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Resumo 

A bacia amazônica abrange a maior floresta tropical do mundo com papel importante no ciclo 

de carbono global devido a sua capacidade em armazenar, absorver e emitir carbono para a 

atmosfera. As áreas úmidas ocupam 30% da bacia amazônica e ainda há poucos estudos sobre 

a biomassa lenhosa acima do solo (BLAS) dessas áreas e sua relação com fatores ambientais. 

Neste estudo foi estimada a dinâmica de carbono na biomassa lenhosa acima do solo através 

de estoques e sequestro em florestas alagadas em oito sítios de estudo abrangendo os 

ecossistemas de igapós de água preta, igapós de água clara e paleo-várzeas. Na maioria das 

áreas de estudo foram estabelecidos três parcelas entre 0,125-1 ha ao longo de gradientes 

hidrológicos. Por sua vez, cada hectare foi subdividido em 16 subparcelas de 25 m x 25 m. 

Todas as árvores com diâmetro à altura do peito ≥ 10 cm (DAP = 1,30 m acima do solo) 

foram consideradas nos levantamentos florísticos. Em todas as áreas foram determinadas as 

espécies mais abundantes e escolhidos cinco indivíduos de cada espécie, com diâmetros 

variados, para coletar duas amostras de madeira por árvore para determinar a densidade da 

madeira, taxas de incremento em diâmetro e estimar a idade das árvores. Foram coletados 

3.978 cilindros de madeira, na altura do DAP com um trado dendrocronológico, destes 1.705 

foram para a análise de densidade madeira e 2.273 para determinar as taxas de incremento em 

diâmetro. A densidade da madeira foi obtida pela relação entre o peso seco e volume fresco (g 

cm
-3

). As amostras foram lixadas e os anéis de crescimento foram marcados através da 

delimitação dos anéis de crescimento. As taxas médias de incremento em diâmetro foram 

determinadas e estimadas as idades das árvores. A biomassa arbórea foi estimada com base 

em um modelo alométrico que considera DAP, densidade específica da madeira e altura dos 

indivíduos. Analisamos a densidade de 372 espécies. A densidade média da madeira entre as 

áreas variou de 0,54-0,72 g cm
-3

. O incremento anual em diâmetro médio variou entre 2,1-3,0 

mm e apresentaram diferenças significativas entre os ambientes estudados. A BLAS variou 

entre 55-353 Mg ha
-1

 nos igapós de água preta, 76-317 Mg ha
-1

 nos igapós de água clara e 

entre 76-327 Mg ha
-1

 nas paleo-várzeas. As análises em nível de parcela indicaram que a 

densidade é influenciada principalmente pela inundação. A fertilidade do solo e a fase 

terrestre influenciam as taxas de crescimento das espécies arbóreas. Não foi detectada relação 

entre biomassa e fatores hidroedáficos, porém a produtividade de BLAS apresentou 

correlação com a duração de inundação e o turnover de carbono em biomassa mostrou ser 

influenciado pela argila e duração de inundação. A duração da inundação foi o principal fator 

que influenciou a dinâmica das tipologias analisadas. Estudos futuros ao longo da bacia 
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Amazônica são necessários para ampliar o conhecimento da influencia das variáveis 

hidrológicas, edáficas e climáticas nas florestas alagáveis e como as mesmas irão responder as 

mudanças ambientais. 

 

Abstract 

The Amazon basin covers the largest world's tropical forest with an important role in the 

global carbon cycle due its ability to stock, absorb and emit carbon to the atmosphere. 

Wetlands occupy 30% of the Amazon basin and there are only few studies on the 

aboveground coarse wood biomass (AGWB) and its relation to environmental factors. This 

study estimated the carbon dynamics in the AGWB in black-water, clear-water and paleo-

várzeas across edaphic and hydrological gradients. In most of the study areas three plots 

between 0,125 and 1 ha were established. Each hectare was divided into 16 subplots of 25 m x 

25 m. All trees with diameter at breast height ≥ 10 cm (DAP = 1,30 m above the ground) were 

considered in the floristic inventory. In all areas the most abundant species were determined 

and five individuals of each species, with varying diameters, were selected to collect two 

wood samplesper tree to determine the wood density, annual diameter increment rates and 

trees age. A total of3.978 wood samples wer obtained at the DAP with an increment corer, 

1,705 to examine wood density analysis and 2.273 to estimate annual diamtere increment 

rates. Wood density was determined by the ratio of the dry weight and fresh volume (g cm
3
). 

Samples were sanded for tree-ring analyses to identify the growth rings by macroscopical 

wood anatomical features. The mean diameter increment was determined by measuring the 

ring width and estimate the trees ages by ring counts. AGWB was estimated considers  

allometric models which consider DAP, specific wood density (ρ) and tree height of 

individuals as independent parameters. We analyzed the wood density of 372 species. Mean 

diameter incremente ranged from 2,1-3,0 mm and presented significant differences between 

the studied environments. The AGWB ranged from 55 to 353 Mg ha
-1

 in the black-water 

floodplain forest, 76-317 Mg ha
-1

 in the clear-water floodplains and 76-327 Mg ha
-1

 in the 

paleo-várzeas. Analyses at plot level indicated that wood density is mainly influenced by the 

flood. Soil fertility and terrestrial phase influence the diameter growth rates of tree species. 

No relationship between biomass stocks and hidroedafics factors were observed, however, 

AGWB productivity was significantly correlated with the flood duration. Carbon turnover in 

AGWB showed to be influenced by the clay content and flood duration. Flood duration was 
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the main factor that influenced the dynamics of the analyzed typologies. Further studies in the 

Amazon basin are necessary to increase knowledge of the influence of hydrologic, soil and 

climatic variables in the flooded forests and how they will respond to environmental changes. 
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1. Introdução geral 

A floresta Amazônica está localizada na região norte da América do Sul, possui uma 

extensão de aproximadamente 7 milhões de km
2
 (Salati et al., 1998) abrangendo os territórios 

do Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana 

Francesa. A maior parte dessa floresta se encontra no território brasileiro, com uma área 

estimada em 5 milhões de km
2
, estando localizada na Bacia Amazônia, que possui a mais 

extensa rede hidrográfica do mundo (Eva & Huber, 2005). Junk et al. (2011) estimam que 

cerca 30% da bacia amazônica são consideradas áreas úmidas (AUs) abrangendo varias 

tipologias como as áreas alagáveis ao longo de grandes rios (várzea e igapó), florestas ciliares 

ao longo do sistema de drenagem de florestas de terra firme (baixios), e áreas úmidas nos 

interflúvios como buritizais, campinas e savanas alagáveis. As áreas úmidas possuem um 

papel importante para os ciclos hidrológico e biogeoquímico, bem como na criação de 

habitats para a diversidade de espécies endêmicas ou parcialmente endêmicas da fauna e flora. 

Áreas úmidas abrigam uma infinidade de organismos adaptados ao regime hidrológico, 

principal fator controlador dos processos biológicos nestes sistemas (Junk et al., 1989). 

O Brasil assinou em 1993 a Convenção de RAMSAR, que trata da proteção das áreas 

úmidas em seu território, e a promulgou por meio do Decreto nº 1.905, de 16 de maio de 

1996. Essa adesão do país pressupõe a adoção de uma política nacional para a gestão 

inteligente (wise management) e proteção de suas AUs e da biodiversidade a elas associada. 

Atualmente, a Convenção de Ramsar, que agrega 163 países, definiu e elencou seis maiores 

critérios a serem efetivados em cada um dos países signatários para a conservação de AUs de 

importância internacional: 1. Apresentar uma definição de AUs; 2. elaborar uma classificação 

de AUs; 3. avaliar as condições das AUs; 4. implementar o uso sábio das AUs; 5. 

implementar políticas nacionais para a proteção das AUs  e  6. manejar as AUs e monitorar as 

suas características (Junk & Piedade, 2015). 

Assim, como resultado destes objetivos a definição de áreas úmidas foi elaborada por 

Junk et al. (2014) como “ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e aquáticos, 

continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanentemente ou periodicamente 

inundados por águas rasas ou com solos encharcados, doces, salobras ou salgadas, com 

comunidades de plantas e animais adaptadas à sua dinâmica”. De acordo com o pulso de 
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inundação (Junk et al., 1989) foi elaborada a classificação das áreas úmidas brasileiras (Junk 

et al., 2014). Para as AUs amazônicas essa classificação aplicou uma hierarquia de critérios  

considerando o clima, hidrologia, química da água e solos e bioindicadores, desta maneira 

uma classificação mais detalhada foi elaborada para a várzea (Junk et al., 2012) e também 

para as áreas de igapó (Junk et al., 2015), com o intuito de desenvolver estratégias de 

conservação e uso sustentável desses ambientes. 

Sioli (1954) relacionou as condições da hidroquímica dos rios da Amazônia com a 

geologia e geomorfologia de suas cabeceiras e classificou os rios em três tipos: rios de água 

branca, água preta e água clara. Os rios de água branca se originam em nascentes nas encostas 

montanhosas dos Andes, transportam grande quantidade de sedimentos sólidos, são ricos em 

sais minerais, possuem pouca visibilidade e suas águas são levemente alcalinas ou neutras 

com pH entre 6 e 7. Os solos alagados por estas águas são férteis, por serem ricos em 

nutrientes (Furch, 1997), sendo as áreas sob influência desses rios conhecidas como várzeas 

(Prance, 1979), que cobrem cerca de 400.000 km
2
 em território brasileiro (Melack & Hess, 

2010; Junk et al., 2011). Os rios de água preta e água clara têm origem em formações 

geológicas muito antigas, os escudos das Guianas e do Brasil Central (Sioli, 1984), e por isso 

suas águas possuem poucos sedimentos suspensos e os solos associados são pobres em 

nutrientes (Furch, 1997) e cobrem uma área de aproximadamente 200.000 km
2
 da Amazônia 

brasileira. (Melack & Hess, 2010; Junk et al., 2011) 

As águas pretas, denominadas de igapós, apresentam cor escura, variando de marrom-

café a marrom-oliva, com transparência entre 1,30 a 2,30 m. Estas águas são ácidas com pH 

entre 4 e 5, sendo sua acidez devida a grande quantidade de substâncias orgânicas dissolvidas 

(Furch, 1997), os rios típicos de água preta são Negro, Jufari, Jutaí e Tarumã (Melack & Hess, 

2010; Junk et al., 2011). Os rios de águas clara, como Tapajós, Tocantins, Xingu e Rio 

Branco apresentam aspecto cristalino, com transparência entre 1,10 a 4,30 m cor verde claro a 

verde oliva, e possuem um pH que varia de ácido a levemente alcalino, entre 5 e 6 (Melack & 

Hess, 2010; Junk et al., 2011). As paleo-várzeas estão localizadas em depósitos aluviais 

andinos abandonados por rios de águas brancas durante períodos interglaciais anteriores. Elas 

são inundadas por pequenos rios intermediários de água preta, que transportam esses 

sedimentos pré-andinos depositados (Irion et al., 2010). Os substratos da paleo-várzea são 

mais férteis do que os do igapó e menos férteis do que a várzea (Irion, 1978; Schubart, 1983; 
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Irion et al., 2010; Junk et al., 2011; Assis et al., 2015). As paleo-várzeas cobrem uma 

superfície de 125.000 km
2
 na Bacia Amazônica (Melack & Hess, 2010; Assis et al., 2015). 

Nos sistemas de áreas alagáveis, o pulso de inundação é a força motriz que mantém o 

funcionamento dos processos e serviços ambientais (Junk et al., 1989). O pulso de inundação 

é monomodal e previsível, resultando em duas fases bem definidas durante o ano, uma fase 

aquática e outra terrestre. A geomorfologia das áreas alagáveis e a quantidade e distribuição 

da precipitação nas suas cabeceiras definem a ocorrência dos níveis máximos e mínimos e a 

amplitude média do pulso monomodal de inundação (Junk et al., 1989, 2011). A riqueza e 

distribuição das espécies arbóreas nas áreas alagáveis da Amazônia são influenciadas por 

muitos fatores, como a duração do período de inundação, tipos de solo, tolerância das plantas 

à inundação, sedimentação e erosão (Ayres, 1993; Junk, 1989; Worbes et al., 1992; Ferreira & 

Stohlgren 1999; Ferreira, 2000). O número de espécies é maior nas porções com menor 

período de alagamento, quando comparado às porções com maior período de alagamento 

(Junk, 1989; Campbell et al., 1992; Ayres, 1993; Ferreira, 1991, 1997; Worbes, 1997; 

Ferreira & Stohlgren, 1999; Wittmann et al., 2002, 2006; Montero et al., 2014; Targhetta et 

al., 2015). As áreas nas menores elevações apresentam menor riqueza devido à pressão 

seletiva para adaptação ao habitat alagado por longos períodos (Junk, 1989; Ferreira, 1991, 

2000; Wittmann et al., 2010).  

As espécies arbóreas nas áreas alagáveis apresentam adaptações morfológicas, 

anatômicas e fisiológicas que permitem sua sobrevivência aos períodos de inundação (Junk, 

1989; Wittmann & Parolin, 1999; De Simone et al., 2002; Schöngart et al., 2002; Parolin et 

al., 2004; Ferreira et al., 2010; Piedade et al., 2010). No início da fase aquática ocorrem 

condições anóxicas na rizosfera e, em consequência disso, as árvores perdem as folhas 

(Schöngart et al., 2002; Parolin et al., 2010) e a maioria reduz a produção do lenho devido à 

dormência cambial, resultando na formação anual de anéis de crescimento (Worbes, 1989; 

Schöngart et al., 2002; Worbes & Fichtler, 2010). Sendo assim, as árvores restringem o 

crescimento da madeira principalmente à fase terrestre (Worbes, 1985; Schöngart et al., 2002; 

Dezzeo et al., 2003), cuja duração se reflete na largura do anel formado (Worbes, 1989; 

Schöngart et al., 2004, 2005). O incremento radial médio e a densidade da madeira possuem 

uma relação inversa, pois uma baixa densidade da madeira permite a formação de anéis mais 

largos incorporando pouca biomassa e vice versa (Schöngart et al., 2010). O crescimento da 

madeira é influenciado por fatores ambientais, como clima, disponibilidade de água e 
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nutrientes, intensidade de luz e inundações, além de fatores bióticos como competição e 

herbívoria (Schweingruber, 1996). As florestas de igapó são consideradas pouco produtivas 

uma vez que crescem sobre solos com baixos estoques de nutrientes e de baixa fertilidade 

(Klinge et al., 1983, 1984; Furch, 1997; Junk, 1998). Portanto, do ponto de vista econômico, 

não são ambientes favoráveis à agricultura. Além disso, a extração seletiva de madeira pode 

comprometer a conservação desses ecossistemas em função do lento crescimento das espécies 

arbóreas (Worbes, 1997; Schöngart et al., 2005; Fonseca Junior et al., 2009; Schöngart, 2010; 

Scabin et al., 2012).  

As florestas alagáveis de igapó são pouco estudadas em respeito a sua diversidade 

biológica, serviços ambientais prestados, e com relação à dinâmica florestal. Para as florestas 

de igapó alagadas por águas pretas, a maioria dos trabalhos é relacionada à fitofisionomia 

(Rodrigues, 1961; Takeuchi, 1962; Keel & Prance, 1979; Revilla, 1981; Ayres, 1993; 

Ferreira, 1991, 1997, 2000; Ferreira & Prance, 1999; Ferreira & Stohlgren, 1999; Wittmann & 

Junk 2003; Parolin et al., 2003, 2004; Piedade et al., 2005; Ferreira et al., 2010; Junk et al., 

2011; Montero et al., 2014; Targhetta et al., 2015; Aguiar, 2015), alguns à densidade da 

madeira (Worbes et al., 1995; Parolin & Ferreira, 1998; Parolin & Worbes, 2000; Fonseca et 

al., 2009) e outros às taxas de incremento radial (Worbes, 1995; Schöngart et al., 2005; 

Fonseca et al., 2009; Schöngart, 2010; Batista, 2011; Scabin et al., 2012; Rosa, 2013).  

Os níveis de água do Rio Negro são registrados no Porto de Manaus desde setembro 

de 1902 e as observações indicam que extremos de cheias e secas aumentaram 

consideravelmente nos últimos 20-25 anos (Piedade et al., 2013). Porém, ainda não se sabe se 

isso pode ser explicado pela variabilidade natural dos regimes hidrológicos e pluviométricos e 

suas teleconexões com anomalias de temperaturas superficiais no Pacífico Equatorial e 

Atlântico Tropical (Yoon & Zeng, 2010; Marengo et al., 2008; 2011, 2012; Gloor et al., 

2013; Espinoza et al., 2014, 2015) e também pela influência de oscilacões multidecadais 

como a ODP (Oscilação Decadal do Pacífico) (Marengo et al., 2009; Gloor et al., 2015). Uma 

grande questão é como florestas de terra firme e florestas alagáveis vão responder a estas 

tendências em termos de biodiversidade e serviços ambientais como, por exemplo, estocagem 

e sequestro de carbono na biomassa lenhosa (Foley et al., 2002; Davidson et al., 2012; Gloor 

et al., 2015). Além disso, estudos de Flores et al. (2012) e Resende et al. (2014) indicam que 

florestas de igapó são particularmente vulneráveis a perturbações causadas pelo fogo 

associadas com secas extremas durante eventos de El Niño.  
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Modelos climáticos indicam para o futuro El Niños mais frequentes e severos 

(Timmermann et al., 1999; IPCC, 2007, 2013). Eventos de El Niño afetam a fisiologia das 

plantas em florestas de terra firme resultando em taxas elevadas de respiração que podem 

tornar estes ecossistemas em fontes de carbono para a atmosfera (Prentice & Lloyd, 1998; 

Tian et al., 1998; Foley et al., 2002). Em áreas alagáveis, porém, os eventos El Niño causam 

baixa precipitação na área de captação do Rio Amazonas e seus afluentes, que resulta em uma 

redução significativa da descarga de água e, consequentemente, uma extensão da fase terrestre 

e do período de crescimento diamétrico da vegetação arbórea (Schöngart et al., 2004; 

Schöngart & Junk, 2007). Desta forma, as florestas alagáveis são consideradas sequestradoras 

de carbono em anos El Niño, por apresentaram condições favoráveis para o crescimento 

(Schöngart et al., 2004, 2010). Essa dualidade entre as florestas alagáveis e as florestas de 

terra firme ainda não é considerada nas estimativas dos ciclos do carbono para a Bacia 

Amazônica (Schöngart et al., 2004, 2010).  

O clima da região amazônica é quente úmido com temperatura média de 24-26º C com 

pouca variação ao longo do ano. A precipitação média anual na região varia mais de 50%, 

passando de menos de 2.000 mm no sul, leste e extremo norte a mais que 3.000 mm no 

noroeste (Liebman & Marengo, 2001). Na Bacia amazônica a região oeste é caracterizada por 

um clima de maior precipitação e menor sazonalidade e solos mais férteis quando comparado 

à região leste da bacia que se caracteriza por forte sazonalidade climática e solos menos 

férteis (Marengo et al., 2005; Quesada et al., 2011). Da mesma forma, um gradiente de 

composição florística e diversidade de espécies arbóreas (ter Steege et al., 2000, 2006) 

também é observado ao longo da bacia, correspondendo ao gradiente ambiental de fertilidade 

e clima. 

A bacia amazônica contém a maior floresta tropical do mundo, sendo que a maioria 

dos estudos de biomassa foram realizados nas florestas de terra-firme (Chave et al., 2001; 

Houghton et al. 2001; Baker et al., 2004; Malhi et al., 2004, 2006; Castilho et al., 2006; 

Saatchi et al., 2007; Quesada et al., 2012) e pouco se conhece sobre as florestas sazonalmente 

inundadas pelos rios de água preta (igapós) (Schöngart et al., 2010). Nas florestas tropicais a 

maior parte do carbono de vida longa reside nos troncos das árvores e, assim, a produtividade 

de biomassa lenhosa nos troncos determina a dinâmica de estocagem de carbono acima do 

solo (Malhi et al., 2004). A produtividade primária líquida (PPL) de um ecossistema terrestre 

é a soma da matéria orgânica produzida e a matéria orgânica perdida, como folhas, flores, 
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frutos, galhos, troncos, raízes, compostos orgânicos voláteis (VOCs) e exsudados (Clark et 

al., 2001a) perdidos pelas plantas no final de um dado intervalo de tempo (Clark et al., 

2001b). Florestas com alta produtividade possuem tempo de residência do carbono mais curto 

(Malhi et al., 2006). Na bacia amazônica as florestas mais produtivas estão na parte ocidental, 

nas proximidades da Cordilheira Andina, as intermediárias nas áreas dos escudos das guianas 

e as menos produtivas nas áreas central e oriental da Amazônia (Malhi et al., 2004).  

