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A conversão da ·Anazõnia Legal brasi~eira (5 x 106 
km2) em pastagens dar-La uma con t rí ou Lç ão aí.gn í f'Lc a t Lva para o 
prcblema do carbono global durante a~ pouc~s décadas em que se 
poderia esperar quP, durasse a floresta. O pr~s~ntc estudo atuali~a 
meus cálculos anteriores da magnitude dessa contribui?~º e 
revi controvérsias que cercam a biomassa d~s florestas da 
Amaz6nia e a importindia de várias fossas ~ossívels de carbono 
dentpo da região. ·A melhor estimativa atu~l 4 de~ 9,7 G 
tonéladas (Giga toneladas= 10 to~eladas métricas de carbooo) 
li~eradas ~ longo prazo. 

' í 
INTRODUÇltO . 

f 
A r~gião da Amaz6nia brasileira está sendo conv~rtida em 

pasto para gado ã uma taxa rápida (Fearnside, 1963). SI? 
necessários. cálculos de quais impactos a~bientais decorre~iao de 
uma hipotética conversao ~!ompleta para fornecer aos tQmadores ·a~ 
decisões as Lnf'or-maçõe s que eles, ne c e s s í tarrl para j,üg~r se a 

_ ação para conter o desmatamento valeria os [s ub s t a nc La í a cu s t.o s 
finance1ros e políticos para que se consiga essa met~. O prese~te 
<estudo atualiza e ampli,fica m í.nh a d í s cu s s ão de "F'Lcr-e s t a ,'\:r,~zôui,"a 
Br'a s Ll e í.r-a e o Problema Global·. d-o Cerbono11 (F1?arnside,.-·.1985). 

O estudo anterior (Fearnside, 1985) revê as controvérsias 
apadêmicas RUe cercam o papel potencial do desmatamento como Um3 
fo~te de CO atmosférico e a interpreta9ao ,dessas . 
des~rendim~~tos em termos de·muda~9as clJmiticas, Foi feito um 
cálculo do estoque de biomassa 8 cte2carbon~ da veg~ta9ao natural 
e.solo de superfície nos 5 x 10 km· da Am9zõo1a Legal 
"br asã ã e í r-a.] O cálculo para a ve ge t e ç ão está aqui r e sumí do nas 
Tabelas 1 ~ 2. As fontes de inf~u,a9ao usadas podem ser 
~ncontrada, em.~earnside (19B5). 1 

APERFEIÇOAf1ENTO DA ESTIMATIVA DA BIOM.I\SS_A DA FLORESTA DEHSA i i : 

· Co1~0 o grosso do estoque da biomasÂa ~ carbono da r s g í ao 
Amazônica está no tipo·cte vegeta9ao de flo~esta d~nsa, o 
aumento da konfiabilidade da e8timativa para esse tipo t~rá roai8r 
,imp,cto so~re os resultados finais. Co~o a biomassa da florest~ var!2 
grandemente, em diferentes partes da regi~o, além da alta 
'variabilidqlde s obr e d í.s t.ânc í as de a Lgun s metros, a o cn t'Lanç a: ''la:; 
poucas estjma~tvas di~etas a partir cas teanlcas destrutivas acarr~~a 
o risco de~rro causado por amostraGern inadequada. Sxist~ um~ 
op9~0 inev~tável entre usar um pequeno n~mero de ~edi9~as 
de alta qualidade e a representatividade conseguida por u.na b a s e ~;ai,Jr 
de mediçõe~ menos confiáveis. NeGse caso, 4 provavelmente 
justificad1 a incorpora9ao de aproximações.indiretas de 
biomassa d~rivadas de inventários florestais. 

! . . 
· Co~o foÍ mencionado em meu estudo anterior, .Brown & Lugo 

(1984) usa~ estimativas de volume de madeira de inventários de 
florestas existentes feitas pela Organiza9ao de Aliroenc~9~0 e 
Agr•icultur'~ dfi.s Na<;Oes Unidas (F.A.O) para· cheg,T'' ao v a.í or- d2 
biomassa d, apenas 155, 1 "t one Lacaa métricas ha" para "florestas 
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~ro~i~ais americanas latifolicas fechadas, produtiqas intocactas". 
Q~àlqu!r um que tenha realmente pesado a biomassa diretamente na 
&~az5nia brasileira chegou a valor~s maiores do que o dobro dessa 
c1fra (Tabela 3). Os inventários do volume de madeira estão 
su je í t os a erro porque mede-se somente as ár-v or-e s g ran da s , acima de 
~~ mínimo de 25 cm de diâmetro na altura do peito (DAP) no 
conjunto de dados usado por Brown & Lugo (1984: legenda da Fig4ra 1), 
E~own & Lugo usaram um fator de 1,6 para corrigir a biomassa de 
troncos> 10 cm DAP par3 a biomassa total e um fator de 1,2 para 
converte~ o "volume comercial" para árvores> 25 cm DAP para um 
valor estimado para toda a bio:nassa em árvores> 10 cm DAP, O 
s~b-bosque foi àesprezado mas isso afetaria a biomassa em menos que 2% 
(Br~wn & Lugo, 1984: 1291). Enquanto ambos os.fatores de correçâo 
pa~ecem razoáveis, o resultado para as "florestas tropicaik 
acier-Lcanaa latifolicas fechadas, produtivas, Ln t oo ada s '' é· t ão mais 
baixo do que OH valores a partir da medições diretas que é 
neces~ário uma observa9;0 mais detalhada antes de aceita-lo como 
aplicável à Amazônia brasileira. 

