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RESUMO 
 

A Floresta Amazônica atua como reguladora do clima regional e global, além de atuar 
nos ciclos biogeoquímicos como o da água e do carbono. Representa um dos maiores 
reservatórios de carbono estocando cerca de 40 a 50% do carbono terrestre total em biomassa 
viva e solo. Estudos do crescimento e estocagem do carbono em biomassa arbórea pode 
corroborar no entendimento do fluxo de CO2, uma vez que as florestas podem atuar como 
sumidouro, fonte ou apresentarem equilíbrio. O método mais utilizado na quantificação dos 
fluxos de carbono consiste na técnica de covariância de vórtices turbulentos, que embora seja 
o melhor método, possui alto custo de operação, apresenta falhas e dificuldades logísticas. 
Dados provenientes de inventários florestais auxiliam nas estimativas de fluxo de CO2 e podem 
corroborar com os dados de torres micrometeorológicas com o uso de medidas alométricas para 
estimativa de biomassa e consequentemente estoque de carbono. Essas medidas podem ser 
realizadas de forma direta (abate da árvore) ou indireta. Dentro dos métodos indiretos o uso de 
fitas dendrométricas e equações alométricas se destaca devido à facilidade de aplicação e baixo 
custo. Neste contexto, o presente trabalho objetivou quantificar e analisar as características 
dendrométricas, tais como biomassa, estoque de carbono e incremento arbóreo, por meio de 
medidas dendrométricas em uma área de floresta primária, localizada na Reserva Biológica do 
Jaru, Amazônia Ocidental. Este estudo foi realizado com dados de fevereiro de 2016 a janeiro 
de 2021 em uma parcela permanente de 1 ha. A biomassa estimada para os indivíduos 
apresentou aumento em todas as categorias estudadas, no total houve um acréscimo de 
12.559,02 kg ha-1, o estoque de carbono apresentou valores crescentes ao longo dos anos de 
estudo, apresentando em janeiro de 2021 o valor de 135.626,91 kg C ha-1. O incremento arbóreo 
sofre influência da umidade, sendo que os indivíduos de maior porte apresentaram maior 
vulnerabilidade às estações, com picos de queda durante as secas. Com base nas estimativas de 
biomassa foi possível constatar que a parcela estudada se apresentou como sumidouro do CO2 
excedente na atmosfera durante os anos de estudo. 
 
Palavras-chave: estoque de carbono, incremento arbóreo, biomassa florestal, equação 
alométrica. 
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ABSTRACT 
 

The Amazon Forest acts as a regulator of the regional and global climate, in addition 
to acting in biogeochemical cycles such as water and carbon. It represents one of the largest 
carbon reservoirs stocking around 40 to 50% of the total terrestrial carbon in living biomass 
and soil. Studies of the growth and storage of carbon in tree biomass can corroborate the 
understanding of the CO2 flow, since forests can act as a sink, source or present balance. The 
most used method for the quantification of carbon fluxes consists of the turbulent vortex 
covariance technique, which, although it is the best method, has a high operating cost, presents 
flaws and logistical difficulties. Data from forest inventories help to estimate CO2 flow and can 
corroborate data from micrometeorological towers with the use of allometric measures to 
estimate biomass and consequently carbon stock. These measures can be carried out directly 
(felling the tree) or indirectly. Within indirect methods, the use of dendrometric tapes and 
allometric equations stands out due to the ease of application and low cost. In this context, the 
present study aimed to quantify and analyze dendrometric characteristics, such as biomass, 
carbon stock and tree growth, by means of dendrometric measures in an area of primary forest, 
located in the Jaru Biological Reserve, Western Amazon. This study was carried out with data 
from February 2016 to January 2021 on a permanent plot of 1 ha. The estimated biomass for 
individuals showed an increase in all categories studied, in total there was an increase of 
12,559.02 kg ha-1, the carbon stock showed increasing values over the years of study, presenting 
in January 2021 the value of 135,626.91 kg C ha-1. Tree growth is influenced by humidity, and 
larger individuals were more vulnerable to the seasons, with spikes in falls during droughts. 
Based on the biomass estimates, it was possible to verify that the studied portion presented itself 
as a sink for the excess CO2 in the atmosphere during the years of study. 
 
Keywords: carbon stock, tree growth, forest biomass, allometric equation. 
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INTRODUÇÃO 
 

A Amazônia constitui cerca de 45% das florestas tropicais do mundo (KANASHIRO, 

2014). Além de representar um dos maiores reservatórios de carbono para o planeta, 

principalmente ao considerar a biomassa acima e abaixo do solo estocando cerca de 40 a 50% 

do carbono terrestre total (FERREIRA et al., 2018). 

No entanto, Brienen et al. (2015), demonstraram que a reserva de carbono nas florestas 

tropicais decresceu 30%, entre as décadas de 80 e 90, e tiveram taxas de crescimento 

paralisadas, com aumento da mortalidade dos indivíduos e o encurtamento do tempo de 

residência do carbono. Estimativas realizadas em diferentes regiões sugerem ainda que a 

floresta pode manter-se em estado de equilíbrio ou ser fonte líquida de carbono, como os 

resultados encontrados por Vourlitis et al. (2011) e Saleska et al. (2013), respectivamente. 

Há uma incerteza substancial de como as altas variabilidades espaciais e interanuais 

dos fluxos de CO2, que refletem primariamente o complexo mosaico florestal amazônico 

(STEEGE et al., 2006), responderão frente às mudanças climáticas e atmosféricas (BRIENEN 

et al., 2015). 

Medições em longo prazo de trocas de carbono entre ecossistema e atmosfera através 

de torres de fluxos, permitem avaliar o balanço de carbono, a sazonalidade do metabolismo do 

ecossistema e de que modo esse varia através dos tipos de biomas e padrões de uso da terra 

(SALESKA et al., 2013). O estudo do crescimento e estocagem de carbono em biomassa 

arbórea pode corroborar no entendimento do mecanismo do fluxo de CO2. 