A região amazônica possui importância no controle das mudanças climáticas globais e 

os estudos de biomassa lenhosa indicam que as florestas maduras de terra firme atuam como 

sumidouro de carbono (Phillips et al., 1998; Malhi et al., 1998; Chambers et al., 2001; Nobre, 

2001; Higuchi et al. 2004), enquanto outros estudos indicam que elas podem ser fontes de 

carbono através da emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera, principalmente por 

meio de queimadas ou desmatamentos, mas também por causa da diminuição da 

produtividade florestal e aumento nas taxas de mortalidade devido ao aumento da temperatura 

e da severidade das secas (Cox et al., 2000; Laurance et al., 2004; Malhi et al., 2009; Phillips 

et al., 2009; Galbraith et al., 2010; Lewis et al., 2011). Brienen et al. (2015) mostraram um 

decréscimo de acúmulo de biomassa nas últimas três décadas, com aumento nas taxas de 

crescimento e mortalidade das árvores e diminuição no tempo de residência do carbono 

devido à variabilidade climática. Desta forma, a quantificação da biomassa é necessária para 

os cálculos de emissão de gases de efeito estufa através da queima e decomposição da matéria 

orgânica dos sistemas naturais (Fearnside 1997, Barbosa & Ferreira 2004) e seus impactos no 

aquecimento global.  

Estudos sobre a influência de fatores edáficos e hidrológicos na idade de árvores, taxas 

de incremento de comunidades arbóreas, densidade da madeira e a dinâmica do carbono são 

fundamentais, já que podem indicar as respostas e adaptações dessas florestas a eventos 

climáticos e hidrológicos em diferentes regiões da bacia amazônica e elucidar a ecologia 

desses ecossistemas. Além disto, estas informações são necessárias para avaliar o papel destas 

florestas como fonte ou sumidouro de carbono e, assim determinar que politicas públicas 

sejam aplicadas para conservação de sua biodiversidade, bem como para modelos globais de 

balanços de carbono e cenários frente às mudanças climáticas prognosticadas. 

 

Esta tese está organizada em dois capítulos. O primeiro capítulo descreve as relações da 

densidade da madeira, taxas de incremento em diâmetro e a idade de espécies arbóreas em 
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florestas alagáveis de igapós de água preta, igapós de água clara e paleo-várzeas na Amazônia 

Central com fatores hidroedáficos. No segundo capítulo é analisada a relação dos estoques e 

sequestro de carbono na biomassa lenhosa aérea em florestas alagáveis na Amazônia com os 

fatores hidroedáficos, para comparar os valores de estimativas de biomassa entre os igapós de 

águas preta, igapós de clara e paleo-várzeas, e verificar se há relação entre biomassa, 

produtividade e turnover de C em biomassa com as variáveis hidroedáficas. 

. 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a relação dos fatores hidroedáficos na densidade da madeira, taxas de 

incremento em diâmetro, idade e dinâmica de carbono na biomassa lenhosa acima do solo 

através dos cálculos dos estoques e sequestro em florestas alagadas de igapós de água preta e 

clara, paleo-várzeas na Amazônia Central. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar a densidade da madeira, as taxas de crescimento em diâmetro e a idade 

das espécies arbóreas em florestas alagáveis de igapós de água preta e clara e 

paleo-várzea; 

 Estimar a biomassa lenhosa da madeira e os estoques de carbono acima do solo em 

florestas de igapós de água preta e clara e paleo-várzeas nas áreas estudo através 

de modelos alométricos; 

 Estimar o sequestro de carbono na biomassa lenhosa através dos incrementos 

radiais e modelos alométricos.   

 Relacionar (1) a densidade da madeira, (2) as taxas de incremento radial das 

espécies arbóreas, (3) a estrutura etária e (4) os estoques de carbono das florestas 

com os fatores hidrológicos e edáficos dos ambientes estudados. 

 Comparar as estimativas de biomassa e estoque de carbono acima do solo com os 

valores disponíveis na literatura para as florestas de terra-firme e várzea 

amazônicas. 
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3. Hipóteses 

 

H1: O valor da densidade da madeira nas florestas alagáveis na Amazônia Central diminui 

com o declino da duração da fase aquática e aumento da fertilidade. 

 

H2: A idade e o incremento médio em diâmetro das populações arbóreas de floresta 

alagáveis são condicionados pela amplitude média de inundação anual e pelas 

características edáficas; 

 

H3: O acúmulo de biomassa lenhosa acima do solo (estoque de carbono) e a produção de 

biomassa lenhosa (sequestro de carbono) em florestas de igapós e paleo-várzea aumentam 

com diminuição da duração média da fase aquática. 

 

4. Caracterização das áreas de estudo  

 

 

Figura 1. Sítios de estudo na Amazônia Central. (Mapa: Angélica Faria de Resende). 
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As coletas foram realizadas em oito sítios em florestas alagáveis de estágio sucessional 

tardio, com 3 ou 6 parcelas com tamanhos entre 0,125-1 ha ao longo da Amazônia Central, 

classificadas de acordo com Junk et al. (2011) (tabela 1): 

4.1 Florestas de igapós de águas pretas 

4.1.1 Rio Jufari  

As parcelas do Rio Jufari estão localizadas no médio Rio Negro. A Bacia do Rio Jufari 

compreende uma área de 40 mil hectares; o Rio Jufari drena uma região que fica ao norte do 

Rio Negro a 300 km ao noroeste de Manaus. Cinco áreas de coleta foram estabelecidas entre 

as coordenadas (00°46'11"S-62°29'99.9"O/00°46'02"S-62°29'95"O).  Estas áreas estão 

submeti- das a uma amplitude de inundação entre 5 m e 6 m (ANA), com uma média de 

inundação de 180 dias ano
-1

. A precipitação média anual é de 2.178 mm (NOAA). 

4.1.2 Barcelos 

A cidade de Barcelos está localizada no médio Rio Negro (00°41'30.3" 

S/63°08'56.8"O), distante 405 km em linha reta de Manaus. As coletas foram realizadas em 

três locais (00º 20' 58.4"S-63º 55' 03.2"O/00º 21' 07.5"S-64º 18' 25.4"O/00º 27' 48.9"S/64º 46' 

44"O). As áreas estudadas são submetidas a uma amplitude de inundação entre 5,23 m (Junk 

et al., 2014), com uma média de inundação de 189 dias ano
-1

. A precipitação média anual é de 

2.178 mm (NOAA). 

4.1.3 Parque Nacional de Anavilhanas (PNA) 

O PNA (Lei 6409/05, 29/10/2008) está localizado nos municípios de Manaus e Novo 

Airão, no baixo Rio Negro. Esta área abrange o segundo maior arquipélago fluvial do mundo, 

composto por cerca de 400 ilhas (www.icmbio.gov.br, 2015) com uma área total de 350.018 ha 

(Decreto nº 86.061, de 02 de junho de 1981). A região apresenta predominância de florestas 

de igapó e terra firme. As coletas foram realizadas em três locais com florestas de igapó 

(02°46'21.1"S-60°45'22.6"O/02°42'15.6"S-60°46'32.6"O/02°44'37.4"S-60°44'43.5"O) 

(Montero et al., 2014). As áreas de estudo estão sob uma amplitude de inundação de 8,04 m 

(Junk et al., 2011), com uma média de inundação de 165 dias ano
-1

. A precipitação média 

anual é de 2.370 mm (NOAA). 
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4.2 Paleo-várzeas  

4.2.1 Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA) 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã (RDSA) está localizada a 550 km 

oeste de Manaus e abrange uma área de 23.500 km
2
 do interflúvio Rio Negro-Japurá. Três 

locais de trabalho foram estudados no Lago Amanã (02° 33'37.1"S-

64°41'45.1"O/02°33'53.7"S-64°42'17.6"O/02°33'29.7"S-64°41'44.0"O) (Stadtler, 2007), muni 

cípio de Maraã-AM. As áreas de estudo são submetidas a uma amplitude de inundação de 8 m 

(Junk et al., 2011), com uma média de inundação de 182 dias ano
-1

. A precipitação média 

anual de 3.560 mm (NOAA). 

4.2.2 Jutaí  

O Rio Jutaí é um afluente da margem direta do Rio Amazonas. Seis áreas de coleta 

foram localizadas a sudoeste da bacia do Jutaí (03°22'6.3"S/ 67°28'50.5"O), no município de 

Jutaí-AM (Assis et al., 2015). As áreas de estudo estão sob a influência de uma amplitude 

média de inundação de 3,03 m, com uma média de inundação de 174 dias ano
-1

. A 

precipitação média anual de 2.668 mm (NOAA). 

4.2.3 Tefé  

O Rio Tefé é uma afluente a margem direita do rio Solimões e desemboca no lago 

Tefé (Cunha & Pascoaloto, 2006). A cidade de Tefé-AM está distante 520 km de Manaus em 

linha reta. As coletas foram realizadas em 6 locais (04º10'23,8"S-065º04'45,1" 

O/03º59'24.8"S-065º01'04.4"O/04º07'22.5"S-065º05'13.9"O/04º07'23.8"S-065º05'12,7"O/ 04º 

07'50.9"S-065º04'41.6"O/03º59'23.8"S-065º01'05.5"O). As áreas de coleta estão submetidas a 

uma amplitude de inundação de 3,5 m (ANA), com uma média de inundação de 118 dias ano
-

1
. A precipitação média anual é de 1.881 mm (NOAA). 

 

4.3 Florestas de igapó de águas claras  
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4.3.1 Tapajós  

O Rio Tapajós nasce na divisa dos estados do Pará, Amazonas e Mato Grosso, sendo 

um afluente da margem direita do Rio Amazonas formado pela confluência dos rios Teles 

Pires e Juruena; o Tapajós percorre uma extensão de 800 km até desembocar no Amazonas 

(www.icmbio.gov.br, 2012). Foram realizadas coletas em quatro áreas no município de 

Trairão-PA (04°03’00”S/55°37’27”O/03°44’10”S/55°23’59”O/02°46’23”S/55°01’49”O). As 

áreas amostradas estão sob uma amplitude de inundação de 5,76 m (Junk et al., 2014), com 

uma média de inundação de 171 dias ano
-1

. A precipitação média anual é de 2.004 mm 

(NOAA). 

4.3.2 Rio Branco  

O Rio Branco é um afluente importante do Rio Negro cuja bacia hidrográfica está no 

estado de Roraima, e que nasce na confluência dos rios Uraricoera e Tacatu, cerca de 30 km a 

montante de Boa Vista. Três áreas de coleta foram estabelecidas no município de Rio Branco-

RR (00°27’58”S/61°42’45”O/00°26’23”S/61°43’23”O/00°20’36” S/61°44’24”O). As áreas 

amostrais estão submetidas a uma amplitude de inundação de 5,24 m (Junk et al., 2014), com 

uma média de inundação de 112 dias ano
-1

. A precipitação média anual é de 2.197 mm 

(NOAA). 

Tabela 1. Localização, dados climáticos (dados: National Oceanic and Atmospheric 

Administration-NOAA), número de parcelas e tipologias das oito áreas de estudo na 

Amazônia central. 

Local N° 

Parcelas 

Coordenadas 

 

Precipitação 

     média 

Tipologias 

   (Lat.) (Long.) (mm)  

Jufari 5 00°46'11.6"S 

 

62°29'99.9"O 

 

2.178 Igapó de água 

preta 

Barcelos 3 00°41'30.3"S 

 

63°08'56.8"O 

 

2.178 Igapó de água 

preta 

PNA 3 02°46'21.1"S 

 

60°45'22.6"O 

 

2.370 Igapó de água 

preta 

RDSA 3 02°33'37.1"S  

 

64°41'45.1"O 3.560 Paleo-várzea 

Jutaí 6 03°22'6.3"S 

 

67°28'50.5"O 

 

2.668 Paleo-várzea 

Tefé 3 04 07'51.2"S  

 

065 04'41.0"O 1.881 Paleo-várzea 

http://www.icmbio.gov.br/
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Tapajós 4 03°06'29"S 

 

55°14'33"O 

 

2.004 Igapó de água 

clara 

Rio 

Branco 

3 00°26'23"S 

 

61° 43'23"O 2.197 Igapó de água 

clara 
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Resumo 

Nas áreas alagáveis da Amazônia, o ritmo de crescimento das árvores é determinado pelo 

pulso monomodal de inundação. As árvores respondem às condições desfavoráveis de 

crescimento durante a fase de submersão através da dormência cambial, resultando na 

formação de anéis anuais. Neste estudo foram feitas relações da densidade da madeira, idade e 

taxas de incremento em diâmetro com fatores hidroedáficos em três diferentes tipologias de 

áreas alagáveis: florestas de igapós de água-preta e água-clara e paleo-várzeas na Amazônia 

Central. A densidade da madeira foi obtida pela relação entre o peso seco e volume fresco (g 

cm
-3

). As taxas médias de incremento em diâmetro e as idades das árvores de cada área foram 

estimadas por meio de análises de anéis de cresciemnto. Para as espécies que apresentaram no 

mínimo cinco valores de densidade da madeira e taxas de crescimento em diâmetro em três 

áreas de estudo distintas usamos ANOVA para verificar se existem diferenças significativas 

entre os sítios. Para verificar as diferenças de densidade entre indivíduos da mesma espécie 

foram feitas regressões simples da densidade da madeira com fatores hidroedáficos como 

duração da inundação, soma de bases (SB), fósforo (P) e argila. A densidade média nas áreas 

de igapós de água-preta variou entre 0,54-0,74 g cm
-3

, nos igapós de água-clara ficou entre 
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0,52-0,70 g cm
-3

 e para a paleo-várzea variou entre 0,46-0,65 g cm
-3

. O incremento em 

diâmetro médio variou entre 2,1-3,0 mm, apresentando diferenças significativas entre as 

áreas, com o maior valor na paleo-várzea e o menor no igapó de água-preta. As análises em 

nível de espécie indicaram que a densidade é influenciada pela inundação, porém para 

algumas espécies foram obtidos relações significativas com SB, P e argila. A fertilidade do 

solo e a fase terrestre influenciaram as taxas de crescimento das espécies analisadas. Nas áreas 

estudadas todas as árvores apresentaram crescimento lento comparado com dados de várzea 

obtidos de outros estudos. A densidade da madeira média foi maior em áreas que 

apresentaram maior período de inundação. As análises em nível de parcela indicaram que a 

densidade da madeira e a taxa de crescimento em diâmetro são influenciadas principalmente 

pela duracão da inundação. Assim, estas informações devem ser consideradas na formulação 

de politicas publicas de manejo e conservação destas florestas.  

 

Palavras-chave: densidade da madeira, anéis de crescimento, igapós, paleo-vázeas, amazônia 

 

1. Introdução 

 

Nos ecossistemas de áreas alagáveis amazônicas, o pulso de inundação é monomodal e 

previsível resultando em duas fases bem definidas durante o ano, uma fase aquática e outra 

terrestre (Junk et al., 1989). Os níveis máximos e mínimos, bem como a amplitude média 

desse pulso de inundação estão relacionados à geomorfologia das áreas alagáveis e à 

quantidade e distribuição da precipitação nas cabeceiras dos rios (Junk et al., 1989, 2011). A 

duração da inundação e a alternância entre as fases de seca e cheia determinam processos e 

padrões ecossistêmicos nas áreas alagáveis amazônicas, influenciando o crescimento e a 

fisiologia das árvores, a distribuição de espécies e a estrutura das florestas alagáveis (Junk, 

1989; Worbes, 1995; De Simone et al., 2002; Wittmann et al., 2002; Parolin et al., 2004; 

Ferreira et al., 2009; Piedade et al., 2010). 

Diferenças na geomorfologia e fertilidade do solo em toda a bacia Amazônica, com solos 

mais férteis na parte ocidental, nas proximidades da Cordilheira Andina, intermediárias nas 

áreas dos escudos das Guianas e as menos férteis nas áreas central e oriental da Amazônia 

(Malhi et al., 2004) se refletem também na composição de elementos dissolvidos das águas 

nos rios que drenam cada região (Herrera et al., 1978; Irion, 1984; Medina & Cuevas, 1989; 

Furch & Klinge, 1989; Gaillardet et al., 1997). Essas diferenças determinam a presença de 
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diferentes tipologias alagáveis, dentre elas os igapós, as paleo-várzeas e as várzeas (Junk et 

al., 2011).   

As áreas de igapós perfazem aproximadamente 200.000 km
2
 da Amazônia (Melack & 

Hess, 2010; Junk et al., 2011) e são divididas em igapós de águas-claras e de águas-pretas 

(Junk et al., 2010). As águas associadas aos igapós drenam regiões geologicamente antigas, 

sobre os Escudos do Brasil Central e das Guianas (Sioli, 1991; Sombroek, 1979), e por isso 

possuem poucos sedimentos suspensos e os solos associados são pobres em nutrientes (Furch, 

1997). Os igapós de águas-pretas são pobres em nutrientes inorgânicos e ricos em material 

orgânico diluído, particularmente ácidos húmicos e fúlvicos (Junk et al., 2015), que lhes 

conferem acidez, sendo seu pH entre 4 e 5 (Furch, 1997); sua cor é escura, variando de 

marrom-café a marrom-oliva, com transparência entre 1,30 a 2,30 m. Por sua vez, os rios 

associados aos igapós de águas-claras apresentam aspecto cristalino, com uma transparência 

entre 1,10 a 4,30 m, e cor verde claro a oliva, e possuem um pH que varia de ácido a 

levemente alcalino entre 5 e 6 (Sioli, 1956; Ríos-Villamizar et al., 2014).  

Em contraposição às áreas pobres de igapós, as várzeas são ecossistemas inundados 

periodicamente por rios de água-branca que têm origem nos Andes e nas regiões pré-andinas, 

com águas de pH próximo a neutro e que transportam sedimentos ricos em nutrientes (Junk et 

al., 2011, 2012). Esses ecossistemas cobrem 400.000 km
2
 da região (Melack & Hess, 2010; 

Junk et al., 2011) e seus solos concentram de 5 a 15 vezes mais macroelementos (P, K Mg e 

Ca) que os solos das florestas alagáveis de igapó de águas pretas (Furch, 1997), o que se 

reflete na baixa produtividade desses ecossistemas e em uma dinâmica florestal mais lenta 

(Stadtler, 2007).  

As paleo-várzeas cobrem uma área de 125.000 km
2
 (Melack & Hess, 2010; Junk et al., 

2011) e estão localizadas em depósitos aluviais andinos abandonados por rios de águas-

brancas durante períodos interglaciais passados. Elas são inundadas por pequenos rios 

intermediários de água preta, que transportam esses sedimentos pré-andinos que são 

depositados (Irion et al., 2010). Os substratos da paleo-várzea são mais férteis do que os do 

igapó e menos férteis do que os da várzea (Irion, 1978; Schubart, 1983; Assis et al., 2015), 

apresentando níveis de nutrientes inferiores àqueles das várzeas (Irion et al., 2010; Junk et al., 

2011; Assis et al., 2015). As características ecológicas e de composição de espécies da 

vegetação de paleo-várzeas são intermediários entre a várzea e o igapó (Assis et al., 2015).  
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As florestas tropicais são alvo de interesse mundial devido a questões relacionadas à 

biodiversidade, desmatamento e emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera (Malhi et 

al., 1998; Phillips et al., 1998; Nobre, 2001; Higuchi et al., 2004). Essas florestas contêm 

grandes estoques de biomassa, entretanto, as estimativas de estoques de carbono na biomassa 

ainda abrangem incertezas devido à aplicação de diferentes metodologias (Chave et al., 2005), 

e por não cobrirem todos os ecossistemas florestados do bioma, como as florestas alagáveis. 