. . Pode-se fazer um cálculo a grosso modo da biomassa na 
,gazScia brasileira empregando-se os m,todos e a maior parte dos 
dados ·usados por Browrí & Lugo, Os quatro volumes de dados .publicados 
por F.A.0. usados por Brown & Lugo na parte brasileira de seu estudo 
estJo 1isponíveis em Manaus (Heinsdijk, 1957, l958a,b,c), Um · 
volume usado por Brown & Lugo que n2o foi publicado por F.A.O. nâo 
está disponível em Manaus (Japtassu & G6es Filho, 1974), e um 
volume de F.A.D. que não foi usado por Brown & Lugo está 
di spon Lv e l ( Glerum, 1960), Os resultados para as T 6 localidades 
observadas nos volumes ci..ue e s t ão disponíveis em Manaus são 
apresentados na Tabela 4(- A estimativa média para a biomassa total 
~ de 226,1 toneladas ha-. Usando-se isto como o valor da . 
piomassa para a floresta densa de terra firme nos cálculos para a 
Amaz8nia Legal brasileira, o estoque total de çarbono é de 41,42·G 
toneladas - um~ reduç~o de .31,1% dQ_valo~ dado ~m Fear~~ide 
(1985), · 

Ao converter vclumes para valores de biomassa, Brown & Lugo 
aplicaram um procedimer.to mais sofisticado do que o usado na 

:deriva;~o da Tabela 4. Eles selecionaram uma subamostra de 
hectares observados der.tro da qual eles compu~aram a massa das 
árvores individuais classificando-as em grupos por espécies e 
aplicando a média de densidade de madeira para c~da grupo,, Pires 

· (1978: 613), um botânico que residia em Belém duPante o período. 
3CT que as pesquisas da F.A.O, foram levadas a efeito, criticou 
bastar.te a pesquisa pel9s métodos usados na identificaç;o das 
~rvores, o qual ele declara que pode produzir taxas de erro de até 
90%. Assim, as computações roais refinad~s de densidade usadas por 
Brown & Lugo (1984) podem nao ter·~roduzido um resultado mais exato 
do que o derivado na Tabela 4 com a aplica9~0 d6 valor de 0,62 da 
den~idade média da madeira para a America Tropical de Brown & Lugo 
_{1984: 1291), diretamente as valores do volume que aparecem. nos 
relatorios da F.A.O., e podem bem ser menos confiáveis por terem 
usado somente uma subamostra em vez de todo o conjunto. de dados da 
F.A.O. 
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. O valor de 155,1 toneladas mJtricas ~a-1 de Brown & Lugo 
( 1984)" é mais baixo do que as estimativas de1,i·,racJ.as de volume para 
todos as 16 localidades ixceto uma na Amazônia brasileira 
apresentadas na Tabela 4, tornando altamente·i~provável a 
aplicabilida~e de um v~lor t;o baixo para a Anaz5nia brasile~ra. 
Brown & Lugo usaram grandes áreas de tipos ct• florestas derivaaas de 
mapas de dados meteorológicos, o que é um avanço sobre a simples 
média de localidades amostradas dadas na Tabkla 4. ~ difícil 
imaginar, no,entanto, que a corr~ia:o para asiáreas de tipos de 
florestas re~ultaria em uma dif~rença dessa •agnitude. A 
exp l í cação má í s plausível é a Lnc l.u s ão de árêas fore. da 
Amazônia brasileira na estimativa de Brown &;Lugo. De qualquer 
mane Lr-a , me srào que, fossem us~dos seus y11ore~ para América Tr'OJ:,J..Cal 
em vez das 361,5 toneladas metricas ha para as florestas 
densas de te~ra firme (Fearnside, 1985 e Tab~la 1), o desprendimento 
de carbono pdra a ~mazônia Legal seria de 31164 toneladas (u~~ 

·-redui;:a:o de l47,3%). Como foi demonstrado no trabalho a n t.e rí.or , 
"seriam liberadas quantidades climáticamente. s í gn í r â o at.í.v a's de 
carbono com~ derrubada das florestas da regJão, mesmo que se 
provasse correto o valor mJtto mais baixo ba-eado no volu~e de 
mad e l r-a": .(Fearnside, 1985: 182), ' 

, Onde, ent~o, ficamos nos no que diz respeito à m2lhor 
estimativa para a biomassa da floresta densa na Amazõnia:. brasileira? 
Apesat' das aproximações envolvidas no uso dos dados de pesqu::.sas 
florestas de grandes árvores, o uso desses conjuntos d~ àado5 rar~ a 
estimativa dn biomassa é uma abordagem promissora. Como aJ 
locaiidades das estimativas na~ Tabelas 3 e 4 nao se sobrepõem, 
provavelmente a melhor estimativa atualmente' seria a média par a as 
19 localidadçs a partir d~ combinaçlo das du~~Tabelas {us3ndo 
K;l.inge et al., 1975 para o valor de Manaus na Tabela 3: ver cota :: 
da Tabela ):-·1 A média r~sul tante !2</-ra a biomassa da flor-esta d':'!nsa 
é ·de 254,5 t~neladas ruetricas ha 

