. Embora as
consequências do desmatamento e conversão da floresta em pastagens sobre os estoques
de carbono estejam bem documentadas, os impactos da fragmentação florestal e dos
efeitos de borda sobre os estoques de carbono do solo permanecem desconhecidos. Nós
investigamos as mudanças nos estoques de carbono do solo em fragmentos florestais
após cerca de 25 anos do isolamento e a sua relação com os efeitos de borda além de
investigar o comportamento dos estoques em florestas primárias contínuas no mesmo
período. A amostragem seguiu um sistema de falsas coordenadas permitindo que
amostras fossem coletadas nos anos 1980 e no ano de 2012, nos exatos mesmos pontos.
Foram coletadas amostras para teor de carbono compostas cada uma por cinco
subamostras e uma amostra de densidade em cada parcela de 400 m². No total foram
coletadas amostras de solo em 265 parcelas distribuídas em 28 grids de 1 ha nos
fragmentos florestais e em 176 parcelas em 22 ha na floresta contínua. Verificamos
mudanças nos estoques de carbono do solo em ambos os ambientes, com aumento dos
valores para os fragmentos florestais e redução dos estoques presentes na floresta
contínua. Nos fragmentos, a mudanças nos estoques de carbono do solo se mostraram
relacionadas à distância da borda da floresta. Nestes locais ocorrem maiores taxas de
mortalidade de árvores em função de alterações microclimáticas vistas após o
isolamento dos fragmentos, há também acréscimo na produção de necromassa
juntamente com alterações na composição e estrutura da vegetação fatores que facilitam
a decomposição da matéria orgânica deslocando o fluxo em direção ao compartimento
do solo resultando em aumento nestas localidades. Na floresta contínua os resultados
indicaram tendência contrária, com redução dos estoques de carbono do solo. O
desequilíbrio entre os fluxos resulta em diminuição dos estoques de carbono do solo
nestas áreas. Ainda que esse comportamento possa não ser via de regra para as florestas
na Amazônia, como em estudos que demonstram acréscimo nos estoques. É importante
destacar que estes ecossistemas podem se comportar tanto como fonte ou sumidouro de
carbono e os processos que regem esse comportamento devem ser mais bem
compreendidos.
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ABSTRACT

Amazonian forests store large quantities of carbon both in plant biomass and soil. Over
the last three decades, high rates of deforestation have accelerated the process of forest
fragmentation in the Brazilian Amazon. Although the consequences of deforestation and
conversion of forest to pasture on carbon stocks are well documented, the impacts of
forest fragmentation and edge effects on soil carbon stocks remain unknown. We
investigated changes in soil carbon stocks in forest fragments after about 25 years of
isolation and their relationship with edge effects, together with the behavior of soil
carbon stocks in continuous forests over the same period. Sampling followed a system
of false coordinates allowing soil collection in 1980 and in 2012 at the same points.
Samples for carbon analysis (each sample consisting of five subsamples) and
undisturbed cores for soil bulk density were taken in each 400-m² plot. Samples were
taken in 265 plots distributed in 28 grids 1-ha in forest fragments and in 176 plots
distributed in 22 ha of continuous forest. We detected changes in soil carbon stocks in
both environments, with an increase in forest fragments and decrease in continuous
forest. Changes in soil carbon stocks in the forest fragments appear to be associated
with the distance from the edge, where the highest rates of tree mortality occur due to
microclimatic changes. The association between increasing necromass and changes in
the composition and structure of the vegetation accelerate the decomposition rates of
organic matter, thereby shifting the flow into the soil compartment and resulting in the
elevation of carbon stocks in these areas. The results for continuous forest suggests that
the low mortality rates coupled with the long residence time of carbon in necromass
retard the decomposition rates of organic matter, resulting in reduced carbon flux into
the soil compartment, while the emission by microbial respiration continues. The
imbalance between the flows in and out of this compartment results in decreased soil
carbon stocks in these areas. However, this behavior may not be a general rule for
forests in the Amazon, as demonstrated in studies indicating increases in carbon stocks.
It is important to know that these ecosystems can behave either as sources or sinks of
carbon. The processes driving this behavior must be better understood.
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INTRODUÇÃO

As florestas tropicais da Amazônia estocam grande quantidade de carbono na
biomassa vegetal (Saatchi et al., 2011) e, no contexto do aquecimento global, podem
desempenhar função estratégica sobre a regulação do clima (Fearnside, 1997). No
entanto, o desmatamento acumulado até o ano de 2011, representou cerca de 17% das
florestas amazônicas brasileiras (Brasil, INPE, 2011). Embora as taxas de
desmatamento venham demonstrando tendência de queda nos últimos anos, as
extensões de florestas desmatadas anualmente ainda são alarmantes (Brasil, INPE,
2011).
As elevadas taxas de desmatamento da região são atribuídas principalmente às
atividades econômicas adotadas após a derrubada da floresta (Fearnside, 2005). A
pecuária extensiva desenvolvida principalmente em grandes e médias propriedades é o
principal tipo de uso da terra em substituição à floresta. Embora roças feitas por
pequenos agricultores tenham sua parcela de contribuição no desmatamento (Kitamura,
1994). O processo de expansão urbana e a especulação imobiliária em algumas cidades
na Amazônia também contribuem para a substituição da floresta nativa em formas
alternativas de uso do solo.
Em conseqüência deste processo, a cobertura florestal contínua vem sendo
substituída por uma paisagem composta por fragmentos isolados de florestas inseridos
em uma matriz composta por atividades agropecuárias e áreas abandonadas após o uso
da terra (Saunders et al., 1991; Murcia, 1995; Laurance & Bierregaard, 1997).
Sabe-se ainda que o efeito de borda ocasionado pela fragmentação acarreta em
aumento da mortalidade de árvores nesta região (Laurance et al., 1998), muito
provavelmente em conseqüência do aumento na temperatura e diminuição da umidade
do solo nas bordas em comparação ao interior da floresta (Camargo & Kapos, 1995),
bem como aumento da exposição ao vento (Rankin-de Mérona & Hutchings, 2001).
Dessa forma, atividades econômicas que obrigatoriamente acarretam no
desmatamento de florestas nativas na Amazônia contribuem diretamente para o
aquecimento global, uma vez que tais atividades são responsáveis por um grande saldo
de emissões liquidas de gases do efeito estufa (GEE) (Fearnside, 2006).
Os cálculos de emissões de GEEs levam em consideração muitas fontes
potenciais de emissão tais como: queimadas primárias e secundárias, decomposição de
matéria orgânica, emissão de reservatórios, exploração madeireira, entre outras
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(Fearnside, 2003) e boas estimativas das emissões referentes à conversão de florestas
em pastagens estão disponíveis (Fearnside & Barbosa, 1998). Por outro lado, a
contribuição da fragmentação florestal para as emissões de gases estufa ainda é pouco
conhecida, com alguns estudos focados nos efeitos sobre a biomassa vegetal e a
serapilheira (Didham, et al., 1998; Sizer, 2000; Vasconcelos & Luizão, 2004;
Vasconcelos & Laurance, 2005; Nascimento & Laurance, 2004, 2006), permanecendo
ainda desconhecidos os efeitos em longo prazo da fragmentação florestal sobre o
estoque de carbono do solo. Uma vez que nos solos da Amazônia estão estocadas cerca
de 280 toneladas de carbono por hectare numa profundidade de 0-8 m (Fearnside,
2009), mudanças estruturais da floresta em resposta as alterações microclimáticas irão
influenciar os mecanismos de produção e decomposição da matéria orgânica resultando
em alterações dos estoques de carbono.
Neste sentido, o presente trabalho pretende avaliar mudanças nos estoques de
carbono do solo em fragmentos florestais e a sua relação com os efeitos de borda. Além
disso, buscou-se avaliar as mudanças no estoque de carbono em florestas contínuas a
fim de inferir se os solos nesta região estão se comportando como fonte ou sumidouro
de carbono.
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2) PERGUNTAS

2.1) Ocorrem mudanças nos estoques de carbono do solo após a fragmentação florestal?

2.2) Caso ocorram, as mudanças estão relacionadas aos efeitos de borda?

2.3) Ocorrem mudanças nos estoques de carbono do solo na floresta contínua?
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3) HIPÓTESES

3.1) H0 => Não ocorrem mudanças nos estoques de carbono do solo nos fragmentos
florestais.
H’ => Ocorrem mudanças nos estoques de carbono do solo nos fragmentos
florestais.

3.2) H0 => As mudanças nos estoques de carbono do solo não são relacionadas aos
efeitos de borda.
H’ => As mudanças nos estoques de carbono do solo são relacionadas aos efeitos
de borda.

3.3) H0 => Não ocorrem mudanças nos estoques de carbono do solo na floresta
contínua.
H’ => Ocorrem mudanças nos estoques de carbono do solo na floresta contínua.
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4) OBJETIVOS

4.1) Objetivo Geral

Avaliar a existência de mudanças nos estoques de carbono do solo em florestas
contínuas e fragmentos florestais após cerca de 20-29 anos de isolamento.

4.2) Objetivos Específicos

4.2.1) Verificar se existem mudanças nos estoques de carbono do solo em florestas
fragmentadas;

4.2.2) Caso existam mudanças, investigar se estão relacionadas ao efeito de borda ou
não.

