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RESUMO
Este trabalho teve por objetivo estimar a biomassa da regeneração natural e gerar
uma equação relacionando-a o numero de indivíduos regenerantes de uma floresta
estacional semidecídua aluvial, localizado em Nova Crixás, Goiás. A área
experimental consistiu de dez parcelas de 10m x 10m, sendo cada parcela
constituída de quatro subparcelas de 5x5m. Considerou-se indivíduos regenerantes
aqueles que apresentavam h ≥ 1,3m e D0,30 < 5cm. Obteve-se 390 indivíduos
amostrados, que correspondem a uma biomassa de 4.322,5kg.ha-1 de biomassa da
regeneração natural. A equação encontrada teve R2=0,82, mostrando assim um bom
ajuste da equação.
PALAVRAS-CHAVE: Cerrado, Modelos alométricos
REGENERATION OF BIOMASS ESTIMATE NATURAL A FOREST
SEMIDECIDUOUS ALLUVIAL
ABSTRACT
The aim of this study was estimated the natural regeneration´s biomass and also
generate an equation to relate this biomass and the number of regenerating
individuals from a semideciduous alluvial seasonal forest located in Nova Crixás,
Goiás, Brazil. The experimental area was consisted by ten plots 10m x 10m each plot
was consisted by four subplots of 5m x 5m. It was considered regenerating
individuals those with h ≥ 1,3m and D0 30 < 5 cm. It was obtained a total of 390
samples individuals corresponding to a biomass 4322,5 kg.ha-1 of natural
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regeneration biomass. The founded equation presented a R2 = 0,822 witch means it
shows a good equation fit.
KEYWORDS: Allometric models e Cerrado.
INTRODUÇÃO
A regeneração natural representa a atividade de renovação da arvores de
uma floresta e, se considerarmos um sentido estático, representa os indivíduos na
fase jovem de uma espécie que representam o verdadeiro potencial de regeneração
da cobertura arbórea (FELFILI et al., 2000; SALLES & SCHIAVINI, 2007). FELFILI et
al. (2000), consideram que o estrato regenerativo é composto por indivíduos com
altura igual ou superior a um metro.
Pode-se afirmar que o estoque genético da vegetação esta nos indivíduos
que constituem o estrato regenerativo, estando pronto para a substituição de outros
indivíduos. Em estudos qualitativos e quantitativos da regeneração natural pode-se
conhecer o estoque da floresta e sua distribuição na comunidade vegetal,
fornecendo dados que permitam previsões sobre o comportamento e o
desenvolvimento da floresta no futuro. Conhecer o potencial regenerante e o
dinamismo de sucessão é fundamental para a utilização dos recursos florestais
(SOUZA et al., 2002).
A atividade de regeneração natural de florestas muda a todo momento,
variando no tempo e espaço e ainda constitui parte do desenvolvimento dessas
florestas. Assim, conhecer o potencial regenerativo de uma determinada floresta é
importante para o sucesso de manejos de restauração total ou parcial da vegetação
em áreas em processo de degradação ou degrada (VENTUROLI et al., 2011). Por
meio do estudo do estrato regenerativo, é possível obter a relação e a quantidade de
espécies que constitui o seu estoque e realizar previsões sobre a trajetória
sucessional da floresta (MARANGON et al., 2008).
O conhecimento do processo de regeneração natural permite conhecer o
estoque e a distribuição da cobertura vegetal, fornecendo assim dados que permitam
previsões sobre o comportamento e a evolução da floresta no futuro (GARCIA et al.,
2011).
Florestas estacionais tropicais apresentam sazonalidade climática, interferindo
assim no processo regenerativo, uma vez que depende da presença de água do
solo (LIEBERMAN & LI, 1992), afetando a produtividade de sementes, sobrevivência
e desenvolvimento das plantas (KHURANA & SINGH, 2000). Soma-se ainda a
dominância de indivíduos de espécies caducifólias que podem acabar reduzindo o
dossel durante a época da seca (FELFILI, 2001) provocando a morte de sementes e
plantas, pela radiação do sol e consequentemente perda de água do solo (VIEIRA &
SCARIOT, 2006). Nesse tipo de florestas, a incidência de luz solar pode não ser
considerada importante para a regeneração natural quando se compara com
florestas tropicais pluviais, porque a resistência dessas plantas pode diminuir mesmo
para indivíduos de espécies heliófitas, por consequência de elevadas temperaturas e
baixa quantidade de água no solo durante o período de seca (MCLAREN &
MCDONALD, 2003a, b.c).
Para se realizar a estimativa de biomassa da vegetação são utilizados dois
métodos: direto e indireto. O método direto consiste na pesagem de toda biomassa,
(processo destrutivo). Este método é inviável de se executar em áreas de grande
extensão, devido ao tempo e custo de execução. Por outro lado, o método indireto
consiste no emprego de modelos alométricos, que relacionam a variável biomassa,
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com variáveis comumente medidas em campo (SCHIKOWSKI et al., 2013;
SANQUETTA et al., 2014).
O presente estudo teve o objetivo de estimar a biomassa presente na
regeneração natural de uma floresta estacional semidecídua aluvial, em Nova
Crixás, Goiás, relacionando-a ao número de indivíduos regenerantes, e a
porcentagem representativa do estrato arbóreo.
MATERIAL E MÈTODOS
O estudo foi realizado em um fragmento de Floresta Estacional Semidecídua
Aluvial secundária, em Nova Crixás, Goiás. O clima da região, segundo o sistema de
classificação de Köppen-Geiger, é do tipo tropical savana (Aw). Na região ocorrem
duas estações climáticas bem definidas durante o ano, verão úmido nos meses de
dezembro a março, e inverno seco, predominante no período de julho a agosto. A
temperatura do município tem média anual varia entre 26°C e 27°C, podendo chegar
a 45°C, principalmente, nos meses de outubro a jane iro.
Sortearam-se 10 parcelas de 10m x 10m sendo cada parcela dividida em
quatro subparcelas de 5m x 5m, onde foi avaliada a regeneração natural.
Considerou-se indivíduos regenerantes aqueles que apresentavam h ≥ 1,3m e D0,30
< 5cm. Após as medições, os indivíduos de cada subparcela foram abatidos e
pesados, retirando-se uma amostra significativa para a determinação da biomassa
seca, no laboratório.
A pesagem foi feita com o uso de um dinamômetro fixado a um tripé, onde
retirou-se uma amostra que foi enviada ao laboratório da Universidade Federal de
Goiás (LAIF- Laboratório de Alometria e Inventario Florestal) para a determinação do
peso seco. O processo de secagem foi realizado em estufa de ventilação forçada de
ar a uma temperatura de 70 ± 2°C, até peso constant e. A biomassa das sub parcelas
foi determinada subtraindo-se o percentual de água obtido nas amostras. De acordo
com ODUM (1986), entende-se por biomassa o peso de matéria orgânica seca por
unidade de área. Posteriormente ajustou-se uma equação alométrica relacionando a
biomassa da regeneração natural ao numero de indivíduos regenerantes.
RESULTADOS E DISCUSSÂO
Obteve-se um total de 390 indivíduos amostrados, que correspondem a uma
biomassa de 432,25kg em 1.000m2 (dez parcelas de 10m x 10m). Multiplicando-se
esse valor de biomassa encontrado por 10 encontra-se 4.322,5Kg de biomassa da
regeneração natural por hectare.
SANQUETTA et al. (2014b) quantificaram a biomassa de diferentes
compartimentos da vegetação de uma Floresta Ombrófila Mista. Os autores
encontraram valores muito próximos ao encontrado neste trabalho. Para as plantas
contidas na classe de diâmetro de 0 a 0,70 cm, foram encontrados valores de
biomassa de 0,35 t.ha-1.
A biomassa florestal tem sido amplamente estudada com os mais diversos
intuitos, dentre os quais destaca-se a ciclagem de nutrientes, para fins energéticos,
na avaliação de crescimento de florestas, entre outros. As questões climáticas
atualmente ligadas a elevação da concentração de gases do efeito estufa (GEE), em
especial o dióxido de carbono (CO2), também tem despertado o interesse devido a
função que as florestas exercem na fixação biológica de carbono e remoção de CO2
da atmosfera (SANQUETTA et al. 2014a).
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Embora grande parte dos estudos de biomassa em vegetação natural se
concentre na avaliação do estrato superior da floresta, é importante quantificar o
estoque de biomassa e carbono contidos nas plântulas arbóreas e herbáceas que
formam a regeneração natural. A biomassa encontrada no estrato arvore da floresta
em estudo foi de 2.853,56 Kg/1.000m2 ou 28,54t/ha. Isso permite afirmar que a
regeneração contribui com aproximadamente 16% da biomassa. Para verificar a
relação entre a variável dependente (Y; biomassa) com a independente (X; número
de indivíduos regenerantes) fez-se uma analise regressão linear (Figura 1).

