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RESUMO GERAL
O objetivo geral deste trabalho foi caracterizar uma floresta de campinarana
analisando espécies dominantes deste ecossistema com a finalidade de conhecer a
distribuição de biomassa florestal acima e abaixo do solo, desenvolver equações
alométricas para estimar biomassa seca lenhosa e estudar a dinâmica de
crescimento destas espécies da campinarana na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) do Uatumã, localizado no município de São Sebastião do
Uatumã, no Estado de Amazonas. O trabalho foi dividido em três capítulos.
No primeiro capítulo analisou-se a distribuição da biomassa nos componentes da
árvore acima do solo (tronco, galhos e folhas) e abaixo do solo (raízes totais e finas).
Utilizando o método destrutivo foram abatidas 70 árvores de seis espécies florestais
das campinaranas da RDS Uatumã. Todos os componentes foram pesados em
campo. Em seguida, foi descontado o teor de umidade para obter a biomassa seca.
Foram determinados a densidade básica da madeira e teor de umidade para cada
espécie. A soma da biomassa seca total das árvores derrubadas, a contribuição de
carbono e CO2 foram 20,69±0,33 Mg; 10,34±0,16 Mg C e 37,93±0,60 Mg CO 2
respectivamente. As espécies que mais contribuíram em biomassa seca em ordem
decrescente Aldina heterophylla, Sacoglottis guianensis e Manilkara cavalcantei. A
distribuição da biomassa seca nos componentes foi: tronco 54,8%; galhos 34,6%;
raiz principal 8,8% e folhas 1,8%. A densidade básica da madeira em média para as
seis espécies foi de 0,72±0,08 g cm-3, variando de 0,64 até 0,86 g cm-3. A biomassa
seca de raizes (BSR) total e finas nas parcelas permanentes de monitoramento
(PPM) das campinaranas em média foi de 46,2±15,7 e 7,4±3,6 Mg ha-1
respectivamente. Nos primeiros 20 cm de profundidade a contribuição total de
biomassa das raizes foi de 86%, sendo um ambiente com um alto investimento nas
camadas superficiais devido a uma maior fertilidade do solo como foi analisado no
perfil de distribuição dos principais macronutrientes.
No segundo capitulo foram ajustadas equações alométricas para estimar biomassa
seca lenhosa acima do solo (BSLAS) a partir de modelos matemáticos. Foram
utilizados os parâmetros dendrométricos das 70 árvores derrubadas de seis
espécies arbóreas mais importantes nas campinaranas da RDS Uatumã. As
variáveis independentes utilizadas nas equações foram o diâmetro altura de peito
(DAP), altura total (HT) e densidade básica da madeira (DB). As melhores
estimativas para BSLAS foram feitas por uma equação logarítmica utilizando as três
variáveis. A média de BSLAS estimada com o melhor modelo foi de 157±31 Mg ha-1,
e teve um R2aj = 0,94; Syx% = 3,314; DIC (Critério de Informação) = 664,4; CF (fator
de correção) = 1,019 e uma distribuição homogênea dos resíduos. Foram
desenvolvidas equações alométricas específicas para as seis espécies do estudo.
As equações ajustadas foram contrastadas com outras equações regionais e
pantropicais encontrando a equação de Chave et al. (2005) como boa preditora para
estimar BSLAS nas campinaranas.
No terceiro capitulo, foi feita uma descrição das estruturas anatômicas da madeira
das seis espécies de campinarana estudadas. Foi realizada a análise dos anéis de
crescimento para estimar a idade das árvores, o incremento médio anual (IMA) em
diâmetro, altura e biomassa seca lenhosa acima do solo A idade média de 70
9

árvores de seis espécies foi de 78±26 anos, variando de 16 a 232 anos. O IMA
médio em diâmetro das seis espécies foi de 2,78±1,22 mm ano-1. Esses baixos
valores de IMA das espécies estão principalmente relacionados à baixa fertilidade
dos solos nas campinaranas comparadas com outras florestas de solos mais ricos
em nutrientes (florestas de terra firme e várzea). As espécies que alcançaram
maiores incrementos foram Cybianthus sp. e Aldina heterophylla. Desenvolveram-se
padrões de crescimento das seis espécies mais importantes da campinarana e sua
produtividade nas PPM da RDS Uatumã. A produtividade média em biomassa
lenhosa acima do solo para as campinaranas da RDS Uatumã foi estimada
1,08±0,43 Mg ha-1 ano-1, inferior com a produtividade estimada em outros tipos
florestais com as florestas alagáveis (igapó e várzea) e terra firme. A lenta dinâmica
indica que estes ecossistemas são áreas prioritárias de conservação.

GENERAL SUMMARY
The general objective of this study was to characterize a white sand forest analyzing
dominant species of this ecosystem in order to obtain nformation on the distribution
of aboveground and belowground biomass, to develop allometric equations to
estimate dry wood biomass and to analyze the growth dynamics of the dominant
white sand forest species in the Sustainable Development Reserve (RDS) of
Uatumã, located in the municipality of São Sebastião de Uatumã, in the State of
Amazonas. The study was structured in three chapters.
In the first chapter the distribution of tree biomass in its components aboveground
(trunk, branches and leaves) and belowground (total and fine roots) was analyzed.
Using the destructive method, 70 trees were felled from six characteristic tree
species of the white sand forest of RDS Uatumã. All the components were weighed
in the field. Moisture contento of wood was determined to obtain the dry biomass.
The basic wood density and moisture content for each species were determined. The
sum of the total dry biomass of the sampled trees, the contribution of carbon and CO2
were 20.69±0.33 Mg; 10.34±0.16 Mg C e 37.93±0.60 Mg CO 2 respectively. The
species that most contribute to dry biomass were in decreasing order: Aldina
heterophylla, Sacoglottis guianensis and Manilkara cavalcantei. The distribution of
dry biomass components was: trunk (54.8%), branches (34.6%), main root (8.8%)
and leaves (1.8%). The average wood density for the species was 0.72±0,08 g cm-3,
ranging from 0.64 to 0.86 g cm-3. The dry total biomass of total and fine roots (BSR)
in the permanent monitoring plots (PPM) of the white sand forest on average was
46.2±15.7 and 7.4±3.6 Mg ha-1 respectively. In the first 20 cm of soil depth 86% of
the total root biomass is concentrated, being an environment with a high investment
in the superficial layers due to the concentration of nutrients as it was analyzed in the
profile of distribution of the main macronutrients.
In the second chapter, allometric equations were adjusted to estimate aboveground
woody dry biomass (BSLAS) by mathematical models. The dendrometric parameters
of 70 trees of six dominant tree species in the campinaranas of the RDS Uatumã
were used for model calibrations. The independent variables used in the equations
were diameter at breast height (DBH), total height (HT) and basic density of wood
10

(DB). The best estimates for BSLAS were obtained by logarithmic equation using the
three variables. The average of BSLAS estimated with the best model was 157±31
Mg ha-1, with R2ajd (adjusted coefficient of determination) = 0.94; Syx% (standard error
of the estimate in percent) = 3.314; DIC (Information Criterion) = 664.4; CF
(correction factor) = 1.019 and a homogeneous distribution of the residuals. Specific
allometric equations were developed for the six studied species. The adjusted
equations were contrasted with other regional equations and pantropical models
indicating the equation of Chave et al. (2005) as the best equation to estimate
BSLAS in white sand forest.
In the third chapter the wood anatomical features of the six dominant tree species
were described. Based on this tree-ring analyses were performed to estimate tree
age, mean annual increment (IMA) in diameter, tree height and aboveground dry
wood biomass. The average age of the 70 trees of the six species was 78±26 years,
ranging from 16 to 232 years. The average IMA in diameter of the six species was
2.78±1.22 mm yr-1. These low IMA values of the species are mainly related to the low
soil fertility in the campinaranas compared to other forest types with more nutrient
rich soils (terra firme and várzea). Growth models were developed for the six
dominant tree species in diameter, tree height and aboveground wood biomass to
estimate the productivity in the PPM of the RDS Uatumã. The average productivity
for the whites sand forest of RDS Uatumã was 1.08±0.43 Mg ha-1 year-1. This low
productivity, compared to other forest types in the Amazon sucha s floodplain (igapó
and várzea) and terra firme forests indicate that these ecosystems are priority areas
for conservation.

RESUMEN GENERAL
El objetivo general de este trabajo fue caracterizar un bosque de campinarana
analizando especies dominantes de este ecosistema con la finalidad de conocer la
distribución de biomasa forestal arriba y abajo del suelo, desarrollar ecuaciones
alométricas para estimar biomasa seca leñosa y estudiar la dinámica de crecimiento
de las especies de campinarana en la Reserva de Desenvolvimiento Sostenible
(RDS) de Uatumã, localizado en el municipio de São Sebastião de Uatumã, en el
Estado de Amazonas. La investigación fue dividida en tres capítulos.
En el primer capítulo se analizó la distribución de la biomasa en los componentes del
árbol arriba del suelo (tronco, ramas y hojas) y abajo del suelo (raíces totales y
finas). Utilizando el método destructivo fueron tumbados 70 árboles de seis especies
forestales del bosque de campinarana de la RDS Uatumã. Todos los componentes
fueron pesados en campo. En seguida, fue descontado el contenido de humedad
para obtener la biomasa seca. Fueron determinados la densidad básica de la
madera y contenido de humedad para cada especie. La suma de la biomasa seca
total de los árboles tumbados, la contribución de carbono y CO 2 fueron 20.69±0.33
Mg; 10.34±0.16 Mg C e 37.93±0.60 Mg CO2 respectivamente. Las especies que más
contribuyen en biomasa seca en orden decreciente son: Aldina heterophylla,
Sacoglottis guianensis y Manilkara cavalcantei. La distribución de biomasa seca en
los componentes fue: tronco (54.8%), ramas (34.6%), raíz principal (8.8%) y hojas
11