4.2.3) Investigar se existem mudanças nos estoques de carbono do solo após
aproximadamente 30 anos em florestas contínuas de terra firme na região de Manaus.
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5) FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

5.1) OCUPAÇÃO E DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA

A ocupação da Amazônia foi marcada por surtos de exploração momentânea de
produtos voltados ao mercado internacional (Becker, 2005). A valorização da borracha
de seringa (Hevea brasiliensis) para abastecimento do mercado internacional, no início
do século XX, impulsionou uma rápida ascensão econômica e atraiu grande fluxo de
migrantes para as principais cidades da região de exploração, como Manaus, Belém e
Rio Branco (Leão, 2000; Brasil, MMA, 2008).
A partir da década de 1960, com o militarismo e a ideia de conquista e controle
sobre o território nacional, foram criadas uma série de medidas que impulsionaram a
ocupação humana e o desenvolvimento econômico da região (Becker, 2005).
Além

do

estímulo

a

migração,

a

criação

da

Superintendência

do

Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (SUFRAMA) atraíram o interesse do capital privado sobre a região, a
concessão de subsídios e incentivos fiscais por parte do governo viabilizou também a
implantação de projetos particulares de colonização, onde predominaram a expansão de
empreendimentos agropecuários, e da atividade madeireira (Machado, 2009).
Hoje a política nacional dos agrocombustíveis tem estimulado a expansão do
cultivo de cana-de-açúcar e com isso, vem fazendo que atividades historicamente
relacionadas ao desmatamento na região como o cultivo da soja e a criação de gado
avancem sobre a floresta intacta liberando as áreas anteriormente cultivadas para o
plantio da cana (Fearnside, 2009; FoEE, 2010; Robertson et al., 2008).
Outro fator agravante ao desmatamento surge com os programas governamentais
que prevêem a criação e recuperação de uma série de estradas pela Amazônia. Tal
proposta tem sido justificada com a idéia de proporcionar facilidade de acesso e reduzir
os custos de transporte de cargas nesta região, entretanto uma das principais
conseqüência desse processo é a aceleração e o avanço do desmatamento a partir das
margens periféricas e ramais que são ocupados por populações humanas (Hurtienne,
2005; Fearnside, 2011). Segundo Nepstad e colaboradores (2001), caso os 6.245 km de
estradas planejadas pelo programa Avança Brasil venham a ser de fato pavimentadas, de
120 a 270.000 km² poderão ser desmatados de acordo com as taxas empregadas.
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O desflorestamento na Amazônia envolve diferentes atores, fatores e escalas
espaciais, os grandes e médios proprietários de terra, se utilizam de grandes porções de
terra principalmente para implantação da pecuária extensiva (Fearnside, 2008). No ano
de 1991, por exemplo, cerca de 70% do total de áreas desmatadas na região foram
atribuídas a grandes propriedades rurais; pequenos proprietários, no entanto também
causam sua parcela de impactos em localidades com maior densidade populacional
respondendo por cerca de 30% do total desmatado no mesmo ano (Fearnside, 1995).
Kitamura (1994) estimou que aproximadamente 500 mil famílias de pequenos
agricultores desmatam cerca de 500 mil ha.ano-1 na Amazônia, com uma tendência
crescente.
Esse cenário é reflexo de um contexto sócio-cultural das populações indígenas e
grupos locais de colonos assentados (caboclos e ribeirinhos), onde o principal sistema
de manejo da terra esteve historicamente, e permaneceu até hoje, baseado no sistema de
corte e queima de áreas florestais, seguidos da implantação de monocultivos de
subsistência (arroz, milho, mandioca e feijão) e abandono dessas terras para pousio
devido à queda da fertilidade após cerca de 2-3 anos de uso (Fearnside, 1985; SilvaForsberg & Fearnside, 1997; Freitas, 2000). A sustentabilidade ambiental desses
agroecossistemas, entretanto, está atribuída diretamente a baixas densidades
populacionais, além, é claro, da existência de grandes extensões de floresta, capazes de
fornecer propágulos em quantidade e qualidade suficientes de forma a restabelecer a
regeneração natural da vegetação e com ela as características químicas, físicas e
biológicas que se observava no solo antes da derrubada (Dubois et al., 1998; Hurtienne,
2004; Schmitz, 2007).
No entanto, com o aumento populacional ocorrendo numa velocidade muito
maior do que o tempo de regeneração da floresta, os agricultores acabam forçados a
diminuir o tempo de pousio para abrir novas frentes agrícolas e assim implicam na
perda da estabilidade dos ecossistemas manejados acarretando em sérios riscos para
permanência da floresta de pé (Hurtienne, 2004).
O monitoramento por satélite feito pelo INPE a partir de imagens de LANDSAT
de 1975 - 1978 resultou em uma estimativa de desmatamento de 1,55% da área da
Amazônia Legal ou 4,3% da floresta original (Fearnside, 1988). Na década de 1990, os
números alcançaram 10,5% da área total ou 14,1% da floresta original (Fearnside,
1995).
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Embora nos últimos anos tenha havido decréscimo nas taxas anuais de
desmatamento na Amazônia brasileira, as extensões perdidas a cada ano ainda são
impressionantes, 6.238 ± 623 km2, com um total acumulado de 757.000 km² de florestas
desmatadas, ou 18,4% da floresta original (Brasil, INPE, 2011).

5.2) FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL E SEUS EFEITOS

A remoção por completo da cobertura vegetal de um ecossistema florestal
acarreta numa série de prejuízos ambientais, além dos danos imediatos, há efeitos a
médio e longo prazo que podem afetar extensas áreas adjacentes. A fragmentação
florestal ocorre a partir da substituição da floresta contínua por uma paisagem formada
por trechos de vegetação remanescentes isolados entre si, circundados por uma matriz
dominada por vegetação diferente da original, relacionada a alguma atividade humana
(Saunders et al., 1991; Murcia, 1995; Laurance & Bierregaard, 1997).
Na Amazônia o processo de fragmentação florestal vem ocorrendo rapidamente
tanto em função do desmatamento direto como pelo corte de madeira. Estimativas
apontaram que entre 1999 e 2002 o desmatamento direto e a exploração de madeira, em
quatro estados da Amazônia Legal, foram responsáveis por gerar aproximadamente
32.000 e 38.000 km de bordas florestais, que resultaram em cerca de 3.000 e 20.000
km² de florestas sob influência dos efeitos de borda, respectivamente (Broadbent et al.,
2008).
O processo de redução e isolamento da vegetação natural gera consequências
tanto sobre a estrutura como sobre os processos ecológicos da floresta. Além da
evidente redução na área original dos habitats, extinções locais e mudanças na
composição e abundância de espécies que levam à redução, ou mesmo à perda, de
funções e processos naturais dos ecossistemas fragmentados (Harrison & Bruna, 1999;
Rambaldi & Oliveira, 2003).
Embora muitos trabalhos sobre fragmentação tenham se focado nos efeitos sobre
a biodiversidade, as condições abióticas desses ecossistemas sofrem consequências
drásticas acarretando em um efeito em cascata sobre as comunidades (Saunders et al.,
1991; Fahrig, 2003). Tais alterações são originadas, sobretudo, a partir da formação de
bordas, que em condições naturais, são raras e se limitam as áreas de clareiras e
ecótonos (Laurance & Vasconcelos, 2009).
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A criação de uma borda pode ser vista como uma perturbação similar à queda de
uma grande árvore na floresta, e define o conceito de borda propriamente dito como
sendo o limite entre a vegetação primária e uma vegetação convertida, por exemplo, em
pastagem, vegetação secundária até uma estrada ou linha de transmissão elétrica (Sizer,
1992). O efeito de borda também pode ser entendido como resultado da interação entre
dois ecossistemas adjacentes que são separados de forma abrupta, causando uma
exposição dos organismos a condições não existentes no ambiente original (Murcia,
1995).
Os principais efeitos relacionados à presença de bordas estão relacionados à
exposição das árvores a ventos mais intensos e ao aumento da radiação luminosa que
atinge o solo da floresta acarretando em alterações microclimáticas como aumento de
temperatura, diminuição da umidade do ar e do solo (Saunders et al., 1991; Sizer, 1992;
Camargo & Kapos, 1995). O tamanho e o formato dos fragmentos também podem
alterar as características da floresta remanescente, devido ao aumento da superfície de
contato da floresta com a matriz circundante e maior susceptibilidade ao efeito de borda
(Laurance & Bierregaard, 1997).
Estudos apontam que as consequências como dessecamento da vegetação e
aumento de necromassa tornam os fragmentos florestais mais susceptíveis a incêndios
florestais contribuindo ainda mais para as emissões de CO2 (Cochrane & Laurance,
2002). Laurance e colaboradores (1997) calcularam a perda de carbono pelo “colapso”
da biomassa em bordas na Amazônia brasileira, multiplicando a perda observada por
hectare de borda vezes a área total das bordas na região, que foi estimada a partir do
comprimento das bordas detectadas pelo sensor AVHRR nos satélites NOAA por
Malingreau e Tucker (1988). No entanto, para ter uma estimativa da contribuição das
bordas ao aquecimento global, sem haver uma dupla-contagem da emissão de carbono,
é necessário ou ajustar as estimativas de emissão por desmatamento pelas mudanças de
carbono nas bordas que, em geral, são posteriormente desmatadas, ou então usar apenas
o aumento anual líquido do comprimento de borda na região (ver Fearnside, 2000). A
mesma restrição aplica-se a cálculos para carbono no compartimento do solo nessas
bordas.
As mudanças microclimáticas surtidas após a fragmentação desses ecossistemas
alteram os padrões naturais das dinâmicas de populações remanescentes nos
fragmentos, verificou-se um aumento da mortalidade de indivíduos arbóreos adultos
localizados próximos às bordas dos fragmentos de florestas na Amazônia central

19
(Laurance et al., 1998), além da alteração de diversos outros processos ecossistêmicos,
como riqueza e abundância de espécies (Laurance et al., 2002).
Sizer (1992) encontrou maior crescimento e recrutamento de indivíduos jovens
de espécies pioneiras embora não tenha evidenciado diferenças nas taxas de mortalidade
desses. Além disso, as taxas de produção de liteira um mês após a criação da borda se
mostraram maiores em transectos a 10 m e 50 m de distância da borda do que nos
transectos controles, embora esse quadro tenha se revertido após cerca de um ano
quando maiores taxas de produção de liteira ocorreram nos transectos controles.
Nascimento e Laurance (2006) obtiveram resultados semelhantes nas distâncias
menores do que 300 m da borda, onde houve maior densidade de árvores de espécies
pioneiras na classe de 10-20 cm de diâmetro a altura do peito (DAP), bem como maior
crescimento e recrutamento de indivíduos jovens. A produção e tempo de duração da
liteira grossa também foram afetados pelo efeito de borda, com maior produção em
parcelas a menos de 300 m da borda. A tendência de substituição de espécies tardias por
pioneiras em fragmentos florestais pode contribuir para o menor potencial de sequestro
de C pela biomassa vegetal, uma vez que a densidade da madeira e consequentemente o
tempo de residência do C é menor em espécies de ciclo curto do que nas de ciclo de
longo (Chambers et al., 2000).
Além disso, há evidências de que a mortalidade de árvores adultas aumenta em
parcelas localizadas a menos de 300 m da borda de fragmentos florestais. Desta forma,
embora parte da mortalidade de árvores possa ser compensada pelo maior crescimento e
recrutamento de plântulas, a biomassa total das áreas sobre efeito de borda (< 300m)
apresentou tendência de queda de cerca de 10,9 t/ha, resultando em emissões da ordem
de 4-5 t C.ha-1 (t = toneladas = Megagramas = Mg)(Nascimento & Laurance, 2004).
Abreu (2010), avaliando o efeito de borda sobre o carbono do solo em áreas de
extração seletiva de madeira ao norte de Manaus, encontrou variação do efluxo de
dióxido de carbono (CO2) em função do aumento de temperatura, mas não em função da
distância da borda, embora tenha observado que esta influencia tanto o carbono total do
solo, quanto o percentual deste na fração mais lábil. No entanto, o efluxo de CO2 não foi
relacionado ao carbono na fração de fácil degradação e sim ao carbono total do solo,
sugerindo que aumentos de temperatura em decorrência do efeito de borda podem
alterar os estoques de carbono do solo devido à aceleração da decomposição de suas
formas mais estáveis.
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O efeito de borda causado pela fragmentação florestal pode influenciar o estoque
de carbono do solo por várias razões distintas que se relacionam por meio de um
processo de retroalimentação positiva. Por exemplo, ao se quebrar o contínuo florestal e
se criar um ecótono floresta-pastagem as condições microclimáticas irão ser afetadas
drasticamente. De imediato haverá maior incidência luminosa chegando ao solo da
floresta causando aumento de temperatura e perda de umidade (Camargo & Kapos,
1995). Esse processo, somado aos ventos intensos que atingem as árvores expostas nas
bordas, seria motivo do aumento da mortalidade destas (Laurance et al., 1998), que
resulta em maior aporte de material vegetal (carbono) ao solo (Nascimento & Laurance,
2004). Além disso, ocorrem alterações nos padrões de decomposição da serapilheira
(Didham et al., 1998; Sizer, 2000; Vasconcelos & Luizão, 2004), evidenciando que
efeitos sobre o estoque de carbono do solo podem ocorrer após o ambiente ser
fragmentado.