A quantificação do carbono nos ecossistemas tropicais tem sido cada vez mais 

estudados uma vez que as florestas atuam, em muitos casos, como sumidouros, absorvendo 

CO2 quando em crescimento, armazenando o carbono em sua biomassa e se tornando 

reservatórios (AGUIAR; GAMA; BELDINI, 2017; BOSSAN, 2017; FEARNSIDE et al., 1999; 

FIORENTIN et al., 2014; WOOMER; PALM, 1998). 

A metodologia mais empregada mundialmente na quantificação dos fluxos de carbono 

consiste na técnica de covariância de vórtices turbulentos (eddy covariance). No entanto o custo 

de operação destas torres é alto e problemas de logística em algumas regiões impossibilitam o 

desenvolvimento da metodologia, além de comumente apresentar falhas técnicas dos 
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equipamentos na captação dos dados, produzindo consideráveis lacunas nas séries temporais 

(GARCIA, 2020).  

Desta forma, além das medições de fluxos, o monitoramento em longo prazo de 

parcelas permanentes englobando diferentes tipos de vegetação, solo e clima possibilita 

quantificar os estoques e fluxos de biomassa, podendo ser utilizadas medidas dendrométricas 

para estimativas detalhadas da dinâmica da vegetação (CELEDÓN et al., 2012; PHILLIPS et 

al., 2013).  

Uma forma de mensurar a biomassa viva de forma indireta é a partir de modelos. 

Higuchi et al. (1998), ao analisar quatro modelos estatísticos, constatou que, os mesmos, 

produzem estimativas de biomassa confiáveis, mostrando a eficiência do uso de equações 

alométricas. Essas equações podem possuir diversas variáveis explicativas, dentre essas, 

Chaves et al. (2014), Lima (2015), Souza, Machado e Vismara (2014) e outros autores destacam 

o Diâmetro à Altura do Peito (DAP) e a altura da árvore (Ht) como altamente correlacionadas 

à biomassa florestal. 

A biomassa pode ser conceituada como a quantidade de material vegetal presente por 

unidade de superfície em uma floresta (ARAÚJO et al., 1999; KEELING; PHILLIPS, 2007). 

Segundo Guedes et al. (2001) a biomassa é um indicador de produtividade, variando com a 

precipitação, a temperatura, a latitude e a altitude e reafirmando a vantagem de aplicar as duas 

metodologias em conjunto (torre micrometeorológica e mensuração de biomassa).  

Por sua vez, considera-se que o estoque de carbono na biomassa florestal consiste na 

multiplicação do valor obtido pela concentração de carbono presente, sendo atribuído por 

muitos autores valores em torno de 50% de concentração (BROWN; GILLSEPIE; LUGO, 

1989; HIGUCHI et al., 2004). Por fim, o incremento arbóreo traduz a variabilidade da biomassa 

ao longo do tempo (taxa de crescimento), sendo o crescimento do DAP é a principal variável 

que reporta o incremento do indivíduo (DURGANTE, 2016) 

Portanto o objetivo do presente trabalho foi quantificar e analisar as características 

dendrométricas, tais como biomassa, estoque de carbono e incremento arbóreo, por meio de 

medidas dendrométricas em uma área de floresta primária, localizada na Reserva Biológica do 

Jaru, Amazônia Ocidental. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

1.1 AMAZÔNIA 
 

A Amazônia, corresponde em extensão ao maior bioma do mundo, ocupando 

aproximadamente 2/5 da América do Sul e cobrindo cerca de 5% da superfície terrestre. Essa 

dimensão associada às características e padrões apresentados no bioma resultam na maior 

biodiversidade existente (IBGE, 2004).  

Até o presente momento foram identificadas e catalogadas mais de 3/4 das espécies de 

plantas e animais, sendo no total 11.676 espécies, sendo distribuídas em 1.225 gêneros e 140 

famílias que contribuem importante no cenário universal de regulação climática e 

hidrogeoquímica e no armazenamento de carbono (MUELBERT et al., 2019; STEEGE et al., 

2016). 

Ademais, segundo Almeida et al. (2017), devido à extensão da floresta tropical, a 

Amazônia tanto influencia o clima em grande escala, quanto é influenciada por ele que, por sua 

vez, é caracterizado pela convecção tropical, sendo regulado por diversos fenômenos de 

circulação atmosférica, conferindo, pelo menos, três subclimas diferentes à região, que podem 

ser definidos pela classificação de Köppen como equatorial chuvoso (Af), monção tropical 

(Am) e tropical seco e úmido (Aw). 

Segundo Mello e Artaxo (2017), nas últimas décadas, uma parcela expressiva das 

florestas amazônicas têm sofrido com padrões de uso e ocupação insustentáveis e apesar da 

relevância da Floresta Amazônica, ela tem sofrido mudanças em sua estrutura, sobretudo devido 

ao crescimento das atividades antropogênicas. Estas atividades levam à conversão de floresta 

em pastagem ou terras agrícolas, além de áreas de manejo, que por extrair espécies específicas, 

alteram sua diversidade e riqueza natural (FAUSTO et al., 2016; LIMA, 2016). 

Ferreira et al. (2018) ressalta que as florestas, além de terem papel primordial na 

conservação de fauna e flora, são as regiões com maior abundância de carbono na Terra, 

portanto, a curto prazo, evitar o desmatamento é mais benéfico que realizar reflorestamento. O 

que é corroborado pela comunidade científica, tendo em vista que em 2016, 51,25% das 

emissões brasileiras e 1,74% das emissões globais de gases de efeito estufa foram advindos do 

desmatamento da Amazônia (IPAM, 2017). 