(1.8%). La densidad básica de la madera en promedio para las especies fue de
0.72±0,08 g cm-3, variando de 0.64 hasta 0.86 g cm-3. La biomasa seca de raíces
(BSR) total y finas en las parcelas permanentes de monitoreo (PPM) de las
campinaranas en promedio fue de 46.2±15.7 y 7.4±3.6 Mg ha-1 respectivamente. En
los primeros 20 cm de profundidad la contribución total de biomasa de las raíces fue
de 86%, siendo un ambiente con una alta inversión en las capas superficiales debido
a una mayor fertilidad del suelo como fue observado en el perfil de distribución de
los principales macronutrientes.
En el segundo capítulo fueron ajustadas ecuaciones alométricas para estimar
biomasa seca leñosa arriba del suelo (BSLAS) a partir de modelos matemáticos.
Fueron utilizados los parámetros dendrométricos de 70 árboles de seis especies
arbóreas más importantes en las campinaranas de la RDS Uatumã. Las variables
independientes utilizadas en las ecuaciones fueron el diámetro a la altura de pecho
(DAP), altura total (HT) y densidad básica de la madera (DB). Las mejores
estimaciones para BSLAS fueron realizadas por una ecuación logarítmica utilizando
las tres variables. El promedio de BSLAS estimada con el mejor modelo fue de
157±31 Mg ha-1, con un R2adj (coeficiente de determinación ajustado) = 0.94; Syx%
(error estándar de la estimación en porcentaje)= 3.314; DIC (Criterio de información)
= 664.4; CF (factor de corrección) = 1.019 y una distribución homogénea de los
residuos. Fueron desarrolladas ecuaciones alométricas específicas para las seis
especies del estudio. Las ecuaciones ajustadas fueron contrastadas con otras
ecuaciones regionales y pan tropicales encontrando la ecuación de Chave et al.,
2005 como la mejor ecuación para estimar BSLAS en las campinaranas.
En el tercer capítulo fue realizado una descripción de las estructuras anatómicas de
las especies y por el análisis de los anillos de crecimiento fueron determinados: la
edad de los árboles, el incremento medio anual (IMA) en diámetro, altura y biomasa
seca leñosa arriba del suelo para las seis especies de campinarana del estudio. La
edad promedio de los 70 árboles de las seis especies fue de 78±26 años, variando
de 16 a 232 años. El IMA promedio en diámetro de las seis especies fue de
2.78±1.22 mm año-1, esos bajos valores de IMA de las especies están
principalmente relacionados a la baja fertilidad de los suelos en las campinaranas
comparadas con otros bosques de suelos más ricos en nutrientes (bosques de tierra
firme y várzea). Las especies que alcanzaron mayores incrementos fueron
Cybianthus sp y Aldina heterophylla. Se desarrollaron padrones de crecimiento de
las seis especies más importantes de campinarana y su productividad en las PPM
de la RDS Uatumã. La productividad promedio para las campinaranas da RDS
Uatuma fue de 1.08±0.43 Mg ha-1 año-1, recomendando para este tipo de
ecosistemas de bajas tasas de incremento en diámetro y bajas tasas de
productividad como áreas prioritarias para conservación.
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INTRODUÇÃO GERAL

A floresta amazônica é constituída por diferentes ecossistemas, entre eles as
florestas de terra firme, várzea, igapó, campinaranas, campinas e savanas (Prance,
1992; Silva, 2004). As florestas amazônicas se caracterizam por sua grande
diversidade de espécies e sua capacidade de armazenar biomassa nas árvores pelo
processo da fotossíntese (Marenco et al., 2014). Entretanto, não todas as florestas
apresentam

as

mesmas taxas

de

crescimento,

estrutura

florestal, idade,

produtividade, disponibilidade de nutrientes (Brienen et al., 2006; Schöngart et al.,
2007; Leite et al., 2012; Cintra et al., 2013).
As campinaranas são ecossistemas de areia branca (EAB) que se encontram
distribuídos em fragmentos na Bacia Amazônica (Anderson, 1981; Vicentini, 2004;
Adeney et al., 2016; Fine et al., 2016). Os EAB foram classificados em campinarana
florestada, campinarana arborizada e campinarana graminho lenhosa, esse último
conhecido como campina (Veloso et al., 1991). Os WSE são ambientes oligotróficos,
com espécies adaptadas ao déficit hídrico e nutricional (Vicentini, 2004; Ferreira,
2009; Guimarães & Bueno, 2009; Targhetta et al., 2015). As áreas mapeadas na
Bacia Amazônica totalizam uma superfície dos EAB de aproximadamente de
335,000 km2, 5% da floresta amazônica (Adeney et al., 2016).
A vegetação das campinaranas apresentam diferentes estratégias e
adaptações devido as condições de déficit hídrico e nutricional (Vicentini, 2004),
baixos valores de biomassa seca (Targhetta et al., 2015) devido principalmente as
condições oligotróficas do ecossistema (Guimarães & Bueno, 2009). Os principais
fatores que poderiam estar influenciando na composição florística dos EAB,
alocação e estoques de biomassa são uma combinação de fatores ambientais como
a variação do lençol freático (Barbosa & Ferreira, 2004; Vicentini, 2004; Targhetta et
al., 2015), características do solo como nutrientes, acidez e teor de matéria orgânica
(Tiessen et al., 1994; Luizão et al., 2007).
A maioria de estudos que estimam biomassa na Amazônia foram realizados
em florestas de terra firme (Higuchi et al., 1998; Chambers et al., 2001; Baker et al.,
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2004; Malhi et al., 2004; Chave et al., 2005; Feldpausch et al., 2011) extrapolando
informações para toda Bacia Amazônica. As florestas de campinarana são pouco
conhecidas sobre quanto armazenam e produzem de biomassa seca e carbono.
Sendo um desafio ajustar equações alométricas para estimar biomassa seca
lenhosa acima do solo a partir de dados destrutivos para esse ecossistema porque
os cálculos de biomassa se tornam mais confiáveis utilizando equações locais,
tomando em consideração as diferentes variações da floresta em composição
florística, alometría, sucessão florestal e densidade da madeira. As principais
variáveis independentes utilizadas nas equações alométricas para estimar biomassa
são o diâmetro a altura do peito, altura total e densidade básica da madeira (Cannell
et al., 1984; Brown et al., 1989; Chave et al., 2005; Feldpausch et al., 2012). Alguns
estudos utilizam apenas uma variável, gerando erros nas estimativas e valores
baixos de coeficiente de determinação, não sendo recomendados para estimativas
de biomassa.
Alguns estudos estimam para florestas de terra firme biomassas acima do
solo de 215-492 Mg ha-1 (Klinge & Herrera, 1983; Fearnside, 1997; Houghton et al.,
2001; Castillo et al., 2006; Saatchi et al., 2007), para 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) para estágios maduros, no igapó
de água preta na RDS Uatumã 141-152 Mg ha-1 (Targhetta et al., 2015). Por tanto,
esses valores de biomassa reportados seguem, de certa forma os efeitos de
inundação e fertilidade, sendo os igapós de água preta, os ambientes com menor
biomassa. Espera-se que as estimativas de biomassa também sejam baixas nas
campinaranas comparadas aos igapós de água preta, devido à pobreza nutricional
dos solos, estresse hídrico e baixa capacidade da areia em reter água (Targhetta et
al., 2015).
Dois estudos sobre biomassa foram realizados na campinarana florestada na
Amazônia Central. Woortmann (2010) utilizando o método destrutivo em parcelas de
100 m2, na Reserva ZF2 do INPA, desenvolvendo várias equaçoes para estimar
biomassa úmida a partir de duas variáveis independentes (DAP e HT) encontrando
um valor médio de 426±153 Mg ha-1, para árvores com diâmetros acima de 5 cm. No
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mesmo estudo foi calculado o teor de umidade em 42%, sendo que a biomassa seca
média estimada para essa campinarana foi de 247 Mg ha-1. Targhetta et al. (2015)
utilizando as equações alométricas de Cannell (1984) e Chave et al. (2005), estimou
a biomassa seca das campinaranas da RDS Uatumã em seis parcelas de 0,5 ha
para árvores acima de 10 cm de DAP, encontrando uma valor médio de biomassa
seca de 152±112 e 164±121 Mg ha-1 respectivamente para cada equação.
Para obter estimativas mais acuradas nas florestas de campinaranas é
necessário ajustar equações alométricas específicas para esse ecossistema
utilizando o método destrutivo (Sanquetta, 2002; Sanqueta & Balbinot, 2004; Rugniz
et al., 2009). Esses ajustes nas equações reduzem as incertezas nas estimativas
(IPCC, 2016) e servem de base para projetos com fins de carbono, serviços
ambientais e no uso adequado dos ecossistemas florestais.
Nos últimos anos, estudos dos anéis de crescimento por meio da análise da
anatomia da madeira têm aumentando nas florestas tropicais (Worbes, 1985, 1995;
Brienen & Zuidema, 2006; Schöngart et al., 2006, 2007, 2008, 2011; Cintra et al.,
2013; Brienen et al., 2016; Rosa et al., 2017; Assahira et al., 2017). A ocorrência de
anéis anuais foi comprovada por vários estudos em espécies tropicais e subtropicais
(Worbes 1995, 2002; Brienen et al., 2016). Entretanto, poucos estudos foram
reportados para espécies das florestas de campinarana para se conhecer a idade,
taxa de crescimento, produtividade e tempo de residência nesses ambientes.
Peixoto (2017) estudou a espécie Macrolobium bifolium das campinaranas da RDS
Uatumã e correlacionou a largura dos anéis com dados de precipitação e
temperatura

máxima

encontrando

uma

correlação

positiva

e

negativa,

respectivamente.
O objetivo deste estudo foi de integrar uma amostragem destrutiva de seis
espécies arbóreas dominantes no ecossistema de campinarana para estimar os
estoques e a produtividade em biomassa por meio de modelos alométricos e
crescimento para profundar o conhecimento sobre o efeito edáfico e hidrológico no
estoque e produtividade de biomassa neste ecossistema. No primeiro capítulo
analisou-se a distribuição da biomassa e seus componentes acima do solo (tronco,
galhos e folhas) e abaixo do solo (raízes totais e finas) utilizando o método destrutivo
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baseado em 70 árvores abatidas de seis espécies arbóreas mais representativas
das campinaranas da RDS Uatumã. No segundo capitulo foram ajustadas equações
alométricas para estimar biomassa seca lenhosa acima do solo (BSLAS) e
comparadas com equações regionais e pantropicais. No terceiro capítulo realizou-se
uma descrição das estruturas anatômicas da madeira das seis espécies e por médio
da análise dos anéis de crescimento estimou-se a idade das árvores, o incremento
médio anual em diâmetro, altura e biomassa seca lenhosa acima do solo. No mesmo
capítulo foi determinada a produtividade média em biomassa seca lenhosa acima do
solo para as campinaranas da RDS Uatumã.