5.3) CARBONO E MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO

O carbono dos solos florestais se apresenta principalmente sob a forma de
matéria orgânica (húmus), embora também esteja presente na fração mineral do solo ou
ainda na sua solução como carbonatos e bicarbonatos de cálcio, magnésio e sódio em
quantidade muito menor (Buringh, 1984).
Na natureza, o solo se comporta como um sistema aberto onde, teoricamente,
presumia-se relativa estabilidade dos estoques de carbono devido ao equilíbrio entre as
taxas de adição e perda de matéria orgânica (Addiscot, 1992). A adição de carbono no
solo ocorre com a morte dos tecidos vegetais, posterior deposição na liteira e
decomposição pela ação dos microorganismos.
Neste processo as substâncias mais simples são atacadas inicialmente, ocorre
liberação de CO2 e minerais e formação de novos produtos orgânicos, que são
incorporados ao solo e fixados sob a forma de substâncias húmicas que são compostos
mais estáveis e, portanto, mais difíceis de decompor (Volkoff & Cerri, 1981; Bayer &
Mielniczuk, 1999). Nessa sucessão de processos interativos entre a biomassa vegetal
morta fauna e os microorganismos produzem camadas horizontais de solo onde a
matéria orgânica se encontra em diferentes estágios de decomposição, o que é refletido
pela estrutura morfológica e composição química das diferentes formas de humús
(Kindel & Garay, 2002).
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Diversos fatores influenciam as taxas de decomposição da matéria orgânica,
embora consequências provenientes do clima e da qualidade do substrato tenham maior
influência sobre essa dinâmica (Meentemeyer, 1978). Por exemplo, estudos indicam que
o aumento da temperatura pode desestabilizar o arranjo molecular dos compostos de
carbono do solo e facilitar sua decomposição (Davidson & Janssens, 2006). Além disso,
pode estimular a atividade microbiana e aumentar as emissões por respiração celular e
decomposição da matéria orgânica; por outro lado, também pode causar redução na
quantidade de água devido a maior evapotranspiração e dificultar ou até inibir as
reações químicas envolvidas no processo de decomposição da matéria orgânica
(Primavesi, 1985).
Entretanto, alguns trabalhos vêm demonstrando que a relativa estabilidade entre
entradas e saídas de carbono não é regra para os ecossistemas florestais da Amazônia,
uma vez que nas últimas décadas a floresta está se tornando mais produtiva (Baker et
al., 2004; Lewis et al., 2004; Phillips et al., 1998, 2004). Baker e colaboradores (2004)
medindo árvores com DAP maior do que 10 cm encontraram um aumento médio na
biomassa seca de 1,22 ± 0,43 toneladas ha-1.ano-1. Parte desse aumento de biomassa irá,
em algum momento, entrar no solo como necromassa e pode potencialmente aumentar o
estoque de carbono do solo, estimativas recentes sugerem um acréscimo em torno de
0,33 t.ha-1.ano-1 para florestas amazônicas (Quesada et al., 2010) e cerca de 0,61 t.ha1

.ano-1 para florestas maduras na China (Zhou et al., 2006). Entretanto, eventos de seca

mais drásticos esperados para a região amazônica em decorrência das mudanças
climáticas podem acarretar em redução da biomassa vegetal (Malhi et al., 2007; Brando
et al., 2008; Cox et al., 2008; Phillips et al., 2009; Lewis et al., 2011), o que poderia
causar efeito contrário e diminuir os estoques de carbono do solo após devido período
de tempo. Contudo, os solos florestais ainda representam o maior estoque de carbono
sobre a superfície terrestre (IPCC, 1990), como também sugerem as tentativas de
estimar a o estoque de carbono nos solos do mundo (Kovda, 1974; Bohn, 1976).
Buringh (1984) estimou que o estoque mundial de carbono orgânico do solo é de
cerca de 1.477 × 109 t, com uma taxa anual de perda girando em torno de 4,6 × 109 t. No
entanto, entre as estimativas mais recentes existe uma discrepância de cerca de 350 ×
109 t, isso porque uma série de fatores, tais como o conhecimento limitado sobre os
diferentes tipos de solos existentes e, é claro, a grande variabilidade espacial nos teores
de carbono, contribuem para aumentar as incertezas. Entretanto, Batjes (1996) estimou
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que de 2.157 a 2.293 × 109 t de C podem estar armazenados nos solos do mundo em
uma profundidade de 0-1 m.
Na Amazônia, estimativas do estoque de carbono no solo indicam que há em
torno de 42-47 × 109 toneladas de carbono armazenadas até 1 m de profundidade
(Batjes, 1999, 2005). Podendo haver mais de 136 × 109 t se considerarmos os primeiros
8 m de profundidade (Fearnside & Barbosa, 1998).
Assim, conclui-se que a dinâmica da matéria orgânica do solo (MOS) está
intimamente relacionada com as emissões de GEEs e o aquecimento global, uma vez
que alterações nos padrões de produção e decomposição da MOS podem refletir em
aumento ou mesmo redução das emissões de CO2 para a atmosfera.

5.4) EMISSÕES DE GASES DO EFEITO ESTUFA (GEE)