O processo de mudanças no uso do solo conduz à perda de biodiversidade devido à 

fragmentação de hábitats e alteração de condições apropriadas do desenvolvimento de cada 

espécie, expondo as populações a estresses ambientais (CHEPTOU et al., 2016). 
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Vários fatores agem definindo os padrões espaciais das árvores em uma floresta, sendo 

alguns dos principais a disponibilidade de água e luz, condições de solo, competição, dispersão, 

fenologia e fitopatologias (JORGE et al., 2015). Segundo Haddad et al. (2015), as 

consequências imediatas das fragmentações florestais são a redução da riqueza e a mudança na 

composição de espécies que pode se tornar totalmente divergente da composição inicial 

(COLLINS et al., 2017). 

Embora a floresta não seja estática, ela possui uma dinâmica ecológica, com espécies 

variadas que se modificam naturalmente ao longo do tempo e espaço. A composição da floresta 

pode ser alterada de maneira abrupta mesmo em distâncias muito curtas, por ter influência de 

muitos fatores como altitude, tipo de solo, distribuição de água, entre outros, que podem ser 

limitantes ou promover um melhor desenvolvimento (BANIN; PHILLIPS; LEWIS, 2015; 

TUOMISTO; RUOKOLAINEN; YLI-HALLA, 2003).  

A grande diversidade e a distribuição adequada de espécies arbóreas, conforme 

acontece na Floresta Amazônica intacta, promovem maior produtividade de biomassa devido à 

ocorrência de interações positivas nos nichos em que estão inseridas, de forma que facilite a 

exploração dos recursos disponíveis com eficiência, além de promover efeito de seleção natural 

com crescimento populacional de espécies que colaboram para a produtividade do ecossistema 

(CARDINALE et al., 2012; LOREAU; HECTOR, 2001; TILMAN; ISBELL; COWLES, 

2014). 

Além da diversidade, quantidade e disposição de espécies, Lindenmayer e Laurance 

(2016) concluíram que outro fator importante é o tamanho dos indivíduos, sendo que as árvores 

tropicais de grande porte desempenham funções ecológicas críticas nos processos 

ecossistêmicos, no regime hídrico e na ciclagem de nutrientes uma vez que possuem maior 

sensibilidade frente ao estresse hídrico e maior estocagem de carbono. 

É conhecido que a biomassa florestal está diretamente relacionada à estocagem de 

carbono pelas florestas, Souza et al. (2011), relatam que aproximadamente 35% do estoque de 

biomassa e volume, consequentemente sequestro de CO2, estão concentrados em indivíduos 

com DAP > 45 cm, o restante, 65%, ficam condicionados às árvores incluídas em classes 

menores. 

Contudo, o Brasil, que possui a maior rede de áreas protegidas, tem grandes perdas 

florestais e muitas emissões provenientes dessas áreas, que se tornam uma das maiores fontes 

de emissões brutas dos Gases de Efeito Estufa (GEE), demonstrando uma má gestão nessas 

áreas, mesmo quando há diminuição na taxa de desmatamento (COLLINS; MITCHARD, 

2017).  
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Na Amazônia, conforme Brando et al. (2019), as secas extremas se tornaram mais 

frequentes nas últimas décadas. Associadas a uma taxa ascendente de desmatamento, facilitam 

a ocorrência de incêndios florestais de grandes proporções, causando, dentre as inúmeras 

consequências negativas, uma redução na resiliência da floresta, tornando-a mais suscetível a 

novas queimadas, além de danos causados por tempestades e patógenos. 

 

1.2 ESTOQUE DE CARBONO 
 

As florestas são reservatórios de carbono que possuem papel importante no contexto 

das mudanças climáticas. Em decorrência das árvores realizarem absorção de CO2 da atmosfera 

e estocarem em sua biomassa, contribuem para a mitigação das emissões desse gás que tem 

sido amplamente discutido atualmente (CHAVE et al., 2014; GOODMAN et al., 2014; 

ROMERO et al., 2020).  

Conforme Phillips e Brienen (2017) o aumento nos índices de CO2 é controlado pelos 

processos biosféricos e contribuem diretamente com as mudanças climáticas globais. Ademais, 

os autores evidenciaram que entre os anos de 1980 e 2010, o estoque de carbono na biomassa 

das árvores teve média de 430 tg C ano-1, e as emissões causadas pela queima de combustíveis 

fósseis (149 tg C ano-1), representou a maior proporção em oito das nove nações amazônicas 

estudadas.  

A queima de combustíveis fósseis intensificada pelo crescimento populacional e 

mudanças no uso e cobertura da terra atribui significativos aportes no cenário de emissão de 

CO2 (CIAIS et al., 2013; FRIEDLINGSTEIN et al., 2010). Por exemplo, durante a pandemia 

do COVID-19, onde o tráfego de veículos chegou a ser nulo em alguns momentos, várias 

cidades apresentaram uma queda abrupta nos níveis de carbono, Nova York, por exemplo, 

apresentou diminuição de 50% nos níveis de CO2, enquanto na China houve uma queda de 

25%, correspondendo à diminuição de 6% nas emissões globais (ESA, 2020). 

No entanto, espera-se que essa mudança no padrão de emissões de CO2, se reestabeleça 

concomitantemente ao retorno das atividades habituais. Portanto, a preservação e a restauração 

da florestal é de suma importância para conter a perda da biodiversidade, mitigar o avanço das 

mudanças climáticas e atingir as metas de desenvolvimento sustentável (WATSON et al., 

2018). Ressalta-se que, nos últimos 50 anos, as florestas intactas conjuntamente com os oceanos 

removeram cerca de 55% das emissões antropogênicas de dióxido de carbono para a atmosfera 

(CIAIS et al., 2013).  
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Miñano et al. (2019), destacam que a presença desse sumidouro demonstra o papel 

importante da conservação de áreas de florestas nativas, preservando o estoque de carbono e 

contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. 

Devido à importância de identificar se a Floresta Amazônica se caracteriza como 

sumidouro, fonte ou está em equilíbrio quanto a emissão e absorção de carbono Avitabile et al. 

(2016) mensuraram a quantidade de carbono que é estocada globalmente e avançaram no 

entendimento da dinâmica das florestas tropicais.  

