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A destruição  dos  recursos  naturais  em geral  é  proveniente  de  mudanças  no  uso  da
terra.  A  biomassa  é  importante  ferramenta  para  a  caracterização  estrutural  dos
ecossistemas,  pois  expressa  o  acúmulo  de  energia  e  nutrientes  pela  vegetação.  O
objetivo  deste  trabalho  foi  verificar  a  diferença  no  acúmulo  da  biomassa  seca  nos
diferentes  estratos  da  floresta  em  três  localidades  submetidas  a  diferentes  tipos  de
colonização  na  região  da  Transamazônica,  sudeste  do  Pará:  Maçaranduba  (MB);
Pacajá  (PC)  e  Palmares  (PR).  Nas  localidades  foram  escolhidos  nove  lotes,  com
cinco  pontos  amostrais  em  cada.  Em  cada  ponto  foi  estabelecido  um  transecto  de
10x50 m,  onde foram inventariados  todos  os  indivíduos  com DAP>10 cm (Estrato
superior)  e  dentro  dele  um  sub-transecto  de  5  x  50  m,  onde  foram  inventariados
todos  os  indivíduos  com  DAP<10  cm  e  altura  >  a  2,0m  (Estrato  médio);  para  o
estrato inferior e a necromassa foram alocadas aleatoriamente quatro parcelas de 1m2

nas quais foram coletadas a  biomassa fresca das  plantas  com altura  <2,0m (Estrato
inferior)  e  a  necromassa.  Para  o  estrato  superior  e  médio  a  biomassa  foi  calculada
através de equações alométricas e para o estrato inferior e necromassa a massa seca
foi obtida após secagem do material  em estufa  até  obter  peso constante.  O teste  de
Kruskal-Wallis  atestou  que  para  o  estrato  superior  não  houve  diferença  entre  as
localidades  MB  e  PC  (p>0,05;H=19.5308),  houve  diferença  entre  MB  e  PR
(p<0,05;H=19.5308)  e  PC  E  PR  (p<0,05;H=19.5308).  Para  estrato  médio  e  a
necromassa  não  houve  diferença  estatística  entre  as  localidades  (Estrato  médio:
p=0.2894;H=2.4796;  necromassa:  p=0.3703;  H=  1.9867).  Para  o  estrato  inferior  as
localidades  MB  e  PC  não  diferem  estatisticamente  (p>0,05;  H=24.9227),  porém
houve  diferença  entre  MB  e  PR  (p<0,05;H=24.9227)  e  PC  e  PR
(p<0,05;H=24.9227).  A  quantificação  dos  serviços  ambientais  oferecidos  pelas
paisagens agrícolas subsidia ações de políticas públicas e mercado.
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