As mudanças climáticas globais são reflexo do aumento exponencial da emissão
e acúmulo de GEEs na atmosfera, principalmente a partir da revolução industrial (IPCC,
2007). Por se tratar de um problema de caráter internacional, a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) foi criada em 1992 com o intuito
de reunir países industrializados e em desenvolvimento no combate às causas do
aquecimento global. Para tanto, o Protocolo de Quioto, aberto para assinaturas em 1997
e vigorado em 2005, após a inclusão da Rússia, veio estabelecer obrigações de redução
nas emissões de GEEs da queima de combustível fóssil pelos países industrializados em
pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990, durante o período de 2008-2012. O
acordo feito em Durban em 2011, durante a realização da 17ª Conferência das Partes
sob a CQNUMC (COP-17) especifica uma extensão do Protocolo de Quioto por um
período que se inicia em 2013 e terminará ou em 2017 ou em 2020. Além disso, o
acordo prevê a criação de um novo tratado que entrará em vigor a partir de 2020 e fará
com que países em desenvolvimento como China, Índia e Brasil, tenham metas
obrigatórias de redução com base nos inventários nacionais a serem apresentados pelos
países.
No período de 1970 – 2004, as emissões de gases do efeito estufa (GEE)
oriundas do setor de uso da terra, mudança no uso da terra e florestas (LULUCF)
aumentaram em cerca de 40%. A agricultura, por si só, contribuiu com 14% do total das
emissões provenientes de atividades humanas, enquanto desmatamentos e incêndios
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florestais somaram aproximadamente 17% das emissões mundiais no período (IPCC,
2007).
No Brasil, dados da Segunda Comunicação Nacional do Brasil à ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, tendo 2000-2005 como o período
base, indicou que o setor mudança de uso terra foi responsável por uma emissão de
1.259 × 106 t de CO2 (Brasil, MCT, 2010), correspondendo a 57% das emissões
estimadas de CO2 do País. As principais atividades adotadas nessas áreas após o
desmatamento são a pecuária extensiva e a agricultura de grãos, atividades estas que,
em conjunto, são responsáveis pela maior parcela das emissões de metano (CH4) e
óxido nitroso (N2O), gases que possuem potencial causador de efeito estufa muito
superior ao CO2 (Brasil, PNMC, 2008).
Incertezas nas estimativas de biomassa da floresta amazônica (Brown & Lugo,
1992; Fearnside, 1992) somam-se as incertezas sobre o desmatamento resultando em
divergências no cálculo das emissões de GEEs (Houghton et al., 2000; Houghton 2003;
Achard et al., 2002; Fearnside & Laurance, 2004). Por exemplo, no período de 1988 a
1994, calculou-se que foram liberadas aproximadamente 252 × 106 t C (Fearnside,
2005). Este valor foi mais que o dobro do valor de 116,9 × 106 t C apresentado pelo
governo brasileiro (Brasil, MCT, 2004). A fim de refinar essas estimativas, a inclusão
de novas variáveis nos modelos biométricos tem levado a valores cada vez mais
satisfatórios (Nogueira et al., 2005, 2008).
Vale destacar que estudos vêm retratando aumento de biomassa em florestas
primárias na Amazônia, onde se considerava estar em equilíbrio em relação ao balanço
de carbono (Higuchi et al., 1997; Phillips et al., 1998; Baker et al., 2004). Caso esse
comportamento possa ser extrapolado para florestas sob condições semelhantes às
destes estudos, tais resultados poderiam servir de explicação para o carbono considerado
“perdido” (IPCC, 1990). Siegenthaler & Sarmiento (1993) demonstraram que os
oceanos são importantes sumidouros de carbono absorvendo cerca de 1/3 das emissões
humanas, e que apesar do evidente aumento das concentrações atmosféricas de CO2 nas
últimas décadas, ainda não se sabe o destino de grande quantidade de carbono, mas que
provavelmente estaria estocada nos ecossistemas terrestres. Houghton (1994) afirma que
na década de 1980, cerca de 7 × 109 t C.ano-1 de carbono foram gerados, sendo que
destes, 2 × 109 t C.ano-1 foram absorvidos pelos oceanos, 3,2 × 109 t C.ano-1
permaneceram na atmosfera e os 1,8 × 109 t C.ano-1 restantes compõem o “carbono
perdido”. Estudos posteriores tentaram solucionar essa lacuna na contabilidade do fluxo
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de carbono global e muito se especulou sobre o potencial de sequestro de carbono em
resposta a fertilização por CO2, embora não tenha sido possível explicar o destino de
todo o carbono restante para fechar a contabilidade (Kheshgi et al., 1996). Goodale e
colaboradores (2002) observaram sequestro de carbono em florestas temperadas de
países como EUA, Canadá, Rússia e China na ordem de 0,7 × 109 t C.ano-1 no início dos
anos 1990, mas esses valores ainda fazem com que aproximadamente 1,0 × 109 t C.ano-1
não tenha seu destino conhecido. Os apontamentos iniciais do projeto LBA (Large Scale
Biosphere Atmosphere Experiment in Amazonia) sugeriram grande sequestro da ordem
de 1-6 t C.ha-1.ano-1, levando a ideia de que as florestas maduras da Amazônia estariam
se comportando como grandes sumidouros de carbono e que portanto o déficit na
contabilidade do C global poderia ter enfim uma solução (Grace et al. 1995; Malhi et al.
1999). No entanto, a validade desses resultados foi questionada sendo apontadas
grandes incertezas atribuídas ao método dos vórtices turbulentos, como o fato do CO2
ficar mais denso devido a menor temperatura durante a noite e escoar pelo relevo e
escapando da leitura pelas torres de medição (Ometto et al., 2005). Assim, para fechar
essa contabilidade restaria ainda saber se esse carbono poderia estar sendo sequestrado
pelos estoques de carbono do solo nestas florestas, pois uma vez que se considera haver
aumento de biomassa, em algum momento irá refletir em aumento da necromassa e
maior entrada no compartimento do solo. Dessa forma, não só a manutenção da floresta
em pé, mas, sobretudo a garantia da capacidade de estocagem de carbono no solo pode
desempenhar papel estratégico nas ações de mitigação do aquecimento global
(Fearnside, 1997; Keeling & Phillips, 2007).
Embora emissões de CO2 do solo originadas a partir da conversão de florestas
em pastagens estejam documentadas, os efeitos da fragmentação florestal bem como o
comportamento do estoque de carbono do solo em florestas maduras na Amazônia
permanecem pouco acessados. Embora se saiba que o efeito de borda causa aumento da
temperatura e diminuição da umidade no solo (Camargo & Kapos, 1985) bem como
aumento da produção de liteira (Sizer, 1992; Nascimento & Laurance, 2004) fatores que
influenciam a atividade microbiana e as taxas de decomposição do carbono orgânico do
solo (Lavelle et al., 1993). Experimentos em parcelas com adição e remoção de
serrapilheira em florestas tropicais do Panamá, indicam haver aumento médio de 43%
na respiração do solo com redução de 4,4 à 6,5 t C.ha-1.ano-1 nas parcelas experimentais
tratadas com enriquecimento de liteira, bem como houve relação entre o efluxo de CO2
derivado do carbono do solo e a adição de serrapilheira (Sayer et al., 2007, 2011).
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Para Fearnside (2010), estudos de simulações das alterações dos estoques de
carbono do solo na Amazônia sugerem que aproximadamente 25,5 × 109 t.ha-1 seriam
emitidos do solo para a atmosfera ao longo de 30 anos (0,9 × 109 t.ano-1) em
conseqüência das alterações provocadas pelas mudanças climáticas. Análises de
diferentes modelos de previsões de mudanças nos estoques de carbono do solo até o ano
de 2030 sugerem perda significativa de carbono na profundidade de 0-30 cm (Cerri et
al., 2007).
Entretanto, apesar da relevância dos estoques de carbono do solo para a
mitigação do aquecimento global, existem controvérsias acerca dos números e maneiras
de se calcularem os estoques, fazendo com que estes fluxos de carbono do solo não
tenham sido incluídos nos cálculos de emissões dos inventários nacionais compilados
sob a Convenção-Quadro das Mudanças Climáticas. Embora estimativas indiquem que,
na Amazônia, o processo de conversão de áreas florestais nativas em pastagens emitiu
aproximadamente 8,5 t C.ha-1 do solo para a atmosfera, ou ainda 11,7 × 106 t C para os
1,38 × 106 ha desmatados em 1990 (Fearnside & Barbosa, 1998).
O desmatamento não só contribui para a redução do estoque de carbono contido
na biomassa da floresta, como também exerce forte influência sobre o estoque de
carbono do solo, pois o aumento de temperatura em conseqüência da retirada da
cobertura vegetal pode alterar a estabilidade do carbono acelerando suas taxas de
decomposição (Fearnside, 2010, Davidson & Janssens, 2006).
Simulações dos efeitos da temperatura sobre as taxas de decomposição e
alteração dos estoques de carbono do solo utilizando o modelo Century, apontam
redução de aproximadamente 3,1 × 109 t para os trópicos e de 8,0 × 109 t para os
latitudes altas e médias, numa profundidade de 0-20 cm, em decorrência do aumento de
apenas 1°C na temperatura (Schimel et al., 1994).
Trumbore e colaboradores (1996) encontraram forte relação entre o tempo
médio de substituição (turnover) das frações mais leves do estoque de carbono do solo e
a temperatura média anual do ar em regiões geográficas completamente distintas do
globo. Estes autores estimaram ainda que as florestas tropicais podem emitir
aproximadamente 1,4 × 109 t de carbono do solo para a atmosfera em decorrência de um
aumento de apenas 0,5°C na temperatura média anual.
Entretanto, Giardina e Ryan (2000) contestaram estes resultados, argumentando
que as previsões baseiam-se em constantes de decaimento simplistas obtidos através de
incubações laboratoriais de curto prazo ou observações em campo a partir da matéria
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orgânica fresca. Os autores afirmam que as taxas de decomposição do carbono do solo
são constantes ao longo de uma gradiente global da temperatura média anual e que o
aumento da temperatura decorrente do aquecimento global não irá necessariamente
acarretar em aumento das taxas de decomposição.
Apesar das controvérsias, os estudos apresentam evidências de que os estoques
de carbono do solo podem sofrer alterações significativas de acordo com os rumos
futuros do clima. Assim, a preocupação com a conservação dos solos florestais na
paisagem amazônica deve nortear estratégias de mitigação dos efeitos das mudanças
climáticas globais, visto que o papel do solo como fonte ou sumidouro de carbono
atmosférico varia em função do manejo empregado. Sendo, portanto, recomendado a
inclusão desse fluxo na contabilidade das emissões de países associados ao Protocolo de
Quioto.

6) MATERIAL E MÉTODOS

6.1) Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF)

O Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais – PDBFF surgiu em
meio aos debates sobre o planejamento de unidades de conservação conhecido pela sigla
“SLOSS” (Single Large Or Several Small reserves of equal area), que buscava avaliar a
importância do tamanho das reservas para fins de conservação das espécies. Em 1979,
após a criação do Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus
(SUFRAMA), foi concedida permissão para a criação de 23 fragmentos florestais dentro
de três grandes fazendas de gado para implantação dos experimentos em grande escala.
O objetivo principal do projeto foi criar as bases para a avaliação das
consequências ecológicas do desmatamento e da fragmentação sobre a floresta
amazônica, uma vez que antes do isolamento experimental dos fragmentos florestais
uma grande quantidade de dados sobre vários aspectos foi coletada. Além disso, a
história do uso do solo foi acompanhada em todas as áreas, o que propiciou uma
oportunidade única de estudar o processo de regeneração florestal nessas áreas.
As reservas isoladas foram circundadas por pastagem ou áreas de crescimento
secundário, enquanto que as áreas não-isoladas ainda fazem parte de grandes extensões
de floresta contínua. Entre 1980 e 1984 réplicas de floresta de 1, 10 e 100 ha foram
isoladas e um sistema de grid de parcelas permanentes foi instalado nesses fragmentos e
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também em áreas de florestas contínuas não isoladas a fim de sistematizar o
monitoramento dos experimentos e facilitar a comparação dos resultados.

6.2) Reservas do PDBFF.

As reservas do PDBFF (Figuras 1 e 2) estão situadas a cerca de 70 km ao norte
de Manaus (2°30'S, 60°W). A área de estudo abrange cerca de 1.000 km² e é formada
por um total de 11 fragmentos florestais medindo 1, 10 e 100 ha distribuídos em três
grandes fazendas, Dimona, Esteio e Porto Alegre (Figuras 3, 4 e 5, respectivamente).
Todas as reservas, entre isoladas e não-isoladas, são Unidades de Conservação
legalmente constituídas pelo IBAMA e gerenciadas pelo INPA como Áreas de
Relevante Interesse Ecológico (ARIE).

Figura 1: Região de Manaus e Reservas do PDBFF (Imagens: ESRI, 2010).

A altitude local varia entre 50-100 m acima do nível médio do mar, a
temperatura média anual, medida em Manaus, é 26,7°C, a pluviosidade média anual é
de aproximadamente 2.200 mm.ano-1, com uma estação seca pronunciada de julho a
setembro (Fearnside & Leal Filho, 2001).
Os solos da região estão classificados como Latossolos Amarelos Álicos
segundo os mapas do RADAMBRASIL (Fearnside & Leal Filho, 2001). Estes são
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altamente lixiviados, ácidos e pobres em nutrientes (Chauvel, 1982; Chauvel et al.,
1987).
A vegetação típica desta região da Amazônia central é caracterizada como
floresta densa de terra-firme. A diversidade de árvores pode ser considerada alta,
apresentando em média mais de 280 espécies (DAP > 10 cm) por hectare na floresta
intacta (Oliveira & Mori, 1999).

Figura 2: Reservas do PDBFF, distribuídas nas fazendas (Imagens: ESRI, 2010).

6.3.1) Fazenda Dimona

A fazenda Dimona (Figura 3) possui duas reservas de um hectare identificadas
pelos números 2107 e 2108. Ambas foram estabelecidas em 1981 e isoladas em 1984.
Três anos depois, as áreas circundantes foram novamente cortadas. Em agosto de 1989,
uma faixa de 100 m ao redor das reservas foi novamente cortada e queimada. Em agosto
de 1990, uma nova faixa de 100 m no entorno da reserva 2107 foi cortada e em 1991 ela
foi novamente cortada e queimada. O último isolamento ocorreu em novembro de 1994.
A reserva 2108 foi isolada pela última vez em 1992.
Nesta Fazenda, existe ainda uma reserva de 10 ha codificada pelo número 2206.
Esta reserva foi estabelecida em 1981 e isolada em agosto de 1984. Em 1985, uma faixa

29
de vegetação foi cortada e queimada por duas vezes no mesmo ano. Nos anos de 1986 e
1989 a faixa foi cortada e nos anos de 1990 e 1992 foram cortadas e queimadas. Nesta
fazenda a reserva de 100 ha foi estabelecida e isolada no ano de 1980. Em 1982 o pasto
foi estabelecido e abandonado um ano em seguida, virando capoeira. O lado oeste foi
queimado em 1984. Em 1990 uma faixa de 200 m foi cortada e queimada ao longo das
faces leste e sul. (Fearnside et al., 2001).