A quantidade de carbono estocado é maior conforme há maior produtividade nas 

florestas, o que ocorre com a interação de fatores edáficos, climáticos, fisiográficos e bióticos, 

sendo que indivíduos que dispõem de condições ideais são propensos a contribuir em maior 

absorção. Fatores intrínsecos ou extrínsecos podem causar a interrupção desse processo ou a 

mortalidade de indivíduos. A floresta atua como sumidouro caso ao longo do tempo, os fluxos 

de produtividade forem maiores que os de estagnação ou morte, do contrário atuam como fonte 

ou mantêm-se em equilíbrio (BRIENEN et al., 2015).  

Miller et al. (2004) ao estudarem uma floresta no Pará constataram que os inventários 

florestais identificaram a floresta como fonte de carbono de 1984 a 2000 (+ 0,8 ± 2 Mg C ha-1 

ano-1). Em contrapartida, ao analisarem o fluxo anual de carbono de julho de 2000 a julho de 

2001, usando sensores de fluxo de caminho fechado, verificaram que a floresta atuava como 

um sumidouro de carbono (- 3,9 Mg C ha-1 ano-1).  

Na maioria dos anos a Floresta Amazônica tem sido um sumidouro de carbono, no 

entanto, nos anos de seca extrema como em 2005 e 2010 esse cenário inverteu-se, demostrando 

a influência dos fatores climáticos na dinâmica da floresta. Eventos como esses ocasionam 

mudanças no desenvolvimento da floresta, com reduções nas taxas de biomassa acima do solo 

(AGB) e aumento na mortalidade das árvores (DOUGHTY et al., 2015; FELDPAUSCH et al., 

2016; LEWIS et al., 2011; PHILLIPS et al., 2010). 

 

1.3 BIOMASSA ARBÓREA 

 
Estimar as taxas de aumento e decréscimo de biomassa em florestas tropicais são de 

suma importância para o entendimento da dinâmica florestal, do estoque de nutrientes e da 

emissão de gases oriundos do desmatamento (BROWN et al., 1995; HIGUCHI et al., 1998; 

MILLER et al., 2004). 

A biomassa florestal é influenciada pelo processo de crescimento das árvores. Os 

indivíduos utilizam mecanismos fotossintéticos que além de luz e água, absorvem parcelas de 
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dióxido de carbono da atmosfera, posteriormente emitindo oxigênio para o ambiente. 

Incorporando, desta forma, o carbono em seus galhos, folhas e raízes e por consequência 

expandem-se em diâmetro, altura e peso (SANQUETTA et al., 2016). 

Portanto a quantidade de biomassa é o resultado da diferença entre a produção pela 

fotossíntese e o consumo pela respiração (BROWN, 1997). A estimativa do estoque de carbono 

consiste na multiplicação da biomassa pela concentração de carbono presente na mesma, sendo 

atribuído por muitos autores valores em torno de 50% (BROWN; GILLSEPIE; LUGO, 1989; 

HIGUCHI et al., 2004). 

Tendo em vista a relevância de estudos relacionados à biomassa florestal, há 

necessidade de métodos consistentes de coleta de dados e estimativas. Segundo Figueredo et 

al. (2016) e Romero et al. (2020), na maioria das vezes esses estudos são acompanhados por 

inventários florestais e o estoque de carbono pode ser determinado utilizando métodos diretos 

(abate e pesagem das árvores) ou indiretos (equações alométricas). 

Os métodos diretos ou destrutivos, consistem no abate dos indivíduos para aferição de 

peso, embora sejam mais precisos, são mais onerosos e despendem mais tempo e mão de obra, 

além disso não há autorização ou acesso para trabalhar em algumas áreas. Em contrapartida, os 

métodos indiretos, embora não possuam a mesma precisão, permitem fazer estimativas em 

locais remotos ou áreas de conservação (BROWN et al., 1995; GUEDES et al., 2001; HIGUCHI 

et al., 1998; NOGUEIRA et al., 2008).  

 

1.3.1 Equações Alométricas 
 

Os métodos indiretos envolvem estimativas de biomassa viva através de modelagem 

matemática (equações alométricas), utilizando uma ou mais variáveis de fácil obtenção. Essas 

variáveis são obtidas diretamente em campo ou em inventários existentes (BROWN, 1997; 

SANQUETTA, 2002; SILVEIRA, 2008).  

As principais variáveis utilizadas nessas equações alométricas de estimativa de 

biomassa arbóreas são diâmetro à altura do peito, altura total e densidade da madeira (CHAVE 

et al., 2014; FELDPAUSCH et al., 2012; LIMA et al., 2012).  

Chave et al. (2004), destacam que a escolha apropriada de um modelo alométrico é 

indispensável, ademais Chave et al. (2014), demostraram que a estimativa do armazenamento 

de carbono na biomassa acima do solo pode ser realizada utilizando equações alométricas que 

possuem DAP e Ht como entradas.  
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Diversos estudos validam que o DAP é uma variável que demonstra correlação 

positiva e significativa com o peso total da árvore em grande parte dos biomas estudados 

(HIGUCHI et al., 1998; LIMA et al., 2012; SANTOS, 1996; SILVA, 2007).  

Há maior precisão da estimativa quando utilizada a Ht, no entanto muitos autores 

concordam que é difícil mensurar a altura das árvores com acurácia, portanto a melhoria do 

ajuste seria facilmente superada pelos erros sistemáticos na medição da altura das árvores na 

floresta tropical (ASNER et al., 2011; D’OLIVEIRA et al., 2012). 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

Este estudo foi realizado na Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru), classificada como 

Floresta Primária Ombrófila Aberta (CULF et al., 1997), localizada a leste no Estado de 

Rondônia, onde está em funcionamento uma torre micrometeorológica (10°11’11,4” S e 

61°52’29,9” O), pertencente à rede de torres do Programa de Grande Escala da Biosfera-

Atmosfera na Amazônia - LBA. 

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). 

