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Resumo 

O presente trabalho sintetiza o conhecimento atual sobre biomassa de 
llorestas na Amazônia brasileira e apresenta um resumo de um cálculo para a média 
de biomassa total ( inclusive a biomassa mona e subterrânea) em florestas originais 
sem exploração madeireira (i.e .. nunca derrubadas por populações não-indígenas de 
agricultores e pecuaristas). Esta média está estimada em -t28 toneladas por hectare 
tt/hu) de matéria -eca ( 50'} da qual vão carbono l. As estimativas apresentadas aqui 
são derivadas de dados publicados sobre volumes de madeira de 2.95.i ha de 
lev amamentes de inventário florestal. distribuídos em toda a região. Estas estimativas 
de biomassa florestal são mais altas que aquelas 4ue vêm sendo usadas em muitos 
cálculos globais sobre o carbono. inclusive as que foram adotadas pelo Relatório 
Suplementar de 1992 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 
(IPCCJ. A~ principai-, expl icuções pelo'> valores mais baixos cornumente usados são 
a omissão de vários componentes de biornussu e o uso de fatores de correção 
inapropriados para derivar os valores de biomassa a partir dos dados de inventário 
florestal. A estimativa resumida aqui. além de ser baseada em medidas da região. 
está fundamentada em um conjunto de dados florestais que é bastante maior. e também 
melhor distribuído especialmente. do que qualquer um previamente disponível. 
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• Introdução 

A biomassa inicial da vegetação é um fator importante que afeta a magnitude 
das emissões de gases do desmatamento. As estimativas de biomassa 

( Fearrnside. s/d-a) resumidas no presente trabalho são baseadas em muito mais 
dados do que as estimativas anteriores. Os valores esumados para biomassa dos 
tipos; florestais mais importantes são maiores por um fator de dois que o valor de 
155.1 t/ha para biomassa total derivada por Brown e Lugo ( 1984) a partir de 
levantamentos de volume florestal feitos pela Organização de Alimentação e 
Agricultura (FAO). da ONU. para "florestas tropicais latifoliadas produtivas 
não-perturbadas das Américas". O Relatório Suplementar de 1992 do IPCC 
( Watson et al.. 1992:33} optou por não revisar a estimativa para emissões 
provenientes de mudanças de uso de terra. de 1.6 gigatoneladas ( Gt= 10'1t)/ano de 
carbonotf.) derivado na avaliação científica do lPCC de 1990 (Watson et al., 
1990:617). A estimativa do IPCC das emissões provocadas pelo desmatamento 
tropical é o ponto médio de faixa de valores de 0.6-2.5 Gt C/ano para emissões 
em 1980. relatada por Detwiler e Hall (l 988}. por Houghton et al. (l 985. 1987, 
1988) ( Watson et al. 1990: 11 ). A estimativa <las emissões usada pelo IPCC para 
o extremo inferior da faixa de valores foi feita por Detwiler e Hall ( 1988) usando 
as estimativas da biomassa da floresta de Brown e Lugo ( 1984). Os próprios 
Brown e Lugo têm abandonado a sua estimativa de 1984. fazendo revisões em 
seus estudos posteriores que aumentaram a quantidade de biomassa por hectare 
( Brown et al.. 1989: Brown e Lugo. l 992a.b ). O extremo superior da faixa de 
valores do IPCC foi tirado de um cálculo feito usando uma estimativade biomassa 
total das florestas tropicais úrnidas da América Latina equivalente a 352t/ha 
(Houghton et al.. 1987: 134 ), que estes autores derivaram de Brown e Lugo (1982). 
Os dados da estimativa resumida no presente trabalho indicam que as florestas da 
Amazônia brasileira têm mais biomassa do que a quantidade estimada em qualquer 
outro <lesses estudos. 

Mais biomassa implica maiores emissões de gases do efeito estufa a 
partir do desmatamento. Os estudos em que o IPCC baseou a sua estimativa usou 
taxas de desmatamento referindo-se ao ano de 1980. A parte brasileira da estimativa 
da taxa global de desmatamento tem o efeito de reduzir esta faixa. sendo que a 
estimativa "baixa" de desmatamento usou uma taxa maior que a usada na estimativa 
"alta". A estimativa baixa de emissôes r Detwiler e Hall, 1988:43) usou uma taxa 

1- 
1 

1-. 

I' 



i 
,,j 

1 
.J 

•: 1 
',; 
'. :i 
.i 

',',•', 

t',l 

de desmatamento de Scilcr e Crutzen ( 1980:223 ). que estimaram um mínimo de 
25 x 10' kmvano de desmatamento em florestas virgens na.Amazônia. A estimativa 
alta de emissões ( Houghton e! ui .. 1987) usou um valor de 17 x I O; krnvuno para 
as florestas da Amazónia brasileira. derivado de Fearnside ( 198-4) com ajustes 
para cortes no cerrado ( baseado em Brasil. IBGE. 1979:42). O valor de 17 x t 0-1 

kmvano usado por Houghton et ai. ( 1987) é. provavelmente. bem próximo ao valor 
real para a taxa de derrubada de floresta em 1980. A taxa anual de desmatamento na 
Amazônia brasileira aumentou de l 980 a 1987. tendo uma média de 20 x l O' krnvano 
ao longo do período 1978-1988!Feamside.1993a).edepoisdedinouaté l 1 x I01km:/ 
ano ao longo do período l 987-1991. principalmente devido à recessão econômica 
brasileira (feamside, 1993b ). É importante não só que as estimativas de emissões de 
gases do efeito estufa estejam o mais próximo possível aos valores verdadeiros destas 
quantias. mas também que estejam corretas pelas devidas razões. 