Figura 3: Reservas da Fazenda Dimona (Imagens: ESRI, 2010)

6.3.2) Fazenda Esteio

Esta fazenda (figura 4) possui quatro reservas de um hectare, seis de dez
hectares, uma de 100 ha e uma de mil hectares. As reservas de um hectare são
identificadas pelos números 1104, 1112, 1113 e 1105. A reserva 1104 foi estabelecida
em 1979 e isolada e queimada em 1980. Em 1983 a capoeira já atingia 4 m.
Provavelmente, a rápida colonização se deu, devido ao fato do fragmento estar
localizado a apenas 150 m da floresta contínua. Em 1987 a vegetação circundante foi
cortada, em 1989 uma faixa de 100 m foi cortada. Em 1992 novamente passou por
regime de corte e queima e o último isolamento ocorreu no ano de 1995.
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A reserva 1112 foi estabelecida em 1982 e isolada uma única vez em 1983. As
reservas 1113, 1105 e 1109 foram estabelecidas em 1982, 1980 e 1981, mas nunca
foram isoladas. As reservas de 10 ha são: 1202, 1207, 1208, 1210, 1204 e 1205. A
reserva 1202 foi estabelecida em 1979 e isolada em 1980 e a derrubada em volta da
reserva e queimada. Em 1982, uma queimada saiu do controle e comprometeu cerca de
1 ha do fragmento no canto sudeste. O pasto foi estabelecido em 1983. Em 1985 a
capoeira foi cortada e queimada. Em 1989, uma nova faixa de 100 m nos lados norte
oeste e sul da reserva. Em 1992 a área passou por novo corte e queima e o último evento
de isolamento ocorreu em 1995. A reserva de mil hectares (3402) foi estabelecida em
agosto de 1984 e nunca foi isolada.

Figura 4: Reservas da Fazenda Esteio (PDBFF) (Imagens: ESRI, 2010.)

O fragmento 1207 foi estabelecido em 1982 e isolado apenas em 1983 onde uma
faixa de 100 m foi cortada nas faces norte, leste e oeste da reserva. A reserva 1208 foi
estabelecida em fevereiro de 1982 e nunca foi isolada, assim como as reservas 1210,
1204 e 1205 que foram estabelecidas em 1984, 1980 e 1980, respectivamente.
As reservas de 100 ha dessa fazenda são identificadas por 1301 e 1302. Ambas
foram estabelecidas em 1980. A reserva 1301 teve seu lado leste isolado em 1983, mas
a reserva 1302 nunca foi isolada. A reserva de 1000 ha, identificada pelo número 1401,
foi estabelecida em 1979, mas nunca foi completamente isolada. As reservas 1101,
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1102, 1103 e 1201 se localizam dentro dessa reserva. A fazenda conta ainda com uma
área-controle de floresta contínua denominada de 1501.

6.3.3) Fazenda Porto Alegre

Esta fazenda (Figura 5) conta com uma reserva de um hectare (3114), uma de
dez hectares (3209) e uma de cem hectares (3304). A reserva 3114 foi estabelecida em
fevereiro de 1983 e isolada inicialmente em julho do mesmo ano e posteriormente entre
outubro e novembro de 1994. A reserva 3209 foi estabelecida em 1982 e isolada em
1983, porém a queimada foi mal sucedida devido às condições climáticas (Fearnside et
al., 1993). A reserva de cem hectares (3304) foi estabelecida em 1982 e 1983. Em 1984
a vegetação circundante foi cortada e queimada em um trecho de 300 m. Em 1987
houve novo corte da vegetação e o último isolamento foi em 1995.

Figura 5: Reservas da Fazenda Porto Alegre (Imagens: ESRI, 2010)

6.3 Localidades de estudo

6.3.1) Sistema de parcelas permanentes

Em cada uma das reservas do PDBFF foram instalados um ou mais grids de
parcelas permanentes medindo 1 ha, subdivididos em 25 parcelas de 20 × 20 m. A cada
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vértice desses grids foi atribuída uma letra e um número criando um sistema de falsas
coordenadas que permite a localização exata das amostras em campo de acordo com o
esquema, onde a parcela DE-1/2 está destacada:

Figura 6: Esquema de falsas coordenadas usadas nas parcelas permanentes do PDBFF.

6.3.2) Georreferenciamento

As

parcelas

permanentes

onde

houve

amostragem

de

solo

foram

georreferenciadas a partir de imagens do banco de imagens da Google Earth, através do
plugin “Openlayer” no software Quantum GIS 1.8.0-Lisboa. O georreferenciamento foi
feito com base no Datum WGS 1984 e no sistema de coordenadas projetadas UTM
(Universal Transverse Mercator) utilizando a zona 21 S. Os sistemas de informação
geográfica (SIG ou GIS – do inglês “geographic information system”) são usados para
descrever e caracterizar a superfície terrestre permitindo a análise de dados
geograficamente

referenciados

(ESRI,

2010).

Além

disso,

atribuição

um

posicionamento relativo para cada conjunto de dados nos permite a realização de
inferências sobre fenômenos espaciais que possam estar influenciando os processos
ecológicos vigentes.
Com isso a utilização de softwares SIG vem ganhando cada vez mais espaço e
confiabilidade nos estudos em ecologia, uma vez que as ferramentas disponíveis
atualmente possibilitam uma série de análises e criação de modelos espaciais capazes de
melhor refletir a realidade de campo.

6.4) Coleta de solo

Amostras de solo foram tomadas no inicio da implantação dos experimentos de
isolamento da floresta, na década de 1980, a fim de permitir estudos comparativos
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futuros à longo prazo. A metodologia de coleta das amostras empregada neste estudo foi
semelhante à de Fearnside & Leal Filho (2001).
Neste estudo foram amostradas 14 das 23 reservas do PDBFF, sendo 7 reservas
representando a floresta contínua, com 176 parcelas distribuídas em 22 ha e as outras 7
representando os fragmentos florestais, onde as amostras foram coletadas em 265
parcelas abrangendo uma área de 28 ha.
Amostras superficiais (0-20 cm) para o cálculo da concentração de carbono
foram obtidas com a utilização de um trado de solo do tipo parafuso, cada amostra
individual foi composta por 05 sub-amostras retiradas nas quatro extremidades e no
centro de cada parcela. Uma amostra de densidade do solo foi coletada no centro de
cada uma das parcelas utilizando um trado para coleta de amostras indeformadas
medindo 20 cm de comprimento por 5 cm de diâmetro. As amostras foram armazenadas
em sacos plásticos até serem transportadas e devidamente tratadas em laboratório.

6.5) Preparação e tratamento das amostras

No laboratório, as amostras iniciais foram secas a temperatura de 105°C por 72
horas. As amostras finais foram secas em um secador solar por aproximadamente uma
semana. Após a secagem todas amostras foram moídas manualmente com auxilio de um
pilão, passadas por peneiras de malha de 20 mm e posteriormente de 2 mm. Em
seguida, as raízes e outras frações vegetais visíveis foram retiradas e reservadas. Uma
subamostra de cada uma das amostras de solo seco foi armazenada em recipiente de
vidro em uma coleção de referência (soloteca), permitindo estudos comparativos entre
as amostras de diferentes datas. Uma fração ainda menor dessas amostras foi reduzida a
pó em um moinho automático antes de serem analisadas.
As amostras para cálculo da densidade foram colocadas para secar em
recipientes de alumínio em uma estufa elétrica à 105ºC durante aproximadamente 72
horas.

6.6) Análises laboratoriais

Para estimar a mudança nos estoque de carbono do solo, as amostras iniciais
armazenadas na soloteca foram resgatadas e re-analisadas para efetuar comparações
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com as amostras coletadas recentemente. Todas as análises foram realizadas no
Laboratório Temático de Solos e Plantas – LTSP, do INPA.

6.6.1) Densidade do solo

A densidade foi calculada dividindo-se o peso seco pelo volume da amostra.
Para esta análise os resultados da amostragem inicial estavam disponíveis para apenas
parte da série de parcelas selecionadas para o este estudo e, a fim de evitar comparações
duvidosas e sobre esta série de dados, apenas as amostras coletadas neste estudo foram
incluídas nas análises, fazendo com que o parâmetro densidade do solo fosse
considerado constante ao longo do tempo nas áreas amostradas.

6.6.2) Carbono total

Para determinação dos teores totais de carbono as amostras coletadas nos anos
1980 foram resgatadas da soloteca e comparadas com as atuais, ambas as séries de
amostras foram passadas no analisador elementar (VarioMax C/N) que emprega a
técnica de combustão a seco. Esta consiste na conversão dos elementos das amostras em
gases simples (CO2 e N2, por exemplo). Os gases resultantes são homogeneizados e
mantidos nas condições normais de pressão, temperatura e volume, em seguida são
despressurizados em uma coluna onde são detectados, separados e identificados a partir
de sua condutividade termal (Pérez et al., 2001).
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6.7) Análises estatísticas

6.7.1) Cálculo dos estoques de carbono do solo

Para estimar o estoque de carbono do solo e evitar controvérsias sobre o
procedimento dos cálculos, iremos utilizar a equação 1 abaixo (Veldkamp, 1994):
ECS = (CO × DS × E) × 104

(eq. 1),

onde:
ECS = Estoque de carbono do solo (t.ha-1)
CO = Concentração de carbono (g.kg-1)
DS = Densidade do solo (t.m-3)
E = Espessura da camada amostrada (m)

6.7.2) Cálculos das mudanças nos estoques de carbono do solo

Para estimar as diferenças na mudança dos estoques de carbono do solo, é
necessário calcular a mudança do estoque entre as coletas, assim temos:

MECS = ECS (tempo 1) – ECS (tempo 0)

(eq. 2),

onde:
MECS= Mudança no estoque de carbono de solo (t.ha-1)

6.7.3) Mudança nos estoques de carbono do solo nos fragmentos e sua relação com
os efeitos de borda