'A biimas·s~ da tloresta densa ma í s baixa traria t º%' ~; caria ;-:•ô 
carbono para:a Amaz6n{a brasileira para 1~5,B4 G tonel~das 
(usando-se 0)45 para o conteúdo de carbono),Íuma redu9~ç d8 
24,5% para alestimativa·dada no trabalho antkrior. Usando-se o valQ~ 
~e Brown & Lugo (1982, 1984) de 0,50 para o oonteJdo de carboDo. o 
barbono totai para a Amazônia bra~ileira.seria de 50,38 G ~aneladas, 
ou 16', 2_1, mai~ baixo do que a e s t í.mat í.va do trabalho an ce r-Lor ; 

Futu~os aperfei~oamentos da estimativa acima para a bio~~ss~ 
da floresta ,Aen·sa .s e r ao provavelmente resultado da análise ( agqra 

. ~ d ' ~ em andamentoJ o volume e de dados de amostras destrutiv2s d~ mê~~a 
localidade. 'Foram coletados dados desse tipo em uma área próxima 
à Manaus que1esta sendo estudada pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas dajAmazõ6ia (lNPA) e World Wildlife Fund-US (WWF-US), 
Análises preliminares de parte da amostragem· destrutiva no estudo e n 
Fazenda J;lorto Alegre e Fazenda· Dtmona confirmam as estimativas altas 
de biomassa ~e outros trabalhos na regigo de. Manaus .. Os dados de 
biomassa, corbinados com a pesquisa de Judy Rankin sobre mais de 
30.000 árvorfs com> 10 cm DAP (todas com cole9ões 
botánicas), everiaiií fornecer a chave para uma Ln t e r-pr-e t aç ão 
aperfei9oadaldas pesquisas· florestais através da Amaz8nia. 
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Cl!MADAS DE SOLO P ROFUN no 
A estimativa do artigo anterior foi conservador ao desprezar o 

desprendimento de carbono do solo abaixo de 20 cm de profundidade 
(t"earn.side, 1985: 182}. Brown & Lugo (1982: 183) estimaram os 
astoques de carbono em até 100 cro baseados em amostras de 20 cm, de 
profundidade usando a relaç~o de que os 20 cm superiores contêm 
45% do carbono do solo em um perfil de 100 cm. Os resultados 
oreli3inares da pesquisa de solo feita pelo Projeto de Dinâmica 
3io1Ógica de Fragmentos Florestais do INPA/WWF-US (anteriormente 
ªTamanho Mínimo Crítico de Ecossistemastt) nas reservas do Projeto 
,~rto de Manaus indicam uro valor semelhante de A2% (N~3 perfis). 
Aplicando-se isso aos valores de superfície de solo usados ~o artigo 
anterior acrescentariamos outras 2,76 toneladas ao desprertdimento de 
carbono do solo, trazendo o total para 64,54 G toneladas, um aumento 
de 4,~% (ver Tabela 5), 

APERFEIÇOAMENTO DAS ESTIMATIVAS DE BIOMASSA DE PASTAGEM 

O valor para a bio~assa de pastagem a partir do trabalho de 
necht (1982) ~m Paragominas, Pará (usado em Fearnside, 1985) pode 
agora ser substituído por um valor de meu trabalho ero Ouro Preto do 
Oeste, Rondônia. Consijero o valor de Rondônia mais confiável 
porque inciue o monitoramento do peso seco da biomassa durante um 
ciclo ~nual completo em duas localidades. Na Tabela 5 é dada a 
revis~o dos cálculos do desprendimento de carbono. A biomassa 
midia d~ pas~tge? é significativamente mais al~t (10,67 tonelad~s 
peso seco ha d í.f'e r-e n t e zda a O, 95 toneladas ha ) , mas o , 
desprendimento de carbono diminue e• somente 3,4% para.59,71 G 
toneladas. 

VEGETAÇ~O NAO-NATURAL 

As estimativas do estoque de bioma·.ssa e de carbono no trabalho 
anterior (e nas Tabelas 3 e 4) sao para vegeta9ao natural. Como 
u~a parte da regiao já foi convertida para outras formas de 
.v~geta9ao, incluindo floresta secundária, os desprendimentos de 
·carbono seriam ligeiramente mais baixos com a conversSo para 
pastaggm a partir dos atuais usos da terra. ialores confiáveis para 
a área de vegetaçao secundária sSo difíceis de se obter 
pois somente os trechos mais novos podem ser de t.e'c t adoa pelas- Lmagens 

"do satelite LANDSAT (Fe ar-ns í de , 1982). · , 

Lanly (1982) publicou uma compilaçso-para a F.A.O., 
divulgada por todo o mundo, das estatísticas oficiais das áreas de 
florest?.s. N~o conheço a base das comunicações oficiais 
usadas corno base para o relatórid~e Lanly (1982). Suas 
tabulações apresentam áreas na "America Tropical" ( aglomeradas 
para 24 países) para florestas primárias e secundárias em 
formações "abertas" e "fechadas" (Lanly, 1982: 50). As áreas !· 1 

relacionadas para floresta tropical correspondem à 13,8% para 
florestas fechadas e 22,1% para florestas abertas; esses valores sgo 
mais altos do que eu esperaria para a Amazônia brasileira. Isso· 
pode ser devido, em parte, ao fato de que a Amazônia brasileira. 