20

CAPITULO 1
Determinação de biomassa de seis espécies florestais mais
importantes de uma campinarana na Amazônia Central
RESUMO
Existem poucos estudos relacionados à biomassa florestal em ecossistemas de
campinarana que ocupam aproximadamente 5% da Bacia Amazônica. A maioria das
pesquisas sobre biomassa está direcionada às florestas de terra firme e poucas
apresentam informações sobre como está distribuído o estoque de biomassa acima
e abaixo do solo em campinaranas. As campinaranas são formações que ocorrem
sobre solos arenosos pobres em nutrientes devido à baixa capacidade de retenção
hídrica e mineral do substrato e da lixiviação decorrente da elevação do lençol
freático nos períodos chuvosos, fator que resultam numa baixa diversidade de
espécies arbóreas. Este trabalho teve como objetivo principal conhecer como está
distribuído o estoque de biomassa arbórea em uma campinarana florestada da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uatumã em seus componentes
tronco, galhos, folhas e raiz principal pelo método destrutivo. No trabalho foram
abatidos 70 indivíduos arbóreos de quatro classes diamétricas das seis espécies
selecionadas por meio do Índice de Valor de Importância. Encontramos valores de
20,69±0,33 Mg para biomassa seca total; 10,34±0,16 Mg C na contribuição de
carbono e 37,93±0,60 Mg CO2. A biomassa seca lenhosa acima do solo para o
conjunto de árvores amostrados foi em média de 18,50 Mg. A densidade básica da
madeira em média para as seis espécies foi de 0,72±0,08 g cm-3, variando entre
0,64 até 0,86 g cm-3. Nas análises das raízes foram feitas trincheiras de 1 m x 1 m
com 0,60 m de profundidade, distribuídas nas parcelas permanentes de
monitoramento (PPM) do projeto PELD-MAUA, sendo a contribuição de estoque de
biomassa seca total de raízes e de raízes finas (< 1 mm) de 46,2±15,7 Mg ha-1 e
7,4±3,6 Mg ha-1 respectivamente. A biomassa total das raízes esteve concentrada
nos primeiros 20 cm de profundidade do solo (86% em média para as seis parcelas),
sendo essa maior concentração superficial devido às condições oligotroficas do
ambiente e a ciclagem de nutrientes fortemente associadas à camada de
serapilheira nas campinaranas florestadas.

Palavras chave: Densidade da madeira, carbono, método direto, ecossistemas de
areia branca, árvores.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o interesse pela quantificação de biomassa florestal vem
crescendo devido à importância das florestas no acúmulo de carbono atmosférico
em seus tecidos, reduzindo as concentrações dos gases de efeito estufa na
atmosfera de nosso planeta (Chambers et al., 2001; Delitti et al., 2001; Caldeira et
al., 2004; Higuchi et al., 2004; Rezende et al., 2006; Sallis et al., 2006; Santos et al.,
2006). Entretanto, nem todas as florestas apresentam a mesma dinâmica de
crescimento, composição florística, estrutura florestal e produtividade (Houghton,
1994). Essa variação pode ser atribuída às características inerentes da planta e aos
fatores ambientais (Albrecht & Kandji, 2003). Na floresta amazônica podemos
encontrar uma diversidade de fitofisionomias, entre elas as florestas de terra firme
de tipo densa ou aberta, florestas inundáveis de várzea e igapó, campinaranas,
campinas e savanas (Prance, 1992).
As campinaranas são classificadas como áreas úmidas (Junk et al., 2011),
quando estão influenciadas pela variação do pulso de inundação ou do lençol
freático (Prance, 1992; Vicentini, 2004; Ferreira, 2009). Esses ambientes foram
classificados em campinaranas florestadas, arborizadas e graminho-lenhosas ou tipo
campina (Veloso et al., 1991; Ferreira, 2009; Adeney et al., 2016). Esse tipo de
ecossistemas apresenta escassez de nutrientes, resultando em uma baixa taxa de
acumulação de matéria orgânica acarretando em uma sucessão vegetacional muito
lenta.
As campinaranas são ecossistemas de areia branca (EAB) e se encontram
distribuídos em fragmentos na Bacia Amazónica (Anderson, 1981; Vicentini, 2004;
Frasier et al., 2008; Adeney et al., 2016; Fine et al., 2016). Adeney et al. (2016)
estimam a distribuição geográfica e a extensão dos EAB nos países da Bacia
Amazônica em 5%, encontrando uma superfície de 87.497 km2 para uma vegetação
aberta (campina) e 247.382 km2 para uma vegetação fechada (campinarana
florestada), totalizando 334.879 km2.
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As campinaranas apresentam nomes locais diferentes nos distintos países
que possuem essa vegetação, na Venezuela, por exemplo, são chamadas de bana,
cunurí, muri e yevaro; no Peru de varillales; nas Guianas de wallaba e no Brasil são
conhecidas como campina, campinarana, caatinga amazônica ou caatinga-pó
(Takeuchi, 1960; Klinge & Herrera, 1983; Coomes, 1997).
As campinaranas apresentam um dossel mais uniforme e contínuo
comparado às campinas, alcançando alturas entre 20 até 30 metros. As espécies
mais importantes são árvores de casca doce (Pradosia schomburgkiana) e
indivíduos de macucu (Aldina heterophylla) descritos na região de Manaus (Vicentini,
2004). Outras menos dominantes nas campinaranas são Humiria balsamifera e
espécies dos gêneros Clusia, Hevea, Macrolobium e Ouratea (Anderson, 1981;
Boulbi, 1997). Essas fitofisionomias possuem uma camada superficial densa de
serapilheira e de raizes finas que torna um ambiente com uma maior disponibilidade
de nutrientes quando comparada com a campina (Cannell & Dewar, 1994; Luizão et
al., 2007; Quesada et al., 2011).
Os

ecossistemas

de

areia

branca

apresentam

uma

vegetação

morfologicamente e fisiologicamente adaptada ao estresse hídrico e nutricional
resultando um elevado grau de endemismo nas plantas desse ambiente (Anderson,
1981; Sombroek, 2000; Vicentini, 2004; Fine et al., 2006). Características como
baixa altura das árvores, presença de muitos galhos, folhas escleromórficas,
exsudatos e compostos secundários que minimizam a herbivoria são mecanismos
da planta para dominar esse ambiente (Muller, 1970; Janzen, 1974; Prance, 1978;
Fine et al., 2004; Targhetta et al., 2015).
Embora existam alguns estudos realizados sobre composição florística nas
campinaranas da Amazônia Central (Vicentini, 2004; Ferreira, 2009; Fine et al.,
2010; Damasco et al., 2013; Targhetta et al., 2015; Campos, 2017), pouco ou nada
referido-se à alocação de biomassa, taxa de crescimento, produtividade, idade,
biomassa e estoques de carbono nesse tipo de ecossistema arenoso (Britez et al.,
2006; Targhetta et al., 2015).
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Dentre as principais causas que poderiam estar influenciando a composição
florística dos EAB e a alocação de biomassa em campinaranas, estão a variação do
lençol freático ou inundação sazonal (Barbosa & Ferreira, 2004; Vicentini, 2004;
Ferreira 2009; Targhetta et al., 2015) e características como fertilidade do solo,
acidez e teor de matéria orgânica (Tiessen et al., 1994; Luizão et al., 2007;
Damasco, 2011; Damasco et al., 2013).
Existem dois estudos que determinam biomassa em campinaranas pelo
método destrutivo utilizando a metodologia de biomassa por parcela. Woortmann
(2010) utilizou o método direto em dez parcelas de 100 m 2 nas campinaranas na
Reserva ZF2, próxima de Manaus na Amazônia Central. O peso úmido encontrado
foi de 426±153 Mg ha-1 considerando as árvores com DAP acima de 5 cm (94% de
biomassa arbórea e 6% palmeiras, cipó e folhas). Nesse mesmo estudo o teor de
umidade representou-se em 42%, sendo a biomassa seca para essa campinarana
de 247 Mg ha-1. Outro estudo realizado por Klinge & Herrera (1983), nas
campinaranas da Venezuela, encontrou valores de biomassa seca acima de solo de
237 Mg ha-1 para diâmetros acima de 1 cm e considerou os compartimentos tronco,
galho e folhas. As contribuições desses componentes foram no tronco (58.9%),
galho (37,9%) e folha (3,2%).
No noroeste da Amazônia colombiana a contribuição de carbono em
campinaranas foi estimada em 60 e 16 (Mg C ha-1) acima e abaixo do solo,
respectivamente (Jimenez et al., 2014). Nesse mesmo estudo o carbono das raízes
finas foi de 5,5 Mg C ha-1. A contribuição de biomassa abaixo do solo é elevada
nesse tipo de ambientes oligotroficos, principalmente das raízes finas nas camadas
superiores para aproveitar de forma mais eficiente o ciclagem de nutrientes e água
(Luizão et al., 2007).
A densidade da madeira é uma das variáveis mais importantes para estimar a
biomassa lenhosa nas florestas amazônicas (Baker et al., 2004; Malhi et al., 2006) e
estimativas de gases de efeito estufa (Nogueira et al., 2007; Fearnside et al., 2007).
Condições ambientais como nutrientes do solo, genética e períodos de estiagem
estendidos podem influenciar os valores de densidade da madeira na Amazônia
central (Malhi et al., 2004; Ter Steege et al., 2006), assim como o período do
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alagamento e altura de inundação em florestas alagáveis (Wittmann et al., 2006;
Kurzatkowski et al., 2015). Portanto, campinaranas são ecossistemas com limitação
de recursos que demandam estudos relacionados à densidade da madeira.
Diante do exposto, o objetivo do presente estudo é determinar a biomassa em
seus componentes tronco, galhos, raiz principal e folhas de seis espécies
dominantes das campinaranas na RDS Uatumã, visando responder i) Qual é o efeito
da densidade da madeira no acúmulo de biomassa seca? ii) Como está distribuída a
biomassa na campinarana florestada entre tronco, galhos, folhas e raízes? e iii) Qual
é o estoque de biomassa seca de raízes totais e finas nas campinaranas?
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2. OBJETIVOS

2.1

Geral
Determinar como está distribuída a biomassa acima e abaixo do solo em seis
espécies florestais de uma campinarana na RDS Uatumã, Amazônia Central.

2.2

Específicos
 Avaliar o efeito da densidade básica da madeira e teor de umidade na
contribuição de biomassa das seis espécies do estudo, e determinar a
variação da densidade da madeira no sentido axial e radial.
 Determinar e avaliar a contribuição de biomassa seca, carbono e CO 2 de
seis espécies mais representativas das campinaranas da RDS Uatumã e suas
estratégias de alocação da biomassa no tronco, galhos, folhas e raiz principal.
 Determinar o estoque de biomassa seca das raízes totais e finas, e sua
relação com fatores edáficos e do lençol freático.