As informações sobre biomassa e crescimento de árvores das florestas alagáveis derivam 

principalmente de estudos realizados em florestas de várzea (Schöngart et al., 2010), havendo 

ainda poucas informações sobre as florestas alagáveis de igapó e paleo-várzea, considerando 

que juntas estas cobrem cerca de 325.000 km
2
 da região Amazônica (Junk et al., 2011).  

Um parâmetro importante para estimar a biomassa lenhosa de árvores é a densidade da 

madeira (Fearnside 1997; Baker, 2004; Chave et al., 2004, 2005, 2009), além de ser 

imprescindível para descrever as características da madeira das espécies por estar 

correlacionada com variáveis morfológicas, fisiológicas, ecológicas e propriedades mecânicas 

(Chave et al. 2006, 2009). A densidade da madeira pode variar entre gradientes ambientais 

(Worbes, 1996; Chave et al., 2009), pois os fatores ambientais influenciam a variabilidade da 

madeira, uma vez que afetam a taxa de crescimento das espécies florestais (Rigatto et al., 

2004).  

As árvores adaptam seus processos fisiológicos de acordo com as condições 

ambientais, com reflexo na atividade cambial e na anatomia do lenho (Villar et al., 1997). 

Segundo Chave et al. (2006), as variações de determinados fatores ambientais podem 

conduzir a certos padrões de composição de espécies e também de densidade da madeira. 

Mesmo sendo influenciada por características ambientais, a média de densidade de madeira é 

conservada filogeneticamente (Chave et al., 2006). Alguns fatores como a fertilidade do solo 

(Baker et al., 2004; Muller-Landau, 2004), e condições de luz (van Gelder et al., 2006) são 

reconhecidas por afetar a densidade de madeira ao nível de parcelas.  

Em regiões de áreas alagáveis da Amazônia Central, o ritmo de crescimento das árvores é 

determinado pelo pulso monomodal de inundação (Worbes, 1985). Durante o alagamento as 

raízes sofrem condições anóxicas, acarretando na redução do transporte de água até a copa das 

árvores, levando à redução do metabolismo, o que resulta em dormência cambial e na 

formação de anéis anuais na madeira (Worbes, 1989, Schöngart et al., 2002). Além da 

influencia do pulso monomodal de inundação, as taxas de crescimento em diâmetro são 
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também influenciadas por outros fatores ambientais, como disponibilidade de água, 

nutrientes, intensidade de luz e fatores bióticos (Schweingruber, 1996). A utilização das 

informações contidas nos anéis de crescimento tem contribuído para verificar a ocorrência de 

fenômenos ecológicos, tais como, as mudanças climáticas, além de permitir averiguar a 

dinâmica populacional florestal (Fritts, 1976; Schweingruber, 1993). No contexto da dinâmica 

florestal a idade das árvores é um parâmetro importante, pois possibilita subsidiar 

informações para o manejo florestal sustentável e para questões relacionadas à conservação 

(Fritts, 1976; Worbes, 2002; Schöngart et al., 2007). Para avaliar as taxas de incremento 

radial também é importante levar em consideração o estágio sucessional e a estrutura da 

floresta. 

Nas Florestas alagáveis da Amazônia brasileira pesquisas foram realizados sobre a 

idade e taxas de incremento radial de espécies arbóreas e revelaram importantes resultamos, 

especificamente, Worbes (1997) que comparou o incremento em diâmetro de espécies 

arbóreas de igapó e várzea e indicou diferenças entre esses ambientes. Parolin & Ferreira 

(1998) analisou o incremento de doze espécies entre o igapó e a várzea mostrando diferenças 

entre as tipologias estudadas. Schöngart et al. (2005) indicaram diferenças no incremento 

entre árvores de M. acaciifolium no igapó e na várzea, além de Batista (2011) que analisou o 

incremento e a idade de  M. acaccifolium e relacionou com dados climáticos e hidrológicos de 

três florestas de igapó. Fonseca et al.(2009) estimaram padrões de crescimento das espécies 

Vatairea guianensis e de Tabebuia barbata nas florestas alagáveis de igapó e várzea na 

Amazônia Central. Scabin et al. (2012) analisaram o crescimento e distribuição espacial de 

quatro espécies na RDS Anavilhanas. Rosa (2013) comparou o incremento em diâmetro de 

Calophylum brasiliense em diferentes tipologias de áreas úmidas do Brasil. Assahira (2014) 

determinou a idade e incremento de árvores de M. acaciifolium na RDS Uatumã e relacionou 

a morte das árvores com a mudança no ciclo hidrológico do Rio Uatumã após a construção da 

Usina hidroelétrica de Balbina. 

O incremento radial médio e a densidade da madeira possuem uma relação inversa, 

pois uma baixa densidade da madeira permite a formação de anéis mais largos incorporando 

pouca biomassa e vice versa (Schöngart et al., 2010). Florestas com rápido crescimento têm 

uma densidade média baixa (Baker et al., 2004). Nas espécies arbóreas da várzea a densidade 

da madeira é em média mais baixa (0,59 g cm
-3

) do que as espécies arbóreas do igapó (0,67 g 

cm
-3

), as florestas de várzea são mais dinâmicas e a proporção de espécies pioneiras é maior 
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do que no igapó (Wittmann et al., 2006; Schöngart et al., 2010). As espécies pioneiras 

geralmente têm poucas fibras e grandes áreas de vasos, resultando em uma densidade da 

madeira baixa (Worbes, 1996).  

Este estudo analisa a densidade da madeira e anéis de crescimento para estimar a idade 

e taxas de incremento radial de espécies arbóreas nas florestas de igapós de água preta e água 

clara e paleo-várzeas na Amazônia Central, para disponibilizar informações sobre o 

crescimento dessas florestas para modelos de balanços da região e para responder às seguintes 

questões: 1. A densidade da madeira é influenciada por fatores hidroedáficos? 2. A densidade 

da madeira é maior em áreas que estão submetidas a uma amplitude maior de inundação? 3. A 

idade e incremento radial médio das populações arbóreas são condicionados pela amplitude 

média de inundação anual e pelas características edáficas dos solos? 4. Há diferenças nas 

taxas de incremento em diâmetro entre os igapós de águas pretas, igapós de águas claras e 

paleo-várzeas? 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Áreas de estudo 

As coletas foram realizadas em oito áreas ao longo da Amazônia Central entre 2006 e 

2011. As áreas foram classificadas de acordo com Junk et al. (2011). Destas, três são de igapó 

de água preta (Anavilhanas, Barcelos e Jufari), três são de áreas de paleo-várzeas (Amanã, 

Tefé e Jutaí) e duas áreas são de igapó de água clara (Tapajós e Branco).  

O clima da região é quente e úmido, a temperatura média de grande parte da bacia 

amazônica é de 24º-26º C com uma amplitude média de 1º-2º C (Williams & Sátori, 2004). A 

precipitação média anual das áreas de estudo varia entre 1.800-3.560 mm (NOAA).  

2.2 Cotas de inundação 

Foram usados os dados hidrológicos das estações da ANA (Agência Nacional de Águas), 

tendo sido escolhidas as séries temporais de flutuações de níveis da água da estação 

hidrológica mais próxima de cada área (tabela 1). A partir da marca da água da última cheia 

no tronco das árvores e a cota máxima do mesmo ano foi possível calcular a topografia das 

áreas e assim determinar a coluna de água ao longo dos anos (figura 1). Com o valor da 
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topografia determinado pode ser calculado o número médio de dias de submersão e emersão 

anual de cada árvore. Para todas as áreas foi considerado o mesmo período dos dados 

hidrológicos (1983-2013) para estimar a duração média de inundação (fase aquática), o 

período que as árvores ficam emersas (fase terrestre) e para determinar a profundidade da 

coluna de água. 

Para cada área três cotas de inundação foram medidas para caracterizar os locais de 

coleta: a) a cota baixa - a cota inferior do relevo, mais próxima da água, submetida a uma 

maior amplitude anual de alagamento; b) a cota média – situada na faixa intermediária de 

inundação; c) a cota alta- situada na porção mais elevada da planície com uma menor coluna 

de inundação anual.  

2.3 Coletas do solo 

As amostras de solo foram coletadas em três pontos estabelecidos em diagonal dentro 

de cada uma das parcelas. Em cada ponto, uma amostra de solo foi retirada a 20 cm de 

profundidade com o auxílio de uma pá. Após a remoção do folhiço e das raízes grandes as três 

alíquotas individuais foram misturadas originando uma amostra composta por parcela. As 

amostras foram armazenadas em sacos plásticos devidamente identificados; posteriormente o 

solo foi deixado para secagem ao ar por 72 horas, e destorroado. A terra fresca seca ao ar foi 

distribuída em um conjunto de 2 peneiras, uma em cima com malha de 20 mm e outra em 

baixo de 2 mm e analisada quanto ao pH, concentração de fósforo (P), soma de bases (SB), 

H+Al (acidez trocável) e argila, seguindo o protocolo aplicado pela EMBRAPA (Silva, 2009). 

Os dados de solo utilizados são do banco de dados do Grupo MAUA. 

2.4 Levantamento da vegetação e coleta de material de árvores 

Na maioria das áreas de estudo foram estabelecidos três parcelas de 1 ha (total de 3 

ha). Por sua vez, cada hectare foi subdividido em 16 subparcelas de 25 m x 25 m, com 

exceção dos rios Jutaí (4 de 0,5 ha e 1 ha) e Tefé com 6 parcelas de 0,5 ha (Assis et al., 2015), 

Tapajós com 4 parcelas (3 são de 1 ha e 1 de 0,125 ha) e Jufari com 5 parcelas (2 de 0,5 ha e 3 

de 0,25 ha). Todas as árvores com diâmetro à altura do peito ≥ 10 cm (DAP = 1,30 m acima 

do solo) foram consideradas nos levantamentos florísticos. As espécies foram identificadas 

por um parabotânico. Quando a identificação até o nível de espécie não foi possível no campo 

o material foi levado para o herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 

para identificação final. Em todas as áreas foram determinadas as espécies mais abundantes; 
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de cinco indivíduos de cada espécie com diâmetros variados coletou-se duas amostras de 

madeira para determinação da densidade, idade e taxas de incremento em diâmetro. 

Uma amostra de madeira foi retirada por árvore com brocas dendrocronológicas de 

5,15 mm de diâmetros e comprimentos variados (até aproximadamente a medula) na altura do 

DAP. Foi analisado um total de 1.705 amostras de madeira para a análise de densidade da 

madeira e 2.273 para estimar a idade e taxas médias de incremento radial no Laboratório de 

Dendroecologia da cooperação científica entre o INPA e o Instituto Max Planck de Química 

(MPIC) em Manaus (Projeto INPA/Max-Planck). 

2.5 Determinação da densidade da madeira 

 

A densidade da madeira foi obtida pela relação entre o peso seco e volume fresco (g cm
-

3
) (Chave et al., 2005). Para obter o volume fresco foi medido o diâmetro das amostras em 

três pontos com um paquímetro e calculada a média, que foi multiplicada pelo comprimento 

[π x (rm/2)
2
x c, onde rm é o raio médio da amostra e c o comprimento da amostra]. Para 

determinar a massa seca as amostras de madeira foram submetidas à secagem em estufa por 

72 horas sob temperatura constante de 105º C (Schöngart et al., 2005) e foram pesadas em 

uma balança analítica com precisão de 0,1 mg. 

 

2.6 Determinação das taxas de incremento em diâmetro 

Para realizar a análise de anéis de crescimento, as amostras de madeira foram coladas com 

cola branca em suportes de madeira e lixadas progressivamente com lixas granulométricas de 

80 a 1200, e destinada à análise da anatomia de madeira, determinação de taxas de incremento 

e estimativa de idade. Os anéis de crescimento foram visualizados com o auxílio de uma Lupa 

(Leica MZ 8, Alemanha) e a marcação do limite dos mesmos foi feita com um lápis. Para 

determinar as taxas de incremento radial foi realizada a medição da largura dos anéis 

utilizando-se um aparelho digital com precisão de 0,01 mm (LINTAB, Rinntech, Alemanha) 

acoplado a um computador provido de um software especial para análises de sequências 

temporais TSAP-Win (Time Series Analyses and Presentation, Rinntech, Alemanha), que 

fornece curvas de incremento radial para cada indivíduo (Schöngart et al., 2005). As taxas 

médias de incremento anual foram calculadas para cada indivíduo. A idade dos indivíduos foi 

estimada relacionando DAP/taxas médias de incremento em diâmetro (Worbes et al., 2003; 

Schöngart et al., 2005) e a mediana foi utilizada para descrever a estrutura etária das parcelas. 
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2.7 Análises dos dados 

 

Para as espécies que apresentaram no mínimo cinco valores de densidade da madeira e 

incremento médio em diâmetro (IMD) em três sítios de estudo distintos os dados foram 

utilizados para realizar as análises. Por meio da análise de variância (ANOVA) foi testado se 

há diferenças das variáveis do solo entre as tipologias, densidades da madeira, médias das 

taxas de crescimento e idade entre os sítios. Foram feitas regressões lineares simples para 

analisar a relação entre densidade-DAP, densidade-altura e densidade- área basal. Para 

verificar as diferenças de densidade entre indivíduos da mesma espécie foram feitas 

regressões simples da densidade da madeira com os fatores hidroedáficos: inundação, soma de 

bases (SB), fósforo (P) e argila.  

Foram feitas regressões simples do IMD com DAP, altura e densidade da madeira no 

nível de parcela. Para verificar a influencia dos fatores hidroedáficos foram feitas regressões 

do IMD com a soma de bases (SB), Fósforo (P), argila e a duração da fase terrestre. As 

análises foram realizadas com os softwares Statística 9 e X-Act. 
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Tabela 1. Áreas de estudo, estações fluviométricas da ANA (Agência Nacional de águas), município das estações, código identificador e 

distância das áreas coletadas das estações. 

 

Áreas Estação Município/ 

Estado 

Código da estação Latitude/ 

longitude 

Distância estação-

área de estudo (km) 

Jufari Ajuricaba Barcelos-AM 14440000 00º53'03"S/62º37'19"O 226 

PNA Moura Barcelos-AM 14840000 01º30'00"S/61º40' 00"O 122 

Barcelos Barcelos Barcelos-AM 14480002 00º58'04"S/-62º55'43"O 40 

RDSA Fonte Boa    Fonte Boa-AM 12350000 02º30'00"S/66º01' 00"O 148 

Tefé Fonte Boa Barcelos-AM 12880000 01º30'00"S/1º40' 00"O 211 

Jutaí Barreira Alta Jutaí-AM 12200000 04º14'00"S/67º34' 00"O 100 

Rio Branco St
a
 Maria do Boiaçu Rorainópolis-RR 14790000 00º50'53"S/-61º78'64"O 100 

Tapajós Itaituba Itaituba-PA 17730002 04°16'33,9"S/55°58'54,1"O 47 
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Figura 1.  Níveis de água (cm) e topografia das sete estações hidrológicas dos sítios 

localizadas nos rios Negro, Solimões, Tapajós e Branco. Os hidrógrafos indicam durante o 

curso do ano o nível médio (curva preta), o desvio padrão (área cinza) e máximas e mínimas 

(curvas cinza) observadas no período de 1983 a 2013. A linha preta indica a topografia da 

parcela 1, a linha verde da topografia da parcela 2 e a linha vermelha a topografiada parcela 3. 

Fonte: ANA- Agência Nacional de Águas. 

 

 

3. Resultados 

 

3.1 Gradientes de solo e inundação 

 

A porcentagem de argila no solo variou em relação a areia e silte. Os sítios RDSA 

(52%), PNA (44%) e Jutaí (39%) possuem no seu solo maior porcentagem de argila 

comparados às outras áreas, enquanto Tefé (16%) e Jufari (29%) possuem menores teores de 

argila de todos os sítios. As áreas de igapós de água-clara apresentaram entre 35-36%de argila 

no solo (tabela 2). Na análise da quantidade de cátions ácidos H+Al, os igapós de água-preta 

(Barcelos) tiveram as maiores concentrações, enquanto os igapós de água-clara (Rio Branco) 
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mostraram os menores valores. As demais variáveis do solo analisadas apresentaram maiores 

valores nas áreas de igapó de águas-claras comparadas com os outros ambientes estudados. 

As análises do solos das áreas de água-clara apresentaram valores de SB mais elevado 

do que as áreas de igapó de águas-pretas e paleo-várzea (tabela 2). Quanto a P nos solos, os 

sítios de águas-claras apresentaram valores médios até 3 vezes maior do que nas águas-pretas 

e paleo-várzea. O solo do igapó de água-clara (Tapajós) apresentou 14 vezes mais P do que o 

solo da paleo-várzea (RDSA) e cinco vezes mais do que a paleo-várzea (Tefé) e o igapó de 

água-preta (Jufari). Os valores de SB para os igapós de água-clara (Tapajós) foram 2 a 3 vezes 

maiores do que aqueles dos solos dos igapós de águas-pretas e outros sítios de estudo na 

paleo-várzea. Os solos das áreas de água-preta e paleo-vázea foram mais ácidos do que os 

solos das áreas de águas-claras. A ANOVA não mostrou diferença significativa das variáveis 

do solo entre as tipologias (F=0,02, p>0,05). 

A argila apresentou correlação positiva com a SB (R
2
=0,12, p<0,04) e a duração da 

inundação (R
2
=0,44, p<0,0001) e não foi significativa com o P (R

2
=0,03, p>0,05). A SB 

indicou correlação positiva com a duração da inundação (R
2
=0,19, p<0,01). O P apresentou 

correlação com SB (R
2
=0,21, p>0,001), mas essa relação não foi significativa com a duração 

da inundação (R
2
=0,04, p>0,05). 

A coluna de água variou entre 30-520 cm entre os sítios (tabela 3). A fase aquática 

entre as áreas diferiu entre 51-280 dias, com o período de inundação dependente da topografia 

das áreas. Quanto à topografia, as paleo-várzeas (RDSA e Tefé) estão em uma área mais 

elevada comparada com os demais sítios (figura 1). 
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Tabela 2. Composição química e textura do solo das parcelas estabelecidas nas oito áreas de estudo na Amazônia Central. 

 

Variáveis PNA Barcelos Jufari Tapajós Rio Branco Jutaí RDSA Tefé 

N° amostras 

N° parcelas 

Argila (g/kg) 

10 

3 

496,5 (±38,8) 

14 

3 

270(±151,6) 

5 

5 

294 (±110,5) 

4 

4 

360,2 (±70) 

12 

3 

353(±112,7) 

8 

6 

393,2 (±197) 

4 

3 

522,5 (±278) 

6 

6 

158,7 (±16,2) 

pH (H2O) 3,9 (±0,1) 4,0 (±0,1) 4,0 (±0,4) 4,4 (±0,1) 4,1 (±0,5) 4,4(±0,2) 4,2 (±0,2) 4,5 (±0,1) 

P (mg/dm
3
) 5,7(±2,0) 6,8 (±2,0) 3,0 (±1,2) 14,7 (±1,2) 10,5 (±2,2) 7,2 (±2,5) 1,0 (±2,6) 3,0 (±1,8) 

Al (cmolc/dm
3
) 3,7 (±0,3) 6,9 (±0,9) 1,9 (±2,3) 1,5 (±0,3) 2,5 (±0,9) 2,6 (±1,2) 4,5 (±0,4) 2,9 (±0,5) 

H+Al (cmolc/m
3
) 7,5 (±1,6) 10,3 (±7,5) 7,6 (±3,8) 4,5 (±1,3) 4,0 (±0,1) 5,3 (±2,0) 6,9 (±0,5) 4,5 (±0,6) 

SB (cmolc/dm
3
) 0,3 (±0,1) 0,5 (±0,2) 0,5 (±0,04) 1,0 (±0,1) 0,6 (±0,1) 0,3 (±0,1) 0,4 (±0,1) 0,3 (±0,1) 

Fe (mg/dm
3
) 76,9 (±47,8) 47,3 (±0,5) 113(±50,0) 469,3 (±40,0) 409,1 (±18) 81,9 (±137,0) 263,0 (±0,2) 395,0 (±29,8) 
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Tabela 3. Dados da estrutura das árvores amostradas para análise de densidade da madeira e coluna de água das áreas de estudo na   

Amazônia central.*Dados extrapolados para 1 ha. 