F.: 

1 
1 
J 

., 1 
n ão ,.\lstá ~/lo densamente ocupada quanto as r~lorestas t.r-op í c a i s L"' 
maloria dos outros pai~es. Mesmo que se apeite as poroent2.ger.s de 
áreas de floresta secundária relacionadas por Lanly para a A~erica 
Tropical como aplicá,veis à Amazônia br-as í Le Lr a , o efeito s o br-e 
minha estfmativa dos estoques de carbono nl!o é grande. 
Considerando-se o cerrado como aberto e os! tipos r-emane s ce n t e s corno 
fechadOD (com a exceç8o dos campos úmidos, que nao são 
florestas), o estoque de carbonc total ser~a diminuido para 53,7 G 
toneladas (uma dirninuiçlo de 10;&%) se a fioresta secundária 
médi.a f'or- pr-e sumí.da como tendo 25% da biomr-ssa da floresta 
príruária. L Lnf'e Lí zme n t e , n~o existem dados· diponíveis sobre a s 
diftribui9pes de idade e de biomassa das f~orestas secundária 

~ 1 1 

CONTE~DO DE CARBONO DA VEGETAÇlO 

/" 

' . Usei um valor baixo para o conteúdo de carbono da bio~~5sa 
da floresta (0,45) no trabalho anterior um valor usado em váriEs d&s 
estimativas existentes (Atjay e t, al., 1979:: 141; Gleey, i1975 
citado por· Hampicke, i97')1 219;Woodwell c.t !>.l·, 1978). Atjay 
et al. (1979: 141), escoiheu o valor tradiplonal de 0,45 soment~ 
''porrazões de o ompar-aç ão " com estudos an te r-í.or-e s . üs and c d::;.dos 
da revisao: de ~tjay et al. (1979: 1~2) paia as medi9~es de 

e c_onteúdo de carbono de> partes das plantas, Brown & Lugo ~ i962: 17~,: 
calcularam um valor médio de .0,51 para o conteúdo de carbono da 
floresta. Provavelmente é justificável adotar o va l.ot-' de 0,50 
usado para os cálculos de Brown & Lugo (1982, 1984) pois ós datns d0 
Atjay et al. sSo mais compulsivos do que mera tradiçao. 
Usando-='se-Õ,50 como valor para o· conteúdo 'de carbono aurae nt.aa-cse cs 
estoques de carbono resultantes em 11,15 0~abela 5). 

• • 1 ~ 

~ FOSSAS PAR~ CARBONO DENTRO DA REGIJtO 1 

··Carvão Vegb tal 

A ~or~a9~0 ~~ carv~o vegetal,duractte a queima 1~ 
floresta i:mpede que· um tanto do carbono· na biomassa da flores~:1 e n tr-e 
na atmosf5ra (ver Fearnside, 1985: 181), IFoi escolhido ur:-, V?,:~r 
conservador para o fator de oar-bcn í z aç ao , 1 Como foi rae nc t cnad o ez, 
.meu trabarho anterior {p. 180), foi suspeitado como sendo alto~ !ato~ 
de .carbonrza9~0 pesado de 11,9% derivado i partir de Goddriaan & 

' Ket.ner ( 19184) usado nos cálculos. Nossas me d í.çõe s no INPA' ero 
, uma-queima~a pr6xima de Manaus tãm, desde entBo, confirmado 
isso, pro<I,uzindo um valor de ·<:er"ca de um t e r-ç o do valor u s ao o , 
Embora a ~ariabilidade entre as fazendas seja alta (F€arnside, 
19B6a,b), ·o impacto do desmatamento seria um tanto ma í cr do ~1,1,; o 
demonstrado pelos cálculos anteriores (Fe arrrsd de , 1985: 780). 

l 
1 • • ' 

U~a parte do carbono se acumulariq nos solos sob p3Dtágem ~Q 

uma e~cal~ de tempo de séculos atrdvés da'deposi~~o do 
carvao indrte proveniente das queimadas repetidas do pasto ou ja 
floresta ~ecund"ária entre o uso intermitente da t e r r-a corno p a s ; o , 
Na escala 1cte tempo de umas poucas décadas, no entanto, a quantia de 
carbono de,positada como carvao seria mínima em compara~~º com 
os despretjdi~entos ruaci~os causados pela remo9So da floresta. 

,,, 
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Regeneraçao de Florestas Secundárias 

. Uma fossa que poderia absorver uma ~equena parte do carbono 
liberado é o crescimento das florestas secundárias (Fearnside, 
1935: 180-181). Como nao existem pesquisas das idades ou da 
biomassa das florestas secundárias no momento do corte que se sbgue 
30 abandono do pasto, os casos que tenho observado perto de Altamirat 
·Pará, têm sido muito menores do que 10% da biomassa origin,1, o 
valor usado em ~eu trabalho anterior como uma ilus~ra9ao de como 
mesmo uma recuperaçao à esse nível ainda resultaria em 
desprendimentos de carbono climáticamente significativos. 