A biomassa das florestas na Amazônia tem sido o assunto de uma 
controvérsia prolongada, resumida na Tabela 1. Valores publicados para biomassa 
(na primeira coluna da tabela) muitas vezes escondem inconsistências incluídas 
nos itens. tais como os componentes subterrâneos e mortos. A segunda coluna 
reflete os ajustes para estas inconsistências, dando o equivalente de biomassa 
total. Os valores referem-se a várias diferentes categorias, tais como todas as 
florestas na região, tlorestas desmatadas no ano 1990 e florestas com ou sem os 
efeitos da exploração madeireira. Na Figura l são plotados os valores ajustados 
para a biomassa total em todas as florestas da região sem exploração madeireira. 
Os primeiros dois valores de Brown e Lugo são os que fornecem a base para a faixa de 
valores sobre emissões usada pelo CPCC. O primeiro valor (Brown e Lugo, l 982) é 
baseado em amostragem destrutiva, enquanto o segundo (Brown e Lugo, l 984) baseia 
se em volumes florestais, Bru-''11 e Lugo (e.g. 1986, 1992a,b) têm alegado há muito 
tempo que a razão da amostragem destrutiva produzir valores consistentemente mais 
altos do que as suas estimativas volumétricas na estimativa resumida é em função dos 
ecólogos de campo serem tendenciosos na sua escolha de locais de estudo, pouco 
representativos por serem mais densos e menos perturbados que a média real. As 
estimativas volumétricas na estimativa resumida no atual trabalho. no entanto, 
estão em boa concordância com os resultados destrutivos existentes, e indicam 

.i 

que os resultados dos estudos volumétricos de Brown e Lugo silo mais baixos 
principalmente devido a erros e omissões na conversão de dados de inventários 
florestais em biomassa. 

Controvérsia sobre biomassa 
(florestas sem exploração madeireira) 

Biomassa total (t de madeira seca/ha) 
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figul'il 1. Comroversis sobre bromass.i. esr,mar1>as para 17ores1as nõo-evplorodas pJ1J madeir» na Amazô,11a 
brasrlerra por Brown e Lu1;0 tauodmdo» ,,berros! <' por Fearnwie 1/rr.in~ulos soliáos: 



,, 1 ~: TABELA 1 Controvérsia sobre biomassa da Floresta Amazónica 

Biomassa Biomassa total equhulentc 
(, nlor publicado J uucluindo componente- 
1 t/hu: 0111111Jo~ 110 valor pubhcadn 1 

f 111ha 1 

.'52 ~52 
r 

! 
.l 

155 1 11111 

3h2 ~f~2 

25-l 25-l 

169 u8 2-11 

2-17 1,11 / 211 (bi 2-17 1 J l I 211 1h1 
' · 162 ,._: e: r 2t,8 1J.c1 2 ;,(1 1 e.e: I .,81) (U CI 

227 t c e 1 I 2 81/ 1J.c 1 ~2~ IC.C 1 / .j 11) IU.t.!) 

. 272 1 a l / .,211 ,~, ,..,1 1 a 1 / }2() (C) 

397 1a1 / ,15 1n ;,97 ta 1 I ·~. 11'1 J/) 

-128 1a.;u / .jl)2 1 Lg1 e~ 1a.g1 I -l02 1Lg1 

-l28 t a.h 1 / 3 71, ( t.h 1 -CS r a.lu / 376 t l.h 1 

,1 
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Fonte 

i lrt)\\ li e 1 U!!O ] '/82 
1 calcu lado p1;r l lougluon 
ct ul . l'J~71 

1lrm111 ..: l.ugo. 1 '18-l 

leam-ulc. 11J86 1 'J87 

8nm n ,•r ai. [ '!81) 

r eumvrdc. l '!91 

Bro11 n ..: 1 ugo. t <J'J2b 

Bro1111 ..: Lugo. l 9'!2a 

1'..:am~1J.:. t 9<J2 

I'eamside. ,;/J-a/ 
I'curnsrdc é Blisi. )J 

lalTodas as rlorestas na -\m,1zc",n1,1 Legal hrasrleua 
(b lf lorc-t.is ,enclo de,mJlacl.i, em l 'lll!l 11,1 ·\m,12ú111,1 Le)\,11 hr,1,ile1r.1 
lclOados do Projeto R.-\DAMBRASIL 
ld)Dados da F,\O 
(e lApenes 1lorestJ• densas 
(íl Florestas sendo desmatadas em 1990 na Amazônia legal brasileira 
(gfBiomassa antes da exploração madeireira 
(hJBiomassa depois da exploração madeireira 