O clima da região, segundo a classificação de Köppen, é do tipo Am – Tropical 

Chuvoso com duas estações definidas, chuvosa (outubro a março) e seca (abril a setembro) 

(SEDAM, 2010). 

Foi instalada, em fevereiro de 2016, uma parcela permanente de um hectare conforme 

descrito no estudo de Freire et al. (2018), distante 80 m da torre micrometeorológica e alocada 

aleatoriamente dentro dos estratos geomorfológicos locais em área de pegada (footprint) da 

torre (FIGURA 1).  

 
Figura 1- Mapa de localização da Reserva Biológica do Jaru (Rebio Jaru) e da parcela permanente em 
relação à torre do Programa de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), Rondônia.  
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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 de todas as árvores 

com DAP maior ou igual a 10 cm por um parabotânico vinculado ao Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA).  

A classificação foi realizada por família, gênero e espécie com base no Angiosperm 

Phylogeny Group III (APG) onde foram identificadas 184 espécies dentro de 49 famílias 

botânicas, sendo 474 árvores, 29 palmeiras, 16 lianas, 22 indivíduos mortos, totalizando 542 

indivíduos.  

Os diâmetros iniciais foram obtidos a partir das circunferências dos troncos que foram 

mensurados com auxílio de fita métrica milimetricamente graduada (FIGURA 2).  

 

 
 

Figura 2 – Medida da circunferência do tronco da árvore por meio de fita métrica graduada na Reserva 
Biológica do Jaru, Rondônia. Março de 2016. 
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Sendo posteriormente convertidos para DAP por meio da Equação 1. 

 
 

Diâmetro à Altura do Peito = 
Circunferência à Altura do Peito

π
                 (1) 

 
 

Simultânea às medições de circunferência, foram realizadas estimativas das alturas do 

tronco até a copa das árvores por meio do método visual com treinamento. Esse método consiste 

na escalada e medição de uma árvore próxima e de mesmo porte das que serão estimadas, 

posteriormente, com base na comparação entre a árvore medida, estima-se a altura dos demais 

indivíduos (DA SILVA et al., 2012). Foi realizado também o plaqueamento de cada indivíduo.  

 

2.3 MEDIDAS ALOMÉTRICAS 

 
Em fevereiro de 2018 foram instaladas fitas dendrométricas confeccionadas 

manualmente a partir de fitas e molas de metal, conforme o Protocolo RAINFOR (PHILLIPS 

et al., 2016) a 1,30 m de altura (FIGURA 3).  

Essas fitas têm a função de medir, por meio do deslocamento provocado por uma mola 

a partir do crescimento do fuste, a longo prazo, o quanto o tronco da árvore se expande em 

crescimento e contrai em perda de biomassa e, em curto prazo, o comportamento dos indivíduos 

frente às condições de umidade. 

As árvores foram agrupadas em classes conforme os valores de DAP que foram 

mensurados antes da instalação das fitas, essas medidas se realizaram à mesma altura das 

medidas do inventário florestal em 2016, sendo distribuídas nas classes pequenas (10 - 20 cm), 

médias (21 - 40 cm) e grandes (> 40 cm). 

Após a estratificação das classes, a partir de amostragem aleatória simples, foram 

sorteadas 48% das árvores de cada classe, totalizando 230 árvores, dessas, 6 árvores tiveram as 

medições interrompidas em decorrência de morte do indivíduo ou impossibilidade de medição 

(fita danificada), sendo utilizadas para o presente estudo 18 árvores grandes, 65 médias e 141 

pequenas. 

A primeira coleta de dados, denominada de medida zero, aconteceu trinta dias após a 

instalação das fitas, em março de 2018. Importante esse prazo para que houvesse o ajuste da 

fita ao tronco, essa medida não foi contabilizada no estudo.  
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a) 

e) 

b) 

f) 

d) c) 

 

Figura 3 – Instalação e medição das fitas dendrométricas na parcela permanente alocada na Reserva 
Biológica do Jaru, Rondônia. Fevereiro de 2018. Em que: a) identificação do indivíduo sorteado e 
medição da circunferência; b) e c) alocação da fita dendrométrica no local de medição; d) instalação de 
mola que permite identificar as variações de circunferência; e) marcação para realizar medição e; f) 
medição com paquímetro. 

 

Mediante a realização do inventário florestal no ano de 2016 e a instalação das fitas 

apenas em 2018, no ano de 2017 não houve medição de DAP, portanto, não foram realizadas 

estimativas de biomassa arbórea desse ano no presente estudo. 

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

método eficiente e de baixo custo, com medições confiáveis e que admite o monitoramento com 
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periodicidade flexível, sendo possível observar a resposta das árvores frente à sazonalidade da 

precipitação (curto prazo) ou em décadas (longo prazo). 

 

2.4 QUANTIFICAÇÃO DE BIOMASSA E INCREMENTO POR EQUAÇÃO 

 
Para estimativa de biomassa será utilizada a equação alométrica pan-tropical 

(EQUAÇÃO 2) sugerida por Pearson e Brown (2005) que apresenta alto desempenho na 

estimativa de biomassa e apresenta maior precisão em relação às demais equações pan-tropicais 

uma vez que ao levar em consideração apenas uma variável de entrada elimina erros 

sistemáticos comuns para obtenção de outras variáveis (LIMA, 2015; VIEILLEDENT et al., 

2012). 

Biomassa (kg) = exp (-2,289 + 2,649 ln(DAP) – 0,021 (ln(DAP))2)             (2) 

 

Sendo considerado como quantidade de carbono estocado a metade do valor de 

biomassa seca conforme a Equação 3 (FANG et al., 2001; FUKUDA; IEHARA; 

MATSUMOTO, 2003).  

Estoque de Carbono (kg C) = 
 ( )                           (3) 

 

O recorte temporal para a análise dos dados foi de maio de 2018 a janeiro de 2021 para 

o incremento arbóreo e houve a inclusão dos dados de fevereiro de 2016 para a análise de 

biomassa florestal. Após estimar a biomassa de cada indivíduo e obter a soma dos mesmos, foi 

possível representar o valor de biomassa por hectare.  