Lugo & Brown têm argumentado que a regeneraçao da 
flort!sta secundária poderia negar bastante os efeitos do 
de szra t ame n t o (Brown, 1980; Brown & Lugo, 1.982; Lugo & Brown, 1981, 
1.982). Como foi explicado em meu artigo anterior (Fearnside, 1985; 
181 e nota 4), as taxas de recupera9ao para a floresta 
secund~ria na cultura itinerante (usada por Lugo & Brown em seus 
.argu~entosl s~o muito mais rápidas lo que as taxas de 
re~u~eta9!0 de pastos degradaaos. Como~ o pasto que s~b~titui 
o grosso da floresta que está agora sendo derrubada na Amaz6nia 
bras1leira (Fearnside, 1983), esses argumento~ s~o enganosos. 

Estimativas a grosso modo do imp~cto da substitui9~0 da 1 
floresta original pela floresta secundária ou por pasto abandonado; 
q~ando comparadas com o cenario "de ~ase" de completa substitui9ao,, 
por pasto ro;ado, estgo na Tabela 6. Mesmo uma hipot~tica 
completa substituiç;o de pastagem por floresta secun~4r1a de µma 
biomassa m~dia presumida de 50 toneladas métricas ha · 
r:sultaria em uma mudan~a de desprendimento de carbono de menos de ~ 
15%, 

"Fertiliza;ao" de Dioxido de Carbono 

Um terceiro fator que já fci reivindicado como possível de 
absorver carbono é a resposta da vegetação à níveis mais _, 
altos de CO atmosfárico. A "fertilização" com CO · 
supostament~ permitiria tanto o estímulo do cresci~ento das 
florestas existentes quanto a dispersao de florestas em áreas 
nao arborizadas (~. Idso, 1984)·. As razões. para' se duvidar 
que níveis mais altos de CO resultariam em um aumento bruto na 
retirada do carbono incluem2o fito de que o cresci~ento da· floresta 
não·é limitado pelo CO baixo mas por fatores tais como 
nutri~ntes, água e luz~ e que as mudan9as de clima cau~adas pela 
de r-r-ubada (.~eja pelo CO , seja por outras causas) reduziriam o 
crescimento das árv~res2(menor precipita9ao) e,acele~ariam a 
decomposi;ao (maior temperatura) (Goud~iaan & Atjay, 1979; Liss & 
Grane, 1983: 33). · · 

Erosa:o do 3olo 

A quarta fossa é a erosão de algum carbono no solo e na 
.folhi9a. A deposi9ao de material erodldo em sedimentos marinhos 
evitaria que uma parte do carbono alcançasse a atmosfera. Richey 
et al. -(1980: 1350) estudaram o transporte de carbono orgânico e a 
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~xida9ao n~ rio Amazo~as, e concluiram que ~le despeja cerca de 
d,~5 G tone,ladas ano," no oceano (O, 1 G toneladas do total do 
carbo1~ tr~nsportado ~ bxidado, com 50% do :total sendo oxidado no 
rio). O es1tudo indic"a que cerca de 60% é contribuido por 
tl"'ibutários'.· abaixo de Iquitos, Peru, inferi!ndo que a 
contribui9~0 da~i pela Amaz5nia b~asileira ~ de cerca de D,03 
G tonelada~ ano . Do ~arbono cto·rio proveniente da erosao do 

~solo, a ma~oria vem dos Andes, em vez~•da A~az5nia brasileira. A 
maioria do ~arbono que chega ap oçean está em forma dissolvida mais 
d9 que em partículas. Por exemplo, n medi9ao na estação 
má.í s baixa 'de amostragem para a qual os dados completos e s t ão 
disponíveis (medi9~0 da alta das águas no Tapajós, 760 cm 

. acima da btjca do; Amazonas), somente 18% do carbono estava em 
\ partículas. Dever-se-ia notar que isso está baseado em amostragem 

da superfí~ie, e que a inclusão de camadas mais profundas e do 
lenço2 do leito elevaria a poroentage~ de mat~rial·S6lido (Obs.: 
Richey et ~1. ajustaram os valores Pªiª o transporte an"Jal dado · 
anteriormente para aproximar-se à cara total), Muito do carton::i 
dissolvido .não estaria depositado em eJi:nento~ oo e ân â c o s , e as:,Lrr 
perman~ceriam expoatos}à oxidação. A ,contribuiçao anual 
a tua Lme n t.e .par a as fossas do oceano provenientes de e r-o s ão na 
Amazônia.'br,asileira são ainda uma- fraçao nao quantificad3 de 
aproximadamente o,03 G,toneladas do total transportado pRra for~ de 
região .. D~ qual~uer mineira, esses valores atuais são pequenos~~ 
relaç~o aos desprendimentos potenciais a ·partir da derrub~aa da 
floresta. No entanto, a erosão poderia au~entar muito co~ o 
desmatamentQ>em grande escala. Taxas substanciais de erc~~o fo~a~ 
medida~ soti 6ulturas anuais (Fea~nside, 1980), e medições rece~~es 
(em prepar~9ão) indicam taxas de eros~o mais baixas mas ainda 
s í gn Lf'Lc a t f v a a so1b pastagem. No futuro próximo esperamos ter 
melhor~s iqforma9~es sobre a magnitude do potencial da eros~o 
como uma fossa de carbono (bem como sobre seu impacto sobre~ 
sustentabilidade da agricultura). 