Local 

 

Parcela 

 
Área da 

parcela 

 

Diâmetro 

(média±desv.pad.) 

 

Altura 

(média±desv. pad.) 

 

Área basal 

 
Coluna de água 

 

   (ha) (cm) 

 

(m) (m
2 
ha

-1
) (cm) 

Jufari 1 0,5 16,6±6,0 10,7±3,2 16,3* 300 

Jufari 2 0,5 14,3±5,1 5,5±1,5 6,4* 369 

Jufari 3 0,25               18,0±8,0 9,5±2,9 27,5* 340 

Jufari 4 0,25 16,1±7,3 9,1±2,7 32,3* 379 

Jufari 

 

5 0,25 18,5±7,1 10,6±3,0 42,8* 470 

Barcelos 1 1 23,8±18,3 13,6±3,7 52,2 234 

Barcelos 2 1 21,8±13,7 10,3±3,6 43,4 233 

Barcelos 3 

 

0,25             15,5±5,1 11,4±2,5 17,2* 315 

PNA 1 1 21,6±16,2 13,8±6,6 27,1 287 

PNA 2 1 25,4±22,7 14,9±6,4 36,5 300 

PNA 3 

 

1 22,2±18,2 13,6±6,3 28,9 190 

RDSA 1 1 22,8±14,9 16,7±6,2 30,1 520 

RDSA 2 1 22,8±14,5 16,9±5,7 27,0 340 

RDSA 

 

3 1 20,9±16,2 15,8±5,9 31,7 70 

Jutaí 1 0,5 22,4±13,2 15,5±6,7 39,2* 262 

Jutaí 2 0,5 17,6±13,2 10,2±4,1 15,2* 306 

Jutaí 3 0,5 21,8±13,4 16,1±7,7 36,8* 284 

Jutaí 4 0.5 20,5±11,9 13,1±5,2 21,3 261 

Jutaí 5 1 22,3±14,0 17,6±7,5 37,3 181 

Jutaí 

 

6 0,5 21,7±14,3 16,6±8,5 36,5* 170 

Tefé 1 0,5 20,1±12,3 15,1±3,0 20,6* 92 

Tefé 2 0,5 18,6±11.4 16,4±2,4 23,4* 100 
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Tefé 3 0,5 20,7±11,9 12,8±3,5 29,2* 197 

Tefé 4 0,5 22,5±13,0 11,4±3,2 29,6* 208 

Tefé 5 0,5 22,2±15,5 14,2±2,7 38,0* 271 

Tefé 

 

6 0,5 22,3±13,1 14,8±3,0 28,4* 309 

Tapajós 1 0,125 17,0±8,6 6,09±0,8 24,4* 510 

Tapajós 2 1 16,6±6,3 4,7±1,5 4,7 285 

Tapajós 3 1 29,2±18,4 17,3±5,5 46,3 305 

Tapajós 

 

4 1 23,7±14,6 15,5±4,5 33,6 161 

Rio 

Branco 

1 1 28±17,1 11,7±4,0 39,1 30 

Rio 

Branco 

2 1 22,2±13,3 10,4±3,0 25,2 388 

Rio 

Branco 

3 1 24,7±13,6 11,1±4,2 32,4 279 
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3.2 Relação da densidade média da madeira de florestas alagáveis com seus parâmetros 

estruturais e hidroedáficos 

 

Para o total de 29 parcelas foram analisadas 372 espécies (tabela 1, material 

complementar), distribuidas em 59 famílias, das quais as 10 mais abundantes em ordem 

decrescente foram: Fabaceae (16,1%), Euphorbiaceae (6,6%), Sapotaceae (6%), Annonaceae 

(5%), Lauraceae (4,7%), Lecythidaceae (4,4%), Chrysobalanaceae (4,1%), Moraceae (4,1%), 

Malvaceae (3,8%) e Myrtaceae (3,2%). 

Nas oito áreas de estudo foi analisadas um total de 1.705 amostras para as análises de 

densidade da madeira. O total de amostras por área foi 146 em Rio Branco, 206 no Tapajós, 

196 em Jutaí, 94 em Tefé, 34 em Anavilhanas, 371 no Amanã, 350 em Barcelos e 308 no 

Jufari (tabela 4). A área com maior número de espécies analisadas foi Amanã (130 spp.) e 

aquela com menor número foi Anavilhanas (23 spp.) (tabela 4). 

A densidade média da madeira entre as áreas variou de 0,54-0,72 g cm
-3

. A área que 

apresentou a maior densidade média (±desvio padrão) foi Jufari 0,72 g cm
-3

 (±0,17), e na 

ordem decrescente Tapajós 0,70 g cm
-3 

(±0,18), Tefé 0,60 g cm
-3 

(±0,15), RDSA 0,60 g cm
-3 

(±0,14), Barcelos 0,57 g cm
-3

 (±0,20), Anavilhanas 0,57 g cm
-3 

(±0,16), Rio Branco 0,55 g 

cm
-3

(±0,15) e Jutaí 0,54 g cm
-3

 (±0,15). O maior valor da densidade da madeira encontrado 

foi de 0,97 g cm
-3

 para Lacunaria sp. (Jufari) e o menor valor foi de 0,13 g cm
-3 

para 

Malouetia sp. 1 (Barcelos) (tabela 1, material complementar). 

O DAP médio dos igapós de água-preta variou de 14,3-25,4 cm, nos igapós de água-

clara 17,6-22,8 e para as paleo-várzeas 16,6-29,2. A altura média das árvores dos igapós de 

água-preta ficou entre 5,5-14,9 m, nas paleo-várzeas entre 10,4-17,6 m e nos igapós de águas-

claras variou de 4,7-17,3 m. A área basal variou de 6,4-43,0 m
2 

ha
-1 

nos igapós de águas 

pretas, 15,2-39,2 m
2 

ha
-1 

nas paleo-várzeas e 4,8-46,3 m
2 

ha
-1 

nas águas-claras (tabela 3). A 

regressão simples da densidade da madeira média das parcelas com o DAP, altura e área basal 

mostrou relação negativa e significativa (figura 2). 
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Figura 2. Regressões simples de densidade com DAP, altura e área basal das áreas de estudo 

na Amazônia Central. 

 

A regressões simples da densidade média da madeira das parcelas com SB e argila não 

apresentaram nenhuma relação significativa, já para o P indicou uma tendência negativa não 

significativa. A argila não mostrou uma relação significativa com a densidade da madeira 

(figura 3). Para a análise entre densidade média das parcelas com a coluna de água foi obtido 

um resultado estatístico significativo (R
2
= 0,15, p<0,01) (figura 3). 
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Figura 3. Regressões simples de densidade da madeira com coluna da água, química e textura 

do solo das áreas de estudo na Amazônia Central.  
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Figura 4. Regressões simples entre  IMD com DAP, altura, idade e densidade da madeira, e 

Idade e DAP nas 29  parcelas de igapó de águas pretas e claras, e paleo-várzeas na Amazônia 

central. 

 

      Tabela 4. Resultados da densidade média, valores mínimos e máximos da densidade, 

desvio padrão, número de amostras das oito áreas de estudo na Amazônia Central. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

IM
D

(m
m

)

0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80

Densidade (g/cm3)

Áreas Parcelas Densidade 

média 

Min-Max Desvio 

padrão 

Número total de amostras de 

indivíduos (espécies) 

Rio Branco  1 

2 

3 

 

0,58 

0,58 

0,59 

 

0,39-0,88 

0,36-0,83 

0,39-0,88 

±0,13 

±0,13 

±0,17 

 

146 (57) 

 

 

 

Rio Tapajós 1 

2 

3 

4 

 

0,70 

0,69 

0,52 

0,52 

 

0,61-0,86 

0,31-0,91 

0,18-0,90 

0,21-0,84 

 

±0,08 

±0,14 

±0,17 

±0,15 

 

206 (39) 

 

n= 31   R2= 0,32    p<0,001 

Densidade da madeira (g/cm
3
) 
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Rio Jutaí 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

0,46 

0,58 

0,60 

0,52 

0,51 

0,25-0,69 

0,32-0,87 

0,39-0,90 

0,17-0,81 

0,25-0,84 

 

±0,11 

±0,15 

±0,15 

±0,13 

±0,13 

196 (62) 

Rio Tefé       1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,54 

0,63 

0,62 

0,53 

0,55 

0,65 

0,37-0,87 

0,38-0,63 

0,32-0,84 

0,44-0,82 

0,24-0,76 

0,42-0,87 

±0,15 

±0,17 

±0,16 

±0,12 

±0,14 

±0,14 

94 (50) 

 

PNA  1 

      2 

3 

 

0,58 0,29-0,85 ±0,15 34 (23) 

 

RDSA  1 

2 

3 

0,58 

0,63 

0,60 

0,26-0,81 

0,23-0,92 

0,22-0,97 

±0,11 

±0,15 

±0,15 

 

371 (130) 

 

Barcelos  

 

 

1 

2 

3 

0,54 

0,60 

0,69 

0,20-0,88 

0,27-1,03 

0,35-0,89 

±0,16 

±0,16 

±0,13 

350 (71) 
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3.3 Relação da idade e taxas de incremento de florestas alagáveis com seus parâmetros 

estruturais e hidroedáficos 

 

Foram analisadas 2.273 amostras de madeira nas oito áreas de estudo para estimar a 

idade e taxas médias de incremento radial. A área que apresentou maior número de espécies 

foi o Jufari (89 espécies) e a com menor número foi Rio Branco (45 espécies). A taxa de 

incremento médio foi maior em Tefé (3,0 mm ano
-1

), decrescendo na sequência Barcelos (2,8 

mm ano
-1

), Tapajós (2,8 mm ano
-1

), PNA (2,7 mm ano
-1

), Jutaí (2,6 mm ano
-1

), Rio Branco 

(2,5 mm ano
-1

), RDSA (2,5 mm ano
-1

) e em Jufari (2,1 mm ano
-1

) (tabela 5). A ANOVA 

mostrou que IMD (incremento médio em diâmetro) apresenta diferença significativa entre as 

áreas de estudo (F= 4,21, p< 0,01).  

A mediana da idade estimada em ordem decrescente foi de 113,2 anos em Rio Branco, 

100,8 anos em Jutaí, 99 anos no Tapajós, 76,6 anos em Barcelos, 73,5 anos na RDSA, 72,8 

anos em Tefé, 72,7 anos no Jufari e 71 anos no PNA (tabela 5). A ANOVA indicou diferenças 

estatísticas para a idade entre os sítios (F= 6,48, p<0,0005). As relações entre IMD-DAP para 

as parcelas foram significativas (R
2
= 0,25, p<0,001; figura 4). A regressão entre IMD-altura 

mostrou resultado significativo (R
2
= 0,34, p<0,001), porém o IMD com densidade mostrou 

uma relação inversa significativa (R
2
= 0,32, p<0,001), com a densidade maior em árvores 

com baixo crescimento e vice-versa. A relação entre idade-DAP foi significativa (R
2
= 0,45, 

p=0,00006), enquanto a análise entre idade-IMD mostrou uma tendência negativa 

significativa (R
2
= 0,11, p=0,03). 

A SB (figura 5) apresentou maior influencia no crescimento em diâmetro das espécies 

arbóreas das parcelas. As análises de IMD com a argila foram negativas e não signifivativas, 

porém mostraram uma relação significativa com SB. Para o IMD com o P essa relação foi não 

significativa. As regressões de IMD das parcelas com a fase terrestre mostraram uma relação 

positiva significativa, porém a idade não mostrou uma relação estatística com a essa variável. 

Rio 

Jufarí   

1 

2 

3 

4 

0,74 

0,72 

0,73 

0,73 

0,26-1,07 

0,50-0,98 

0,22-0,97 

0,31-0,95 

±0,17 

±0,11 

±0,17 

±0,17 

308 (74) 

 

 

 



50 
 

A idade média dos indivíduos das parcelas indicou um resultado positivo e significativo com 

a argila (figura 6), com o aumento crescente com essa variável. A idade com SB apresentou 

uma correlação significativa , como também para o P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Regressões simples entre o IMD com as variáveis edáficas e a fase terrestre  

nas áreas de estudo.   
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Figura 6.  Regressões simples entre idade com as variáveis edáficas e a fase aquatica   

nas áreas de estudo. 
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                  Tabela 5. Parâmetros analisados para o IMD e idade das áreas de igapós de água preta, água clara e paleo-várzea na Amazônia Central. 

 

 

Área Jufarí PNA Barcelos Rio Branco Tapajós Tefé RDSA Rio Jutaí 

Número de 

amostras 

 

412 220 368 293 239 298 165 278 

Número de 

espécies 

 

89 48 75 45 36 67 46 57 

IMD médio (mm) 2,1 (±0,4) 2,7 (±0,7) 2,8 (±0,7) 2,5 (±0,6) 2,8 (±0,7) 3,0 (±0,7) 2,5 (±1,0) 

 

2,6 (±0,6) 

Idade estimada 

(anos) (mediana 

/desvpad/min-

máx) 

 

72,8 

(±33/34-233) 

 

71 

(±53/25-351) 

76,6 

(±58/29-

663) 

113,2 

(±81/34-

400) 

99 

(±75/28-496) 

72,8 

(±52/22-334) 

73,5 

(±56/24-336) 

100,8 

(±75/31-

687) 

Duração da fase 

aquática (dias) 

 

152-218 165-200 51-133 86-154 121-293 69-180 72-252 

 

145-190 

Duracao da fase 

terrestre (dias) 

148-214 166-201 233-315 212-280 73-245 106-297 114-294 176-221 
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3.4 Relação da densidade da madeira de espécies arbóreas frequentes e abundantes com 

fatores edáficos e inundação 

 

As espécies que possuíam cinco indivíduos por sítio e que foram comuns em três áreas 

foram: Licania apetala (Jufari, Barcelos e Amanã), Hevea brasiliensis (Jufari, Jutaí e 

Barcelos), Pterocarpus rohrii (Jufari, Jutaí e Tapajós) e Macrolobium acaciifolium (Barcelos, 

Amanã e Tapajós), Calophyllum brasiliense (Jutaí, Barcelos e Rio Branco), Mabea caudata 

(Barcelos, Amanã e Tapajós) e Crudia amazonica (Jutaí, Amanã e Tapajós). A ANOVA 

mostrou que há diferenças significativas entre os valores da densidade da madeira das 

espécies, Licania apetala (F= 46,65, p< 0,0001), Hevea brasiliensis (F= 11,36, p<0,001), 

Pterocarpus rohrii (F=16,88, p<0,001), com exceção das espécies Macrolobium acaciifolium 

(F=3,36, p=0,05), Calophyllum brasiliense (F=3,45, p>0,05), Mabea caudata (F=2,33, 

p>0,05) e Crudia amazonica (F=3,95, p>0,05).  

As regressões da densidade da madeira no nível de espécies com SB (tabela 6) 

mostraram resultados significativos para a maioria das espécies; em Licania apetala, 

Pterocarpus rohrii e Crudia amazonica essa relação foi significativa e positiva, enquanto  

Macrolobium acaciifolium, Mabea caudata a relação foi significativa e negativa. As espécies 

Hevea brasiliensis e Calophyllum brasiliense não apresentaram resultados significativos. A 

relação entre a densidade da madeira e a concentração de fósforo indicou correlações 

significativas e negativas para as espécies Macrolobium acaciifolium e Hevea brasiliensis e 

uma correlação positiva para Calophyllum brasiliense as demais espécies não indicaram ser 

influenciadas por essa variável. 

Nas regressões da densidade da madeira com a argila apenas três das sete espécies 

apresentaram valores significativos com a argila, Hevea brasiliensis, Licania apetala e 

Pterocarpus rohrii. As demais espécies, Macrolobium acaciifolium, Calophyllum brasiliense, 

Mabea caudata e Crudia amazonica não apresentaram resultados significativos. As 

regressões simples entre densidade no nível de espécie com a coluna de água (tabela 6) 

apresentaram relações significativas negativas para Licania apetala, Hevea brasiliensis e 

significativas positivas para Pterocarpus rohrii e Calophyllum brasiliense. As espécies 

Macrolobium acaciifolium, Mabea caudata e Crudia amazonica não mostraram resultados 

significativos para essa variável. 
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3.5 Relação do IMD de espécies arbóreas frequentes e abundantes com fatores edáficos e 

inundação 

  

Para comparar os IMDs entre os ambientes foram escolhidas oito espécies com 

ocorrência em três áreas (tabela 7) e realizada a ANOVA para testar se existem diferenças nas 

taxas de incremento. Na análise todas as espécies mostraram diferenças significativas entre os 

ambientes. As espécies escolhidas foram: Hevea brasiliensis onde o incremento em diâmetro 

médio variou entre 2,4-3,6 mm (Jutaí, Tefé e Barcelos; F= 82,72, p<0,0001), e as demais 

espécies, Licania apetala essa variação foi de 2,0-2,6 mm (Jufari, PNA e Barcelos; F= 29,94, 

p<0,0001); Macrolobium acaciifolium de 2,5-3,3 mm (Rio Branco, Jutaí e Tapajós; F= 52,05, 

p<0,0001); Pterocarpus rohrii de 2,0-2,8 mm (Jufari, Jutaí e Rio Branco; F= 42,08, 

p<0,0001); Molia speciosa de 2,2-2,6 mm (PNA, Jufari e Rio Branco; F= 9,26, p=0,0003); 

Eschweilera albiflora de 1,9-2,9 mm (Tapajós, Jutaí e Tefé; F= 60,69, p<0,0001); Malouetia 

tamaquarina de 2,0-2,7 mm (Rio Branco, Jutaí e Barcelos; F= 27,56, p<0,0001) e Guatteria 

subsellis de 1,8-3,0 mm (Rio Branco, Tapajós e PNA; F= 92,96, p<0,0001). 

As análises da regressão do incremento em diâmetro das espécies escolhidas com os 

fatores hidroedáficos apresentaram relação significativa para seis espécies das oito escolhidas 

(tabela 8). A espécie Hevea brasiliensis apresentou relação significativa apenas com SB, 

enquanto Licania apetala não mostrou nehuma relação com os fatores hidroedáficos. 

Macrolobium acaciifolium não apresentou relação do IMD apenas com a argila, com as 

demais variáveis indicou relações significativas, já a espécie Pterocarpus rohrii não indicou 

relação com os fatores hidroedáficos. Para Molia speciosa apenas SB influencia seu 

crescimento em diâmetro e a Eschweilera albiflora seu IMD está relacionado com todas as 

variáveis analisadas. Malouetia tamaquarina apresentou relação significativa com a maioria 

das variáveis, com exceção de P e Guatteria subsellis seu crescimento nas análises não 

indicou nenhuma relação com a argila, apenas com as outras variáveis.   
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Tabela 6. Relação da densidade da madeira das sete espécies em comum entre áreas de estudo com as variáveis do solo: soma de bases (SB), 

fósforo (P), argila e coluna de água. 

 

 

 

 

Espécies 

 

 

    Solo  Coluna de água   

 

Áreas 

 

Densidade 

média por 

área 

         SB 

R
2
(p<) 

P 

R
2
(p<)

 

 

         Argila 

         R
2
 (p<) 

. 