A fim de investigar o comportamento dos estoques de carbono do solo nos
fragmentos florestais após cerca de 20-29 anos de isolamento, foi realizado um teste-t
pareado, entre o estoque de carbono do solo em cada parcela nas diferentes datas de
coleta.
Em caso de mudança significativa, foram realizados dois testes para aferir a
relação entre a mudança nos estoques de carbono do solo e o efeito de borda.
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Inicialmente, foi realizado um pareamento das parcelas localizadas na borda
(distâncias entre 0 e 100 m) e no interior dos fragmentos (distâncias >100 m). Em
seguida, um teste-t pareado tendo como variável dependente os valores das mudanças
nos estoques de carbono do solo para cada parcela, e como variável independente a
localização da parcela. Para compor a variável independente, as parcelas com distâncias
até 100 m da borda mais próxima foram consideradas do grupo BORDA e as parcelas
com distâncias maiores do que 100 m, consideradas do grupo INTERIOR.
Nesta análise somente parcelas dos fragmentos de 100 ha puderam ser incluídas,
pois eram as únicas com dados disponíveis que atendiam o quesito de possuir distâncias
maiores do que 100 m da borda, um total de 58 parcelas foram pareadas.
A fim de incluir o efeito da variabilidade espacial sem reduzir o número
amostral devido ao pareamento das amostras, uma análise de regressão foi realizada
tendo como variável dependente resposta a mudança nos estoques de carbono do solo
em cada ponto de coleta e como variável independente as diferentes distâncias medidas
dos pontos de coleta até a borda mais próxima.
A observação de grande variabilidade ambiental no que diz respeito ao estudo de
solos implica em maiores dificuldades na modelagem dos atributos analisados, isso
porque os processos e padrões se comportam de maneira não estacionária, dessa forma o
modelo utilizado necessita refletir a heterogeneidade ambiental existente. A técnica de
regressão usada nesse estudo foi a regressão geograficamente ponderada (GWR) do
inglês “Geographically Weighted Regression” (Fotheringham et al., 1996; Brunsdon, et
al., 1998).
O uso de regressões lineares simples para inferência sobre dados espaciais é
problemático pelo fato de ferir uma das principais premissas do método, que é que as
observações devem ser independentes umas das outras. No caso de dados geográficos,
sempre existirá autocorrelação espacial e a estimativa do modelo de regressão deve
incorporar a variação ambiental uma vez que a dependência entre as observações pode
influenciar no resultado final da estimativa. Isso porque a própria lógica dos dados
espaciais contraria a independência das variáveis, pois no espaço geográfico tudo está
relacionado, sendo que grupos próximos são mais relacionados entre si do que grupos
geograficamente mais distantes (Fotheringham et al., 2002; Charlton & Fotheringham,
2009).
A modelagem de dados geográficos, entretanto pode empregar modelos de
regressão simples, mas somente quando o espaço geográfico for dividido em sub-
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regiões (categorias) e as equações rodadas para cada uma delas (Oliveira, 2003). Nessa
técnica uma variável dependente (y) é modelada como função linear de uma ou mais
variáveis independentes (x) como na equação 3 abaixo:

yi=β0+β1Xi+εi,

(eq. 3),

onde:
i=1, 2, 3, ... n
y = variável dependente (resposta)
x = variável independente (preditora)
β0 = intercepto de x em y
β1 = coeficiente de regressão (inclinação da reta)

ε = erro ou resíduo
Modelos de regressão linear simples podem ser bons estimadores para atributos
relacionados a padrões homogêneos, ou aqueles que não estão relacionados a
variabilidade espacial. Isso porque nestes modelos o mesmo coeficiente de regressão
(β1) é utilizado para todo o conjunto de dados, não levando em consideração fatores
locais durante a análise das relações entre as variáveis (Brunsdon et al, 1998).
Para estimar padrões em que a variabilidade espacial não é tão importante esses
modelos podem ter um ajustamento ótimo, entretanto para os estudos em que a
heterogeneidade ambiental deve ser considerada um fator importante e uma grande
fonte de variação, eles não são adequados.
A GWR é uma técnica baseada nos modelos de regressão simples, mas que, no
entanto se difere das demais pelo fato de considerar a variação espacial no conjunto de
relações entre as variáveis. A diferença básica da técnica da GWR reside no fato de que
neste modelo são gerados coeficientes de regressão locais (β) para cada localidade
amostrada (u). Os coeficientes da regressão não permanecem fixos ao longo do espaço,
variando para cada localidade amostrada. As equações de regressão, na forma da
equação 4 abaixo, são geradas para cada local levando em consideração a
heterogeneidade espacial dos ambientes.

yi(u)=β0i(u)+β1i(u)X1i+εi(U)
onde:
i=1, 2, 3, ... n

(eq. 4),
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y(u) = variável dependente (resposta)
x(u) = variável independente (preditora)
β0(u) = intercepto de x em y
β1(u) = coeficiente de regressão (inclinação da reta)

ε(u) = erro ou resíduo
(u) = localidade u

Uma das maiores, senão a maior, diferença entre as técnicas de regressão está na
forma de calcular dos coeficientes da regressão (β). No método dos mínimos quadrados
(ordinary least squares = OLS), por exemplo, o estimador (β) segue a equação 5:

β = (XTX)-1 XTy

(eq. 5),

onde:
β = vetor estimador do parâmetro
XT = matriz com os valores das variáveis
y = vetor dos valores observados
(XTX)-¹ = inverso da matriz de variância-covariância

Já no método da regressão geograficamente ponderada (GWR) o conceito da
relação entre proximidade e similaridade é considerado e são atribuídos pesos diferentes
para as observações, sendo que quanto mais próximas, maior o peso em relação àquelas
que estão mais distantes geograficamente. Na GWR o estimador (β) é calculado pela
equação 6:

β(u) = (XTW(u)X)-1 XTW(u)y

(eq. 6),

onde:
β(u) = coeficiente de regressão para a localidade u
W(u) = matriz de ponderação relativa às localidades u
XTW(u)X = matriz inversa de variância-covariância
y = vetor dos valores observados

A matriz W(u) (equação 7) contem o valor das ponderações geográficas na
diagonal e o valor 0 nos campos restantes conforme:
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(eq. 7)

O esquema de atribuição de pesos relativos é chamado de kernel, e os mais comumente
utilizados são os tipos Gaussiano (equação 8) e bi-quadrático (equaçào 9) (Charlton &
Fotheringhan, 2009):
Gaussiano (fixo):
(eq. 8),
onde:
wi(u) = peso na localidade i
d(u) = medida de distância entre a observação i e a localidade u
h = largura de banda (bandwidth) – irá incluir um valor de observações fixo
independentemente da densidade de pontos amostrados até uma distância limite.

Bi-quadrático (adaptativo):

(eq. 9),
onde:
wi(u) = peso na localidade i
di(u) = medida de distância entre a observação i e a localidade u
h = largura de banda (bandwidth) – irá incluir um valor de observações
adaptativo que muda de acordo com o número de pontos de amostra por unidade de área

A calibração das funções do kernel que faz a ponderação geográfica das
localidades amostradas pode admitir várias combinações e os parâmetros de entrada no
modelo devem ser escolhidos de acordo com os objetivos do modelador. Por exemplo,
se este informar um elevado valor para distância, o modelo ira incluir um número muito
grande de informações para cada observação i fazendo com que se aproxime do modelo
global, caso (d) seja muito pequena irá incluir poucas informações e a tendência é
aumentar o erro. A interpretação dos resultados da GWR devem incluir a análise do
valor do R² ou R² ajustado, sendo que o valor ajustado é preferencialmente indicado
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quando o modelo inclui muitas variáveis independentes, isso porque modelos com
maior número de variáveis preditoras tendem a apresentar maior R² que modelos mais
simples (Charlton & Fotheringham, 2009). Além disso, análises de regressão
pressupõem a homocedasticidade dos resíduos, que deve ser avaliadas a fim de
considerar o ajustamento do modelo. Essa pode ser feita plotando em um gráfico os
resíduos e os valores ajustados buscando-se identificar padrões ou aleatoriedade na
distribuição dos pontos. No caso da regressão geograficamente ponderada, é
recomendado, entretanto, utilizar o teste de autocorrelação espacial Moran I, a fim de
verificar se os resíduos da regressão possuem estrutura aglomerada (cluster ou
dispersion) ou aleatória.
A GWR foi rodada utilizando o software ArcGis versão 10.0. No módulo
ArcMap a opção para executar a GRW se encontra na Tool Box, aba Spatial Statistics
Tool > Modeling Spatial Relationships > GWR. Para definir a conceituação das relações
espaciais desejadas para explicar nosso modelo as seguintes opções foram escolhidas
como dados de entrada: kernel do tipo adaptativo, ou seja, quanto maior a nuvem de
pontos amostrados por unidade de área menor a largura de banda.
Nesta análise, a distância limite de entrada no modelo foi de 100 m, e o número
de vizinhos incluídos nas observações locais foram cinco. Esse critério foi relacionado
ao fato de que nossas parcelas de 1 hectare eram subdivididas em 25 plots de 20x20 m,
e a maior distância coberta pelos 5 vizinhos sem que houvesse inclusão de feições
externas a cada grid de 1 hectare nas observações locais era de 100 metros.
Para interpretação dos resultados consideramos os valores do coeficiente de
determinação (R²) por que nosso modelo incluiu apenas duas variáveis preditoras. Além
disso, também foi realizada a análise gráfica da distribuição dos resíduos para verificar a
premissa de homocedasticidade, bem como o teste de autocorrelação espacial, Morans I,
neste teste foram utilizados os resíduos normalizados (µ=0 e σ=1) gerados no próprio
output da GWR rodada. Para informações adicionais ver http://help.arcgis.com.

6.7.4) Comportamento do estoque de carbono do solo em florestas contínuas

As mudanças nos estoques de carbono do solo na floresta contínua foram
testadas por meio de um teste-t pareado, onde o estoque de carbono do solo em cada
parcela foi a variável resposta e o pareamento feito para os anos de coleta, separando os
grupos a serem testados. Nesta análise, o software utilizado também foi o Systat 12.0.
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7) RESULTADOS E DISCUSSÃO

7.1) Mudanças nos estoques de carbono do solo após a fragmentação florestal

A comparação dos estoques de carbono do solo entre os anos de coleta indicou
haver diferença significativa após o isolamento (Tabela 1).
Tabela 1: Estoques de carbono e mudança nos estoques de carbono do solo nos fragmentos florestais.

média
desvio
padrão
n
teste-t

Estoque de carbono do
solo (t.ha-1)
inicial
final
33,41a
34,50b
7,60
265
p=0,016

Mudança no estoque de carbono
do solo (t.ha-1)
--1,08

8,35

7,27

265

265
---

a, b – letras diferentes indicam diferença significativa com 95% de probabilidade no teste-t pareado.