; .. 

,_ 

CONCLOSl!.0 , 

o.Jtual_ trabaÍho é a continua9ão d6 esforço iniciado 
anteriormertte para interpretar,·em termos relevantes·para a 
política, a massa de informação espalhada e altamente 

·,diversificada sobre o papel potencial do desmatamento da_A~3zÔnia ~s 
uma muda nç á de clima tnctuzid~ P,~lo CO::>. ,A ~wlh'<l"r estimativa 
'atual p ar a !o desprendi_mento a longo prazo .da convBrsa:o da. . 
Amazônia Legal para pastagem ê de 49,7 G t?neladas C (19,6% ma~s 
baixo d~ q~e minha-estimativa.anterior). Mesmo que a·ccnversa:o p~r~ 
pastagem s,r realizasse em uma taxa consideravelmente mai$ vagar0sa do 
que i implícita pelas tendincias recentes, a libera9lo de 
CO provavdlmente excederia 20% da taxa an~al atual de 
de§prendim4nto a partir ao combustivel fossil duPante as décaGas 0~ 
que a flor~sta continuar a existir. O impacto do C00 liberado 
pela conver;são para pastagem acrescenta-se.à lista dos custos 
humanos e ambientais do desmatamento e indica o bom sensi21e se 
implementaf medidas políticas para controlar o processo. 

NOTAS 



( t) Aprov<;!'.L-to esta opor-t.un í dade para corrigir uma í.noonaí st.ênc í a- 

e~tre a tabela e o texto do trabalho em Interciencia (Fearnslde, 
1985) no qu~ diz respeito à biomassa acima do cha0 e total. A 
seg~nda das duas referinciRs à biomassa "acirua do solo" na 
pág!na 180 e as tr;s referências na página 18Q estão 
ince>rretas e deveriam ser mudadas para que se leia biomassa 11total11, 

A tabela está correta, bem como os cálculos com a exceç~o da 
seguinte tac d.í f í.cação -(a qual aumenta em vez de diminuir a quantia 
de carbono liberada no final). Na página 180 a fra9a:o 
convertida para carva:o estava aplicada, incorretamente, para a 
bio~assa total (60,09 G toneladasj, em. vez de aplicada para o valor 
menor de biomassa acima do cha:o (45,41 G toneladas). A quantidade 
de carbono estocado como carva:o (oi, por isso, exagerada e o impacto 
a longo p~azo do desmatamento sobre o desprendimento de carbono para a 
atmosfera subestimado por 3,2%. As duas referências ãs 5~,69 G 
toneladas na página 180 devem ser mudadas para 56,44 G toneladas~ 

(2) Os dados sobre a biomassa da floresta e queimadas cm Manaus foram i 
coletados sob o patrocínio da World Wildllfe Fund-US; Michael 
Keller, Fernando Moreira Ferna~des e Niwtnn Leal Fi\ho executarijm a 
colheita da biomassa. Os dados sobre biomassa da pastagem e 
v~getação secundiria foram coletados sob o patrocínio do 
Compo~ents de Tecnologia e Ciencia do Projeto POLONOP.OESTE; Gabriel de 
Lima Fe r-r-e Lr a , Rober:.o Aparecido Custódio, Fernando Moreira . , 
Fernandes e Ronaldo Gomes Chaves participaram no trabalho de campo. 
As instalaç~~s para a secagem foram fornecidas pela Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecu~ria (EMBHAPA)'em· Altamira e pelo 
Centro de Pesquisas de Produtos ~lorestais (CPPF) do INPA em Manaus.· 
Este trabalho foi apresentddo no "Workshop on Biogeochemistry of · 
T~opical Rain Forests: Problema for Research", Piracicaba-sao Paulo, 
30 de setembro - 4 de outubro de 1985 (Fearnside, 1987). 
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, TABELA í 
.:·., . . .._ ,,;;~ÍOMA.S~A .. D.OS TIPOS. DE V~GE~AÇJIO NA MlA~ÔNIA .LEGAL BnA3ILEif.i 

<:~},;•::·-,:~~•~,~- :•,J~~~,/·~'':~ }·.i-~•:_:,.• -,. •" "•-:te;.~:·,-~.~.,_.:_"•_,• " '-1 
-'., ,.,- . . '·: :-,,··: .... :J.c ·--~· .. ,. ( tonelada·s_ ·de·· peso- seco .. hectare ) 

\ .. ·.i: . :'.: :::~~t/i}!/)í_"ª1;2~·-~;:}:li~ii1-J::!:~:~~:: ~::::_ - . ' 
)::._, Florest'a. · ·j 251,7 ·.··86,3 

densa de: 
/ · terra fi~me . 
. . - . ?: . -· ~.-:: ,. :, 1 :··. - 

F_lor~·sta / · ·: 
de 
cerrado 

·" .. ir; 
.'.· -~ . .: ' 

'.', , 

,--:~_ •.. _ - ~_ . .:, - ... d ... 
.:· 

,· 23,5 3€ i , 5 

' ) 

37,8 25,2. 7,7 

; ·; \ •.. } 
i 
I· 

,, .. , ·r l 
\ .... ~-' 

Out:ros 
tipos de 
flo:resta de 
terra firme 

Flor~.s-1ta 
serana 

277,5 22,2 
,...;. ' 

:. ·1 ;,. 
,-·· ·. 