 

R
2
 (p<) 

   

1. Hevea 

brasiliensis 

 

 

2. Licania 

apetala 

 

 

3. Macrolobium 

acaciifolium 

 

 

4. Pterocarpus 

rohrii 

Barcelos 

Jufari 

RDSA 

 

RDSA 

Barcelos 

Jufari 

 

RDSA 

Barcelos 

Tapajós 

 

Jutaí 

Jufari 

Tapajós 

 

 

 

0,28 

0,30 

0,47                       

0,61      

0,75     

0,82 

0,44      

0,49      

0,52 

0,41        

0,60      

0,66 

0,008 

(0,16) 

 

 

0,25 

(0,01) 

 

 

0,18 

(0,01) 

 

 

0,34 

(0,01) 

0,25 

(0,01) 

 

 

0,06 

(0,08) 

 

 

0,17 

(0,02) 

 

 

0,12 

(0,06) 

0,37 

(0,001) 

 

 

        0,67 

(0,00001) 

 

 

0,09 

(0,07) 

 

 

0,36 

(0,01) 

 

 

 0,33 

(0,001) 

 

 

0,43 

(0,0001) 

 

 

0,008 

(0,33) 

 

 

0,64 

(0,0001) 

   

5. Calophyllum        

brasiliense 

 

R. Branco  

Jutaí 

Barcelos 

 

 0,56 

0,60 

0,63 

 

0,13 

(0,08) 
  0,31 

(0,01) 

0,12 

(0,09) 
0,27 

(0,02) 

 

 

 

   

6. Mabea 

caudata 

 

 

 

7. Crudia 

amazonica 

Barcelos 

Tapajós 

RDSA 

 

 

Jutaí 

RDSA 

 0,57      

0,54      

0,59     

 

 

0,58  

0,69 

0,19 

(0,03) 
 

 

 

0,39 

(0,01) 

0,15 

(0,05) 

 

 

 

0,0004 

(0,46) 

0,008 

(0,12) 

 

 

 

0,03 

(0,27) 

0,03 

(0,23) 

 

 

 

0,01 

(0,35) 

 

 

 

 

  

 Tapajós  0,80        
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Tabela 7. Comparações dos IMDs de espécies comuns entre as áreas de estudo em florestas 

alagáveis da Amazônia Central. 

                             

Espécies 
  

 
  

Família Áreas N° amostras IMD (mm) 

1. Hevea 

brasiliensis 
 
 

 
 

2. Licania 

apetala 
 
 
 

3. Macrolobium 

acaciifolium 
 

 

 

4. Pterocarpus 

rohrii 

Euphorbiaceae 

 

 

Chrysobalanaceae 

      
Fabaceae 

 
 
 
 
 

Fabaceae 

Jutaí 

Tefé 

Barcelos 

 

Jufari 

PNA 

Barcelos 

 

Rio Branco 

Jutaí 

Tapajós 

 

Jufari 

Jutaí 

Rio Branco 

 

 

 

 

15 

6 

11 

 

12 

9 

12 

 

26 

5 

26 

 

6 

19 

5 

2,4 (±0,5) 

3,6 (±0,5) 

2,9 (±1,0) 

 

2,0 (±0,2) 

2,6 (±0,4) 

2,5 (±0,4) 

 

2,7 (±0,6) 

2,5 (±0,2) 

3,3 (±0,6) 

 

2,0 (±0,4) 

2,2 (±0,4) 

2,8 (±0,3) 

 

      

5. Molia 

speciosa 

 

 

Malvaceae 

 

 

 

 

 

PNA 

Jufari 

Rio Branco 

 

 7 

5 

5 

2,6 (±0,5) 

2,4 (±0,1) 

2,2 (±0,5) 

6. Eschweilera 

albiflora 

Lecythidaceae Tapajós 

Jutaí 

Tefé 

 

 5 

21 

24 

1,9 (±0,3) 

2,5 (±0,5) 

2,9 (±0,8) 

7. Malouetia 

tamaquarina 

Apocynaceae Rio Branco 

Jutaí 

Barcelos 

 

 5 

6 

11 

 

2,0 (±0,5) 

2,2 (±0,5) 

2,7 (±0,3) 

8. Guatteria 

subsselis 

Annonaceae Rio Branco 

Tapajós 

PNA 

 

 10 

11 

9 

3,0 (±0,5) 

2,8 (±0,4) 

1,8 (±0,6) 
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Tabela 8. Relações do IMD de espécies comuns com as variáveis hidroedáficas das áreas de 

florestas alagáveis da Amazônia Central. 

Espécies 

        Solo         FT   

         SB 

R
2
(p<) 

P 

R
2
(p<)

 

 

         Argila 

         R
2
 (p<) 

. 

 

R
2
 (p<) 

   

1. Hevea 

brasiliensis 

 

 

2. Licania 

apetala 

 

 

3. Macrolobium 

acaciifolium 

 

 

4. Pterocarpus 

rohrii 

0,29 

(0,03) 

 

 

0,005 

(0,82) 

 

 

0,60 

(0,002) 

 

 

0,01 

(0,66) 

0,10 

(0,22) 

 

 

0,0003 

(0,96) 

 

 

0,49 

(0,007) 

 

 

0,12 

(0,21) 

0,006 

(0,76) 

 

 

      0,006 

(0,80) 

 

 

0,12 

(0,23) 

 

 

0,15 

(0,16) 

 

 

 0,04  

(0,05) 

 

 

0,0007  

(0,78) 

 

 

0,14  

(0,0003) 

 

 

0,03  

(0,08) 

 

 

 

   

5. Molia        

speciosa 

 

 

0,54 

(0,009) 

  0,02 

(0,65) 

0,02 

(0,64) 

0,03  

(0,08) 

 

 

 

   

6. Eschweilera 

albiflora 

 

 

 

7. Malouetia 

tamaquarina 

 

 

8.   Guatteria              

      subsellis 

0,64 

(0,003) 
 

 

 

0,73 

(0,0006) 

 

 

0,52 

(0,01) 

0,48 

(0,002) 

 

 

 

0,14 

(0,21) 

 

 

0,55 

(0,01) 

0,39 

(0,008) 

 

 

 

0,50 

(0,009) 

 

 

0,14 

(0,28) 

0,48  

(0,001) 

 

 

 

0,34 

(0,0001) 

 

 

0,23 

(0,0001) 
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4. Discussão 

As estimativas de idade, crescimento médio em diâmetro e densidade da madeira 

apresentam variações ao longo dos gradientes ambientais na Amazônia Central. Neste estudo 

apesar de algumas áreas apresentarem número de amostras menores em relação as demais, e 

as mesmas não terem sido analisadas logo após as coletas, encontramos resultados relevantes 

para as áreas alagáveis da Amazônia Central. Desta forma, apresentamos como as variáveis 

hidroedáficas influenciam o crescimento e a densidade da madeira das florestas de igapós 

(água-preta e água-clara) e paleo-várzeas. 

 

4.1 Relação da densidade da madeira com fatores hidroedáficos 

 

A análise da densidade média da madeira das parcelas com a duração da inundação 

mostrou relação entre essas variáveis. A densidade da madeira foi maior em áreas com maior 

período de inundação, corroborando o estudo de Wittmann et al. (2006) onde 180 indivíduos 

ao longo de um gradiente de inundação em florestas de várzea foram analisados, mostrando 

que a densidade aumentou com a altura e duração da inundação. O aumento da densidade da 

madeira ao longo do gradiente sucessional já foi destacado anteriormente para florestas 

alagáveis de várzea (Worbes et al., 1992; Schöngart et al., 2010), tendo sido relacionado ao 

gradiente topográfico (Wittmann et al., 2004), pois as espécies pioneiras, com baixas 

densidades da madeira, são substituídas por espécies de madeira compacta dominando os 

estágios sucessionais tardios (Worbes et al., 1992). A relação da densidade da madeira com a 

o nível de inundação apresentou relação positiva nas florestas alagáveis de igapó de águas 

claras do Rio Araguaia (Kurzatkowski et al., 2015).  

Embora muitos estudos tivessem documentado correlações significativas entre a 

densidade da madeira e as variáveis climáticas e gradientes ambientais (Lawton, 1984; 

Williamson, 1984; Wiemann & Williamson, 1989, 2002; Muller-Landau, 2004; Preston et al., 

2006; Chave et al., 2006) e inundação (Worbes et al., 1992; Parolin & Worbes, 2000; 

Schöngart et al., 2005; Wittmann et al., 2006; Fonseca Junior et al., 2009), nem todas as 

espécies arbóreas analisadas neste estudo apresentam relações significativas com o regime de 

inundação e as características físicas e químicas do solo. Licania apetala e Hevea brasiliensis 

mostraram uma relação negativa com uma tendência de ter uma densidade da madeira menor  
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onde a inundação é maior. A Hevea brasiliensis apresenta tolerância à inundação a mais de 

200 dias por ano e as plantas jovens desta espécie possui respostas diferenciadas a inundação 

para o desempenho fotossintético e perfil nutricional (Liberato, 2010). As espécies 

Pterocarpus rohrii e Callophyllum brasiliense apresentaram maior densidade com o aumento 

da inundação, assim como outras espécies analisadas em estudos anteriores (Wittmann et al., 

2006; Kurzatkowski et al., 2015). A espécie Callophyllum brasiliense apresenta crescimento 

variado dependendo da fertilidade do solo (Rosa, 2013). As espécies Macrolobium 

acaciifolium, Crudia amazonica e Mabea caudata não apresentaram relações significativas 

com a duração da inundação. Resultados similares já foram apontados por Parolin & Ferreira 

(1998) que analisaram a densidade da madeira de 30 espécies de várzea e 35 de igapó de áreas 

próximas a Manaus, não tendo encontrado relação significativa da densidade com a posição 

do gradiente e a duração da inundação nestas florestas. 

No nível de espécie obtivemos relações significativas entre a densidade da madeira e 

SB, P e argila do solo para três das sete espécies analisadas. A soma de bases (SB) 

influenciou a densidade da madeira de cinco das espécies analisadas e o P apenas três das sete 

espécies em comum a todos os sítios. A espécie Macrolobium acaciifolium apresentou 

correlação significativa e positiva para as duas variáveis, ocorrendo em sítios de maior 

fertilidade, indicando que sua densidade da madeira é maior com o aumento da SB e fósforo. 

Este resultado corrabora as observações de Schöngart et al. (2005) comparando a densidade 

da madeira da espécie M. acaciifolium entre igapó e várzea, que a densidade intraespecífica e 

a variação em incremento médio estão relacionadas à disponibilidade de nutrientes. Nos dois 

ambientes, na mesma fase sucessional (sucessão tardia) e de inundação, a densidade da 

madeira da espécie na várzea foi maior do que no igapó de águas pretas.  

O fósforo (P) é indicado como principal elemento limitante nos solos tropicais, mas a 

sua forma prontamente disponível pode não representar todo o reservatório acessível para as 

plantas (Quesada et al., 2010). Nos nossos sítios de estudo não só o P foi limitante, mas 

também outros nutrientes apresentaram valores baixos no solo, como por exemplo, o K, Ca, 

Mg e Fe. As concentrações de SB podem variar até 40 ordens de magnitude entre várzea e 

igapó; 4 mmol kg
−1

 no igapó e 159 mmol kg
−1

 na várzea (Furch 1997) e ao longo da bacia 

Amazônica 30 vezes para o fósforo disponível e >50 vezes para a SB (Quesada et al., 2010). 

Desta maneira, as diferenças na concentração de SB e P nos solos geraram diferenças 

intraespecíficas na densidade da madeira para a maioria das espécies analisadas. A 



60 
 

disponibilidade de nutrientes, além dos níveis da água e topografia é apontada como variáveis 

que influenciam a variação intraespecífica da densidade da madeira (Schӧngart et al. 2005; 

Wittmann et al. 2006; Patiño et al. 2009). Os valores da densidade da madeira podem variar 

em diferentes sítios das áreas alagáveis e estão relacionados com textura e química do solo 

(Schӧngart et al., 2005; Wittmann et al., 2006). 

4.2 Relação da taxa de incremento com fatores hidroedáficos 

Cronologias de anéis de crescimento de árvores da mesma espécie indicam uma 

correlação significativa entra a duração da fase terrestre e a largura do anel formado (Worbes, 

1989; Schöngart et al., 2004, 2005), sendo maior onde a fase terrestre é mais longa e as 

árvores apresentam maiores taxas de crescimento. Porém, ainda não foi demonstrado nas 

florestas alagáveis como as taxas de incremento em diâmetro no nível de comunidades de 

espécies arbóreas são relacionadas com a duração da inundação.  O conjunto de dados 

analisados neste estudo aponta que a relação entre as taxas de incremento e a duração da 

inundação também existe ao longo de gradientes topográficas nas florestas alagaveis. As taxas 

de incremento em diâmetro são maiores onde as árvores tinham uma duração da fase aquática 

menor. Porém no nível da espécie esta observação somente foi confirmada para quatro das 

oito espécies estudadas (Macrolobium acaciifolium, Guatteria subsselis, Eschweilera 

albiflora e Malouetia tamaquarin). O IMC de todas as espécies analisadas apresentaram 

diferenças significativas entre as áreas. Desta forma, a inundação e os fatores edáficos foram 

determinantes para o crescimento em diâmetro da maioria das espécies analisadas em nível de 

espécie, com exceção de Licania apetala e Pterocarpus rohrii. 

A estrutura das florestas estudadas está relacionada com a disponibilidade de 

nutrientes e o aumento da quantidade de argila. As áreas de estudo onde os solos 

apresentaram maior quantidade de argila mostraram uma tendência de diminuição do IMD, 

enquanto o aumento de SB e P influenciam de forma positiva o aumento do DAP e da idade 

das parcelas. O alto teor de cátions e teor de fósforo está relacionado as condições físicas do 

solo (Quesada et al., 2010). A argila retem mais nutrientes, porém afeta a drenagem do solo 

que interfere no crescimento das árvores, assim teremos espécies arbóreas que apresentam 

menor crescimento e idades elevadas. As espécies arbóreas estudadas mostraram maior 

crescimento em áreas que possuem maior fase terrestre.  

 



61 
 

A espécie Macrolobium acaciifolium mostrou maiores valores das taxas de 

crescimento em áreas com maior disponibilidade de nutrientes, mesmo em locais com menor 

período de inundação, e as análises de regressão mostram maior influencia no crescimento da 

química do solo.  Esta espécie é bem adaptada a longos períodos de inundação mudando o seu 

metabolismo para vias anaeróbias e não apresenta diferenças intraespecíficas em diferentes 

elevações (Schlüter & Furch, 1992). Para Worbes (1997) os valores de IMD para essa espécie 

foram superiores ao deste estudo (6,8-13 mm) em áreas de várzea. Schöngart et al. (2005) que 

estudaram árvores de M. acaciifolium sob as mesmas condições de alagamento, e também 

indicaram que as taxas de IMD foram maiores para a várzea (5,3 mm), que possui maior 

fertilidade, do que para o igapó de águas pretas (3,0 mm). Porém, Batista (2011) estudou 

Macrolobium acaciiflolium em dois sítios de igapó e um de paleo-várzea ao longo da 

Amazônia central, e seus valores de incremento foram maiores em áreas onde o período de 

inundação tinha menor duração (3,0-3,8 mm).  

As taxas de crescimento médio deste estudo comparadas às da várzea (tabela 7) 

corroboram com estudos anteriores, que no igapó as taxas são significativamente menores do 

que na várzea (Worbes, 1997; Schöngart et al., 2005; Fonseca Junior et al., 2009; Schöngart, 

2010). Tais diferenças são principalmente relacionadas aos estoques de nutrientes disponíveis 

no solo (Furch 1997, 2000). Worbes (1997) mediu a largura de anéis anuais em 203 árvores 

de florestas alagáveis da Amazônia, 45 espécies no igapó e 158 na várzea, e seu estudo 

mostrou diferenças nas taxas de incremento médio entre florestas de várzea e igapó de água 

preta. As maiores taxas encontradas para a várzea foram de 7,0 mm/ano enquanto que para as 

florestas de igapó de água preta este valor foi de apenas 3,4 mm/ano. 

 

4.3 A densidade da madeira e taxas de crescimento em diâmetro nas florestas alagáveis 

da Amazônia 

 

A densidade da madeira nas florestas alagáveis da Amazônia depende de muitos 

fatores externos como suprimento de nutrientes, variação interanual do clima e duração da 

inundação, e de fatores internos, como características da anatomia da madeira, incorporação 

de substâncias químicas no cerne e idade da árvore (Schöngart et al., 2010). Nós mostramos 

que a inundação e as variáveis edáficas explicaram as diferenças intraespecíficas entre as 

espécies arbóreas, porém, espécies arbóreas nas florestas alagáveis podem ter relações 
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diferenciadas com as variáveis hidrológicas e edáficas. Isso possivelmente explica que a 

densidade da madeira média de comunidades não mostrou variação ao longo do gradiente de 

fertilidade das diferentes tipologias de áreas alagáveis estudadas 

Nós obtivemos uma variação na média de densidade maior do que estudos anteriores 

(0,46-0,74 g cm
-3

) nas florestas de igapó na Amazônia Central. As espécies arbóreas 

respondem de maneira diferenciada para a fertilidade do solo e inundação ao longo das áreas 

de estudo.  Além do mais, outros estudos (Schӧngart et al., 2005; Chave et al., 2006; 

Wittmann et al., 2006) demonstram a importância da plasticidade fenotípica como 

determinante da variação na densidade da madeira.  

As análises mostraram que a variável hidrológica exerce influência no crescimento em 

diâmetro das árvores das florestas alagáveis, concordando com vários estudos realizados 

anteriormente (Worbes, 1986, 1997; Schöngart et al., 2002; Schöngart et al., 2005; Fonseca 

Júnior et al., 2009; Batista, 2011, Assahira, 2014) assim como as variáveis edáficas. 

5. Conclusão 

 

Os fatores hidroedáficos influenciam a estrutura e o crescimento das diferentes 

tipologias aqui apresentadas. Estudos sobre a influência da inundação e variáveis físicas e 

químicas do solo sobre o crescimento arbóreo ainda são poucos, apesar de serem 

fundamentais para a elaboração de planos de manejo sustentáveis. Os resultados indicam que 

o crescimento das árvores de florestas de igapó de água-preta, água-clara e paleo-várzea é 

inferior comparados aos descritos para a várzea. A aplicação de critérios de manejo 

inadequados nestas florestas pode torná-las vulneráveis porque nelas os processos dinâmicos 

são lentos, o que pode comprometer sua biodiversidade e conservação. As florestas com baixo 

crescimento devem ser evitadas a exploração madeireira e a aplicação de politicas públicas 

para a comunidade local faz-se necessária com a finalidade de garantir os serviços ambientais 

das áreas a serem exploradas. Porém, para que haja garantias destes serviços ambientais é 

preciso que se leve em consideração a ecologia e dinâmica destas florestas. 

O estudo da resposta de espécies especificas as condições ambientais precisa ser mais 

investigado, porque mostra a influencia ambiental no crescimento das espécies e assim 

podemos  compreender a dinâmica do carbono nestas florestas. O uso de dados locais de 



63 
 

densidade da madeira irá contribuir para obtermos valores de estimativas de biomassa para 

essas florestas com menos incertezas, pois, as condições ambientais podem variar entre as 

parcelas de uma área e entre diferentes sítios de estudo, assim levando a erros em estimativas 

em diferentes locais da Amazônia. Nos cenários atuais onde há discussões sobre mudanças 

climáticas é importante obter dados acurados para diversos ambientes da Amazônia e ressaltar 

a importância das florestas alagáveis nesse contexto que justifica desenvolver mais estudos 

nesses ambientes para conhecer e divulgar  suas funções e serviços ambientais.  
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Resumo 

 

As florestas tropicais são alvo de interesse mundial devido a questões relacionadas à sua 

biodiversidade, serviços ambientais, ciclos biogeoquímicos e interação atmosfera-biosfera . 