• Biomassa de Floresta Amazônica 

Tipos de vegetação na Amazônia 

A Amazônia Legal cobre uma área de 5 x IW km. ou 62CJc da 
superfície do Brasil (Figura 2). Os diferentes tipos de vegetação original 
presentes na Amazônia Legal estão resumidos na Tabela 2. e a área de cada 
um é apresentada por Estado na Tabela 3. Estas áreas têm sido mensuradas 
( Feurnside e Ferraz. s/d) de uma versão digitalizada do mapa em escala 
l :5.000.000 de vegetação do Brasil. publicado pelo Instituto Brasileiro do 
Desenvolvimento Florestal ( IBDF. posteriormente incorporado ao Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis-Hl AMà ) e Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE) ( Brasil. IBDF/IBGE. 1988). A 
legenda do mapa IBDF/IBGE (IBAMAJ. usado no presente trabalho. indica 
28 tipos de vegetação na Amazônia Legal. dos quais 19 são considerados aqui 
como sendo florestas. Esta é uma definição abrangente de floresta. incluindo 
todos os ecótonos entre uma floresta e um tipo não-florestal de vegetação. tal 
como o cerrado. Os cerrados do platô central brasileiro interdigitarn com o 
limite sul da floresta. especialmente nos Estados de Mato Grosso. Tocantins e 
Maranhão. Assim definida. a área de floresta presente de acordo com o mapa 
totaliza 3.7 x 10" km. ou 74% dos 5 .'< 10" km da Amazônia Legal. A área 
originalmente florestada totaliza 3,8 x 1 O'' km, As áreas que originalmente 
eram florestas e não florestas. de acordo com esta definição. estão mapeadas 
na Figura 3. 
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TABELA 3 Área originalmente presente de cada ecorregiào florestal na Amazônia Legal brasileira (a) 
---·-- --- 
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Como a .uuazônia Legal I! muito grande. com cada um dos seus 
Estudos sendo do tamanho de pai ... es em muitas partes do mundo. a vegetação 
com o mesmo código na legenda do mapa em diferentes Estados não pode ser 
presumida a ter a mesma biomassa. Considerando cada tipo de vegetação em 
cada Estudo corno uma unidade separada. aqui designada .. ccorregiões", existe 
um total de 1 1 1 diferentes ecorregiões na Amazônia Legal. Jos quais 78 são 

"floresta". 
·._ ! 

Volume florestal 

• -.i 

A carga de biomassa ( biomassa por hectare l <le di ferentes tipos de 
floresta foi estimada a partir de inventários florestais em dois grandes 
levantamentos. um realizado pelo Projeto RADA~'1BRAS1L em 1970 (Brasil. 
Projeto RADAMBRAS1L. 1973-1983) e um pela FAO. nos anos 50 t Glerum. 
1960: Heinsdijk. 1957. 1958a.b.c). Quase 90(7c dos dados foram tirados dos 
levantamentos do Projeto RADAMBRASIL. com medidas das árvores até 
um diâmetro mínimo à altura do peito ( DAP) de 31.8 cm: o restante foi dos 
levantamentos da FAO. com medidas até um mínimo de 25 cm DAP. Quase 
todos os dados da FAO e do RADAMBRAS1L foram de quadras de amostragem 
de I ha. Os dados origrnais são espalhados através dos mais de 50 volumes 
que compõem estes estudos. O estudo do RADAMBRASIL é um verdadeiro 
labirinto. com o código de tipo de vegetação mudando de um volume para 
outro: seus mapas de vegetação foram desenhados em escala de l :250.000 e 
publicados em escala l: ! .000.000. A classificação da vegetação para estes 
mapas é mais detalhada que para o mapa em escala 1 :5.000.000 do IBDF/ 
IBGE (IBAMA). usado na estimativa resumida no presente trabalho (Tabela 
2). As classificações da vegetação utilizadas pela FAO e pelo RADAMBRASIL 
foram traduzidas para o código <lo IBAMA. e dados com inconsistências não 
resolvidas foram descartados. 

Cálculo de biomassa a partir de volume florestal 

Todos os valores para biomassa dados aqui e em outras partes se 
referem ao peso seco com a biomassa seca na estufa. A não ser que sejam 
explícitos de outra forma. todos os valores se referem ~\ biomassa total. inclu 
sive as partes acima e abaixo <lo solo. bem como vegetação morta (mas não o 
carbono do -olo l. Todas as frações tia biomassa são incluídas (folhas.tirvores 
pequenas. cipós, sub-bosques etc.). Os valores 'ião expressos em termos de 
biomassa. em vez de carbono ( o conteúdo de carbono <la biomassa é 50':c ). 

Os parâmetros usados para derivar as estimativas de biomassa 
constam na Tabela -t Deve ser notado que estes parâmetros levam a valores 
estimados de biomassa substancialmente superiores aos valores derivados por 
Brown e Lugo ( 1992a). usando dados da FAO e um resumo de uma parte dos 
<lados tio RADAMBRASIL cobrindo a parte norte da região. A diferença é. 
cm grande parte. devido aos componentes da biomassa omitidos nas estimativas 
de Brown e Lugo.incluindo palmeiras. cipós. árvores menores de I O cm DAP. 
biomassa morta e biomassa subterrânea (ver Feamside, 1992. !993c). Todos 
estes componentes devem ser acrescentados às estimativas de biomassa para 
uso nas estimativas dos estoques de carbono. para os quais são utilizados 
cálculos de gases provocadores do efeito estufa. 

L, 
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TABELA 4 Parâmetros para derivação de estimativas de biomassa a 
partir de dados de RADAMBRASILe FAO sobre volume florestal 

! fator \h~tlpU,1ulor Fonte 

' Cjkul,,J,, ,-.,111111~ de maJ~1r:l J~ fü,l~ parn arvores de D \I' IO cm, 
! Fator J.: .:,p,m,l,, d,, ,,111111~ < 10-1 CJ cm L 1 \l'l, R.\D. ,~mR. ,sn., 1 15 

F,U,1r J~ ,~flJl\~ú J~ volume <15-IIJ ,111 l).IJ',, l'.W• 1.:: 
(\,"' ersão J,, , ;ifi"iiih: J~ m.\J.:írã 1l~Y 1>:1r:1 hwma~,.1 · 

D,11,1JJJ~ JJ madeir J e densidade b.1,1.:a, F~.1ms1J~., J.,. tdl 
Hrown c Lugo 1•N:J1,1 

llrowu c Lugo. l'N:a 1,1 · 
Br, '" 11 , Lug,,. l •Jn 1.11 . 