_,..· ''i 

·\ 
71,5 

i 
,::,31,9 6,7 ~·· 
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TABELA 2 
ESTOQUES DE CARBONO EM Vll:GETAÇJtO "NATURAL" NA AMAZÔNIA LEGAL BRASILEIRA 

(G tonelados C) 

Tipo de 
vegeta91Io 

A.re~ 
(km) 

Viva 
acima 
do 
solo 

Abaixo 
do 
solo 

Foli9a e 
morta acima 
do solo 

-----~-------------------------------------------~---------------------------- 
Floresta 
àensa de 
:;~rra firme 

Floresta 
de 
c e r-r-ado 

Florêst;a· 
sera na 

Outros 
tipos de 
floresta de 
terra firme 

Ca:npo úmido 
(terra firmo e 
várzea) 

Florestas 
inundadas 
(várzea e 
igapó) 

Mangues 

3.063.00(1 

1,290.520 2,20 

11, 90 

1,46 

0,08 

0,82 

0,24 

O, 17' 

0,01 

3,239 

0,450 

~ , 

0,004 

O, 260 • 
\' 

0,050 

0,011 

0,005 

TOTALS 

--------------------------------~-~-------------------------·--~-----~----~~ 
' 

26,000 0,23 

259.000 3,23 

165.000 0,53 

70 ,QQ.J 0,50 

1,000 0,01 

4.874.520 41,39 

I CAHBONO TOTAL 

4.02 

tiO, 09 G t one.Ladós . 