Há poucos estudos sobre a biomassa lenhosa acima do solo (BLAS) de florestas alagáveis e sua 

relação com fatores ambientais. O objetivo deste estudo foi estimar a BLAS, produtividade e 

turnover de biomassa de florestas de igapós (água-preta e água-clara) e paleo-várzeas na 

Amazônia Central e determinar sua relação com fatores hidroedáficos. As coletas foram 

realizadas em oito áreas na Amazônia central, inventariando todos os indivíduos com DAP ≥ 10 

cm, distribuídos em parcelas de 0,125-1 ha (total de 22,125 ha). A biomassa arbórea foi estimada 

com base em modelos alométricos que consideram DAP, densidade específica da madeira (ρ) e 

altura dos indivíduos. A BLAS variou entre 55-353 Mg ha-1- nos igapós de água preta, 76-317 Mg 

ha-1-1 nos igapós de água clara e entre 76-327 Mg ha-1 nas paleo-várzeas. A duração da inundação 

não foi positivamente relacionada ao acúmulo de biomassa em todos os sítios, mas mostrou 

relação signicativa com a produtividade de biomassa acima do solo (PBLAS) e o turnover de 

carbono na biomassa. Não foi detectada relação entre BLAS e a PBLAS com fatores edáficos nas 

áreas estudadas, porém o turnover mostrou relação negativa significativa com a argila. Algumas 

das parcelas inventariadas apresentaram valores de biomassa e produtividade comparáveis aos da 

várzea e terra-firme. As áreas alagáveis contribuem de forma  significativa para o estoque de 

carbono da bacia Amazônica e mais estudos são necessários para entender sua dinâmica. 

 

Palavras-chave: áreas alagáveis, igapós, paleo-várzeas, biomassa lenhosa, estoques de carbono 
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1. Introdução 

 

A importância das florestas tropicais no ciclo global do carbono deve-se à capacidade 

dessas florestas em armazenar, absorver e emitir carbono para a atmosfera (Lugo & Brown, 

1992; Malhi & Grace, 2000; Grace, 2004). As emissões de carbono devido ao desmatamento, 

assim como a queima de combustíveis fósseis têm efeitos drásticos no clima global 

(Fearnside, 2003). As florestas tropicais representam grandes estoques de biomassa, embora 

sua contribuição quantitativa ainda esteja sob estudo (Chave et al., 2005). Pan et al. (2011) 

estimaram o estoque de carbono das florestas do mundo em 861 Pg (petagrama = 10
15

 

gramas) C, sendo que destes, 383 Pg C está no solo, 363 Pg C na biomassa viva (abaixo e 

acima do solo), 73 Pg C  em madeira morta e 43 Pg C na liteira. Deste valor total, as florestas 

tropicais possuem um valor estimado em 471 Pg C (55%). Para a bacia Amazônica, Malhi et 

al. (2006) estimaram uma biomassa de 93 Pg C de biomassa acima do solo, Saatchi et al. 

(2007) apontaram esse valor entre 59-73 Pg C, e Nogueira et al. (2008) como sendo de 87,6 

Pg C para a Amazônia brasileira. Além das incertezas no valor total da biomassa acima do 

solo, sabe-se que esta responde a um gradiente leste-oeste, com valores mais elevados nas 

áreas leste, central e norte, e valores baixos nas áreas do oeste e sudoeste (Baker et al., 2004; 

Malhi et al., 2006; Quesada et al., 2012).  

A bacia amazônica abrange a maior floresta tropical do mundo com papel importante 

no ciclo de carbono global (Malhi et al., 2006; Saatchi et al., 2007; Brienen et al., 2015). O 

carbono constitui aproximadamente 48% do peso seco da biomassa viva acima do solo (Malhi 

& Grace, 2000), e a quantidade de carbono estocada na vegetação pode ser obtida através de 

estimativas de biomassa. A biomassa é um parâmetro importante na caracterização dos 

sistemas florestais, pois a eficiência na estocagem de carbono como matéria orgânica reflete 

as condições ambientais como clima, estrutura do solo e disponibilidade de nutrientes (Chave 

et al., 2001). Os maiores erros no balanço de carbono da região tropical são oriundos de 

incertezas na estimativa de biomassa acima e principalmente abaixo do solo das florestas 

(Houghton et al., 2001; Houghton, 2003, 2005). 

Diversos estudos estimaram a biomassa da floresta de terra firme na Amazônia 

utilizando modelos alométricos, porém, para as áreas alagáveis ainda há poucos estudos dessa 

natureza, e a maioria foi feita para a várzea (Worbes, 1997; Nebel et al., 2001; Piedade et al., 

2001; Malhi et al., 2004, 2006; Schöngart et al., 2010). Estimativas de estoques de carbono na 
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biomassa lenhosa em outras florestas alagáveis foram somente realizados na Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável Amanã, na paleo-várzea (Stadtler, 2007), nos igapós de água 

pretas no Parque Nacional do Jaú (Schöngart et al., 2010) e na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável Uatumã (Targhetta et al., 2015) e ao longo do interflúvio Madeira-Purus (Cintra 

et al., 2013). Todos estes estudos indicam um aumento de estoques de biomassa lenhosa com 

a diminuição da duração da inundação. Kurzatkowski et al. (2015) estimaram a biomassa 

lenhosa acima do solo para diferentes tipos florestais na planície do Rio Araguaia e 

relacionaram os resultados com o nível máximo de inundação, mas não indicou relação 

significativa. Statdler (2007) estimou também o sequestro de carbono na biomassa lenhosa na 

paleo-várzea aplicando anéis de crescimento indicando um aumento da produtividade da 

biomassa lenhosa com a diminuição da duração da inundação.  

 Para florestas alagáveis da amazonia Central não há modelos alométricos específicos 

para transformar dados do inventário florestal em estimativas de biomassa lenhosa (Schöngart 

et al., 2010). Stadler (2007) testou a aplicação de seis modelos alométricos utilizados para a 

terra firme e só aqueles que utilizam três parâmetros independentes (diâmetro, altura e 

densidade da madeira) resultaram em estimativas consistentes de biomassa lenhosa (Chave et 

al., 2004, 2015; Schöngart et al., 2010, 2011; Feldpausch et al., 2012). As equações 

alométricas representam um método eficaz para avaliar inventários florestais de longo prazo e 

a magnitude de fluxo de carbono entre os ecossistemas florestais acima do solo e a atmosfera 

(Grace, 2004; Chave et al., 2005). De acordo com Chave et al. (2004) e Feldpausch et al. 

(2012) as equações que consideram simultaneamente o diâmetro do tronco (ou área basal), 

densidade da madeira e altura são as mais acuradas. Os parâmetros mais consistentes para 

estimar a biomassa acima do solo são, em ordem decrescente de importância, diâmetro do 

tronco, densidade da madeira, altura das árvores e tipo florestal (Chave et al., 2005).  

Nas florestas tropicais a maior parte do carbono de vida longa reside nos troncos e galhos 

das árvores, sendo que a produtividade de biomassa lenhosa nos troncos determina a dinâmica 

de estocagem de carbono acima do solo (Malhi et al., 2004). Assim, estudos sobre estoques 

de carbono na biomassa e no solo em ecossistemas terrestres da Amazônia e a capacidade de 

absorver carbono da atmosfera vão mudar o contexto da discussão sobre mudanças climáticas 

globais (Malhi et al., 2008). Por outro lado, a dinâmica de carbono nos ecossistemas depende 

da interação entre ciclos biogeoquímicos, principalmente o próprio ciclo do carbono, o ciclo 

de nutrientes, o ciclo hidrológico e os regimes pluviométricos, e estes são passíveis de serem 
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modificados pela ação do homem (Yu, 2004). Porém, para que sejam obtidos cenários mais 

robustos esses estudos devem ser também estendidos aos ambientes alagáveis da região 

amazônica, especialmente aos igapós, onde poucos estudos foram desenvolvidos até o 

momento (Stadtler, 2007; Schöngart et al., 2010; Cintra et al., 2013; Targhetta et al., 2015; 

Kurzatkowski et al., 2015). A rede RAINFOR (Rede Amazônica de Inventários Florestais) 

possui mais de 200 parcelas ao longo da bacia amazônica onde desenvolve estudos para 

compreender a dinâmica dos ecossistemas amazônicos. Brienen et al. (2015) analisaram 321 

(232 parcelas do RAINFOR) inventários na América do sul e seu estudo mostrou um 

decréscimo de acúmulo de biomassa nas últimas três décadas, um aumento nas taxas de 

crescimento e mortalidade das árvores, assim como uma diminuição no tempo de residência 

do carbono devido à variabilidade climática. Considerando que cerca de 30% da Bacia 

Amazônica correspondem a áreas úmidas (Junk et al., 2011) é fundamental entender como a 

dinâmica dessas áreas responde à variabilidade climática, a diferenças edáficas e hidrológicas. 

Para isso é necessário que haja mais estudos voltados para esclarecer o funcionamento das 

diferentes tipologias das áreas úmidas florestadas da região. 

O presente estudo estimou a biomassa lenhosa acima do solo de oito áreas compreendendo 

igapós de água-preta, igapós de água-clara e paleo-várzeas na Amazônia Central, visando 

responder às seguintes questões: (1) Os valores de estimativas de biomassa são semelhantes 

entre os igapós de águas-pretas, igapós de águas-claras e paleo-várzeas? (2) Há relação entre 

biomassa, produtividade e turnover de C na biomassa com as variáveis de textura e química 

do solo e a duração da inundação? 

 

2. Materiais e métodos 

As áreas de estudo, inventários florestais, cota de inundação e coletas do solo foram descritos 

no capítulo I. 

2.1 Densidade da madeira 

 

Para a determinação da densidade da madeira foram utilizadas as informações das 

espécies constantes no capítulo I. Para as espécies que a densidade da madeira não foram 

analisadas neste estudo foram utilizados os dados disponíveis na literatura (banco de dados de 

Chave et al., 2009; http://datadryad.org/handle/10255/dryad.235). Quando o valor da espécie 
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não foi encontrado utilizou-se a média da densidade da madeira do gênero e quando não teve 

informações disponíveis foi utilizado a média da densidade da madeira na parcela. 

 2.2 Estimativas de biomassa lenhosa acima do solo e estoques de carbono na madeira  

Foi utilizado o modelo de Feldpausch et al. (2012)  para estimar a biomassa lenhosa 

acima do solo em 33 parcelas nas oito áreas de estudo ao longo da Amazônia Central, 

contendo os parâmetros independentes de DAP, densidade da madeira e altura em indivíduos 

com DAP >10 cm.  

1) De acordo com Feldpausch et al. (2012):  

B = exp (-2,9205 + 0,9894 ln (ρ x D
2 
x A))       (Equação 1)  

Onde: 

ρ= densidade da madeira (g cm
-3

) 

D= diâmetro (cm) 

A= altura (m) 

O modelo foi desenvolvido com base na equação de Chave et al. (2005) e Feldpausch 

et al. (2012) inseriram valores de um modelo desenvolvido para estimar a altura a partir de 

diâmetro e parametrizaram o modelo que inclui ρ, DAP e altura .  

As estimativas de BLAS com base em dados de inventário contêm incertezas tais 

como os erros de medição de DAP, altura (A) e densidade (ρ), e erros causados pela escolha 

de um modelo alométrico e tamanho das parcelas (Chave et al., 2004). Os erros de medição 

de DAP ocorrem com frequência e será assumida para a propagação de erros uma incerteza de 

1% do diâmetro medido, denotando esse erro como σDAP. Para a propagação de erros para a 

altura será assumido um erro de medição σA de 10% (Chave et al., 2004; Schöngart et al., 

2011). Para analisar as incertezas da determinação da ρ será usado o desvio padrão de 

espécies específicas para estimar o erro σρ. A correção da propagação de erros de medição 

σDAP, σA e σρ para estimar BLAS será executada para cada árvore utilizando a seguinte 

equação (Schöngart et al., 2011):  
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σ2
BLAS = ( a x b x (D

2  
x ρx A) 

(b-1) 2 
x [(σD x A x ρ x 2D)

 2 
+ (σA x D

 2 
x ρ)

2 
+ (σρ x D

 2 
x A)

 2 
]  

(Equação 2) 

Para estimar o conteúdo de carbono nas áreas de estudo será utilizado ρ (g cm
-3

) e 

aplicada a equação de Elias & Potvin (2003), assumindo que nas espécies arbóreas de 

florestas de igapó aumenta a porcentagem de carbono na biomassa lenhosa em função da 

densidade da madeira:  

C (%) = (ρ + 16,21)/ 0,3732         (Equação 3)  

2.3 Estimativa do sequestro de carbono na biomassa lenhosa  

O sequestro anual de carbono é estimado através da mudança do estoque na biomassa 

lenhosa de um ano para outro, levando em consideração o aumento do DAP pelos anéis 

anuais e o aumento da altura através da relação entre DAP e altura (Schöngart et al., 2010, 

2011). O crescimento em altura das espécies arbóreas pode ser estimado pela combinação da 

relação idade-diâmetro e da relação entre diâmetro e altura mensurados em campo, por um 

modelo de regressão não linear (Schöngart et al., 2010, 2011; Cintra et al., 2013). Deste 

modo, a idade durante o tempo de vida de uma espécie, a altura da árvore e o diâmetro 

correspondente podem ser derivados deste modelo.  

Pela contagem dos anéis será estimada a idade da árvore e produzido um modelo de 

regressão não linear da relação entre idade-DAP (Schöngart et al., 2010):  

D= a/(1 +( b x idade)
c
)         (Equação 4)  

A partir deste modelo será derivado o incremento diamétrico corrente anual (IDA) das 

árvores pela diferença do diâmetro (DAP) de um ano para outro (t) conforme a equação 

abaixo:  

IDA= DAP(t) – DAP(t-1)         (Equação 5)  

A idade das árvores analisadas por anéis de crescimento será relacionada para estimar 

o estoque de C em BLAS usando um modelo de regressão sigmoidal:   

Estoque C= a/(1+(b x idade)
c
 )        (Equação 6)  
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A partir deste modelo de regressão será derivado o sequestro de carbono na biomassa 

para todas as árvores calculando a diferença de estoque de carbono entre anos consecutivos (t) 

ao longo do tempo de vida das árvores.  

Sequestro C= estoque C(t) – estoque C(t-1)       (Equação 7)  

Para estimar o sequestro de carbono será calculada a diferença de estoque de carbono 

de BLAS para o ano (t) e no ano anterior (t-1) usando a equação (1). Para isto, será subtraído 

o incremento diâmetrico atual (IDA) a partir do diâmetro (D) e depois reduzida a altura (A) 

pela relação específica diâmetro-altura da equação:  

A= a+b ln(D).          (Equação 8) 

A relação de diâmetro-altura resulta em uma estimativa de crescimento acumulado em 

altura e incremento corrente e médio em altura ao longo do tempo de vida de uma árvore. A 

variação de sequestro de C de uma árvore é estimada pela diferença das variações dos 

estoques de C em BLAS calculada, usando as equações (1) e (2). A diferença das variações 

produz uma estimativa para as incertezas do sequestro de carbono em cada área. Foram feitas 

regressões não lineares entre DAP e altura e as equações derivadas desta foram usadas para 

produzir a relação de DAP-altura de cada parcela 

A idade média das parcelas foi estimada pela contagem dos anéis, porém, como não 

foram amostradas todas as árvores a idade média das parcelas foi calculada por um modelo 

sigmoidal da relação entre DAP-idade (adaptado de Schöngart et al., 2007 e Schöngart, 2008). 

Idade= a/(1+(b x DAP)
c
 )                     (Equação 9)  

A produtividade de cada árvore foi estimada a partir do modelo de biomassa e idade. 

A soma da produtividade das árvores analisadas com DAP de 10-29,9 cm e DAP >30 cm 

juntamente com a área basal forneceu a produtividade da parcela (Cintra et al., 2013). 

PBLAS = (PBLAS>30 x AB total /AB>30) + (PBLAS<30 x AB total /AB<30)            (Equação 10)  

Onde: 
 

PBLAS>30 ou<30 = soma da produtividade das árvores analisadas 
 

AB total = soma da área basal de toda a parcela 

AB<30 ou AB >30  = soma da área basal das árvores analisadas 
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A taxa de turnover da biomassa foi calculada em porcentagem, dividindo a 

produtividade pela biomassa de cada parcela e multiplicando por 100 (Cintra et al., 2013): 

Turnover biomassa = (PBLAS/BLAS) * 100                  (Equação 11)  

2.4 Análises dos dados 

      Para determinar a biomassa das áreas de igapó de água-preta, igapó de água-clara e 

paleo-várzea foram feitas regressões simples com a idade mediana dos sítios. Utilizamos 

regressões simples para verificar a relação da biomassa, produtividade e turnover da biomassa 

com os fatores edáficos (argila, soma de bases e fósforo) e média de inundação (dias/ano) de 

cada área. A ANOVA (Análise de variância) foi utilizada para verificar se há diferenças entre 

as tipologias para a biomassa, produtividade e turnover. As análises foram realizadas com o 

software X-Act 7. 

3. Resultados 

3.1 Estrutura dos sítios 

Foram amostrados 12.773 indivíduos nas oito áreas de estudo, sendo 4.552 árvores nos 

igapós de água-preta, 2.580 árvores nos igapós de água-clara e 5.641 árvores nas paleo-

várzeas, em um total de 22,125 ha (tabela 1). A densidade de indivíduos com DAP >10 cm 

variou entre as áreas de 398-1.304 indivíduos ha
-1

 nos igapós de água-preta, 129-760 nos 

igapós de águas-claras, e 462-766 indivíduos ha
-1 

nas paleo-várzeas. O número de espécies 

por parcela variou de 28-77 nos igapós de água-preta, 1-68 nos igapós de águas-claras e 45-

135 nas paleo-várzeas. A altura média dos igapós de água preta ficou entre 5,5-14,4 m, nos 

igapós de águas claras variaram de 4,7-17,3 m e nas paleo-várzeas de 11,4-17,6 m. A área 

basal dos sítios de estudo variou de 6,4- 43,0 m
2
 ha

-1 
nos igapós de água-preta, 4,8-46,3 m

2
 ha

-

1 
nas águas-claras e 15,2-39,2 m

2
 ha

-1 
nas paleo-várzeas. A densidade média dos igapós de 

água-preta variou de 0,59- 0,79 g cm
-3

, 0,49-0,69 g cm
-3

 nos igapós de água-clara e 0,52-0,67 

g cm
-3

 nas paleo-várzeas (capítulo 1). A parcela da floresta mais jovem está no igapó de água-

preta e a floresta com a maior idade média está no igapó de água-clara. Os modelos de 

regressão não linear apresentaram relações significativas entre as variáveis DAP-Altura, 

DAP-Idade, Altura-Idade, Incremento médio em diâmetro-Idade, Densidade-Idade e Idade-

Biomassa (apêndice A), resultado imprescindível para as estimativas de BLAS, PBLAS e 

turnover.  



72 
 

As estimativas de biomassa diferiram entre as parcelas do mesmo sítio de estudo e 

entre sítios diferentes (tabela 2). Nos igapós de água-preta a biomassa ficou entre 11-353 Mg 

ha
-1

, 11-327 Mg ha
-1 

nos igapós de águas-claras e 76-312 Mg ha
-1 

nas paleo-várzeas. O valor 

médio de biomassa foi maior na paleo-várzea (235 Mg ha
-1

) comparado com as áreas de 

igapós de água-preta (228 Mg ha
-1

) e água-clara (153 Mg ha
-1

). Nas parcelas do igapó de 

água-preta foi obtido o menor e maior valor de biomassa, sendo a menor biomassa encontrada 

em uma parcela de savana alagável. A ANOVA não indicou diferença significativa da 

estimativa de biomassa entre as tipologias (F= 1,86, p>0,05). O estoque de carbono na 

biomassa apresentou uma porcentagem média de 45% (tabela 2). O estoque nas áreas de igapó 

de água-preta foi entre 5-159 Mg ha
-1

, nas águas-claras entre 5-147 Mg ha
-1

e as paleo-várzeas 

de 34-140 Mg ha
-1 

(tabela 2). A parcela que apresentou o menor estoque de carbono foi do 

igapó de água-preta com 5 Mg C ha
-1

 (Jufari) e o maior valor foi também no igapó de água-

preta com 159 Mg C ha
-1 

(PNA). 

As estimativas média de erro para BLAS usando a equação 2 variaram entre 5-22,3% 

entre as áreas, sendo que a maior porcentagem foi encontrada nas áreas do Tapajós e RDSA. 