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Caracterização da área do estudo
A área de estudo situa-se na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS)
Uatumã, entre os municípios de Itapiranga e São Sebastião de Uatumã,
aproximadamente a 150 km em linha reta da cidade de Manaus, no Estado de
Amazonas. Essa unidade de conservação estadual abrange uma área de 424.430
hectares (decreto 24.295 de 25/06/2004). O clima é tipo Tropical Úmido com uma
precipitação anual média de 2376 mm e uma temperatura anual média de 28°C
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(IDESAM, 2009), apresentando uma sazonalidade distinta entre as estações
chuvosa (novembro a maio) e seca (junho a outubro). Os principais ecossistemas na
RDS são florestas de terra firme, florestas de igapó e um mosaico de campinas e
campinaranas sobre antigos terraços fluviais muito abundantes.
O presente estudo é integrado no projeto “Monitoramento e modelagem de
dois grandes ecossistemas de áreas úmidas amazônicas em cenários de mudanças
climáticas” do Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração – PELD
(CNPq/FAPEAM) executado pelo grupo MAUA (Ecologia, Monitoramento e Uso
Sustentável de Áreas Úmidas) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
(INPA). Em 2010 foram implementadas seis parcelas de 0,5 ha por Targhetta et al.
(2015) que foram ampliadas para 1 ha (50 m x 200 m) em julho de 2014 e
convertidas em parcelas permanentes de monitoramento (PPM) no âmbito do
projeto PELD/MAUA. Cada parcela foi subdividida em 16 subparcelas de 625 m 2,
numerada em ordem alfabética de A até P. Nessas PPM todas as árvores acima de
10 cm de diâmetro a altura do peito (DAP) foram inventariadas e marcadas e a
identidade taxonômica das árvores foi feita em campo pelo parataxônomo do
herbário do INPA (Sr. José Ramos). Todos os indivíduos foram numerados com
placas de alumínio e georeferenciadas com um GPS (Garmin 82s) e o DAP foi
medido com fita diamétrica e a altura total com um clinômetro (25% dos indivíduos
das PPM).
A pesquisa realizada neste estudo obteve autorização do Departamento de
Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação – DEMUC (N°
62/2015) e de SISBIO (N° 47411-1). A figura 1 mostra a região do estudo e a área
da RDS Uatumã. As árvores foram abatidas ficam ao redor das PPM
correspondendo

às

coordenadas:

2°10’51.07’’S/59°1’24.31’’O;

2°10’51.54’’S/59°1’7.93’’O; 2°11’29.22’’S/59°1’5.76’’O; 2°11’29.54’’S/ 59°1’23.77’’O.
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Figura 1. Área de estudo na RDS Uatumã. (IDESAM, 2009)

3.2 Seleção das espécies do estudo
Com base nas informações florísticas realizadas por Targhetta et al. (2015)
foram selecionadas as seis espécies com maior valor de Índice de Valor de
Importância das campinaranas da RDS Uatumã que considera a soma da
frequência, abundancia e dominância relativa de cada espécie. As espécies
utilizadas na pesquisa foram Aldina heterophylla Spruce ex. Benth (Fabaceae),
Manilkara cavalcantei (Sapotaceae), Macrolobium bifolium (Fabaceae), Pradosia
schomburgkiana (Sapotaceae), Sacoglottis guianensis (Humiriaceae) e Cybianthus
sp. (Primulaceae). Nesse estudo com as informações do inventario realizado em
2014 (parcelas de 1 hectare) foi recalculado os valores relativos dos parâmetros de
abundância, dominância e frequência das seis parcelas permanentes de
monitoramento (Tabela 1) e determinado o número de indivíduos para cada classe
diamétrica das seis espécies do estudo (Tabela 2).
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Tabela 1. Índice de valor de importância (IVI) das 10 espécies mais importantes das
campinaranas da RDS Uatumã nas seis parcelas permanentes de monitoramento
(Ab.: abundância; Do.: Dominância; Fr.: Frequência; Rel.: Relativa).

Espécie
Aldina heterophylla
Sacoglottis guianensis
Macrolobium bifolium
Pradosia schomburgkiana
Cybianthus sp.
Manilkara cavalcantei
Mauritia carana
Scleronema micranthum
Licania heteromorpha
Chrysophyllum sanguinolentum

Ab.
Rel.
5,90
6,16
5,93
4,52
3,73
2,90
2,22
2,17
2,67
2,12

Do.
Rel.
29,36
6,18
3,61
2,16
1,72
2,90
2,77
2,64
1,43
1,84

Fr. IVI %
Rel.
1,22 12,16
1,22 4,52
0,41 3,31
0,81 2,50
1,22 2,22
0,81 2,20
0,61 1,87
0,61 1,81
1,02 1,71
1,02 1,66

Tabela 2. Número de indivíduos para cada classe diamétrica das seis espécies do
estudo nas seis parcelas permanentes de monitoramento da RDS Uatumã.

Classes
Aldina
Sacoglottis Manilkara Macrolobium
Pradosia
diamétricas heterophylla guianensis cavalcantei
bifolium
schomburgkiana
(cm)
10 - 20
40
142
69
200
164
20 - 30
44
75
33
30
14
30 - 40
40
23
11
4
1
40 - 50
43
4
1
1
50 - 60
31
1
60 - 70
10
70 - 80
13
80 - 90
5
90 - 100
2
> 100
6
Total
234
244
115
235
179

Cybianthus
sp.
143
5

148
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3.3

Metodologia para calcular a biomassa acima do solo
Utilizando o método direto (destrutivo) foram derrubados 70 indivíduos

arbóreos ao redor das PPMs entre os meses de março e novembro de 2015. Cada
árvore foi georeferenciada com auxílio de GPS (Garmin 82s). De cada espécie foram
derrubados três indivíduos utilizando uma motosserra (Stihl 066) para as classes
diamétricas 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm e 30-40 cm, sendo que algumas espécies
não alcançaram diâmetros maiores a 30 cm (Cybianthus sp. e Pradosia
schomburgkiana) (Tabela 1). No caso da Pradosia schomburgkiana foram
analisados quatro indivíduos nas classes diamétricas de 0-10 cm e 20-30 cm e
Cybianthus sp. só teve um individuo acima da classe diamétrica de 30-40 cm. As
toras foram cortadas em seis posições no sentido axial (0%, DAP, 25%, 50%, 75%,
100% da altura do tronco) facilitando a pesagem em campo com duas balanças
portáteis tipo guincho de 50 e 300 kg, possibilitando a pesagem das toras em campo
com casca (precisão 200 g e 1 kg, respetivamente). Nestas posições foram
coletados seis discos de madeira de aproximadamente 5 cm de espessura de cada
indivíduo para as análises dos anéis de crescimento e variação da densidade da
madeira (Figura 2). Para determinar o peso úmido das folhas foi colocada uma lona
plástica (4 m x 6 m) no chão para coletar todas as folhas de cada árvore utilizando
uma tesoura de poda. Posteriormente foram coletados os frutos, flores e sementes
quando apresentaram. Para a medição do DAP e do diâmetro dos discos de tronco
foi utilizada uma fita diamétrica. A altura comercial foi medida até a primeira
bifurcação com uma fita de 25 m, que também foi utilizada na medida da altura total
das árvores.
Para calcular o teor de umidade (U%) do tronco e dos galhos foram
selecionadas

aleatoriamente

10

amostras

de

cada

componente,

pesadas

inicialmente em balança analítica para obter a massa úmida, logo após, foram
colocadas em estufa a 105 °C até obter massa seca constante. Finalmente foram
aplicadas as formulas utilizadas para determinar teor de umidade da madeira
segundo ABNT – NBR 7190/1997: U% = (Mu – Ms)/Ms) ˣ 100, onde Mu: massa
úmida; Ms: massa seca. Logo para calcular a massa seca dos indivíduos derrubados
utilizou-se a formula: Ms = Mu – (1 – U%). Na análise das folhas foram levadas 300
30

gramas de cada indivíduo para o laboratório de dendrocronologia no INPA,
inicialmente pesadas para obter massa úmida e logo colocadas na estufa por 72
horas a uma temperatura de 60 °C para obter a massa seca e obter o teor de
umidade.
Aproximadamente 50% da biomassa lenhosa seca é carbono (Malhi et al.,
2004). Para a conversão dos valores de biomassa seca para unidades
correspondentes de CO2 e o teor de carbono foi multiplicado por um fator de 3,667
basado na relação entre peso molecular do CO2/C (IPCC, 2006).
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Figura 2. Ilustração da coleta de amostras para estimativas de biomassa acima do solo. (A)
Medida do diâmetro à altura do peito das árvores a serem derrubados; (B) pesagem das
toras; (C) corte das toras com motosserra para facilitar a pesagem na balança portátil; (D)
toras de uma árvore de Aldina heterophylla; (E) discos em seis posições no sentido axial
para análise da densidade da madeira, teor de umidade e anéis de crescimento; (F)
separação de galhos finos e galhos grossos; (G) coleta de folhas de cada indivíduo arbóreo
em campo; (H) estufa para secagem das amostras de madeira e folhas.
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3.4 Metodologia para calcular a biomassa da raiz principal
Para determinar a biomassa seca da raiz principal, foram selecionados nove
indivíduos de cada espécie das árvores derrubadas, três indivíduos em cada classe
diamétrica 0-10 cm, 10-20 cm e 20-30 cm (Tabela 3). Das espécies abatidas retirouse a raiz principal (pivotante), pesando em campo a massa úmida com uma balança
portátil. Em seguida foram retirados três corpos de prova de cada raiz principal para
determinar o teor de umidade e a densidade básica desse componente, mesma
metodologia utilizada para os outros componentes de tronco e galho (Figura 3).

Tabela 3. Número de indivíduos coletados para medidas de biomassa (abaixo/acima)
do solo.