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 
Para as análises dos dados foram utilizadas estatísticas descritivas e inferenciais, além 

de representações gráficas. Para todas as análises foram utilizados α = 0,05. Foi realizado o 

teste de normalidade Shapiro Wilk, onde não constatou aderência, utilizando de teste não-

paramétrico de Kruskal-Wallis, com método de Dunn para análise multivariada.  

Além desses testes foram calculados intervalos de confiança por bootstrap com 1000 

repetições. Todas as análises estatísticas foram feitas por meio dos programas Excel 

(MICROSOFT, 2010), BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007), Minitab 19 (versão estudante) e o 

IBM SPSS Statistics.  



25 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 BIOMASSA E ESTOQUE 
 

A biomassa estimada para os indivíduos da parcela permanente localizada na Reserva 

Biológica do Jaru, apresentou um aumento gradativo em todas as categorias estudadas ao longo 

da série temporal de 2016 a 2021 (exceto 2017), no total houve um acréscimo de 12.559,02 kg 

ha-1, sendo que a categoria P apresentou o maior crescimento (9,45%), seguida pela categoria 

M (8,74%) e G (2,00%), que embora tenha o menor percentual de crescimento, possui a maior 

contribuição em estoque de carbono (TABELA 1).  

 
Tabela 1 – Biomassa (kg) dos indivíduos arbóreos para os anos de 2016 a 2021 (exceto 2017), para as 
categorias de diâmetro à altura do peito (DAP) de pequeno porte (P), médio porte (M) e grande porte 
(G), n=141, 65 e 18, respectivamente 
Estatística 

Ano 
 

DAP Média Mediana Coeficiente 
de Variação 

Biomassa 
(kg)  

Biomassa 
Total (kg ha-1) 

2016 

P 100,28 
[92,92;107,94] 88,39 48 14.138,84 

258.694,80 M 462,57 
[408,48;529,36] 385,80 52 30.066,83 

G 4.442,66 
[2.599,22;6.989,17] 2.581,70 109 79.967,84 

2018 

P 104,94 
[97,28;113,00] 91,58 48 14.797,21 

261.686,42 M 480,20 
[427,15;545,24] 402,50 50 31.213,03 

G 4.422,18 
[2.581,40;6.941,28] 2.403,97 108 79.599,23 

2019 

P 106,93 
[98,65;114,73] 94,84 48 15.076,79 

265.729,18 M 490,44 
[434,64;553,75] 405,76 50 31.878,47 

G 4.477,49 
[2.617,04;6.987,56] 2.516,13 107 80.594,75 

2020 

P 110,02 
[101,32;118,25] 95,11 49 15.512,60 

270.231,64 M 505,75 
[448,75;569,48] 414,29 49 32.873,61 

G 4.518,05 
[2.658,05;7.017,70] 2.575,69 107 81.324,97 

2021 

P 110,75 
[102,03;118,97] 97,87 49 15.615,70 

271.253,82 M 506,88 
[450,00;570,43] 414,29 49 32.947,03 

G 4.535,51 
[2.670,29;7.047,64] 2.575,69 107 81.639,11 

Nota: todo valor entre colchetes corresponde a um intervalo de confiança da média de 95% utilizando 
reamostragem bootstrap com 1.000 replicações. 
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Ao comparar as estimativas para o início (2016) e fim (2021) da série de dados 

analisada, foi constatada diferença altamente significativa (p < 0,001) para as categorias P e M. 

Demonstrando que os indivíduos destas categorias apresentaram crescimento na biomassa 

arbórea entre os anos. 

Os indivíduos de menores portes se encontram em etapa de desenvolvimento e 

crescimento, enquanto os de maiores portes já atingiram a etapa de clímax e, portanto, 

apresentam taxas de crescimento paralisadas e não apresentaram diferença significativa entre 

os anos (p-valor = 0,0582).  

 Chagas et al. (2004) apresentaram que algumas espécies, dentre as estudadas, 

demonstram correlação entre o crescimento e o porte dos indivíduos, sendo que quando em 

clímax, os indivíduos de grande porte apresentam menores taxas de crescimento, enquanto os 

menores indivíduos crescem mais rapidamente.  

Os valores de biomassa encontrados neste estudo estiveram abaixo dos valores 

encontrados por Salgado (2019), que embora tenha aplicado a mesma metodologia na coleta de 

dados na mesma área de estudo, utilizou equação alométrica distinta, que inclui além do DAP, 

as variáveis de densidade e altura, sendo encontrados para o período chuvoso de 2018 e 2019 

os valores médios de 0,130 ± 0,014 Mg; 0,697 ± 0,095 Mg e 6,518 ± 3,371 Mg para as 

categorias P, M e G, respectivamente.  

Embora os indivíduos de grande porte tenham apresentado, ao analisar suas médias, 

um crescimento entre os anos estudados, também apresentaram os maiores coeficientes de 

variação, podendo ser melhor representados por suas medianas que são respectivamente, para 

os anos de 2016 e 2021, 2.581,70 e 2.575,69 kg. Demonstrando, a partir das medianas, uma 

diminuição na biomassa, comportamento diferente das demais categorias. Essa diminuição 

observada é apoiada pela literatura, em que indivíduos de grande porte tendem a apresentar 

decréscimos na biomassa arbórea. 

A estimativa de biomassa arbórea apresentou em média, nos anos de estudo, 31.328,13 

kg ha-1 para os indivíduos de pequeno porte, 66.300,89 kg ha-1 para os de médio porte e 

168.066,00,00 kg ha-1 para os de grande porte.  