0.69 
1111[,II.II Fah,r J~ expansão J~ hi,,111.1:...!-:1 

\111,t~~ ,1 ~111111:1,,.1 \ 1\ J ~ím.i,J;;<;;];,if,i· 
. \r, i,ri:~ l,..:-.1, 
Ci['<•> 
Outros cemponcntc-, nj1,-,lrlllirt:a~ 
Pahn,1r.1., 
. \n ores I U .111 1) \I' 
.\rwr,, 30-J 1 8,111 D.\I' 

o.•m77 
1 u~:s 
1 UU11 
I UJ5U 
1 1:00 
1.0361) 

1,,lnN<k l')')Z ,ri 
F.:.1m,1d.:. 1992 1~) 
lcarnsule. 19'>2 1h1 
r,.1m,1,k. l<J•iz (ti 
l',:1m,1J.:. l9'>Z lj) 
1',:1m,iJ~. 1')')2 (l) 

I'carnsulc. ~ d-e 11) 
F~Jm$1J~., d-e 11111 

C JS,J l volume & J.;11>1J,1J.; I O ')'}l)j 
. \lhumll ! , olumc & densidade t o 99~i 
Fai-,r J.: torm.t 1.1 ~60 l'carnsrdc. 1991 1111 

\_ju,tes pJrJ 7-utro, ,,,111p0n~nl,s tlii,.- 
Bi0t11J>Sa morta a.:1111:i do ,,110 l tJ~60 Iabel.r 5 1 u] 
Bi,•111J»JJb.1i~odo,ulu 1 29!~ TJhdJ6 q11 

IJI Fator de .:,pan,fo da hi,,ma,,,H FrBl J.: Brown ~ Lug,,. 199~J. f \B l.xp (.l ~ l3-<IU06 1111 BP))l para 
BP 190 lha. l - 4 para BP l')fl f ha. onde BP-h1,Ht1J.sa do povoamento cm t ha p.trJ .1r,,,r,, IH cm D.\P 
BP- densidade da madeira x volume JJ madctra 
Volume da madeira voluntc puhli.;ado pelo R.\D. \..\llJR. \S[L ou F.\O. mull1ph,aJo pelo fator J.: e,pan,Jo de 
\ olume Jpr,•rnaJ,, 
(h t ( h :.i~u,t~~ J hwm.1, ... ..a, 1\,1 ,h:nn., do ..,l1],1 ,.:h~ com respeito J v.ilorcs de li1nm:1~,.1. cumo detimdo por llrown \! 

Lugo. i 9~>:.11 m.ulcrru de tu,1-: \ 1 \ a I IJ -..111 D \P'. enquanto ,,, .1_1u~l\!<rrri pJr ..1 nutro.., Ln1t1p11111.;nt~~ •.•• \,) ~l'ln respcuo 
.1 h1t111M,:-..l, I\ :1 !h.llHJ l[1, ..•... ~,l~ J-.:-p,,1, JL1.., .•. ,,rr-:',ll','., acuua 
(e I Par J lh•r,,tJ J~n,J. Xl/",, d,, , olumc J.: .lí\ nrc, 10 cm 1) \l' .:,1.1,, em .,n ,,r,, JO cm D.\[' l lnrc'1J n.io· 
<l~n~.F 1 5 lJ 1 6 'iº ,, J,, , olume _li) un D \I' l 
1Jl 21 pJr.:,1'1, de 1 ha rn, 1'.ir,1. por ll.:111,di1L 1 ')5~.1.h. uma par.:dJ J~ 1l IJX hu perto de \[.mau, por l'ran.:< d 
,,/ .. 1976 
(é) Iodo-. os ,a,o, l p:111 lrt•pt,JI I rcvrsado cm Brown et ai .. l 9X9 
(1) Calculado p,•r \ Higuchi. -,111mm,J~J,, p.:s~oJI. 1991 
(g) F.:am"J~ ti <1/. s J-h., d-e. R.:, tlll Cardenns. 19Xü. t ')X7. l 9~~ 

1 h I Klinge u 11/. 1975 
liJ f.:lmg.:.r,11. l'J75 r..:anNtkd 11/ , J-,1 
tj) JurdJn.: 1 ·111. t•n~ Oh, 11111.1,,,111nhui~iiu111:1i, h.1i,.1 J.:,t.: t.11,.rt.:m ,1d11..:11•1•ntr:1Ja na Ou1:mJ lrancc-a. 
onde 2.3 X" .• JJ lnnma~~.1 .1.:1111,1 ,111 '" ln cstã« cm .,n ,,r.:s J.: D. \P 10 ,111 t l.cscurc t'I ,,1 . 1 ') X.l Z ~ 5 1 
(~1 llra~1l. l'r111do R.\lJ.\\IBR \Sll.. t•J71. \",,15_ p tv 1 Z 
fl l D<11,1dJJ..:· D \ da S,h J. ,n1111111icJd,, P"""·'I. I ')') 1: p,,,, R..:, ilia CJrdcnJ,. 19X6..ll<. l 'JX7 S 1. 1 'JXX ;r,. tt 
1ml 13 e,pc,1c, no J.1n I R..:1J ( •• 11111,.: \,"•c1.11.:, l.td .. l'J7'i 1 15 c,pcct.:s cm \l.111.111, !l\ I'. \. Cl'Pl, J.,du, 11:i,, 
puhhcadovt 
11111 at,,rc, J.: Iorma por dJ"..: J.: di.,m.:tr,, cm 30') .1rwr.:s cm \1.tnJU> S-: ll1g11,lu e! ,,1, J.1d," nJo puhlic.tdos: 
clu ... ses de J1 • unctro, (.\111.. d ,,L. PP• 1 
(o) Klmge d"' l 97S. R.:11ll.1 C.1rJ..,11a,. l ~lXI\ .. W. l'JX7 51: 1nx 76-,'i \IJrtmdli er ,1/. l9XX 
fp) f.:linge, 1 ·". 1 ns ( \1Jll.lll' 1 Ru"dl. \')XJ 1 l.m '· 1) \cp,1.1d. J.1J,,, não puhlic rdo-. 11'.1ra~nnllJIJSJ 