Espécie
Aldina heterophylla
Manilkara cavalcantei
Pradosia schomgburkiana
Sacoglottis guianensis
Cybianthus sp
Macrolobium bifolium

<10
3/3
3/3
3/4
3/3
3/3
3/3
*18/**19

Classes diamétrica
(cm)
10 - 20 20 – 30
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/4
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
*18/**18
*18/**19

30 - 40
0/3
0/3
0/1
0/3
0/1
0/3
*0/**14

*abaixo do solo
**acima do solo

A

B

A

B

Figura 3. (A) Retirada da raiz principal; (B) raízes laterais das árvores
derrubadas.
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3.5 Metodologia para estoque de biomassa abaixo do solo, em raízes totais e
finas.
Para determinar a biomassa abaixo do solo foram feitos duas trincheiras de 1
m x 1 m x 0,60 m (comprimento x largura x profundidade) em cada PPM (total de 12
trincheiras). Cada trincheira foi feita no centro de uma sub-parcela de 625 m2. As
raízes foram classificadas em quatro classes diamétricas utilizando um paquímetro
para cada camada de 10 cm até os 60 cm (< 1 mm, 1-10 mm, 10-30 mm, > 30 mm).
As raízes menores a 1 mm foram consideradas como raízes finas e todas as classes
diamétricas como raízes totais. O período de coleta das raízes foi março a junho de
2015. O material foi levado para o laboratório do grupo MAUA do INPA. As raízes
foram lavadas em água para retirar toda a areia. Em seguida foram colocadas em
bandejas de alumínio, depois levadas a estufa e secas a uma temperatura de 60 °C
por 72 horas para obter a massa seca das raízes para cada classe diamétrica de
cada camada (Figura 4).
Foram selecionadas duas parcelas para analisar o efeito dos principais
macronutrientes nitrogênio (N), fosforo (P) e potássio (K) em relação à distribuição
vertical da biomassa em raízes no solo. Também foram feitos análises de regressão
simples entre biomassa seca total de raízes com os macronutrientes (N, P, K) nas
seis produndidades avaliadas. Foram utilizados os dados do monitoramento do
grupo MAUA do lençol freático em duas PPM das campinaranas da RDS Uatumã
para correlacionar com a biomassa de seca total de raízes.
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A

B

C

D

E

F

G

H

Figura 4. Ilustraçoes da coleta de biomassa abaixo do solo. A) Trincheiras de 1 m x 1 m x 0,60 m; B)
amostra de areia e raízes nas camadas de 10 cm; C) utilização de peneiras para separação das
raízes da areia; D) classificação das raízes em quatro classes diamétricas; E) lavagem das raízes
com água; F) raízes classificadas em bandejas de alumínio; G) secagem de raízes em estufa a 60°
C por 72 horas; H) pesagem das raízes para obter biomassa seca na balança analítica.

E
G
C

B
F
H
D
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3.6 Densidade básica da madeira
Na análise da densidade básica da madeira foram retirados corpos de prova
de diferentes dimensões, de acordo ao tamanho dos discos dos 70 indivíduos
derrubados em diferentes posições. Para obtenção dos corpos de prova utilizou-se
uma mesa com serra circular estacionária, régua, lápis, marreta e terçado. Retirouse três corpos de prova de cada disco coletado no sentido radial da medula a casca
(0%, 50% e 100%) e nas seis posições em altura para cada indivíduo arbóreo no
sentido base - topo (0%, DAP, 25%, 50%, 75%, 100%) e, para obter a variação da
densidade da madeira dos indivíduos e das espécies. A densidade básica da
madeira foi calculada utilizando a relação massa seca em gramas dividida por
volume saturado da amostra em centímetros cúbicos. O volume saturado foi
calculado pelo princípio de Arquimedes do deslocamento da massa em um
recipiente com água (Trugilho et al., 1990; Barbosa & Ferreira, 2004). Cada amostra
foi submersa em água por 72 horas em seguida pesada em balança analítica para
obter o volume saturado. A massa seca foi calculada após secar em estufa a 105 °C
até obter massa seca constante (Moya, 2005). No total foram analisados 200 corpos
de prova aproximadamente para cada espécie (n = 1200). Em alguns casos quando
as amostras eram muito pequenas e por motivos de segurança não foram cortados
os corpos de prova (Figura 5).
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Figura 5. Metodologia para determinar a densidade básica da madeira. (A) Utilização da mesa
de serra circular para cortar os discos de madeira; (B) terçado e pincel para marcar as
amostras; (C) utilização de terçado e martelho para cortar as amostras no sentido medula casca; (D) corpos de prova no sentido medula - casca marcadas para cada indivíduo; (E)
amostras saturadas em água por 72 horas; (F) volume saturado pelo princípio de
Arquimedes; (G) balança analítica para obter a massa seca das amostras; (H) secagem das
amostras a 105 °C por 72 horas.
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3.7 Análises Estatísticas
Foi analisada a fração de biomassa de cada componente (tronco, galhos, raíz
principal e folhas) com respeito à biomassa seca total para obter informações sobre
a variação da alocação de biomassa entre as espécies analisadas. Em seguida
foram realizados análises de variância simples e teste de Tukey para conhecer se
existem diferencias significativas na biomassa seca de cada espécie em seus
diferentes componentes.
Na análise da densidade básica da madeira foram realizadas análises de
regressão para determinar se existe uma variação no sentido axial e radial para as
seis espécies estudadas. Foram calculadas as médias e desvio padrão da
densidade básica para cada espécie e o teor de umidade, assim como uma análise
de regressão não linear para relacionar a densidade básica e o teor de umidade. As
análises foram submetidos a ANOVA para verificar se houve ou não diferença
significativa entre os tratamentos (espécies estudadas), e em seguida ao teste de
Tukey para determinar a diferença entre as espécies.
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4. RESULTADOS

4.1. Densidade básica da madeira e teor de umidade.
O teor de umidade é um parâmetro que indica o quanto de água contém uma
amostra. Uma maior área de lume ou espacios vazios faz que a madeira tenha maior
capacidade de armazenar água, de forma contraria, quanto menos espacios vazios
na madeira, as densidades serão mais altas (maior proporção de fibra/parede
celular). Na análise da densidade básica da madeira e o teor de umidade das seis
espécies encontramos uma relação inversa para ambos parâmetros com R2 = 0,99
(Figura 6). Manilkara cavalcantei mostrou a maior densidade básica da madeira com
o menor teor de umidade (27,7%). Já as espécies Aldina heterophylla e Cybianthus
sp. apresentam os menores valores de densidade básica da madeira e teores de
umidade maiores (tabela 6). Em geral as seis espécies do estudo apresentam
densidades variando entre 0,42 até 0,99 g cm-3 consideradas como de media até
alta densidade segundo a classificação tecnológica da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT (Tabelas 4 e 5).
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Tabela 4. Valores mínimo, médio e máximo do diâmetro à altura do peito (DAP), altura total (HT) e densidade básica (DB) das árvores do estudo.

Espécie

Família

Estrutura e
arquitetura

DAP (cm)

N

DB (g cm-3)

Ht (m)

Min. Méd. Máx. Min. Méd. Máx. Min. Méd. Máx.
Tortuosos,
presencia de
Aldina heterophylla
Fabaceae
galhos grossos,
Spruce Ex. Benth.
dossel médioalto.
Cilíndricos,
Macrolobium bifolium
poucos galhos,
Fabaceae
(Aubl.) Pers.
dossel médioalto.
Cilíndricos,
Manilkara cavalcantei
presencia de
Pires & W.A. Rodrigues Ex. Sapotaceae galhos grossos,
T.D. Penn.
dossel médioalto.
Cilíndricos,
Pradosia schomburgkiana
Sapotaceae poucos galhos,
(A. DC) Cronquist.
dossel baixo.
Cilíndricos,
Cybianthus sp.
Primulaceae poucos galhos,
dossel baixo.
Cilíndricos,
Sacoglottis guianensis
presencia de
Humiriaceae
Benth.
galhos grossos,
dossel alto.

12

7,5

21,2

39,0

4,5

12,9

18,0

0,48

0,65

0,85

12

7,3

20,0

33,0

12,5

15,4

20,0

0,46

0,72

0,94

12

6,4

19,8

35,4

11,0

14,5

18,0

0,62

0,86

0,99

12

4,1

17,1

35,2

8,0

11,7

14,0

0,54

0,71

0,94

10

5,9

16,1

30,1

6,0

10,1

16,0

0,47

0,64

0,79

12

7,8

20,5

40,0

10,0

15,0

20,8

0,42

0,71

0,94
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Tabela 5. Valores médios de densidade básica da madeira do tronco (g cm-3) e teor de
umidade (U%) das seis espécies do estudo.

Espécie
Manilkara cavalcantei
Macrolobium bifolium
Pradosia schomburgkiana
Sacoglottis guianensis
Aldina heterophylla
Cybianthus sp.

U%

Densidade básica
(g cm-3)

27,7 ± 3,2
56,0 ± 9,0
47,8 ± 5,4
56,7 ± 7,9
67,6 ± 7,2
63,0 ± 11,7

0,86 ± 0,10
0,72 ± 0,10
0,71 ± 0,07
0,71 ± 0,09
0,65 ± 0,09
0,64 ± 0,05

.

Figura 6. Variação da densidade básica da madeira em relação ao teor de
umidade (R2 = 0,99) para 10 amostras de cada espécie (n=60).

Para todas as espécies, os maiores valores de densidade básica foram
encontrados no tronco comparando com os outros componentes lenhosos (Tabela
6).
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Tabela 6. Valores médios de densidade básica para cada componente das seis espécies de
campinarana.

Espécie
Aldina
Macrolobium
Pradosia
Sacoglottis
Manilkara
Cybianthus
Média
Desvio Padrão

Tronco
0,65
0,72
0,71
0,71
0,86
0,64
0,72
0,08

Densidade básica (g cm-3)
Galhos grossos Galhos finos
0,54
0,53
0,56
0,53
0,58
0,53
0,63
0,64
0,70
0,58
0,53
0,48
0,59
0,06

0,55
0,06

Raiz
0,57
0,50
0,70
0,67
0,80
0,50
0,62
0,12

Média
0,57
0,58
0,63
0,66
0,73
0,54
0,62
0,07

As análises da variação axial da densidade básica da madeira indicaram para
duas espécies relações significativas mostrando uma diminuição dos valores de
densidade básica à medida que aumenta a altura (P. schomburgkiana e S.
guianensis). No sentido radial, todas as espécies apresentaram, como esperado,
uma diminuição significativa da densidade básica no sentido medula a casca. A
análise do raio completo para todas as espécies indicou uma relação significativa
mostrando que à medida que aumenta o raio ou diâmetro das árvores aumentam os
valores de densidade básica (relação diretamente proporcional; Figuras 7 e 8).
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Figura 7. Variação da densidade básica das espécies Aldina (R2aj. = 0,2113; Syx = 0,06813),
Cybianthus (R2aj. = 0,03492; Syx = 0,05227) e Macrolobium (R2aj. = 0,2315; Syx = 0,08452) na posição
longitudinal (base – topo), posição radial (medula – casca) e no raio total.
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Figura 8. Variação da densidade básica das espécies Manilkara (R2aj. = 0,4812; Syx = 0,0721),
Pradosia (R2aj. = 0,5234; Syx = 0,04915) e Sacoglottis (R2aj. = 0,5068; Syx = 0,06016) na posição
longitudinal (base – topo), posição radial (medula – casca) e no raio total.