Nas florestas de igapó de água-preta o erro variou de 0,8-8,8%, nas florestas de igapó de 

águas-claras entre 8,1-20,1% e as paleo-vázeas entre 2,6-22,3%. A maioria das áreas 

apresentou baixos valores de erro para a estimativa de biomassa. As regressões simples entre 

BLAS com idade média (figura 1) do igapó de água preta indicaram fortes relações (R
2
= 0,53, 

p<0,01); para os igapós de água clara esse resultado foi positivo significativo (R
2
= 0,54, 

p<0,01) e para as paleo-várzeas essa relação não mostrou ser significativa (R
2
= 0,03, p>0,05). 

 

 

 



73 
 

Tabela 1. Dados da estrutura das oito florestas de igapós de águas pretas, claras e paleo-várzeas na Amazônia central. (*) Dados extrapolados 

para 1 ha. 

Local Parcela Área da 

parcela 

Coordenadas Densidade N. 

espécies 

Diâmetro              

(média± 

desv.pad.) 

Altura                 

(média± 

desv.pad.) 

Área 

basal 

Densidade da 

madeira 

(média±sdesv. 

pad.) 

Idade estimada 

(parcela) 

    (ha) (Lat./Long.) (ind./ha
-1

) (spp./ área) (cm) (m) (m
2
 ha

-1
) (g cm

-3
) (anos) 

 

 

Jufari 1 0,5 00°46'11.6"S/ 

62°29'99.9"O-

00°46'02.5"S/ 

62°29'95.4"O- 

 

846* 58 16,6±6,0 10,74±3,2 16,4* 0,79±0,14 82 

Jufari 2 0,5 

 

 

 340* 28 14,3±5,1 5,5±1,5 6,4* 0,73±0,14 80 

Jufari 3 0,25  888* 

 

29 18,0±8 9,5±2,9 27,5* 0,76±0,15 84 

Jufari 4 0,25 

 

 

 1.212* 33 16,1±7,3 9,1±2,7 32,3* 0,72±0,16 90 

Jufari 5 0,25  1.304* 

 

33 18,5±7,1 10,6±3,0 42,8* 0,63±0,11 - 

Barcelos 1 1 00°41'30.3"S/ 

63°08'56.8"O 

725 

 

 

70 23,8±18,3 13,6±3,7 52,2 0,60±0,15 85 

Barcelos 2 1 00°38'10.6"S/ 

63°15'36.0"O 

 

815 54 21,8±13,7 10,3±3,6 43,5 0,59±0,14 80 

Barcelos 3 0,25 00°38'10.6"S/ 

63°15'36.0"O 

788* 17 15,5±5,1 11,4±2,5 17,2* 0,70±0,10 69 
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PNA 1 1 02°46'21.1"S/ 

60°45'22.6"O 

468 77 

 

 

21,6±16,2 13,8±6,6 27,1 0,62±0,13 73 

PNA 2 1 02°42'15,6"S/ 

60°46'32.6"O 

398 48 

 

 

25,4±22,7 14,9±6,4 36,5 0,62±0,11 87 

PNA 3 1 02°44'37,4"S/ 

60°44'43,5"O 

505 63 

 

 

22,2±18,2 13,6±6,3 28,9 0,60±0,15 83 

RDSA 1 1 02°33'37.1"S/ 

64°41'45.1"O 

507 45 

 

 

22,8±14,9 16,7±6,2 30,1 0,61±0,10 87 

RDSA 2 1 02°33'29.7"S/ 

64°41'44.0"O 

462 64 

 

 

22,8±14,5 16,9±5,7 27,0 0,61±0,15 85 

RDSA 3 1 02°33'53.7"S/ 

64°42'17.6"O 

566 135 

 

 

20,9±16,2 15,8±5,9 31,7 0,60±0,13 93 

Jutaí 1 0,5 03°22'6.3"S/ 

67°28'50.5"O 

766* 68 

 

 

22,4±13,2 15,5±6,7 39,2* 0,52±0,14 83 

Jutaí 2 0,5 03°22'6.3"S/ 

67°28'50.5"O 

512* 29 

 

 

17,6±13,2 10,2±4,1 15,2* 0,57±0,09 - 

Jutaí 3 0,5 03°22'6.3"S/ 

67°28'50.5"O 

712* 90 

 

 

21,8±13,4 16,1±7,7 36,7 0,56±0,13 85 

Jutaí 4 0,5 03°22'6.3"S/ 

67°28'50.5"O 

482* 41 

 

 

20,5±11,9 13,1±5,2 21,3 0,58±0,16 83 

Jutaí 5 1 03°22'6.3"S/ 

67°28'50.5"O 

684 78 

 

 

22,3±14,0 17,6±7,5 37,3 0,52±0,10 75 

Jutaí 6 0,5 03°22'6.3"S/ 

67°28'50.5"O 

682* 86 

 

21,7±14,3 16,6±8,5 36,4* 0,53±0,12 89 
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Tefé 1 0,5 04 07'51.2"S/  

065 04'41.0"O 

470* 76 

 

 

20,1±12,3 15,1±3,0 20,5* 0,57±0,12 62 

Tefé 2 0,5 03 59'19.7"S/  

065 01'00.0"O 

624* 71 

 

 

18,6±11,4 16,4±2,4 23,3* 0,61±0,14 62 

Tefé 3 0,5 04 10'24.2"S/  

065 07'45.6"O 

652* 79 

 

 

20,7±11,9 12,8±3.5 29,2* 0,62±0,14 70 

Tefé 4 0,5 04 09'49.9"S/  

065 06'14.3"O 

556* 63 

 

 

22,5±13 11,4±3,2 29,6* 0,62±0,15 75 

Tefé 5 0,5 04 07'23.8"S/  

065 05'12.7"O 

658* 71 

 

 

22,2±15,5 14,2±2,7 38,06* 0,61±0,15 81 

Tefé 6 0,5 03 59'24.5"S/  

065 01'04.7"O 

540* 60 

 

 

22,3±13,1 14,8±3,0 28,4* 0,67±0,12 80 

Tapajós 1 0,125 03°06’29”S/ 

55°14’33”O 

760* 1 

 

 

17,0±8,6 6,09±0,8 24,4* 0,69±0,10 85 

Tapajós 2 1 02°46’23”S/ 

55°01’49”O 

129 13 

 

 

16,6±6,3 4,7±1,5 4,7 0,69±0,13 74 

Tapajós 3 1 03°44’10”S/ 

55°23’59”O 

428 39 

 

 

29,2±18,4 17,3±5,5 46,3 0,53±0,15 100 

Tapajós 4 1 04°03’00”S/ 

55°37’27”O 

539 43 

 

 

23,7±14,6 15,5±4,5 33,6 0,49±0,17 89 

Rio 

Branco 

1 1 00° 26’ 23” N/ 

61° 43’23”O 

454 34 

 

 

28±17,1 11,7±4,0 39,1 0,59±0,16 115 

Rio 2 1 00° 27’ 58”N/  445 68 22,2±13,3 10,4±3,0 25,2 0,58±0,13 97 
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                                         Figura 1. Relação da BLAS com a idade média das parcelas das áreas de igapós de águas-pretas e águas-claras. 

Branco 61° 42’45”O  

 

Rio 
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3.2 Idade das árvores, incremento radial, produtividade, sequestro de carbono e 

turnover da biomassa  

As florestas estudadas apresentaram idades medianas estimadas entre 69-90 anos 

(igapó de águas-pretas), 74-115 anos (igapó de águas-claras) e 62-93 anos (paleo-várzeas). A 

maior taxa de crescimento médio foi em Tefé 3,0 mm ano
-1

 (paleo-várzea), consecutivamente 

Tapajós 2,8 mm/ano (igapó de água-clara) e Barcelos 2,8 mm ano
-1

 (igapó de água-preta). O 

incremento médio em diâmetro (IMD) foi maior para as árvores com DAP (>30 cm) para a 

maioria das parcelas, com exceção da parcela 1 de Jufari e a parcela 6 de Tefé (tabela 2). 

A produtividade de biomassa (PBLAS) variou de entre os ambientes de estudo (tabela 

2). Nas áreas de igapó de água-preta a variação foi de 0,6-6,1 Mg ha
-1

 ano
-1 

, com Barcelos e 

PNA apresentando maiores valores.  Nas áreas de igapó de água-clara a PBLAS ficou entre 

0,3-5,0 Mg ha
-1

ano
-1

 com a área do Tapajós apresentando o maior valor. Nas paleo-várzeas os 

valores variaram entre de 2,4-5,7 Mg ha
-1

ano
-1

, sendo os maiores valores encontrados em Tefé 

e Jutaí.  A PBLAS média foi maior na paleo-várzea (3,9 Mg ha
-1

ano
-1

) do que nos igapós de 

água-preta (3,4 Mg ha
-1

ano
-1

) e água-clara (2,8 Mg ha
-1

ano
-1

), embora a ANOVA não mostrou 

diferença entre as diferentes tipologias (F=0,44, p>0,05). O sequestro de carbono apresentou 

uma maior variação nos igapós de águas-claras e paleo-várzeas (tabela 2). O sequestro de 

carbono variou de 0,53-4,3 Mg C ha
-1

ano
-1

 nas florestas de igapó de água-preta, onde uma 

parcela de PNA apresentou o maior valor. Para as florestas de igapó de águas-claras essa 

variação foi de 1,04-6,0 Mg C ha
-1

ano
-1

, sendo que no Tapajós mostrou os maiores valores  

em duas parcelas. As paleo-várzeas esse valor foi de 0,84-5,16 Mg C ha
-1

ano
-1

, onde parcelas 

de Jutaí indicaram  maiores valores. 

O turnover de C na biomassa apresentou diferença entre as parcelas da mesma área e 

entre diferentes sítios, variando entre 0,93-3,14 % (tabela 2). Nas áreas de igapó de água-preta 

os valores variaram entre 0,97-2,86 %, com o Jufari apresentando as maiores taxas. Para as 

água-claras os valores foram entre 1,50-2,73 %, sendo a maior taxa encontrada no Tapajós. 

Para as paleo-várzeas os valores oscilaram entre 0,93-3,14 %, com Tefé apresentando a maior 

taxa. Os igapós de água-clara apresentaram maior valor médio de turnover (1,8 %) comparado 

a paleo-várzeas (1,6 %) e aos igapós águas-pretas (1,5 %), porém a ANOVA não apresente 

diferenças significativas (F=0,07, p>0,05). 
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Tabela 2. Valores de inundação (dias/ano), IMD (mm/ano) por classe diamétrica, biomassa lenhosa acima do solo (BLAS) (Mg ha
-1

), estoques 

de carbono (Mg C ha
-1

), sequestro de carbono (Mg C ha
-1 

ano
-1

), PBLAS (Mg ha
-1

) e turnover de C na biomassa (%) para as parcelas das florestas 

de igapós de águas pretas e claras e as paleo-várzeas na Amazônia central.*Dados extrapolados para 1 ha. 

Local Parcela Inundação 

(dias/ano) 

IMD 

(DAP<30) 

IMD 

(DAP>30) 

BLAS Estoque de 

carbono 

Sequestro de  

carbono 

PBLAS Turnover 

biomassa 

      (Mg ha
-1

) (Mg C ha
-1

) (Mg C  ha
-1 

ano
-1

) (Mg ha
-1

) % 

 

Jufari 1 152 2,1 2,0 123 (±11)* 56 * 1,24 2,9 2,4 

Jufari 2 176 1,9 3,0 11 (±2)* 4.6 * 0,53 0,6 1,09 

Jufari 3 163 2,0 2,4 139 (±11)* 60.3 * 1,60 2,9 2,09 

Jufari 4 186 2,2 2,7 147,3 (±14)* 66.8 * 0,72 4,2 2,90 

Jufari 5 

 

218 - - 182,4±21)* 82.2 * - - - 

Barcelos 1 132 2,5 3,0 339,6 (±19) 153 2,6 6,1 1,80 

Barcelos 2 133 2,5 3,1 227,6 (±14) 102,4 1,70 3,4 1,50 

Barcelos 3 51 2,3 2,9 94,7 (±8)* 42,92 * 1,50 2,4 

 

2,50 

PNA 1 200 2,7 3,1 238,4 (±33) 107,5 2,90 3,2 1,34 

PNA 2 176 2,4 2,7 353 (±44) 159 4,30 4,3 1,22 

PNA 3 165 2,4 3,0 225,7 (± 35) 101,6 2,8 2,2 

 

0,97 

RDSA 1 252 1,9 4,1 258,1 (±19) 116,4 1,50 2,4 0,93 

RDSA 2 180 2,4 3,1 287,5 (±23) 129,6 2,23 3,7 1,30 

RDSA 3 165 1,9 2,2 312 (±39) 140,5 2,45 4,8 

 

1,50 
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Jutaí 1 176 2,4 2,6 283,6 (±37)* 127,1* 4,34 4,3 1,51 

Jutaí 2 190 - - 76,3 (±11)* 34,3* - -  

Jutaí 3 182 2,2 3,1 307,6 (±37) * 138,1* 0,84 4,9 1,60 

Jutaí 4 176 2,4 2,5 136,4 (±19)* 61,3* 3,73 2,2 1,60 

Jutaí 5 150 2,5 3,1 295,0 (±32) 132,5 5,16 4,5 1,53 

Jutaí 6 145 2,3 2,7 308,5 (±39)* 138,3* 4,17 5,7 

 

1,80 

Tefé 1 69 3,0 3.4 134 (±19)* 60,2 3,76 3,8 2,81 

Tefé 2 72 2,8 3.9 168,0 (±21)* 75,7 4,09 5,3 3,14 

Tefé 3 116 2,6 3.5 166,5 (±21)* 75,0 2,00 4,0 2,35 

Tefé 4 117 2,8 3.4 162,3 (±19)* 73,2 4,60 3,8 2,32 

Tefé 5 154 2,6 3.0 203 (±22)* 91,4 2,60 3,1 1,50 

Tefé 6 180 2,8 2.6 191,2 (±19)* 86,4 

 

2,98 3,0 1,56 

Tapajós 1 293 1,8 2.0 71 (±12)* 32,1 1,04 1,4 1,94 

Tapajós 2 199 2,2 2.3 11 (±2)   4,9 1,30 0,3 2,73 

Tapajós 3 209 2,6 3.1 327 (±22) 146,7 5,50 5,0 1,53 

Tapajós 4 121 2,5 3.1 223,7 (±45) 

 

100,1 6,00 4,6 2,05 

Rio 

Branco 

1 

 

 

86 2,2 2,6 192 (±22) 

 

86,4 4,22 2,9 1,50 

Rio 

Branco 

2 

 

 

154 2,1 2,8 115 (±13) 

 

51,7 2,40 1,9 1,65 

Rio 

Branco 

3 135 2,2 2,8 149,7 (±12) 67,5 2,80 2,8 1,85 
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3.3 Gradientes hidroedáficos 

Os gradientes hidroedáficos foram descritos no capítulo 1. 

3.4 Relação entre BLAS, PBLAS e turnover da biomassa com fatores hidroedáficos 

As regressões simples mostraram que a BLAS não é explicada pelas variáveis edáficas 

e hidrológicos (figura 2). Para as variáveis hidrológicas, as regressões simples com a duração 

média de inundação (dias/ano) de cada parcela indicaram uma tendência negativa. Porém, 

para a BLAS essa reação não foi significativa (R
2
= 0,002, p>0,05). A inundação mostrou 

resultado negativo significativo com a PBLAS (R
2
= 0,11, p>0,01) e com o turnover (R

2
= 

0,16, p<0,01). As análises de BLAS com SB não mostraram resultados significativos 

(R
2
=0,005, p>0,05). Os resultados tampouco foram significativos para BLAS com o fósforo 

(R
2
= 0,01, p>0,05) e argila (R

2
= 0,04, p>0,05). Para a PBLAS nenhuma relação com as 

variáveis edáficas foi significativa (figura 3). A regressão simples de PBLAS não foi 

significativa, com SB (R
2
= 0,02, p>0,05- figura 3), com o fósforo (R

2
= 0,02, p>0,05) e nem 

com a argila (R
2
= 0,03, p>0,05). O turnover de C da biomassa mostra uma tendência negativa, 

porém não significativa com o SB (R
2
= 0,04, p>0,05; figura 4); para o fósforo essa relação 

tampouco se mostrou significativa (R
2
= 0,02, p>0,05), mas com a argila esse resultado foi 

negativo e significativo (R
2
= 0,11, p>0,01).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Relação entre BLAS (Mg ha
-1

), as variáveis edáficas e a duração média de 

inundação (dias ano
-1

) para os sítios de igapós de águas pretas, claras e paleo-várzeas.    
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Figura 2. Continuação.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relação entre PBLAS (Mg ha
-1

) com as variáveis edáficas e a duração média de 

inundação (dias ano
-1

) para os sítios de igapós de águas preta, clara e paleo-várzeas. 
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Figura 4. Relação entre turnover de C na biomassa com as variáveis edáficas e a duração 

média de inundação (dias ano
-1

) para os sítios de igapós de águas pretas, claras e paleo-

várzeas. 

 

4.Discussão 
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biomassa comparado com as demais tipologias estudadas, porém esses valores não mostraram 

diferenças significativas. Nas áreas alagáveis da Amazônia há poucos estudos que possam 

permitir comparações da biomassa destes ecossistemas. Saatchi et al. (2007) estimaram a 

biomassa de florestas inundáveis na bacia amazônica (Brasil, Peru, Colombia e Bolivia) 

utilizando sensoriamento remoto, com base em 40 plots, extrapolaram os dados para toda a 

Bacia Amazônica e mostraram que as florestas inundáveis possuem biomassa que variam de 

25-300 Mg ha
-1

, mas o estudo não indica as tipologias alagáveis, os estágios sucessionais e 

altura da inundação das áreas. Para a várzea, a biomassa estimada varia entre 195-357 Mg ha
-1

 

na Amazônia ocidental (Malhi et al. 2006), 222-240 Mg ha
-1

 na Amazônia Central (Schöngart 

et al.,2010) e valores entre 141-152 Mg ha
-1

 no igapó de água-preta (Targhetta et al., 2015) e 

60-235 Mg ha
-1

 em igapós de águas-claras no Rio Araguaia (Kurzatkowski et al., 2015). A 

biomassa estimada para a terra firme apresenta altos valores de biomassa entre 215-492 Mg 

ha
-1

 (Klinge & Herrera 1983; Fearnside, 1997; Laurence et al., 1999; Houghton et al., 2001; 

Castilho et al., 2006; Saatchi et al., 2007). As estimativas de biomassa encontradas neste 

estudo mostraram valores similares aos encontrados anteriormente em florestas alagáveis, 

assim como valores maiores comparados aos da várzea e terra firme acima citados. Porém, há 

muitas discussões a cerca desses valores devido a diferentes metodologias utilizada pelos 

autores. 

Tabela 3. Comparação entre as estimativas de Biomassa (Mg ha
-1

) de florestas de terra firme, 

floresta de várzea, florestas de igapós (águas-pretas e águas-claras) e paleo-várzea na Bacia 

Amazônica. 

Autores Área  Biomassa (Mg ha
-1

) 

 

Este estudo 

 

 

Igapó agua-preta 

  

11-353 

Este estudo Igapó agua-clara  76,3-309 

Este estudo  

 

Malhi et al., 2006 

 

Paleo-várzea 

 

                       Terra firme 

 11-327 

 

195-357 

Saatchi et al., 2007 

 

Terra firme  25-300 

Schöngart et al., 2010 

 

Várzea  222-240 

Cintra et al., 2013 Interflúvio Purus-Madeira  241 
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As estimavas de erro para BLAS foram baixas comparados com outros estudos em 

áreas úmidas. Schöngart et al. (2011) estimou um erro de 14,7-20,8% nas estimativas de 

BLAS no Pantanal e Cintra et al. (2013) um erro de 12% para o interflúvio Purus-Madeira. 