Medidas diretas da dlstribuição entre componentes da biomassa florestal 
acima do solo são necessárias para identificar fatores que estimem_componentes. 
tais como cipós. sub-bosque. liteira e madeira morta. Dados disponfveís a partir 
de medidas diretas são apresentados na Tabela 5. A biomassa subterrânea foi 
derivada dos poucos estudos disponíveis. apresentada na Tabela 6. Os componentes 
subterrâneos incluem os .. tustes subterrâneos" (o "peão" diretamente embaixo 
das árvores) e as raízes abaixo da profundidade de 1 m. baseado em dados 
preliminares de Daniel Nepstad ( comunicação pessoal. 1993 ). Valores anteriores 
para biomassa subterrânea têm sido subestirnativas porque praticamente todas as 
mensurações disponíveis têm sido restritas a trincheiras cavadas entre as árvores. 
normalmente até uma profundidade de I m. 

A biomassa total foi derivada para cada uma das aproximadamente 3 
mil amostras de volume florestal. e a média para cada ecorregião foi calculada 
( Feurnside s/d-a). Das 78 ecorregiões florestadas. +4 (560'c) têm dados disponíveis 
nos estudos do RADAMBRASIL e da FAO sobre volume florestal. e 34 (44%) 
não têm dados, Felizmente. a maioria das ecorregiões sem dados é de importância 
relativamente pequena do ponto de vista de emissões atuais de gases do efeito 
estufa. Estas. totalizam 1 l.5% da biomassa estimada a ter sido derrubada em 
1990. Da biomassa estimada sem dados provenientes da mesma ecorregião. mais 
da metade é composta por apenas três ecorregiões: floresta aberta ombrófila 
subrnontanha (As-O) em Mato Grosso. este mesmo tipo t1orestal em Rondônia. e 
o ecótono entre savana e floresta estacionai ( SN-0) em Tocantins. Para as 
ecorregiões sem nenhuma medida de volume florestal. a biomassa média para as 
áreas amostradas dentro do mesmo tipo de vegetação (em outros Estados) é usada 
como substituto. Para cinco dos 19 tipos florestais. nenhuma medida existe para 
qualquer Estado. Dez das 34 ecorregiões sem dados caem nesta categoria. Todos 
estas estão na categoria de floresta "não-densa" e, felizmente. nenhuma representa 
uma ecorregião importante do ponto de vista de emissões de gases. A média para 
as áreas amostradas em florestas não-densas foi utilizada como substituto para 
estes nove valores. O tipo de vegetação sem nenhuma amostra em qualquer 
Estado representa apenas 1 % da biomassa estimada a ter sido derrubada em 1990: 
desta pequena quantia. 73,4% ficam em um único tipo de vegetação (mangues: 
Pf-0). A biomassa média por hectare varia entre Estados e entre tipos florestais.A 
média ponderada por área é 428 t/ha para todos os tipos de floresta, sendo 463 ti 
ha para florestas densas e 392 t/ha para florestas não-densas. 
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TABELAS Medidas diretas de biomassa florestal e os seus componentes 
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TABELA 6 Biomassa abaixo do solo em florestas amazónicasial 

! 

l.1,c,d ,1,·a Tola.d .\bai\t1 .\babo IUumas•u IIJ011u1•sa lt.ltlio .\bai\o .\babu l'unlt' 

admado ad1m1du dosulu d11 •olo total 101>11 rnid do •oh, do soh, 

solo ~ulu mtn-as rusll' ,. ap1111i· ,·aulr po~l·IIIII jlOl\.'('IJIU 

(lil1a1 (tílllll aínun-s l"IIÍll'S lllôldôl WhM (\Í\a t- da tia 

(liltal prufmula, :ibui\o mona biomassa blu111a1,sa 

(1111111 Ju.so•u •..•.. , ,i,·11 

(b) (Ilha) t 4~·-, e~ •• , 

M,maus .. \inaLona, 357 3!Jtl 122.5 7-1 1% ~!((, 0.50 .H.-1 .\5.-1 (.:J 

Jari. l'ari J611.91 393.H :'-6.96 .l-1 ,,, -111-1 tJ 2.1 IK.K l').8 (t.11' 

P.1rag,>1111nas. 1',1ra 336 3711 -15 D 611 -1-lí, u.tx 15.2 lú.7 (.;) 