4.2. Biomassa seca, distribuição acima e abaixo e estratégias de alocação,
A espécie que apresentou densidade da madeira mais alta, como foi
observado para a espécie M. cavalcantei, resultaram com valores maiores de
biomassa

seca,

devido

principalmente

a

um

maior

investimento

em

fibra/celulose/parede celular na madeira. Da mesma forma que a densidade básica
da madeira, o componente tronco e galhos apresentaram a maior contribuição da
biomassa seca (54,8%) e (34,6%), respectivamente (Tabela 7). Entretanto os outros
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componentes contribuíram com baixos valores de biomassa seca (raiz principal com
8,8% e folhas com 1,8%).
. Na análise de variância simples para a biomassa seca entre espécies (one
way ANOVA, F= 2,16; p < 0,01) e entre componentes (one way ANOVA, F= 29,32; p
< 0,01) encontramos que existem diferenças significativas para ambas análises.
Tabela 7. Valores médios e desvio padrão de biomassa seca (kg) de cada componente para as seis
espécies de campinarana e o número de indivíduos. Sendo BST a biomassa seca total. Entre
parêntesis os valores relativos (%) de cada componente por espécie.

Espécies (ind.)
Manilkara (12)
Sacoglottis (12)
Pradosia (12)
Aldina (12)
Macrolobium (12)
Cybianthus (10)
Média
% dos componentes

Tronco
267,5 ± 212,2
(49%)
186,7 ± 176,7
(52%)
142,9 ± 158,2
(59%)
124,2 ± 116,9
(52%)
165,7 ± 134,1
(70%)
68,9 ± 70,0
(58%)
159,3 ± 66,6
54,8

Biomassa seca (kg)
Raiz
Galho total
principal
Folha
222,9 ± 245,3
43,4 ± 34,9
9,6 ± 7,8
(41%)
(8%)
(2%)
142,3 ± 176,7
26,2 ± 26,5
7,1 ± 7,1
(39%)
(7%)
(2%)
72,8 ± 90,8
24,5 ± 26,0
2,2 ± 2,0
(30%)
(10%)
(1%)
88,7 ± 129,4
19,6 ± 20,0
7,8 ± 12,4
(37%)
(8%)
(3%)
42,3 ± 49,1
26,9 ± 17,3
2,4 ± 2,0
(18%)
(11%)
(1%)
33,6 ± 32,3
13,4 ± 12,2
2,1 ± 1,4
(28%)
(11%)
(2%)
100,4 ± 71,4
25,7 ± 10,1
5,2 ± 3,4
34,6
8,8
1,8

BST
543,3 ± 485,7
362,3 ± 383,7
242,3 ± 255,7
240,4 ± 272,2
237,3 ± 191,1
118,1 ± 114,9
290,6 ± 145,9
100

A soma dos valores de biomassa seca total, carbono e de CO2 considerando
o conjunto de espécies amostradas (n=70) foram: 20,69 ± 0,33 Mg; 10,34 ± 0,16 Mg
C e 37,93 ± 0,60 Mg CO2-eq respectivamente. A biomassa lenhosa seca acima do
solo (considerando tronco e galhos) foi de 18,50 Mg; sendo sua contribuição em
carbono e CO2-eq de 9,25 Mg C e 33,92 Mg CO2-eq, respectivamente.
A análise da alocação de biomassa para cada componente através da fração
de biomassa do compartimento/biomassa seca total do indivíduo é indicada na figura
9. No componente tronco, todas as espécies distribuem de forma similar e não
existindo diferenças significativas. No componente raiz principal a espécie M.
45

bifolium apresentou um maior investimento comparado às outras espécies. Em
campo foi observado que foi a única espécie que sobrepassou o nível do lençol
freático, sendo uma espécie adaptada a ambientes mais úmidos. Já as espécies M.
cavalcantei e S. guianensis apresentaram uma menor alocação no componente raiz
principal. No componente galho a espécie M. cavalcantei mostrou uma maior
alocação de biomassa seguida das espécies A. heterophylla, S. guianensis, P.
schomburgkiana e Cybianthus sp. A espécie M. bifolium foi a espécie que menos
investiu nesse componente. No componente das folhas encontramos que a espécie
que mais investiu foi a Cybianthus sp. e a que investiu menos foi a M. bifolium.
(Figura 9)

F = 2,9

F = 4,1

F = 2,1

F = 1,4

Figura 9. Frações (%) de biomassa seca para cada componente das seis espécies do
estudo. Letras diferentes indicam que existem diferencias significativas
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O compimento da raiz principal para as seis espécies variou de 23 cm até 220
cm, sendo a única espécie que ultrapassou o nível do lençol freático foi a M.
bifolium, espécie adaptada a condições de maior umidade nesses ambientes.

4.3.

Biomassa seca de raízes totais e finas, fatores edáficos e do lençol freático.

Foi observada uma maior concentração de biomassa seca de raízes totais
(BSRT) em até 20 cm de profundidade, que corresponde um 86% do total de raízes
encontrado nas trincheiras de 60 cm de profundidade. A média de BSRT nas seis
PPM foi de 46,2±15,7 Mg ha-1. Esses valores de estoque de BSRT correspondem ao
final do período chuvoso. Os valores de biomassa seca das raizes decrescem até os
60 cm como pode ser observado na tabela 8.

Tabela 8. Valores médios da biomassa seca de raízes totales (Mg ha-1) dos 12 quadrados
avaliados nas seis PPM da RDS Uatumã.

Parcelas
Camadas
(cm)
1
2
3
4
5
0 - 10
28,5 19,1 11,0 17,6 19,0
10 - 20
7,4 14,7 21,5 7,5 28,9
20 - 30
5,0 2,4 2,5 1,2 4,0
30 - 40
1,7 0,6 1,0 0,8 4,7
40 - 50
0,4 0,6 0,5 0,6 2,4
50 - 60
0,6 1,5 0,4 0,4 1,1
Total (Mg ha-1) 43,5 38,9 36,9 28,1 60,2

6 Média
29,0 20,7
35,2 19,2
3,3
3,1
1,2
1,7
0,7
0,9
0,4
0,7
69,7 46,2

Na análise das raízes finas (< 1 mm) observamos a mesma tendência, uma
diminuição gradual desde as camadas superiores até os 60 cm de profundidade,
sendo o maior aporte nos primeiros 20 cm (Tabela 9). A contribuição de biomassa
seca das raízes finas nas campinaranas da RDS Uatumã foi de 7,42±3,56 Mg ha-1.
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Tabela 9. Valores médios da biomassa seca de raízes finas (<1 mm de diâmetro) dos 12
quadrados avaliados nas seis PPM da RDS Uatumã.

Camadas
(cm)
0 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
Total (Mg ha-1)

1
4,2
0,8
0,4
0,4
0,1
0,2
6,1

2
5,3
1,1
0,3
0,2
0,1
0,1
7,1

Parcelas
3
4
5
5,2 3,2 3,4
2,1 1,0 7,1
0,4 0,3 1,1
0,3 0,3 1,1
0,2 0,3 0,7
0,2 0,2 0,5
8,4 5,3 13,9

6 Média
2,4 3,9
0,6 2,1
0,2 0,5
0,1 0,4
0,2 0,3
0,2 0,2
3,7 7,4

Para duas PPM (parcela 5 e 6) foram analisadas os nutrientes nitrogênio,
fosforo e potássio (N, P, K) em relação a distribuição vertical no solo (seis
profundidades). Há uma forte relação positiva entre BSRT e os nutrientes
disponíveis nas seis profundidades analisadas. Nas camadas mais superficiais
foram encontrados maiores teores dos três nutrientes (Figuras 10, 11 e 12).
A análise relacionando as concentrações de nitrogênio (g kg-1) com o estoque
de biomassa seca de raízes totais mostrou uma diminuição das camadas mais
superficias até as mais profundas, sendo a camada entre 10 – 20 cm que
apresentou as maiores concentrações de BSRT. As concentrações mínimas e
máximas de nitrogênio para a parcela 5 foram de 0,03 até 0,21 g kg-1 e na parcela 6
variou de 0,07 até 0,36 g kg-1.

Figura 10. Distribuição vertical da biomassa seca das raízes totales (BSRT) e as
concentrações de nitrogênio em seis profundidades para as parcelas 5 e 6.
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A análise relacionando as concentrações de fósforo (mg dm-3) com a
biomassa seca de raízes totais apresentou uma tendência de diminuição das
camadas superficiais até as mais profundas, observando um aumento da BSRT na
camada 10-20 cm. As concentrações mínimas e máximas de fósforo na parcela 5
foram de 2 até 5 mg dm-3 e na parcela 6 variou de 2 até 6 mg dm-3.

Figura 11. Distribuição vertical da biomassa seca das raízes totais (BSRT) e as
concentrações de fósforo em seis profundidades para as parcelas 5 e 6.

A análise relacionando as concentrações de potássio (mg dm-3) com a
biomassa seca de raízes totais apresentou uma tendência de diminuição das
camadas superficiais até as mais profundas, observando um aumento da BSRT na
camada 10-20 cm. As concentrações mínimas e máximas de potássio na parcela 5
foram de 3 até 14 mg dm-3 e na parcela 6 variou de 1 até 14 mg dm-3.

Figura 12. Distribuição vertical da biomassa seca das raízes totais (BSRT) e as concentrações de
pótassio em seis profundidades para as parcelas 5 e 6.
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Foi observado quando o lençol freático fica mais superficial os valores de
biomassa das raízes totais aumentam (R2 = 0,75; p < 0,05; n = 6 PPM). Na análise
do monitoramento do lençol freático realizado pelo projeto PELD/MAUA, foi
observado que as PPM dessas campinaranas não ficaram encharcadas no período
que foi avaliado (7/06/2011 – 9/10/2015). Observou-se que o valor mais superficial
do lençol freático ficou entre os 60 até 70 cm no período chuvoso e entre 210 até
220 cm no período seco. A figura 13 mostra uma correlação negativa entre a média
do lençol freático no perido chuvoso e a BSRT, confirmando que as raízes ficam
alocadas nas primeiras camadas evitando se desenvolver em camadas mais
úmidas.

