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Seção: Ecologia Vegetal

BIOMASSA AÉREA DE ÁRVORES EM DOIS DIFERENTES ESTÁGIOS SUCESSIONAIS DE 
FLORESTA EM ALTAMIRA PA
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Desde o final dos anos 60 o desmatamento agrícola vem aumentando fortemente na região amazônica, 
resultando na perda da biodiversidade, causando a instabilidade das populações, comunidades e ecossis-
temas. O processo de fragmentação florestal também pode influenciar na dinâmica da biomassa aérea dos 
ecossistemas florestas. O objetivo deste trabalho foi comparar a biomassa aérea entre uma floresta primária 
explorada e uma floresta secundária. O trabalho foi realizado no Sitio Carvalho, no município de Altamira 
– PA, a área de estudo possui predominantemente solos do tipo Latossolo-vermelho distrófico de textura 
média, precipitação anual em torno de 1.680 mm e temperaturas médias de 26ºC com período de estiagem 
de junho à novembro. Foram implantados randomicamente 16 parcelas, sendo nove em floresta primária 
explorada seletivamente e sete em florestas secundária proveniente de Pastagem com idade de 15 anos. 
Para o extrato superior em parcelas de 10 x 50 m, foram mensurados todos os indivíduos arbóreos > 10 cm 
de diâmetro e para o extrato médio em subparcelas de 5 x 50 m, foram mensurados os indivíduos > 2 m e 
com diâmetro < 10 cm. Foram utilizadas as seguintes equações alométricas para obtenção da biomassa 
para floresta primária: DAP > 20 cm: LN(m) = -0,151 + 2,17*LN (DAP); 5 > DAP < 20cm: LN(m) = -1,754 
+ 2,665*LN(DAP); DAP < 5cm: LOG(m)= -0,85 + 2,57*LOG (DAP) e para Floresta secundária: LN (m) = 
-1,9968 + 2,4128*LN (DAP). Para o extrato superior a biomassa aérea foi significativamente maior na flores-
ta primária explorada seletivamente (1069,27 t/ha) do que na floresta secundária (117,28 t/ha). Não houve 
diferença significativa entre as florestas no extrato médio em virtude da quantidade de clareiras na floresta 
primária, o que alavancou a quantidade de indivíduos pioneiros jovens. A maior quantidade de biomassa 
aérea no estrato superior ocorreu por conta do grande número de árvores remanescentes com maiores 
diâmetros na floresta explorada.
 
Palavras-chave: Floresta, Pasto, Profundidade 
 
Créditos de Financiamento: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA 
 
(1) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ 
Rua Coronel José Porfírio, s/n, CEP 68371-030, Bairro São Sebastião, Altamira – PA, Brasil, e-mail: jai-
ro_ff@hotmail.com