~kdia 3H JIC7 7~ -15 120 5U5 U.11 !5 .. l 2-1.2 

la) Valores grílàJ,,s ,ã,, ruhlkatl,,s pelos autores .:ilaJos: ontros vulorcs sã,, .:akuladu, 
\h) Fu,1.: suht.:rràn.:u calculado .:ullh> 5ll"u.: rarzes ah,1ixo J.: 1 m J.: prulunduladc ,umu IOºu cm rd.i.,:fü• a, .:,11111a1ivas entre ª" .irrnr.:s ah: l m d.: prnhmdidad.:. bh• ~ 
has.:aJu .:111 resuhudos prel iminar.:s J.: l',1rngo111in.is.: l'ur1u Tr.>mh.:ta,. l'ará ( J ). :\.p,1,1J. ,01m111i.:a~·à,1 l'""'""I. 1 'l'J.11 
(,) Kling.:.:111/ .. 1''75: Kling.:.: Rudngues, 1'173 
(J) (tus,;.:JI. l'IK.l:29: tar.:t.: J.: raiL.:s ( 12..1') 1 ha) .:onsiJ.:rnJo .:,,1110 abaixo tlo M>lu. 
l .il.:ira (S.661 h,11.: ··,ip,•s.: r.u,.:, superticiais" (J..16 1 h:t J .:onsi,kraJ,,s ,01110 a.:mi;i J,, M1l11 
1.:) llhl ~, ,r/ .. l ')!18 para .:,,11111,111.:111.:s a.:ima Ju sulu . .:\,;.:lo rmL.:s a.:una tlo sul,, (.lo I h,,) (U. :-;,pslatl . .:11111u11i.:a.,:àu p.:s,,,al. l '1'11 .:itad,, por I.F llrul\ll <'I 11/ .. l '1'.12 r, 
biuma= ahaix" do sul,, entre as :IC\'.ilf1.'S.: J >. ~.:r,;1aJ (,01111mi.:a.;ã11 p.:»oal. \ 9'14 J. Isto s.: rcterc iis ra1z.:s .:um: as arvores ah: '1111 d.: prnfünJidaJ.: ( outras .:s1imati\·as rara 
rait.:s "ur.: as arvores 53,, ai~ 1 Ili). O valor .:al.:ulatlu para .• ahaixo Ju solo litsl.:s.: rarzes proli11ufas"a11r,">.:ntadu para J'arag11111i1m~,;.: rdi:r.: ap.:uas aos lusl.:s suhtcrráncos. ,\ 
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Biomassa do cerrado • Discussão 

Os cálculos de biomassa resumidos anteriormente se aplicam apenas 
às florestas. Áreas não-florestadas, sujeitas à atividade de desmatamento. 
podem ser presumidas a ter a biomassa do cerrado - derivada de levantamentos 
do volume de lenha (Tabela 7). em vez dos 120 ha de dados sobre volume 
florestal do RADAMBRASIL disponíveis para tipos de vegetação não-florestal. 
A média das três estimativas disponíveis para lenha no cerrado corresponde a 
uma biomassa total de -+5 t/ha. 1"' 

Uma quantidade considerável de confusão tem prevalecido no uso 
de valores para biomassa em cálculos de aquecimento global. muitas vezes 
como resultado do uso de dados publicados para uma parte específica da 
biomassa (por exemplo. a biomassa viva acima do solo) como a medida para 
a biomassa total. A Tabela 8 resume as relações entre as diferentes medidas de 
biomassa. baseado nos dados disponíveis da Amazônia brasileira - isto tem se 
mostrado bastante útil para manter claras as relações entre estas quantias. 

1 

i· 1, 
1 

TABElA 7 Biomassa de cerrado derivada de estimativas de volume de lenha 

TABELA 8 Percentagens médias dos componentes da biomassa, baseadas 
em dados disponíveis da Amazônia brasileira (a) 

_.~' ! 

Local \ulWlll' P= m- Bion'tl>.s.i fontf par.l\olum,d, lenha Rela(:io .\cim:tdosolo .\bau.o T<>1:il Tottl 
de lenha secnde .1dn1:1.do ll~al \na Lííeíra Ou1r.i Tutlll do solo ,ha (,i\:r+ 
(esteresha) lcnh:i solo ÍUl:I moffa moltll 
(th:l) (tkil cth.!1 lju3nl1d.:i& relatu .1 (ai 1b) {cl cdl l b1onm.."I, 11a 

· Gr:uid.: CttJJ~ 120 47 52 82 ~d.PGC CODEB..\R. Sl'D.\..\L l 9K6.70. acima do solo IOOtlO 3 58 5 02 10860 JJ 59 133}9 142.18 
Esl.Ullltl\3 para ·,.:1r.uui' 1,1u;inUd.:idr:rda11,:i 

~lato lirosso 25 10 li li Brasil, f'rt,J~lO R. \D. \.\lBR. ISIL 1982. a biomassatotal 
ÍJ)Jlt(.:.:nlr.!I) \,,[ 26. p.H5 .\ p:utrrd< 54 ha de m<J1drs .1,:1ma do solo 9208 J 29 462 10000 J(] 9J 12] 07 130.93 

ddr(Jhl.<;;1] fflt . campo cerrado" ()wnlld.:id.: rclaltva 

\laio lirooo :i b1om= 111:i Mal i4 73 2.67 )i5 81 15 ,- , ..• lU0.00 11J6H !~ :1 :4 ,~ Br:1>11. Prt1Jdt1 R. \D \.\lUR. \SJL l9S2 \í,I •• J _, 

(pamwll 26. p 445 . \ partir de 44 ha de medidas 1ju3n11d.:id.: rdJ111 a 
dc!:JrQb=l<in \':llnp.>,:,mdo · abiomassatota] 7/JZZ 1.51 3.53 76 Z6 2~.56 9)88 100.00 