Figura 13. Relação entre valores máximos do lençol freático no período chuvoso e
BSRT nas seis parcelas da RDS Uatumã.
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5. DISCUSSÃO

5.1. Densidade da madeira e sua variação
Das seis espécies do estudo todas apresentam valores de densidade básica
da madeira acima de 0,64 g cm-3 (densidades altas) sendo uma característica
comum das árvores que se desenvolvem em ambientes com pouca disponibilidade
de nutrientes no solo, sendo árvores de baixas tasas de crescimento (Worbes et al.,
1992). No estudo realizado por Barbosa & Ferreira (2004) encontraram uma
densidade média de 0,64 g cm-3 nas campinas amazônicas no Estado de Roraima,
mostrando também a tendência de altas densidades para esses ambientes
oligotróficos.
A média da densidade básica da madeira das seis espécies de campinarana
no tronco foi 0,72±0,08 g cm-3, nos outros componentes (galhos e raízes) a
densidade da madeira foi menor.

Barbosa & Ferreira (2004), nas campinas

arborizadas em Roraima encontraram uma densidade da madeira em média de
0,64±0,08 g cm-3. Nogueira et al. (2007) fez uma revisão dos dados de densidade da
madeira dos diferentes ecossistemas brasileiros utilizados nos cálculos de emissões
de gases de efeito estufa na região, encontrando nesse estudo para o ecossistema
de campinarana uma densidade básica média de 0,64 g cm -3.

O IPCC (2006)

menciona que quando não se conhece a densidade básica da madeira é utilizada
uma densidade por defeito nos cálculos de biomassa e emissões de gases de efeito
estufa, recomendando utilizar uma densidade da madeira de 0,64 g cm-3. A variação
de densidade básica pode sub ou superestimar os valores de gases de efeito estufa
quando se realizem inventários de carbono ou de gases de efeito estufa nos
ecossistemas amazônicos. Na Amazônia brasileira têm se usado 0,69 g cm -3 para
estimativas de biomassa e emissões de carbono (Brown et al., 1989; Brown, 1997;
Houghton et al., 2001). Os resultados obtidos neste trabalho mostram uma variação
de 0,64 até 0,86 g cm-3 para as seis espécies. Targhetta et al. (2015) utilizou uma
base de dados globais de densidade da madeira elaborado por Zanne et al. (2009)
para calcular as estimativas de biomassa seca lenhosa nas campinaranas da RDS
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Uatumã. Os valores encontrados de densidade básica da madeira das seis espécies
do estudo não apresentaram diferencias significativas com os valores de Zanne et
al. (2009).
Estudos de microscopia para essas espécies ajudariam para uma melhor
avaliação nos resultados encontrados na pesquisa, já que a relação anatomia e a
densidade da madeira estão fortemente correlacionadas (Panshin & De Zeew, 1980;
Haygreen & Bowyer, 1982; Poubel et al., 2011). Segundo Oliveira (1997) a relação
entre o volume ocupado pelos vasos, fibra (espessura da parede) e parênquima são
fatores importantes nas propriedades físicas da madeira. A presença de abundantes
vasos e muito parênquima é uma característica de madeira leve considerando como
de baixa densidade.
Existem poucos estudos feitos para conhecer a variação da densidade básica
no sentido base – topo e medula casca para espécies florestais tropicais. Muñiz
(1993) avaliando a espessura da parede celular encontrou uma diminuição no
sentido axial e um aumento no sentido radial da espessura das paredes dos
traqueóides de duas espécies de Pinus, mesmas tendências foram observadas por
Tomazelli (1979) e Mendoza (1982) em Pinus. Sabendo que a densidade básica
está relacionada à proporção de celulose acumulada nas paredes celulares,
podemos inferir que a maior espessura da parede celular terá valores mais altos de
densidade básica. Contrastando nossos resultados da variação da densidade nas
três análises, primeiro, no sentido axial, só duas espécies mostraram uma
diminuição da densidade básica base – topo (P. schomburgkiana e S. guianensis).
Segundo, no sentido medula – casca nas três posições observou-se uma diminuição
da densidade da madeira da medula para casca, constatando nos discos a presença
de uma coloração escura pela acumulação de extrativos e uma maior quantidade de
tecido fibroso no cerne (maior densidade). Terceiro, na análise do raio, na medida
em que as árvores pertencem às classes diamétricas maiores a densidade básica
aumenta, devido ao maior acúmulo e proporção de tecido fibroso nas paredes
celulares quando os estágios das florestas são mais avançados (área de cerne
maior comparado com o alburno).
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Estudos que estimam biomassa seca utilizam 50% da biomassa úmida para
estimar esse parâmetro (e.g., Chave et al., 2005). Nesse estudo podemos observar
que as espécies apresentam um teor de umidade diferenciado. O teor de umidade
médio para as seis espécies estudadas variou de 27,7% até 67,6%. Esses fatores
que podem estar influenciando essa variação de teor de umidade dependem da
espécie, da genética, das características anatômicas e das condições ambientais
que faz com que desenvolvam diferentes tipos de células (fibras, vasos,
parênquima) (Panshin & De Zeew, 1980), como também tamanhos e distribuição
das células. Utilizar uma média de umidade poderia gerar erros nas estimativas de
biomassa, principalmente quando o sistema florestal mostre uma diversidade de
espécies com diferentes anatomias e mecanismos de condução de água e
nutrientes. Assim também, pode gerar erros nos cálculos dos inventários de gases
de efeito estufa como foi corroborado por Nogueira et al. (2007).
Wittmann et al. (2006) comparando a densidade básica da madeira em um
gradiente de várzea baixa e alta, encontrou que para cotas mais baixas em que as
árvores ficam mais tempo em condições alagadas as espécies desenvolvem
densidades maiores comparadas com árvores que crescem em cotas mais altas. As
plantas em ambientes anóxicos diminuem suas taxas de fotossíntese, reduzindo seu
incremento radial, produzindo anéis de menor largura que originam células com
maior teor de celulose, tornando-se árvores de densidades mais altas (Worbes et al.,
1992; Schöngart et al., 2005; Da Fonseca et al., 2009; Scabin et al., 2012).
Nesse estudo as seis espécies apresentaram densidades altas, recomenda-se
analisar outras espécies nesse mesmo ambiente para conferir se realmente as
condições de déficit hídrico e nutricional ocasionam incrementos diamétricos
menores e densidades da madeira altas para as outras espécies.

5.2. Biomassa seca florestal e estratégias de alocação
Estudos na Amazônia mostram que as campinaranas são ecossistemas
pobres em nutrientes e a maioria com uma forte dependência da variação do lençol
freático (Vicentini, 2004; Ferreira, 2009; Targhetta et al., 2015), tornando esses
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ambientes de difíceis condições para o desenvolvimento da vegetação. Nesse
estudo mostramos que o nível do lençol freático para as árvores abatidas não é
homogêneo, variando essa profundidade do lençol de 35 cm até mais de 200 cm no
período do estudo, sendo que a única espécie que atingiu até o limite mais profundo
do lençol freático foi M. bifolium. As outras espécies não desenvolveram uma raiz
principal

comprida

e

alocaram

seus

recursos

nas

camadas

superficiais,

desenvolvendo uma grande produção de raízes laterais e finas.
Durante a estação seca, quando a água está pouco disponível, a vegetação
reduz drasticamente suas taxas de fotossíntese e, como consequência, a
incorporação de biomassa nesse período é baixa (Guimarães & Bueno, 2009). Já no
período chuvoso o afloramento do lençol freático na superfície resulta na falta de
oxigênio reduzindo a atividade cambial (Schöngart et al., 2002). Nas campinaranas
da RDS Uatumã não foi observado afloramento do lençol até a superfície, sendo que
o período de coleta iniciou-se no mês de março de 2015 que corresponde ao
período chuvoso.
Uma estratégia das espécies de campinarana para dominar esse ambiente é
a produção de substâncias em defesa contra herbivoría (Müller, 1970; Fine et al.,
2004; Fine et al., 2006). Foram encontrados indícios que árvores como M.
cavalcantei e A. heterophylla apresentam como mecanismo de defesa uma alta
produção de resina, que foi corroborado no corte das toras em campo. Da mesma
forma a espécie P. schomburgkiana apresentou uma substância irritante quando
lixada, havendo referências na literatura que é uma espécie que apresenta
substâncias alelopáticas que inibem o crescimento de outras espécies (Muller,
1970). Além disso, a cor do cerne mostra uma alta produção de extrativos como
mecanismo de defesa ao ataque de agentes xilófagos.
A análise realizada por indivíduo arbóreo mostrou que A. heterophylla foi a
espécie que maior biomassa seca, carbono e equivalentes de CO 2 acumulou devido
principalmente a sua abundancia e distribuição em todas as classes diamétricas. A
espécie M. cavalcantei pela sua densidade básica da madeira alta e principalmente
por ser uma espécie mais longeva, apresenta maior proporção de celulose, tecido
fibroso e cerne, favorecendo em uma boa madeira com boa qualidade estrutural, de
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modo contrário uma baixa proporação de teor de água no tronco. Nesse estudo das
campinaranas da RDS Uatumã foram encontrados valores similares da distribuição
de biomassa seca nas árvores de campinarana feitos por Klinge & Herrera (1983) na
Venezuela.
Considerando a distribuição de biomassa seca acima do solo nos
componentes tronco, galhos e folhas foram de 60,1%, 37,9% e 2% respectivamente,
para as seis espécies do estudo nas campinaranas da RDS Uatumã. Klinge &
Herrera (1983) nas campinaranas da Venezuela encontraram uma distribuição de
biomassa seca no tronco, galhos e folhas de 58,9%, 37,9% e 3,2% respectivamente.