1 ', \ 

,· l- r---·- .... -...---·, 
. . 1 

i 

\ 

;wlMll"r :'o:r: •a:ub • 

ESTIMATIVAS 

i ~. F. H, 

i ,\ 

,.:i 
Aci.ma Total . Localidade 
do · 

~~~~~-----------lts1--------~------~---~-------------------------- 2i17,a4 (355,9)) .. Tucuruí- Cardenas et al., 1982 '~ ·. ! ti -- 
255,60 / , (367, 11)( ) · Manaus Klinge & (e) 

l { ·- ·Rodrigues, 1974 
1 

ser, s·! 
354 1 

1 
155, 1j 

Refer'ência 

353, 4. Manaus Klinge ~ al., 1975 

Jordan & Russell, 1983{d) Jari 

"Florestas 
Tropicais 
Americanas 
latifólicas 
í.nc ccada 
'produtivas 
intocadas11 e . ---------------------------r----------------------··----------.---- C~) Toneladas m~tricas ha- ·peso seco. 

. {b) Estimativa I usando-se a r az ãõ v de àcima do eh ão para biomassa t ot x I 
medida por Kling~ ~ al., (1975). . 
(e) Uma extensão da medi9ão direta (Klinge ~tal., 1975) para 5 
quadras não destlrutivae; e pesquisas de transcctqde floresta na área de 
Manaus (ver Ee ar-ris â de , 1985: Tabela 1, nota d). Klinge ( ccmun í cac ac 
pessoal, 1985) abredita ihgora que o valor roais al t o baseado sementa sc ore 

_mediça:o direta éJ o roais confiável dos dois. Meu uso do va Lor cais 
baixo, portanto,, cria um ,l,,ias na ccnc rus ao por um impacto menor do 
desmatamento. , 
{d} Bí.omas aa de. !11madeir,a11 somente, - i . 

Brown & Lugo, 1984 · 
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'TAB"'' n lf. - . · · - •. !- ··· · ·· TABEf A ::; 1 ,., •.• ~ . - • . . . ' - - . ' .. - - ' . - ·- . ~· .., l 
BICMA.SSA A' PARTIR DE PESQU:I~AS pE VOL.UME DA FLORESTA NA AMAZôN;tA BRASILEIRA - . DÉS~REijO!MENTQ DE .CARBO~orrn C/iSO ··DA AMAZÔ!HA L;EGAL B?.A3!LEIR.G. :;;;;. -.~:;.:.·.:..e·-··: .. 

-~ .,· __ ;:i,:.;- .' _ _ .: : . ;··._:_<{:.e,'. :·:---1-- '.-: . __ ., :·: :_: ~~_;_-ff ~\~?~T:f~-~r!_ '.} G ~~p.n,.La~a~ _e?._,': 
- · · .· :· ·. .. ·. . · ~Fep.rnsj,de ·· ···Com a. biomassa ~om a 

~, · · ·( 1~85): - · de- p as t agqm " bíomas,3;; 
l' ' · ·,,·: · revisada: ·de· 
( : . pas t agen 
J , , , · .1 ; e florest;;i 

", .. _. 1: _ .'. · -::!,: ,·: _ _-_ i revisada e Ja;o·;)on:·- 

~--~~,~~-~:~.·~~--~L~------~~--~---·~;~~~:--~~~-:~~----~--- --~- j ;r:: :~ _ ., -~ 
BIOMÁSSA ('~} 1 • , : - •• , 
~ Floresta-! 1 6'0,09 

· Pa::itagem ;'" -- O ,.21 , - 
• ,1 1 

Despl"end.ilmento 
_i · 

~;.:;. 

-------~----------------~~--~--~-----~~-----------~----~------------- 
3 Volume (a) . 

(m ha-1) 

Santarém 1 ~5 160. 7. . Vol~ , , p. 113 
{Encosta ou floresta 

· de ºflanco"} 

sa:ntarém · 223 265.5 Vol. 1. p. 113 
(flo~~~ta de platô 
ou nplana.ltau) 

A:napá 16,2 192.8 Vol. 1 ' p. 113 

O;;ste de Portel. 314 - -313.a ' Vol, , , P• 113 

nlo Ari pi uns 11.16 173.8 Vol. 3' p , 13 

~iau<&s 169 20,. 2 Vol..3,·p. 82· 

ca~am~ (Canhumal 1611 195. 2 Vol. 3,· p. 82 
-- 

S'.ll de Belém· 21_0 250.0 _, Vol. 4, p. 35 

'Acará 217 258.3 Vol. 4, p. 35 

Rio Capim 194 230.9 Vol. 4, p , 35 

Piriá 161 191. 7 Vol. 5, p. 

Gur-upi 131 155.9 Vol. 5, P: 

Mara-::assumé 122 145.2 vai. 5, p. 
- 
X: 181 215.0 

DP = 52 61. 7 
n = _ 13 13 

·~ \, ,... -. .•. - - ' - 
- ..•• l - \' .,1 ••• - 

1 .;. 

_/ ' ' 

.~. 
60,09 

2,34 
45,34 

2,34 2, f.,j:. 
' ...:.,1 

' ~ ...• - . ' """ . 
.. 59,88 

' .. .,,. . 
43,00 

_.,,..,,. .•. ~ ..•• 
-57,75 t ·1 r~ 

' 1 ' • -~, 

,, 
SOLO ' - C'b) 

Floresta 1 J, 10 5, 10 5,10 
(0,9·1,; C) 

Pastagem. _ 3,14 I 3' l )1 3, 14 
(0,56%\C) ' 

' - \ \ --~----- ------- ______ _,, 
1 '1 
1 

Despre ndimen ro . ,_ ,-96 . t , 96 1, 96 
',._,:,..- 

. \ 

DESPRENDI_~EMT<f":fÓTAL ~-61:84- ~- -59:7~- . 4 4:96___ . 4S, F 
----~----s---------------------------------------·-------------------~- (a) Valor·~ar4.cionte~do de carbóno da vegeta9~0 de 0)50 em vez t~ J,~~ 
( ver .t.ext'o ).. · · ,\,. . · 
( b) Aqui '' f Lorie sta 11 r-e fere.-se a todos os tipos de vege -:aç; :i na t ·;"é,.: ·- 0- ·- 

Tabela f). 
'. ' 

----------------------------------------- (a) 'l:Jlume sobre casca para tronco l..iso (cauie at é o ·galho principal .ou 
até 7 e~ de diâmetro) para todas as árvores vivai > 2~ cm DAP, como 
foi· rel~tado nas ~esquisas da F.A;O. - · 

(b) Biomassa calculada· a partir do volume usando-se 'ctensidadé média da 
zadeir~ de 0.62, 1,2 para cotre9ão par~ árvores entre 10. ~ 25 cm· DAP,· e 
1.6 para conversão de biomassa de troncos para biomassa total para árvores 
·oe <. 10 cm DAP (ver texto).. - 
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(e) -Vol. 1 = He1nsdijk, 1957; Vol. 3 ~ 
í958b; Vol. 5·= Glerum; 1960, 

Heinsdijk,' 1958a; · vei., 4 =. Hei-~sdi°jk;·. {, .,;... ' 
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• ', TABELA 6 
DESPRENDIMENTO DE CARBONO SOB Dl~ERENTES CENARIOS PARA USO DE TERRA 

SUBSTITUINDO A FLORESTA NA AMAZÔNIA.LEGAL 

CENÁRIO Biomassa Estogueca, Despren- Diferen- 
(to~eladas Carbono dimento ça percen 
ha-) (G toneladas) de carbono túal de 

· dados de 
base 

-------------------------------------~--------~-------------------- Dados de ba se r 
Toi:los os pastos 
ro9ados·: 

10,61 2,34 59i71 o 

27(b) 5,9 5-6, 14 6,o 

50 10j9. S 1, 12 14,4 

60,09 ' Variavel o 100 
(floresta 
densa(=) 

361, 5) e 

Pastos abandonados 

Vegeta9~0 secun 
dária 

Florestas originais 

---------------------------------------------------------------- (a) Presume o contetldo de carbono de 0,45 (como em Fearnside, 1985) .. ; 
(b) Aproximadamente biomassa total ba3eada sobre uma.medi9ão em Altamtra 
da biomassa acima do solo em um pasto que foi abandonado por 2 anos~ 
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