Media 1,6 :6 ~ 45 

1 (a) Buseado nos dados das Tabelas 5 ,:6 
f3) Esteres são 01' Je lenha empilhada. incluindo os espaços de ar entre as peças 
tbJJ90 kgdepeso estere para cerrado noCarajmBr:l.!>il PGC CODEBAR. 1986. iOI 
te) Presume muJ~plK.1dor de J.12 p:zra :i li:iç5o 0-W cm l8Jdo p:zra lloresu. e que 3 /er1h:1 tem diâmetro 10 cm 
f d) Presume biomassa subterrânea = J6° • da biomassa total t I alor usado por Seiler e Crutzen, 1980 para "scrubland" 1 • A estimativa de biomassa resumida no atual trabalho se refere à 

A maioria da área ele vegetação original não-floresrada ii.e .• antes 
dos assentamentos recentes de europeus) é cerrado: outros tipos ocupam áreas 
relativamente pequenas. Nove tipos não-florestais de vegetação ocorrem na 
região de acordo com o mapa em escala 1 :5.000.000 de IBDF/lBGE (lBAMA) 
(Fearnside e Ferraz. s/d), 

biomassa total. inclusive componentes subterrâneos e mortos. Esta é a medida 
de biomassa mais relevante aos cálculos de aquecimento global que envolvam 
a comparação entre o estoque de carbono na biomassa da floresta e o estoque 
na vegetação que substitui a floresta. 

Mesmo quando a confusão de comparar uma medida de biomassa 
com outra está eliminada, as estimativas de biomassa (Fcarnside. s/d-a) são 
mais altas que outras. Isto acontece por várias razões. É mais alta que a 
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estimativa de Brown e Lugo ( 198 .. i) dev ido aos fatores usados para calcular o 
volume a partir <las medidas originais de diâmetros das árvores. e para calcular 
a biomassa a partir <lo volume. A estimativa de Brown e Lugo ( 1984) foi 

, baseado nos inventários da FAO para volume de madeira de árvores superiores 
a 25 cm DAP. Usando a mesma metodologia. cálculos a partir dos dados 
originais indicam que apenas uma das 16 localidades tinha um valor para 
biomassa tão baixo como o valor médio de 155.1 t/ha ( Feurnside. 1986. 1987). 

A estimativa resumida aqui é mais alta que a estimativa de S. Brown 
et ai. ( 1989) em virtude das várias correções necessárias. das quais o fator de 
forma é o maior (Tabela ..J. ). S. Brown et ai. ( 1989 l rev isararn os seus \'UI ores 
anteriores ( Brown e Lugo. 1984 l para cima em 28-..J.7<7é. principalmente como 
resultado de uma correção melhorada para a biomassa em componentes de 
diâmetro pequeno. que não foram medidos diretamente nos levantamentos 
originais de volume de madeira feitos pela FAO. e como resultado de uma 
estimativa mais alta para a densidade média da madeira. Um ajuste adicional 
para cima é necessário devido a fatores omitidos da estirnati va de S. Brown et 
ai. (1989:898), incluindo raízes. palmeiras. cipós. caules < 10 cm DAP e 
biomassa morta. Os autores calculam uma biomassa viva média acima do 
solo de ! 69.68 t/ha para florestas lati foliais não-perturbadas da América Tropical 
(S. Brown et ai .. 1989\. que é equivalente a 227 t/hu de biomassa viva total se 
for usado um fator de conversão de 1.34 (da Tabela 8. baseado em estudos ·- revisados em Fearnside et ai .. ! 993) ou 197 t/ha se calculado com o fator de 
1.16 usado por S. Brown et ai. ( 1989:898). A inclusão de biomassa morta 
elevaria o total de 227 a 2-l- ! t/ha (baseado na Tabela 8 ). As aplicações da 
estimativa c..le S. Brown et ai. ( 1989) em cálculos globais de carbono (e.g. 
Houghton. 1989. 1991) não têm incluído ajustes para as frações omitidas da 
biomassa (Tabela 8) que, junto com ajustes para o fator de forma e outras 
considerações (Tabela -t), aumentam o total de biomassa presente para 
aproximadamente 7 l 9'c. Por outro lado. deve ser notado que o efeito é 
compensado nestas estimativas específicas por terem usado uma estimativa 
de desmatamento ( Myers. 1989. 1990. 1991) que superestima a taxa no Brasil 
por um fator de dois ( ver Fearnside, 1990a). 

Brown e Lugo ( 1992bJ recentemente derivaram uma estimativa de 
I 62 t/ha. subseqüentemente revisada para 227 t/ha ( Brown e Lugo, 1992a), 
como a biomassa viva média acima do solo de florestas densas na Amazônia 

i 
i 

·1 
! 
! 

brasileira. baseados em dados sobre volume florestal dos inventários do Projeto 
RADAMBRASIL tBrasil. Projeto RADAMBRASIL. 1973-1983). Vários 
fatores não considerudos por Brown e Lugo indicam a necessidade de ajustar 
para cima esta estimativa ( Feurnside, l 992: ver Brown e Lugo, 1992c: 
Feurnside. l 99Jc ). Por outro lado. Sombroek ( 1992) acredita que a estimativa 
de Brown e Lugo ( 1992a l deve ser revisada para baixo cm função <los tipos 
não-flurestudos de vegetação excluídos dos levantamentos do 
RADAMBRASIL. e porque as equipes de levantamento nas suas escolhas de 
locais dentro da vegetação amostrada podem ter evitado trechos com pouca 
biomassa. A exclusão c..le vegetações não-Ilorestadas não é relevante às 
estimativas de biomassa que são restritas à floresta (o que é diferente de 
estimativas para todos os 5 '( lü" km~ da Amazônia Legal brasileira). Qualquer 
vício na escolha das parcelas amostradas. no entanto. de fato afetaria os 
resultados de Brown e Lugo. assim como afetaria outras estimativas que são 
baseados nos dados dos levantamentos do RADAMBRASIL. inclusive as do 
atual trabalho. 