O aumento significativo nos estoques de carbono do solo observado nos
fragmentos florestais (Tabela 1) contraria nossas expectativas de diminuição dos
estoques de carbono do solo nessas áreas. Isso porque era de se esperar que devido às
alterações microclimáticas ocorridas nos fragmentos, a matéria orgânica do solo
pudesse sofrer desestabilização das cadeias de carbono, facilitando sua decomposição
pela atividade microbiana e consequente emissão do carbono para a atmosfera.
Entretanto, essas mesmas alterações microclimáticas observadas após o processo
de fragmentação, como aumento da temperatura dessecação do solo (Camargo &
Kapos, 1995) e aumento da incidência de ventos (Laurance et al., 1998), podem estar
afetando os estoques de carbono do solo de outra maneira. As mudanças nas condições
abióticas têm influencia direta sobre o aumento da taxa de mortalidade de árvores
adultas verificado em estudos nestas mesmas áreas experimentais (Laurance et al.,
1998) e que, como consequência, há maior quantidade de material vegetal morto
produzido e depositado no solo dos fragmentos (Sizer et al., 2000; Nascimento &
Laurance, 2004, 2006; Laurance et al., 2006). Adicionalmente, há indicações de que a
vegetação dos fragmentos estaria sendo substituída por indivíduos mais jovens
(menores classes de diâmetro) de espécies pioneiras em um curto período de tempo
(Laurance et al., 2006; Nascimento & Laurance, 2006). Isto sugere um menor potencial
de sequestro de carbono na biomassa, devido a menor densidade da madeira e menor
superfície de contato de troncos mais finos (Chambers et al., 2000), facilitando a
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decomposição do carbono estocado na necromassa. Assim, parte desse carbono estaria
sendo emitido para a atmosfera e outra parte estaria entrando no compartimento do solo
como carbono orgânico.
Didham e colaboradores (1998) verificaram que o tempo de turnover da
serapilheira é de 3 a 4 vezes mais rápido nos fragmentos de 100 ha (parcelas até 50 m da
borda) do que no interior da floresta contínua, corroborando a ideia de que
o carbono contido no material vegetal morto estaria passando para a fração mineral do
solo aumentando os estoques de carbono nessas áreas.
Entretanto, Vasconcelos e Laurance (2005) apontam que a velocidade de
decomposição de folhas do interior de florestas primárias é maior do que folhas de
florestas secundárias e atribuem essa causa prioritariamente a composição nutricional,
com maiores quantidades de N e menor relação C:N, das folhas na floresta primária.
Este fato contraria nossa observação de que a nos fragmentos a acelerada decomposição
da necromassa poderia estar elevando os estoques de carbono do solo. No entanto, é
importante lembrar que, embora possa assumir características semelhantes às de
florestas secundária, a vegetação nos fragmentos não sofreu corte raso e ainda possui
muitos atributos em comum com a floresta primária. Além disso, estudos vêm
demonstrando que grande parte do carbono que chega ao estoque do solo é proveniente
da decomposição de raízes mortas (Silver et al., 2000; Telles et al., 2003). Dessa forma,
a decomposição da necromassa acima do solo somente não poderia responder por todas
as mudanças ocorridas nos estoques de carbono do solo após o isolamento desses
ambientes.

7.2) Relação das mudanças nos estoques de carbono do solo com o efeito de borda

7.2.1) Análise pareada

Para estas análises foram incluídos dados de 58 pares de parcelas de dois
fragmentos de 100 ha. A redução no número amostral foi consequência do pareamento
das parcelas em relação à distância da borda, isso porque apenas um número limitado de
parcelas estava localizado a distâncias maiores que 100 m, assim impedindo a inclusão
de todas as observações. A realização desse teste teve como objetivo a comparação dos
estoques de carbono da borda e do interior entre os anos de coleta e a mudança nos
estoques de carbono do solo entre a borda e o interior dos fragmentos florestais.
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Apesar da média das mudanças nos estoques de carbono do solo das bordas ter
sido muito superior a média das parcelas do interior dos fragmentos, o resultado não se
mostrou significativamente diferente no teste-t pareado (Tabela 2). Embora exista um
apontamento indicando mudança nos estoques de carbono do solo em função da
distância da borda, a grande variabilidade dos valores encontrados, refletida pelo
elevado desvio padrão dos parâmetros para todos os conjuntos de dados testados, pode
camuflar as diferenças existentes, criando-se a necessidade de amostragens maiores e a
coleta de mais amostras passíveis de serem pareadas.
Tabela 2: Estoques e mudança nos estoques de carbono do solo (borda x interior dos fragmentos).

média
desvio
padrão
n
valor-p

Estoques de carbono do solo
(t.ha-1)
BORDA
INTERIOR
inicial final inicial
final
a
a
a
30,68 32,16 34,64
34,73a
6,5

8,31

58
58
p=0,10

7,72
58

7,8

58
p=0,91

Mudança nos estoques de
carbono do solo (t.ha-1)
BORDA
INTERIOR
----

---a

0,09a

6,76

5,93

58

58

1,48

p=0,22

a, b – letras diferentes indicam diferença significativa com 95% de probabilidade no teste-t pareado.

7.2.2) Análise espacial
A regressão geograficamente ponderada foi empregada a fim de considerar a
variabilidade espacial intrínseca dos parâmetros estudados. O fato de serem realizadas
equações de regressão para grupos de parcelas espacialmente relacionadas entre sí,
diminui o acúmulo dos erros presente na regressão linear simples onde a variação
espacial não é levada em conta.
Para diagnóstico e avaliação do ajustamento da regressão consideramos
igualmente em grau de importância a análise gráfica e de distribuição dos resíduos
juntamente com o coeficiente de determinação (R²).
Sendo assim, o resultado da GWR indicou haver relação significativa entre a
mudança nos estoques de carbono do solo e a distância da borda dos fragmentos
(tabela 3). O coeficiente de determinação (R²) apontou que aproximadamente 86% da
variação dos dados pôde ser explicada pelo modelo gerado. A grande diferença entre o
R² e o R² ajustado indica que o uso do R² ajustado é mais satisfatório para modelos com
muitas variáveis independentes quando ocorre tendência natural de aumento do R².
Como nosso modelo possui apenas uma variável preditora, optou-se por considerar o R²
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na avaliação deste. A análise gráfica dos resíduos da regressão versus os valores
ajustados não indicou nenhuma tendência clara na distribuição dos pontos, permitindonos concluir que a variância dos resíduos é homocedástica (figura 7). Além disso, a
análise de autocorrelação espacial, Moran I, indica distribuição aleatória dos resíduos
com um valor Z=-0,533 considerado satisfatório (figura 8).

Tabela 3: resultados da Regressão Geograficamente Ponderada (GWR)

Geographical weighted regression (GWR)
Neighbors
ResidualSquares
EffectiveNumber
Sigma
AICc

5
0,140
149,202
0,075
358,289

R²
R²Adjusted

0,865
0,059

Parece então que o balanço no fluxo de carbono do solo tem saldo positivo nos
fragmentos florestais, sugerindo que as entradas de carbono oriundas da necromassa
(folhas, troncos e raízes) para o solo superam as saídas provenientes da respiração
microbiana em decorrência da decomposição do carbono já estocado no solo. Assim, os
resultados demonstram que o fator que mais tem influencia sobre este balanço, e que é
responsável pelo aumento dos estoques de carbono do solo nos fragmentos florestais, é
a proximidade das parcelas com a borda.
Zhang e colaboradores (2010). investigando diferentes métodos de interpolação
espacial na modelagem de solos na Irlanda, demonstraram que a GWR obteve melhores
resultados frente técnicas testadas, se mostrando um bom estimador para parâmetros
geoquímicos com grande poder de evidenciar padrões espaciais em resposta a variação
de fatores ambientais.
Um estudo que utilizou a técnica da GWR em comparação com outras
demonstrou que modelos globais de regressão linear não são capazes de caracterizar
com acurácia a relação entre as variáveis preditoras e a dependente quando essa relação
é positiva em algumas partes da região de estudo e negativa em outras (Mennis, 2006).
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Figura 7: Resíduos × valores ajustados da regressão geograficamente ponderada (GWR)

Nascimento e Laurance (2006) analisando os efeitos da fragmentação sobre a
estrutura vegetal verificaram maiores densidades de indivíduos de espécies pioneiras
nos fragmentos, com média de 48,9 ind. nas parcelas localizadas até 300 m da borda,
contra 18,7 ind. nas parcelas com mais de 300 m da borda. Além disso, observaram
maiores quantidades de biomassa morta nas parcelas da borda 43,9 t.ha-1 em relação as
parcelas do interior 34,5 t.ha-1.
Dessa forma, as diferenças na mudança dos estoques de carbono do solo entre a
borda e o interior dos fragmentos devem ocorrer em função do aumento das taxas de
decomposição do material vegetal morto nas áreas de borda, como sugerido por
Nascimento e Laurance (2004) após verificarem uma relação negativa entre a distância
de borda e a taxa de decomposição anual (turnover) da necromassa lenhosa grossa (>10
cm), com taxas de 0,16 t.ha-1ano-1 nas parcelas da borda (até 300 m) contra
aproximadamente 0,12 t.ha-1.ano-1 nas parcelas do interior (>300 m).
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Figura 8: Teste de autocorrelação espacial Moran I (ESRI, 2010).

Chambers e colaboradores (2000) calcularam a taxa de decomposição da matéria
orgânica e observaram que a redução do peso dos troncos em função da decomposição
ocorreu mais rapidamente em troncos mais finos e com menor densidade da madeira
morta. Baseados em uma mortalidade média de 7 ind.ha-1.ano-1, a produção de liteira
lenhosa grossa (>10 cm) foi estimada em 3,6 t.ha-1.ano-1 com um tempo de residência de
aproximadamente 5,9 anos.
Neste contexto, as mudanças estruturais da vegetação, como a maior densidade
de indivíduos com troncos mais finos e o aumento da proporção de espécies secundárias
com menor densidade da madeira, reduzem o tempo de residência do carbono na
madeira e facilitam a sua decomposição, deslocando o fluxo de carbono da necromassa
para o compartimento do solo.
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Figura 9: MECS observada x estimada pela GWR.