Os indivíduos de categoria P e M tiveram os menores valores de biomassa em 2016, 

sendo respectivamente 29.455,92 e 62.639,23 kg ha-1, enquanto a categoria G apresentou menor 

valor em 2018 (166.316,30 kg ha-1). Os maiores valores de biomassa apresentados foram 

32.532,70, 68.639,64 e 170.081,50 kg ha-1 para as categorias P, M e G respectivamente, sendo 

todos os valores máximos aferidos em 2021. 
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Esses valores corroboram, com base nos dados do inventário e das fitas dendrométricas 

instaladas na Rebio Jaru, que as estimativas de biomassa tiveram aumento ao longo dos anos, 

apresentando valores mínimos no início da série temporal e máximos no último ano analisado. 

Esse aumento indica que a parcela permanente estudada tem atuado como sumidouro de 

carbono, ao considerar o incremento arbóreo (LUNA, 2021). 

As Figuras 4, 5 e 6 apresentam a estimativa da biomassa na parcela permanente de um 

hectare na Rebio Jaru para os anos de 2016 a 2021 (exceto o ano de 2017) demonstrando 

incremento de biomassa em todos os anos para as categorias P e M, e decréscimo entre 2016 e 

2018 nos indivíduos de grande porte. Este decréscimo pode ter sido ocasionado por erros 

sistemáticos da remedição dos indivíduo, visto que não foi observado o mesmo comportamento 

nas demais categorias nem nos anos posteriores na mesma categoria. 

 

 
Figura 4 – Estimativa de biomassa arbórea para os indíviduos pequenos (n=141), obtidos em março de 
2016, maio de 2018, fevereiro de 2019, março de 2020 e janeiro de 2021. 
 

 
Figura 5 – Estimativa de biomassa arbórea para os indíviduos médios (n=65), obtidos em março de 
2016, maio de 2018, fevereiro de 2019, março de 2020 e janeiro de 2021. 
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Figura 6 – Estimativa de biomassa arbórea para os indíviduos grandes (n=18), obtidos em março de 
2016, maio de 2018, fevereiro de 2019, março de 2020 e janeiro de 2021. 
 
 

O estoque de carbono consiste na metade da biomassa arbórea, dessa forma a Figura 

7 apresenta esses valores sendo possível observar um estoque crescente e quase constante, com 

uma menor taxa de crescimento entre os últimos anos de estudo. O maior estoque de carbono 

ocorre nos indivíduos de grande porte que correspondem a 62,70% de todo o aporte de carbono 

na parcela, os pequenos e médios indivíduos correspondem, respectivamente a 12 e 25,30%. 

 

 
 

Figura 7 – Estimativa de estoque de carbono em uma parcela permanente, n=224, obtidos em março de 
2016, maio de 2018, fevereiro de 2019, março de 2020 e janeiro de 2021. 

 

O estoque de carbono estimado em janeiro de 2021 na parcela foi de 135.626,91 kg C 

ha-1, esse valor está de acordo com os valores encontrados por Houghton et al. (2000), que 
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fizeram estimativas de biomassa para a Amazônia brasileira e encontraram valores entre 66.000 

e 277.000 kg C ha-1. Por sua vez Houghton et al. (2001), estimaram a biomassa média das 

florestas de terra-firme em 177.000 kg C ha-1. 

Ao observar a diferença do estoque de carbono entre os anos de estudo constatou-se 

um aporte médio de 1.442,10 kg C ha-1 ano-1 de 2016 a 2020, o ano de 2021 foi desconsiderado 

por não representar um ano completo. O ano que apresentou o aporte de carbono mais 

expressivo foi de 2019 para 2020 apresentando uma absorção de 2.251,23 kg C ha-1 ano-1. 

Aguiar et al. (2006) ao analisar os dados de fluxos de CO2 provenientes da torre 

micrometeorológica instalada a 80 m da parcela permanente estudada, demonstrou uma 

absorção de CO2 pelo ecossistema de 4,4 t C ha‑1 ano‑1. 

Desta forma, a coerência entre os dados de fluxos de CO2 e a estimativa de biomassa 

arbórea na parcela permanente estudada é apoiada pelo fracionamento do armazenamento de 

estoque de carbono nas florestas tropicais que apresentam 56% em biomassa viva, 32% em solo 

e 12% em outros (PAN et al., 2011). 

 
3.2 INCREMENTO ARBÓREO 

 
A dinâmica do carbono da Floresta Amazônica, além de ser temporal e espacial, está 

associada às condições de umidade do ambiente que a circunda. O crescimento em diâmetro 

das árvores amazônicas, pode ser flutuante ao longo do tempo e apresentar variações em prazos 

mais curtos, como mensais, dependendo não só da abundância da chuva que cai, mas também 

da forma que a própria se distribui ao longo do ano (HIGUCHI et al., 2011).  

Estima-se que de 2016 para 2021 houve o incremento total de biomassa de 12.559,01 

kg ha-1 o que corresponde a um crescimento médio de 2.511,80 kg ha-1 a cada ano na parcela 

permanente. Dentre as categorias, a M foi a que apresentou maior diferença entre os anos de 

estudo, tendo uma variação de 6.000,41 kg ha-1 entre 2016 e 2021, que corresponde a 47,78% 

do incremento. Os indivíduos de grande e pequeno porte corresponderam, respectivamente, a 

27,72 e 24,50%. 

Isso acontece uma vez que os indivíduos de grande porte, antes de começarem a 

apresentar decréscimo na biomassa, passam a crescer com taxas menores. As árvores de 

pequeno porte, embora apresentem uma alta taxa de crescimento, têm reduzida circunferência, 

por isso, embora presentes em maior quantidade, proporcionam menor representatividade nos 

valores totais.  
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Simultaneamente, ocorre crescimento em função do aporte de carbono nos indivíduos 

e crescimento do DAP em função da umidade na casca da árvore, neste caso as variações 

ocorrem em curtos prazos. Esse comportamento pode ser observado em todas as categorias. 

Demostrando crescimento durante os anos e pequenos picos e quedas durante os meses 

analisados. 