O efeito da exploração madeireira é especialmente importante na 
interpretação de estimativas de biomassa florestal em termos da sua contribuição 
ao aquecimento global. A estimativa resumida aqui reflete a biomassa na 
época dos inventários florestais. que foram feitos antes de grande parte das 
uri vidades recentes na região. Enquanto o desmatamento nos anos 70 
normalmente referia-se à queima de floresta derrubada da qual nenhuma 
madeira tinha sido removida. melhorias subseqüentes no acesso viário e 
aumentos nos preços da madeira têm resultado na situação CO'TIUtn nos anos 
90 de remover qualquer madeira comercializável antes da derrubada. O valor 
apropriado para uso nos cálculos de emissões ( a biomassa pré ou pós-exploração 
madeireira) dependerá da natureza dos cálculos. A biomassa pós-exploração 
madeireira <leve ser usada apenas se a exploração madeireira está explicitamente 
incluída nos cálculos. Lugo e Brown ( 1992) são enfáticos em condenar o uso 
de estimativas de biomassa para florestas não-perturbadas. quando se faz 
cálculos de emissões de desmatamento. No entanto. cabe a observação de que 
atualmente o tratamento explícito da exploração madeireira é raro neste tipo 
de cálculo, e que há uma maior tendência a erro se uma biomassa reduzida 
"pós-exploração" é usada em cálculos que omitem estimativas explícitas para 
a exploração madeireira. 



· 'I No uso de estimativas de biomassa em cálculos de emissões de gases 
' 1 ~ 

.f ,a:-) do efeito estufa. deve-se tomar cuidado para evitar a dupla contagem do carbono 
-. - i afetado pela exploração madeireira. Isto ocorreria se a biomassa da floresta ,. 1 

:· " pré-exploração madeireira fosse usada num cálculo que computasse as 
liberações de carbono através da exploração madeireira. quando o mesmo 
valor para biomassa fosse usado para emissões <lo desmatamento. Desta forma, 
estaria contando o mesmo carbono tanto quando as florestas são derrubadas. 

t:d como quando os produtos da exploração madeireira são decompostos. 
?:! A estimativa resumida aqui ( Fearnside, s/d-a) é mais alta que as 
\::; estimativas anteriores deste autor ( Fearnside. 1991, 1992) devido a melhores 
'. j dados para a biomassa na pane sul da região. onde a atividade de desmatamento 

· .. j está concentrada. As estimativas anteriores basearam-se em afirmações de 
engenheiros florestais. para Maio Grosso. referentes aos volumes de madeira 
naquele Estado muito importante. enquanto a estimativa atual usa dados do 

· :.1 levantamento do RADAMBRASIL para Mato Grosso. Nenhuma das 
estimativas de Brown e Lugo contém dados relativos a este Estado. Os dados 

. -1 de Mato Grosso no presente trabalho são especialmente importantes para ' ! ,:1 
'1 

'-.,. 
'l 

estimativas das emissões de gases do efeito estufa do desmatamento. já que o 
Estado representa 28% da derrubada de floresta na Amazônia Legal em l 990. 
e 26% em 1991 (Fearnside et al.. s/d-a: Fearnside. I 993bJ. 

A média para a região na estimativa resumida aqui (428 t/ha) refere-se 
à biomassa total pré-exploração madeireira em toda a vegetação "original". que é 
definida como sendo floresta (3.8 x !{f krrr') na Amazônia Legal. Trabalhos em 
andamento indicam que a medida equivalente para os 13.8 x 10' krrr' que foram 
desmaiados em 1990 foi de 402 Una (das quais 307 t/ha acima do solo. incluindo 
biomassa morta), e que um ajuste para taxas prováveis de exploração madeireira 
naquelas áreas reduziram a média na hora da derrubada para 376 Ilha (das quais 
aproximadamente 285 Ilha acima do solo. incluindo a biomassa morta). 

··.·,1 
:··~ 

• Conclusões .·. ,i 
~ ~ .. \ 

A análise de dados publicados sobre o volume de madeira de 2.954 
ha de inventários florestais. distribuídos para toda a região, permite estimativas 
mais confiáveis da biomassa média das florestas da Amazônia do que foi 

possível anteriormente. Na estimativa resumida aqui. a biomassa média total 
( incluindo os componentes mortos e abaixo do solo) nas florestas originais 
não-exploradas para madeira. presente na Amazônia Legal brasileira, está 
estimada em -t.28 t/ha, A biomassa média acima do solo é de 327 t/ha. dos 
quais 26 t/ha eram de biomassa morta: biomassa abaixo do solo tinha uma 
média de l 02 t/ha, Desagregar as estimativas da biomassa total por Estado e 
por tipo de floresta permite que os dados sejam usados em conjunção com as 
estjrnutivas brasileiras de desmatamento baseadas em imagens do satélite 
Landsat, disponíveis para cada Estado. 
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