Enquanto este estudo o erro foi estimado entre 0,8-22,3%. Para os estoques de carbono na 

biomassa, os menores valores foram encontrados nas áreas de igapó de água-preta (4,6 Mg C 

ha
-1

) uma área de savana com árvores baixas e menores diâmetros, e igapó de água-clara (4,9 

Mg C ha
-1

) que possui árvores com menor altura e diâmetros comparados com as demais 

parcelas da mesma tipologia. Assim como os maiores valores foram também encontrados nos 

igapós de água-preta (159 Mg C ha
-1

) e clara (146 Mg C ha
-1

). Estes valores são superiores 

aos encontrados por Schöngart et al. (2010) que estimaram para a várzea 119,5 Mg C ha
-1

 e 

Targhetta et al. (2015) que estimou para o igapó 71,6 e 77,4 Mg C ha
-1

. Por outro lado, 

valores mais elevados de 213 Mg C ha
-1 

foram estimados para igapós de água-clara por Malhi 

et al. (2004), mas o modelo utilizado não considerou a altura das árvores para estimar a 

BLAS, levando a possíveis erros. Os valores de estoques para algumas áreas estudadas são 

similares aos encontrados na terra firme. Para florestas de terra firme, diferentes estudos 

mostram que o carbono estocado na biomassa varia entre 23-325 Mg C ha
-1 

(Clark et al., 

2001), 116-196 Mg C ha
-1 

(Chambers et al., 2001) e 56-308,9 Mg C ha
-1

 (Malhi et al., 2004). 

A maioria das parcelas indicou baixo sequestro de carbono, com algumas exceções no 

Tapajós e Jutaí. O baixo sequestro de carbono é característico dos igapós que apresentam 

baixas taxas de sequestro e altos estoques de carbono (Schöngart et al. 2010). A maioria das 

parcelas deste estudo apresentou uma produtividade com valores similares aos encontrados 

em estudos anteriores para as áreas alagáveis, mas em algumas os valores de produtividade 

foram altos e comparáveis àqueles das áreas da várzea e terra firme (tabela 4). Quesada et al. 

(2012) estimaram para a Amazônia uma PBLAS entre 2,7–10,3 Mg ha
−1

 yr
−1

. A paleo-várzea 

possui valores médios de produtividade maiores do que os igapós de água-clara e água-preta. 

As paleo-várzeas deste estudo estão na região oeste da bacia Amazônica, região considerada 

mais dinâmica, com árvores jovens e crescimento rápido e com densidades mais baixas do 

 

Targhetta et al., 2015 

 

Kurzatkowski  et al., 

20015 

 

 

Igapó de água-preta (Rio Uatumã) 

 

Igapó de água-clara (Rio Araguaia) 

 

141-152 

 

60-235 
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que as florestas das porções central e leste da Amazônia (Baker et al., 2004; Malhi et al., 

2004; Phillips et al., 2004; Quesada et al., 2012).  

 

Tabela 4. Comparação entre as estimativas de produtividade de biomassa (Mg ha
-1 

ano
-1

) de 

florestas de terra firme, floresta de várzea, florestas de igapós (águas pretas e claras) e paleo-

várzea na Bacia Amazônica. 

 

 O turnover de C na biomassa mostrou taxas baixas, comparadas a outros estudos, para 

a maioria das parcelas, embora algumas parcelas de Jufari, Barcelos, Tapajós e Tefé tenham 

apresentado altas taxas, variando de 2,5-3,1%. O estudo de Cintra et al. (2013) em paleo-

várzeas mostrou taxas de turnover similares entre 2,2-3,2%. No presente estudo as áreas de 

paleo-várzeas apresentaram taxas de algumas parcelas similares, de 0,9-3,1%. A paleo-várzea 

estudada por Cintra et al. (2013) apresenta uma dinâmica da floresta mais acelerada nas áreas 

dos solos encharcados, enquanto as florestas de paleo-várzeas deste estudo mostraram um  

turnover menor em parcelas com maior período de inundação.  

Comparando a relação da BLAS com a idade média nas diferentes tipologias, os 

igapós de águas-pretas e águas-claras indicaram fortes relações entre essas variáveis, mas as 

paleo-várzeas não mostraram nenhum resultado significativo. Uma explicação para esse 

resultado pode ser devido ao fato de que as paleo-vázeas são ambientes muito heterogêneos 

de transição entre várzea e igapó (Assis et al., 2015). 

Autores Área  Produtividade 

 (Mg ha
-1 

ano
-1

) 

Este estudo 

 

Igapós água-preta  0,6-6,1 

Este estudo Igapós água-clara  0,3-5,0 

Este estudo  

 

Schöngart et al., 2010 

 

Cintra  et al., 2013 

Paleo-várzeas 

 

                           Várzea    

 

                              Interflúvio Purus-Madeira                    

 2,2-5,7 

 

5,7 

 

5,6 

    

Quesada  et al., 2012 Bacia Amazônica  2,7-10,3 
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Relação da BLAS, PBLAS e turnover com variáveis hidroedáficas 

A BLAS e PBLAS não foram relacionadas às variáveis edáficas. Esses resultados 

corroboram as observações por Targhetta et al. (2015) para os igapós de água-preta da RDS 

Uatumã a nordeste de Manaus, não tendo encontrado relação entre BLAS e fatores edáficos. 

Cintra et al. (2013) não encontraram relação da PBLAS com a textura do solo, mas a análise 

da PBLAS com o fósforo indicou uma tendência positiva e significativa. No presente estudo 

não obtivemos resultados significativo da BLAS e PBLAS com o fósforo, embora estudos 

apontem a relação entre a PBLAS e a fertilidade do solo, em especial o fósforo (Malhi et al., 

2004; Quesada et al., 2012). A textura é uma das características mais importantes do solo por 

influenciar direta ou indiretamente uma cadeia de relações entre matéria orgânica, íons e 

drenagem do solo (Silver et al., 2000; Fearnside & Leal Filho, 2001). Algumas variáveis 

hidroedáficas analisadas neste estudo estão correlacionadas, assim este resultado pode estar 

interferindo nestas análises. As propriedades físicas do solo são também determinantes para a 

taxa de turnover (Quesada et al., 2012). A fertilidade do solo desempenha um importante 

papel na explicação das diferenças de quase duas vezes do turnover entre as regiões oeste e 

central-leste da Amazônia (Phillips et al., 2004), embora em nosso estudo o turnover não 

tenha mostrado uma relação significativa com as variáveis químicas do solo, apenas uma 

tendência negativa significativa com a argila. Nossos resultados mostraram que as áreas de 

paleo-várzeas são mais dinâmicas do que os igapós de águas claras e igapós de águas pretas, 

apesar da análise de solo ter mostrado que os igapós de águas claras são mais férteis (capítulo 

1). Essas análises foram feitas a 20 cm de profundidade e Irion et al. (2010) indicou que as 

paleo-várzeas são mais férteis, mas esta fertilidade está em horizontes mais profundos do solo, 

devido aos processos de intemperismo próximo a superfície que causa alterações na 

composição mineral do solo.  

A BLAS das parcelas apresentou uma tendência negativa, porém, não significativa 

com a duração da inundação. Embora Targhetta et al. (2015) mostraram que a biomassa foi 

negativamente relacionada à duração da inundação em um igapó de águas-pretas e apresentou  

menor biomassa. No presente estudo foi amostrado um maior número de parcelas ao longo da 

Amazônia Central em comparação aos estudos de Targhetta et al. (2015) e Schöngart et al. 

(2010), assim as relações de BLAS com a inundação não parece ser unânime para todas as 

áreas alagáveis da Amazônia. 
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As áreas que apresentaram maior biomassa possuem idades médias entre 81-97 anos. 

Uma explicação para esse resultado pode estar relacionada a se tratar de florestas maduras 

adaptadas a longos períodos de inundação. O alagamento causa uma zonação diferenciada das 

espécies, que se distribuem ao longo do gradiente de inundação de acordo com suas 

capacidades competitivas e de adaptação ao ambiente (Ferreira 1997; Wittmann et al., 2002, 

2004, 2006). As diversas adaptações das árvores destes ambientes podem explicar os valores 

relativamente elevados de biomassa em comparação a outras áreas de maior fertilidade na 

Amazônia. 

Outra informação relevante é que os níveis de água do Rio Negro no Porto de Manaus 

são registrados há 115 anos e indicam que extremos de cheias e secas aumentaram 

consideravelmente nas últimas décadas. Durante os anos de 1971 a 1975 próximo a Manaus o 

Rio Negro e Solimões ficaram 1.764 dias onde o nível de água não desceu abaixo de 20 m, o 

que ocasionou impactos severos na distribuição da vegetação arbustiva e arbórea na várzea e 

no igapó (Piedade et. al., 2013). Em anos de cheias as baixas topografias sofrem maiores 

impactos causando mortalidade nessas florestas, assim as áreas alagáveis do Rio Negro e seus 

afluentes sofrem maior impacto do que as demais tipologias. Modelos climáticos indicam 

secas mais prolongadas e severas e podem causar incêndios florestais (Marengo, 2007). As 

florestas de igapó se recuperam lentamente após a queima e a quantidade de carbono pode ser 

perdido para a atmosfera (Flores et al., 2012; Resende et al., 2014). Esses incêndios causam 

mortalidade das árvores ocorrendo diminuição nos estoques de biomassa e assim esses 

ambientes poderá apresentar estágios de sucessão diferentes, e os eventos extremos podem ter 

influenciado na análise da variabilidade de estoques de biomassa das florestas de água-preta e 

água-clara deste estudo. 

Nossos resultados de PBLAS mostraram uma relação negativa significativa com a fase 

aquática, com a produtividade diminuindo à medida que aumenta a duração da inundação. 

Este resultado pode está relacionado à diminuição do crescimento das árvores em áreas que 

ficam maiores períodos de inundação. O inverso foi encontrado por Cintra et al. (2013) onde 

relações positivas significativas da PBLAS com a saturação do solo (R
2
=0,79, p<0,01) foram 

encontradas em áreas com solos menos profundos e mais encharcados. Nesses locais o tempo 

de residência da biomassa foi menor e as florestas mais jovens, quando comparadas com áreas 

mais drenadas. O turnover de C na biomassa apresentou uma tendência negativa significativa 

com a média de inundação (dias/ano). 
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5. Conclusão 

Os resultados indicam que não há diferenças de biomassa, produtividade da biomassa e 

turnover de carbono entre diferentes tipologias de áreas alagáveis deste estudo. A biomassa 

não foi explicada pelas variáveis edáficas e hidrológicas, porém a dinâmica destas áreas foi 

explicada pela textura e, principalmente, pela duração de inundação. As áreas mais dinâmicas 

são das paleo-várzeas, que são áreas mais férteis do que as demais tipologias. Porém, os 

igapós de águas claras e águas pretas apresentam parcelas isoladas com alta produtividade 

comparadas a várzea e a terra firme. As florestas da mesma tipologia possuem diferenças na 

sua dinâmica porque estão submetidas a diferentes níveis de inundação e condições edáficas. 

As florestas das áreas alagáveis possuem estrutura e dinâmica diferenciadas daquelas dos 

outros ecossistemas da bacia Amazônica.  

As espécies arbóreas das florestas alagáveis apresentam respostas diferenciada aos fatores 

hidroedáficos, assim essas respostas podem afetar a produtividade e sequestro de carbono 

destas florestas. Estudos futuros são essenciais para investigar a influencia do clima na 

dinâmica destas florestas, e assim melhorar o entendimento dos fatores ambientais que 

intensificam ou limitam a dinâmica do carbono nas florestas alagáveis da Amazônia. Desta 

forma é necessário ampliar estes estudos ao longo da bacia Amazônica para conhecer como as 

variáveis hidroedáficas e climáticas influenciam esses ambientes e como as florestas alagáveis 

irão responder as mudanças ambientais. 

As florestas da Amazônia estocam grande quantidade de biomassa viva acima do solo, 

a liberação destes estoques, através de mudanças no uso da terra, representa uma contribuição 

significativa para a emissão de gases do efeito estufa, desta maneira a quantificação da 

biomassa é necessária para calcular os impactos dessas atividades no aquecimento global. O 

conhecimento da quantificação do sequestro de carbono das florestas contribui para a 

negociação de acordos internacionais, existência de unidades de créditos de carbono para a 

preservação dos sumidouros e aproveitamento da biomassa florestal para fins energéticos. O 

programa REDD+ (Redução de emissões de desmatamento e degradação florestal e o papel 

da conservação, manejo sustentável de florestas em países em desenvolvimento) é uma 

estratégia de mitigação das mudanças no clima adotada pelos países em desenvolvimento, 

com a finalidade de contribuir para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e 

para a melhoria das condições da vida das populações tradicionais (Cenamo et al., 2009). 

Ademais os créditos de carbono das florestas tropicais tem um valor peculiar dentro da 
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estratégia de mitigação do clima por seus serviços climáticos. As áreas alagáveis contribuem  

para o estoque de carbono da bacia Amazônica e mais estudos sobre os fatores que 

influenciam a BLAS desses ecossistemas são necessários para compreender a dinâmica dessas 

florestas. Isso é essencial para o planejamento do manejo florestal, auxiliando na definição de 

politicas públicas a serem aplicadas para garantir os serviços ambientais destas florestas.  
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APÊNDICE 

 

APÊNDICE A. Modelos de regressões não-lineares desenvolvidos para estimar o estoque  de carbono, sequestro  e turnover de carbono em 

BLAS nas oito áreas de estudo ao longo da Amazônia Central. 

Local Parcela DAP-Altura DAP-idade Altura-idade Incremento-idade Densidade-idade Biomassa-idade 

   R
2
(p)      

Jufari 1 

 

0,16 

(<0,0001) 

 

0,73 

(<0,00001) 

0,13 

(<0,001) 

0,15 

(<0,001) 

0,003 

(0,05) 

0,68 

(<0,00001) 

Jufari 2 

 

0,003 

(0,01) 

0,48 

(<0,0001) 

0,006 

(0,13) 

0,15 

(0,01) 

0,03 

(0,28) 

 

0,48 

(<0,00001) 

Jufari 3 

 

0,17 

(<0,001) 

0,72 

(<0,00001) 

0,03 

(0,13) 

 

0,009 

(0,44) 

0,007 

(0,51) 

0,50 

(<0,00001) 

Jufari 4 

 

0,26 

(<0,0001) 

0,76 

(<0,001) 

0,13 

(<0,01) 

0,08 

(0,01) 

0,0005 

(0,85) 

0,68 

(<0,00001) 

Jufari 5 

 

- - - - - - 

Barcelos 1 

 

0,62  

(<0,00001) 

 

0,81 

(<0,00001) 

0,46 

(<0,00001) 

0,01 

(0,07) 

0,01 

(0,16) 

0,63 

(<0,00001) 

Barcelos 2 0,48 0,78 0,45 0,02 0 0,58 
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 (<0,00001) 

 

(<0,00001) (<0,00001) (0,05) (0,94) (<0,00001) 

Barcelos 3 0,18 

(<0,01) 

 

 

0,61 

(<0,00001) 

0,09 

(0,02) 

0,10 

(0,01) 

0,0004 

(0,88) 

0,48 

(<0,00001) 

PNA 1 

 

 

0,75 

(<0,00001) 

0,81 

(<0,00001) 

0,60 

(<0,0001) 

0,01 

(0,22) 

0,003 

(0,58) 

0,58 

(<0,00001) 

PNA 2 

 

 

0,65 

(<0,00001) 

0,84 

(<0,00001) 

0,51 

(<0,00001) 

0,007 

(0,58) 

0,009 

(0,50) 

0,77 (<0,00001) 

PNA 3 

 

 

0,72 

(<0,00001) 

0,51 

(<0,00001) 

0,34 

(<0,00001) 

0,002 

(0,70) 

0,05 

(0,03) 

0,78 

(<0,0001) 

RDSA 1 

 

 

0,34 

(<0,001) 

0,45 

(<0,001) 

0,02 

(0,43) 

0,07 

(0,19) 

0,003 

(0,78) 

0,85 (<0,00001) 

RDSA 2 

 

 

0,60 

(<0,00001) 

0,85 

(<0,00001) 

0,48 

(<0,0001) 

0,23 

(<0,01) 

0,002 

(0,76) 

0,97 

(<0,00001) 

RDSA 3 

 

 

0,83 

(<0,00001) 

0,74 

(<0,00001) 

0,68 

(<0,0001) 

0,02 

(0,51) 

0,11 

(0,09) 

0,84 

(<0,00001) 

Jutaí 1 0,55 

(<0,00001) 

 

 

0,68 

(<0,00001) 

0,22 

(<0,001) 

0 

(0,99) 

0,02 

(0,29) 

0,46 

(<0,00001) 

Jutaí 2 

 

 

- - - - - - 

Jutaí 3 0,58 0,61 0,19 0,18 0,03 0,63 
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(<0,00001) (<0,00001) (0,002) (<0,01) (0,18) (<0,00001) 

Jutaí 4 

 

 

0,48 

(<0,0001) 

0,79 

(<0,00001) 

0,34 

(<0,001) 

0,26 

(<0,01) 

0,05 

(0,15) 

0,64 

(<0,00001) 

Jutaí 5 

 

 

0,44 

(<0,00001) 

0,80 

(<0,00001) 

0,34 

(<0,00001) 

0,03 

(0,10) 

0,01 

(0,20) 

0,83 

(<0,00001) 

Jutaí 6 

 

 

0,65 

(<0,00001) 

0,81 

(<0,00001) 

0,46 

(<0,00001) 

0 

(0,97) 

0,001 

(0,75) 

0,65 

(<0,00001) 

Tefé 1 

 

 

0,53 

(<0,00001) 

 

0,86 

(<0,00001) 

 

0,49 

(<0,00001) 

 

0,04 

(0,16) 

0,07 

(0,08) 

0,82 

(<0,00001) 

 

Tefé 2 

 

 

0,45 (0,0002) 0,79 

(<0,00001) 

 

0,56 

(<0,0001) 

 

0,002 

(0,80) 

0,18 

(0,02) 

0,86 

(<0,00001) 

 

Tefé 3 

 

 

0,27 

(<0,001) 

0,74 

(<0,00001) 

 

0,09 

(0,05) 

0,002 

(0,76) 

0,002 

(0,77) 

0,77 

(<0,00001) 

 

Tefé 4 

 

 

0,58 

(<0,00001) 

 

0,84 

(<0,00001) 

 

0,41 

(<0,00001) 

 

0,007 

(0,51) 

0,02 

(0,22) 

0,75 

(<0,00001) 

 

Tefé 5 

 

 

0,44 

(<0,00001) 

 

0,70 

(<0,00001) 

 

0,41 

(<0,00001) 

 

0,16 

(<0,01) 

0,03 

(0,19) 

 

0,55 

(<0,00001) 

 

Tefé 6 

 

 

0,44 

(<0,00001) 

 

 

0,78 

(<0,00001) 

 

0,24 (<0,001) 0,21 

(<0,001) 

0,01 

(0,38) 

0,65 

(<0,00001) 

 

Tapajós 1 

 

0,53 

(<0,01) 

0,97 

(<0,00001) 

0,40 

(0,02) 

0,03 

(0,59) 

0 0,94 

(<0,0001) 
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Tapajós 2 

 

 

0,10 

(0,04) 

0,80 

(<0,00001) 

 

 

0,03 

(0,27) 

0,30 

(<0,001) 

0,02 

(0,35) 

0,20 

(<0,01) 

Tapajós 3 

 

 

0,88 

(<0,00001) 

 

0,88 

(<0,00001) 

 

0,79 

(<0,00001) 

 

0,12 

(<0,001) 

0,001 

(0,75) 

0,78 

(<0,00001) 

 

Tapajós 4 

 

 

0,97 

(<0,00001) 

 

0,88 

(<0,00001) 

 

0,84 

(<0,00001) 

 

0,009 

(0,43) 

0,004 

(0,58) 

0,88 

(<0,00001) 

 

Rio 

Branco 

1 

 

 

0,60 

(<0,00001) 

0,87 

(<0,00001) 

0,59 

(<0,00001) 

0,08 

(0,01) 

0,07 

(0,01) 

0,61 (<0,00001) 

Rio 

Branco 

2 

 

 

0,47 (<0,00001) 0,80 

(<0,00001) 

0,40 

(<0,00001) 

0,003 

(0,59) 

0,01 

(0,22) 

0,70 

(<0,00001) 

Rio 

Branco 

3 0,53 

(<0,00001) 

 

0,84 

(<0,00001) 

 

0,40 

(<0,00001) 

 

0,03 

(0,06) 

0,0003 

(0,86) 

0,64 

(<0,00001) 
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