7.3) Comportamento dos estoques de carbono do solo em florestas contínuas

Nas áreas de floresta contínua houve tendência de diminuição dos estoques de
carbono do solo (Tabela 4). Tais resultados contrariam as expectativas de aumento
desses valores em consequência do incremento de biomassa reportados em estudos com
monitoramento de parcelas permanentes na Amazônia (Higuchi et al., 1997; Phillips et
al., 1998; Baker et al., 2004). O princípio por trás dessa ideia é que, devido ao aumento
de biomassa, uma quantidade maior de carbono chegaria ao solo após a morte das
estruturas vegetais, seguida da deposição e decomposição da necromassa acarretando
em aumento dos estoques de carbono do solo nestes ecossistemas. Caso fosse
confirmado, a contabilidade dos fluxos de carbono poderia incluir essa absorção nos
cálculos e o carbono considerado “perdido” ter, enfim, um destino conhecido. No
entanto, nossos resultados indicam justamente o oposto, com perda de carbono do solo
nos estoques de florestas contínuas na Amazônia central.

48
Tabela 4: Estoques de carbono e mudança nos estoques de carbono do solo na floresta contínua.

média
desvio padrão
n
teste-t

Estoque de Carbono do solo
(t.ha-1)
inicial
final
a
29,29
26,31b
5.59
6,21
176
176
P < 0,001

Mudança no estoque de
carbono do solo (t.ha-1)
---2,98
5,01
176
---

a, b – letras diferentes indicam diferença significativa com 95% de probabilidade no teste-t pareado.

Contudo podemos afirmar que nossas observações são contrárias as previsões de
Quesada e colaboradores (2010). Estes estimaram aumento médio no estoque de
carbono do solo de 0,33 t C.ha-1 ao ano a partir de dados baseados na tendência de
aumento da biomassa e aumento de mortalidade em parcelas permanentes na floresta
primária na Amazônia. Apesar da intensidade amostral não ter sido tão discrepante entre
este trabalho (50 parcelas de 1 ha) e o estudo citado (67 parcelas de 1 ha), é possível que
a diferença encontrada tenha explicação na escala espacial analisada. Enquanto no
estudo de Quesada e colaboradores (2010) as parcelas estavam distribuídas ao longo de
6 países da América do Sul, nosso trabalho limitou a amostragem às florestas de terrafirme da região de Manaus. Outra diferença foi em relação à profundidade amostrada de
0-20 cm neste estudo contra 0-30 cm no estudo de Quesada e colaboradores (2010). A
tendência observada aqui também é contrária ao aumento dos estoques de carbono do
solo entre 0-20 cm reportado para florestas maduras na China, com acúmulo médio de
0,61 t C ha-1 ao ano, esse trabalho assim como o nosso realizou medidas diretas dos
estoques de carbono do solo entre séries temporais de aproximadamente 24 anos entre
os anos de 1979 e 2003 (Zhou et al., 2006).
Entretanto, os estudos de Laurance e colaboradores (1997) indicam não haver
tendência de ganho de biomassa em árvores adultas existentes no interior da floresta,
além disso, existem evidências de que o estoque de carbono do solo não está
aumentando em função do incremento na produtividade primária da floresta, mesmo em
áreas onde o aumento na produtividade foi registrado a mais de uma década (Telles et
al., 2003). Tais fatos podem então explicar a diminuição dos estoques de carbono do
solo ocorrida na floresta contínua.
Sayer e colaboradores (2007, 2011) observaram aumento médio de 43% na
respiração do solo com redução de 4,4 à 6,5 t C.ha-1.ano-1 em parcelas experimentais
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tratadas com aumento na quantidade liteira no Panamá, apontando a existência de
comportamento distintos em ambientes florestais semelhantes.
Segundo Addiscot (1992), as florestas naturais não apresentam variações no
conteúdo de matéria orgânica no tempo devido ao equilíbrio entre entradas e saídas
resultando em um estado estacionário conhecido por “steady state”. Dessa forma,
processos que alteram a dinâmica da produção e decomposição da matéria orgânica
estarão respondendo diretamente pelas mudanças nos estoque de carbono do solo.
Então, para compreensão desses resultados devemos obrigatoriamente analisar o
contexto climático da região que pode estar influenciando a dinâmica ambiental da
nossa paisagem.
Malhi e colaboradores (2007) alertaram para a provável intensificação dos
eventos de seca previstos para a Amazônia a partir dos modelos climáticos do IPCC.
Esse estudo sugere que as chances de ocorrer algum tipo de intensificação de épocas
mais secas é de aproximadamente 80% no sudeste amazônico, 60% na Amazônia
central e de 30% para o oeste amazônico, que é mais úmido e sob maior influência dos
Andes. O estudo também sugere que a probabilidade de declínio mais severo das
estações chuvosas na região central da Amazônia é de apenas 10%, embora o potencial
de impacto que essa mudança pode causa a floresta seja algo com o que se preocupar.
No ano 2005 grandes áreas na Amazônia passaram por um dos eventos mais
severos de seca dos últimos 100 anos em decorrência da elevação das temperaturas
superficiais do Oceano Atlântico Norte (Cox et al., 2008; Phillips et al., 2009). Com
base na comparação de inventários permanentes de 55 parcelas de 1 ha, foi registrada
diminuição significativa da biomassa após os eventos de seca, com redução na ordem de
1,21 × 109 de C ao longo de 3,3 × 108 ha de floresta, os valores aumentam quando a
escala de extrapolação dos resultados é feita para as parcelas que apresentaram déficit
hídrico chegando a -1,60 × 109 de C (Phillips et al., 2009). Esses autores alertam que tais
resultados não irão se traduzir imediatamente em aumento ou diminuição do estoque de
carbono do solo, porque a decomposição do carbono contido na necromassa demora a
ocorrer, atrasando a resposta dos estoques.
No ano de 2010, outro evento climático afetou vastas áreas de floresta na
Amazônia com redução severa da precipitação na estação seca e efeitos ainda maiores
do que ocorrido em 2005. A análise de imagens de satélites mostrou que, em 2010, 57%
dos 5.3 milhões de km² da Amazônia apresentaram anomalias na precipitação contra
37% no ano de 2005. Após a seca de 2010 houve redução do estoque de carbono na
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biomassa de cerca de 2,2 × 109 t de C (Lewis et al., 2011). Os autores ainda destacam
que as incertezas consideráveis existem em relação ao comportamento do solo e como o
aumento da frequência de secas pode influenciar o ambiente e que novos estudos devem
buscar acessar esse conhecimento.
Experimentos simulando o efeito de possíveis aumentos da frequência de
estações secas mais severas, com redução do aporte de água ao solo da floresta, indicam
que ocorre fundamentalmente elevação da mortalidade de arvores e redução da
biomassa viva afetando os estoques de C (Brando et al., 2008; Lolla da Costa et al.,
2010). No entanto, Brando e colaboradores (2008) não detectaram efeitos significativos
sobre o estoque de carbono do solo, embora a observação foi realizada em apenas uma
parcela de 1 ha sem réplica. Não devem ser tomadas conclusões precipitadas sem
analisar a escala de tempo e os efeitos em longo prazo.
Os fatos nos sugerem que alterações climáticas acarretam em mudanças
fundamentais na dinâmica das florestas tropicais. E que, seja por diminuição da
precipitação em larga escala ou pelas alterações microclimáticas em consequência da
fragmentação, os efeitos sobre a vegetação são semelhantes com destacada redução da
biomassa viva. Entretanto, devemos considerar que as respostas dos estoques de
carbono do solo frente ao aumento da mortalidade e incremento de necromassa não
ocorrem imediatamente após esses eventos, gerando relativo atraso dos fluxos de
carbono entre os compartimentos que compõem os ecossistemas (biomassa viva,
biomassa morta, matéria orgânica do solo/húmus, atmosfera). Dessa maneira, podemos
supor que os resultados obtidos no atual estudo são reflexos dos processos
predominantemente atuantes na floresta nos dados momentos. A observação de Sayer e
colaboradores (2007, 2011) pode indicar que após um evento de seca, ou mesmo após a
fragmentação florestal onde as condições microclimáticas ocasionam aumento na
mortalidade e consequente entrada massiva de necromassa no sistema, as taxas de
respiração do solo podem aumentar, assim contribuindo para a diminuição dos estoques
de carbono do solo neste primeiro momento, embora a subsequente decomposição da
matéria orgânica ao longo dos anos irá resultar em nova configuração desses estoques.
Assim, o aumento dos estoques de carbono observado no atual estudo após 2029 anos de isolamento dos fragmentos nos sugere que, durante esse intervalo de tempo,
o fluxo de carbono da necromassa para o solo superou as emissões do solo (húmus) para
a atmosfera, causando a elevação do conteúdo de carbono nesse compartimento. Já na
floresta contínua, os processos operantes equilibrando as entradas e saídas de carbono
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faz com que o ambiente permaneça em um estado estacionário “steady-state” por longos
períodos de tempo. No entanto, mudanças das condições climáticas que sejam capazes
de alterar a dinâmica da produção e decomposição da matéria orgânica podem deslocar
os fluxos de carbono entre os compartimentos e causar desequilíbrio entre entradas e
saídas teoricamente constantes. Nesse contexto, é plausível supor que os severos
eventos de seca ocorridos na última década na Amazônia podem ter afetado essas
florestas, causando aumento na mortalidade de árvores e incremento de necromassa,
mas que essa necromassa ainda não passou tempo suficiente para ser decomposta e o
carbono contido fluir para o solo. Isto faria com que o momento em que se apresenta
esse ambiente reflita esse déficit que resulta na diminuição dos estoques presentes
nestes solos. Embora essa explicação possa sim refletir os resultados observados, é
importante destacar que não podemos afirmar com toda certeza se esta foi a real causa
da diminuição desses estoques, uma vez que para isso seriam necessários dados
relativos à precipitação e mortalidade específicos das áreas antes, durante e após os
eventos de seca.
Além disso, o intervalo de tempo analisado é fator fundamental para
compreensão dos mecanismos de regulação dos fluxos de matéria e energia nestes
ecossistemas. Portanto, o comportamento apresentado pelos estoques de carbono do
solo dos ambientes analisados neste estudo não deve ser entendido como a regra para as
florestas da Amazônia, mas sim como uma resposta aos estímulos ambientais sobre
estas localidades durante a escala temporal analisada. É provável que o comportamento
desses estoques mude de tempos em tempos de acordo com as forças naturais
preponderantes.
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9) CONCLUSÕES

1. Houve aumento dos estoques de carbono do solo nos fragmentos florestais após
aproximadamente 25 anos do isolamento das reservas.

2. As mudanças nos estoques de carbono do solo estão relacionadas à distância da borda
nos fragmentos.

3. Houve diminuição dos estoques de carbono do solo nas florestas contínuas avaliadas.
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