Embora os picos de menores valores no período de seca estejam presentes em todas as 

categorias estudadas, observa-se que os indivíduos de pequeno e médio porte apresentam curvas 

mais suaves, apresentando menores perdas de biomassa no período seco e alcançando um 

reestabelecimento mais rapidamente (FIGURAS 8 e 9), demonstrando que os indivíduos com 

menores portes sofrem menor influência durante o estresse hídrico comparado aos indivíduos 

maiores. 

 

 

Figura 8 – Incremento arbóreo de biomassa nos indivíduos de pequeno porte (n=141), obtidos entre 
maio de 2018 e janeiro de 2021. 

 

 

Figura 9 – Incremento arbóreo de biomassa nos indivíduos de médio porte (n=65), obtidos entre maio 
de 2018 e janeiro de 2021. 
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Os picos de queda mais expressivos em todas as categorias aconteceram entre junho e 

setembro de 2019 e entre agosto e outubro de 2020, onde, respectivamente os indivíduos de 

pequeno porte apresentaram quedas de 3,40 e 93,35 kg ha-1, os de médio porte apresentaram 

29,34 e 131,69 kg ha-1 e os indivíduos de grande porte apresentam quedas mais abruptas 

comparado às demais categorias, apresentando quedas de 454,81 e 447,03 kg ha-1.  

 Esse comportamento distinto apresentado pelos indivíduos de grande porte, corrobora 

com a observação de Oliveira (2019) que demonstrou que os maiores indivíduos sofrem mais 

com o estresse hídrico, demonstrando maior sensibilidade a esse fator abiótico (FIGURA 10). 

Por tanto sofrem maiores perdas de biomassa nos períodos de seca e demoram mais para se 

reestabelecer. 

 

 
 

Figura 10 – Incremento arbóreo de biomassa nos indivíduos de grande porte (n=18), obtidos entre maio 
de 2018 e janeiro de 2021. 

 

Conforme observado, nos períodos de seca há quedas no incremento arbóreo, enquanto 

nos meses mais chuvosos há aumento. Conforme constatado por Salgado (2019), essa diferença 

entre os períodos secos e chuvosos é significativo em todas as categorias. Demostrando a 

influência desse fator abiótico no padrão de incremento arbóreo na Rebio Jaru. 

Cada indivíduo apresentou em média um crescimento de 18,62 ± 5,83 kg de biomassa 

entre os anos de 2018 e 2021. O crescimento positivo demonstra que embora alguns indivíduos 

tenham apresentado decréscimos a maioria apresentou valores acima de zero, demonstrando 

crescimento individual e contribuindo para o aporte de biomassa total da parcela (FIGURA 11). 
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Figura 11 – Variação de biomassa (linha de tendência em vermelho) para indivíduos em uma parcela 
permanente, obtidos por meio da diferença entre maio de 2018 e janeiro de 2021.  

 

As Figuras 12, 13 e 14 apresentam o incremento arbóreo para as três categorias 

estudadas, demonstrando que os indivíduos de grande porte apresentaram incrementos mais 

expressivos. Deve-se considerar que pequenas variações nos valores de DAP dos maiores 

indivíduos, influenciam consideravelmente na estimativa de biomassa enquanto os indivíduos 

menores precisam apresentar grandes variações.  

 

 
 

Figura 12 – Diagrama de caixa do incremento arbóreo de biomassa para indivíduos de pequeno porte 
(n=141), obtidos entre maio de 2018 e janeiro de 2021. 
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Figura 13 – Diagrama de caixa do incremento arbóreo de biomassa para indivíduos de médio 
porte (n=65), obtidos entre maio de 2018 e janeiro de 2021. 
 

 
 
Figura 14 – Diagrama de caixa do incremento arbóreo de biomassa para indivíduos de grande porte 
(n=18), obtidos entre maio de 2018 e janeiro de 2021. 

 
 

O incremento arbóreo entre os anos de 2018 e 2021 apresentado pelas árvores de 

pequeno porte tiveram diferença significativa p-valor < 0,05, enquanto o incremento das 

árvores médias e grandes não apresentaram diferença significativa. 

Higuchi et al. (2004), estudando uma floresta primária na região de Manaus/AM, 

concluíram que a floresta aporta carbono a uma taxa de 1,2 Mg ha-1 ano-1, constatando ainda 

que o crescimento individual das árvores é de suma importância nesse cenário, compensando, 

inclusive as perdas causadas pela mortalidade natural. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A biomassa estimada apresentou aumento gradativo em todas as categorias estudadas 

ao longo dos anos. A categoria P apresentou o maior crescimento percentual, enquanto a G 

apresentou o menor.  

Ao comparar as estimativas de biomassa para o início (2016) e fim (2021) da série de 

dados analisada, foi constatada diferença altamente significativa para as categorias P e M, 

enquanto a categoria G não apresentou diferença significativa, embora tenha apresentado 

crescimento. 

O estoque de carbono esteve dentro dos valores conhecidos por outros estudos, o maior 

aporte ocorre nos indivíduos de grande porte e ao considerar o fracionamento do 

armazenamento de carbono na floresta, os valores obtidos para biomassa florestal têm coerência 

com dados de fluxo de CO2 na mesma área de estudo. 

 O incremento arbóreo é influenciado, além do aporte de biomassa, pela umidade do 

ambiente. Foi possível constatar que embora todas as categorias estudadas sofram influência 

do estresse hídrico, os indivíduos de grande porte têm picos mais acentuados nas diferentes 

estações (seca e chuvosa). 

 Portanto evidencia-se que a área de estudo apresentou crescimento arbóreo e, portanto, 

aporte de carbono durante os anos de estudo, atuando como sumidouro do carbono excedente 

na atmosfera ao analisar o incremento de biomassa, fortalecendo a importância da conservação 

das áreas de floresta nativa, sobretudo a floresta tropical.  

Os resultados e as conclusões deste estudo apresentam uma importante discussão para 

manter a preservação da Amazônia. Pelos serviços ambientais prestados para o bem estar 

humano, econômico e social e para as discussões relacionadas as mudanças climáticas. 
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