FIGURA 1– Distribuição gráfica dos valores reais de biomassa de matéria seca, em função do numero de
indivíduos da regeneração natural.

O modelo gerado (Figura 1) biomassa da regeneração natural apresentou de
forma geral, bons índices de ajuste e precisão. HIGUCHI et al. (1998), testando 14
modelos para estimar a biomassa verde na Floresta Amazônica, obtiveram
coeficientes de determinação (R2) variando entre 0,874 e 0,99. Ainda na Floresta
Amazônia, SANTOS et al. (2001) testaram 17 modelos para estimativa da biomassa
total, em que o melhor deles apresentou R² = 0,9751. Todos os estudos citados
tiveram resultados, em termos de qualidade de ajustes expressos pelos coeficientes
de determinação, muito próximos dos obtidos neste estudo que foi de 0,822.
SILVA & SAMPAIO (2008), ao ajustarem modelos para estimativa de
biomassa aérea de árvores de nove espécies da caatinga, obtiveram R² = 0,946
para espécies de maior porte e R² = 0,819 para árvores de menor porte. Além do
cálculo do R² levou-se em consideração a análise gráfica dos resíduos (Figura 2).
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FIGURA 2– Distribuição gráfica dos resíduos da equação utilizada para estimar a biomassa da regeneração
natural.

A equação (y= 0,3125 + 1,1575x) pode se tornar uma importante ferramenta
na quantificação da biomassa da regeneração, sem que se tenha que usar o método
destrutivo. A equação necessita de apenas do número de indivíduos com h ≥ 1,3m e
D0,30 < 5cm (variável x), para que se obtenha a biomassa da regeneração. Tal
relação matemática poderá ser aplicada em dados de inventários florestais, de modo
a contribuir para uma estimativa da biomassa que também leve em consideração o
estrato inferior da floresta, definido pelos indivíduos da regeneração natural.Se
considerarmos ainda que a regeneração corresponde a aproximadamente 16% da
biomassa aérea, obter-se-ia toda a biomassa da parte superior sem a necessidade
de destruir. No entanto é necessário mais estudos para validação da equação assim
como a porcentagem de regeneração natural em relação a biomassa aérea das
árvores.
CONCLUSÃO
O modelo gerado apresentou um coeficiente de determinação de 0,822
permitindo estimativas apropriadas para as variáveis: biomassa de matéria seca em
função do numero de indivíduos da regeneração natural para Floresta Estacional
Semidecídua Aluvial.
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