5.3. Biomassa de raízes totales e finas nas PPM

As parcelas de campinarana florestada da RDS apresentaram altos teores de
biomassa seca de raízes totales (46,2±15,7 Mg ha-1) e finas (7,4±3,6 Mg ha-1) nas
camadas superficiais, sendo a contribuição de 86% nos primeiros 20 cm de
profundidade. Esses altos valores de biomassa abaixo do solo podem ser explicados
devido ao uma maior concentração dos nutrientes nas camadas superficias como foi
observado no perfil do N,P,K nas seis profundidades avaliadas (Figura 10,11 e 12).
Verificou-se uma forte relação positiva entre a biomassa seca de raízes totais com
as concentrações nutricionais de nitrogênio, fosforo e potássio nos solos das
campinaranas. As árvores de campinarana por encontrar-se em ambientes de déficit
hídrico e nutricional precisam investir muito em raízes, principalmente raízes finas
que são as responsáveis pela absorção de nutrientes e água no solo, conforme
sugerido pela teoria de alocação diferencial (Dybzinski et al., 2011). Oblitas (2016)
menciona que nos baixios, as raízes estão concentradas nas camadas superiores do
solo e ocorrendo em menores concentrações abaixo dos 30 cm de profundidade.
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Comparando nossos resultados com a pesquisa feita por Jimenez et al.,
(2014) na Estação Ecológica Zafire na Amazônia da Colombia, encontraram uma
BSR total de 33 Mg ha-1 em 20 cm de profundidade Outro estudo realizado na
Venezuela por Klinge & Herrera (1983) encontraram uma BSR total de 119 Mg ha -1
para raízes a partir de 5 cm de diametro possivelmente as condições nutricionais
dos diferentes ambientes resultaram em altos valores de biomassa abaixo do solo.
Outra alternativa das plantas para aumentar a absorção de água e nutrientes pelas
raízes é alteração na morfologia das raízes como foi abordado por Oblitas (2016)
nos solos de baixios na Reserva florestal Adolfo Ducke.
Nossas estimativas de biomassa de raízes finas para solos arenosos encontra
se dentro do reportado para esse tipo de ambientes, nas quais podem variar de 5 a
20 Mg ha-1 (Klinge & Herrera, 1983; Jiménez et al., 2009). Segundo Floss (2004)
quanto maior o sistema radicular e mais finas as raízes, maior é a superfície de
contato das raízes com o solo, e consequentemente, maior a absorção de água e
nutrientes pela árvore, compensando o déficit de água e nutrientes nas
campinaranas. As raízes finas são estruturas com alto custo energético (Yavitt &
Wright, 2001), principalmente em ambientes oligotroficos, pelo que o investimento
nesse componente é vital para o desenvolvimento da biomassa arbórea. Certamente
mais estudos sobre raízes finas são necessários nesses ambientes para
compreender as respostas do sistema radicular e os fatores ambientais locais.
Outra análise a discutir foi a relação entre a profundidade do lençol freático
com a biomassa seca de raízes total e finas, encontrando uma correlação positiva
para ambientes de lençol freático mais superficial, valores mais altos de biomassa
seca abaixo do solo, esse aumento pode ser devido às maiores concentrações de
nutrientes que ficam alocados nas primeiras camadas como estratégia das ráizes
para evitar anoxia nas camadas mais úmidas.
A concentração de biomassa das raízes fica alocada nas camadas superficias
que não entra em contato com a variação do lençol freático, razão pela qual as
árvores não precisam desenvolver raízes profundas porque os nutrientes são
disponíveis

nas

primeiras

camadas,

como

foi

constatado

com

as

altas

concentrações de N, P, K nos primeiros 20 cm de profundidade do solo.
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Na figura 14 observamos a distribuição da biomassa acima e abaixo do solo
das seis espécies, em todos seus componentes (tronco, galhos, raízes e folhas).
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Figura 14. Distribuição da biomassa acima e abaixo do solo nas campinaranas da RDS Uatumã.
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6. CONCLUSÕES

- Os principais componentes que contribuem em carbono nesse ambiente são tronco
e galhos, ambos componentes somados correspondem um 89,4% da biomassa
lenhosa seca acima do solo.
- A densidade básica da madeira e teor de umidade são parâmetros importantes que
devem ser tomado em conta para as estimativas de biomassa. Não utilizar essas
variáveis poderia estar causando erros nas estimativas de carbono e CO2 como foi
discutido nesse estudo para as seis espécies das campinaranas. O uso de uma
densidade básica média para as campinaranas pode gerar subestimativas de
biomassa, porque se mostrou que para as seis espécies a densidade da madeira em
média foi de 0,72 g cm-3 comparada ao valor por defeito 0,64 g cm-3 (IPCC, 2006).
- As campinaranas mostraram ter um grande acumulo de biomassa de raízes, pelo
que seria de muita importância fazer mais estudos relacionados à biomassa abaixo
do solo e aumentar a amostragem das análises de solo e de lençol freático ou fazer
medições temporais (chuvoso – seco) para conhecer e comparar a produtividade
das raizes finas nesse tipo de ambientes.
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CAPITULO 2
Equações alométricas para estimativas de biomassa seca em uma
floresta de campinarana na RDS Uatumã, Amazônia Central

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi ajustar equações alométricas no nível de espécies e da
comunidade arbórea utilizando modelos matemáticos para estimar biomassa seca
lenhosa acima do solo (BSLAS) nas florestas de campinarana localizada na RDS
Uatumã, Amazonas. Foi utilizada uma base de dados obtidas por métodos
destrutivos composta por 70 indivíduos arbóreos pertencentes às seis espécies de
quatro famílias mais representativas dessa fitofisionomia, utilizando como referência
o Índice de Valor de Importância (IVI). Os compartimentos utilizados nesse estudo
foram tronco e galhos. Como variáveis independentes das equações foram
utilizadas: diâmetro à altura do peito (DAP, em cm), altura total da árvore (HT em m)
e densidade básica da madeira (DB, em g cm -3). Para o ajuste das equações da
regressão, utilizou-se o método de mínimos quadrados e na seleção das melhores
equações consideraram-se as estatísticas do coeficiente de determinação ajustado
(R2aj), erro padrão da estimativa em porcentagem (Syx%), à análise gráfica da
distribuição dos resíduos, critério de informação (DIC) e o fator de correção (CF). A
equação de melhor desempenho para estimar a BSLAS nas campinaranas foi
utilizando as três variavéis, sendo o R2aj: 0,937; Syx%: 3,314%; DIC: 664,4 e CF:
1,019. Esta equação de biomassa seca lenhosa foi aplicada nas seis parcelas
permanentes de monitoramento (PPM) do projeto PELD/MAUA transformando
dados do inventário em estimativas de BSLAS. O valor médio de BSLAS nas PPM
foi de 157±31 Mg ha-1. Foram desenvolvidas equações alométricas específicas para
as seis espécies do estudo, sendo Aldina heterophylla e Sacoglottis guianensis
como as espécies que maior aportam em BSLAS. As equações alométricas
ajustadas do estudo foram contrastadas com equações utilizadas para florestas
pantropicais e uma para florestas de campinarana da Reserva ZF-2.

Palavras chave: árvores, modelos de regressão, solos oligotroficos, parâmetros
estatísticos.
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1. INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, a sociedade e a comunidade científica vêm despertando
um maior interesse nas florestas tropicais a respeito de seu valor ambiental
(Houghton, 2005; Malhi et al., 2006; IPCC, 2014). Esse crescente interesse vêm
principalmente, do fato da influência que exerce a floresta tropical no balanço dos
gases de efeito estufa e suas consequências para as mudanças climáticas do
planeta.
A floresta amazônica se caracteriza por sua diversidade de espécies e sua
capacidade de armazenar biomassa e carbono nas árvores através do processo da
fotossíntese (Marenco et al., 2014). Mas não todas as florestas apresentam as
mesmas taxas de crescimento, produtividade, disponibilidade de nutrientes,
composição florística e estrutura etária (Silva, 2015). Entre as diferentes
fitofisionomias da floresta amazônica, encontramos um ecossistema de areia branca
chamado em inglês White Sand Ecosystem (EAB) (Prance, 1975; Prance et al.,
1992; Ferreira, 2009; Adeney et al., 2016).
Os EAB podem ser classificados em campinarana florestada, campinarana
arborizada e campinarana graminho-lenhosa, esse último conhecido como campina
(Veloso et al., 1991; Adeney et al., 2016). Estes ecossistemas são formações de
areia distribuídos na Bacia Amazônica em forma de fragmentos (Anderson, 1981;
Silveira, 2003; Vicentini, 2004; Ferreira, 2009; Junk et al., 2011). Originados
possivelmente pela degradação das rochas dos escudos das Guianas e do Brasil,
antigos leitos dos rios ou mesmo pelo processo de podzolização (Nascimento et al.,
2004; Mendoça et al., 2011; Guimarães & Bueno, 2015). O EAB são ambientes
pobres em nutrientes, pH ácido e pouca diversidade de espécies arbóreas com alto
porcentual de endemismo (Vicentini, 2004; Ferreira, 2009, Fine et al., 2010;
Targhetta et al., 2015; Adeney et al., 2016; Fine & Bruna, 2016). Deste modo, as
espécies arbóreas possuem adaptações morfológicas e fisiológicas que as permitem
desenvolver nesses ambientes.
Vicentini (2004) menciona poucos estudos sobre a composição florística na
maioria das campinas e campinaranas principalmente nas terras baixas da bacia
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amazônica. No estudo realizado por Ferreira (2009) em diferentes campinas na
Amazônia constatou-se que as famílias com maior dominância relativa são
Humiriaceae, Rubiaceae, Myrtaceae, Malpighiaceae e Clusiaceae, nessa ordem de
importância. Sendo os gêneros de maior dominância, em ordem decrescente,
Humiria, Pagamea, Myrcia, Byrsonimia, Eugenia, Cybianthus, Clusia, Belpharandra,
Pachira e Tapirira. Vários estudos têm demostrado que algumas destas espécies
podem se tornar dominantes, como é o caso da Aldina heterophylla (Oliveira et al.,
2001; Vicentini, 2004; Damasco et al., 2013, Targhetta et al., 2015). Ainda faltam
estudos nas campinaranas sobre taxa de crescimento, produtividade, estoques de
biomassa e carbono que ajudem a ter informações mais precisas desse ambiente
pouco abordado na Amazônia.
Estudos relacionados à quantificação de biomassa e carbono podem ser
realizados diretamente em campo determinando a biomassa através da pesagem ou
indiretamente aplicando modelos alométricos que transformam os dados de
inventários florestais em estimativas de biomassa (Higuchi & Carvalho, 1994;
Higuchi et al., 1998; Sanquetta & Balbinot, 2004; Vieira et al., 2008; Rügniz et al.,
2009). Brown et al. (1989); Chave et al. (2005, 2014); Feldpausch et al. (2012)
utilizaram equações alométricas pantropicais para estimar biomassa seca de forma
geral para florestas tropicais, utilizando como variáveis independentes diâmetro
altura do peito, altura total e densidade básica da madeira. Ao mesmo tempo
sabemos que as florestas tropicais são heterogêneas, apresentando diferentes
composições florísticas, diversidade de espécies arbóreas, fatores ambientais que
atuam de modo diversificado, diferente arquitetura de espécies com alometrias
variadas e uma enorme variação da densidade básica da madeira (Hallé et al., 1978;
Worbes et al., 1992; Bowman et al., 2013; Chave et al., 2006; Magnabosco Marra et
al., 2016). Todas essas variações refletem nas estimativas de biomassa,
desconsiderando os diferentes ecossistemas e seus diferentes fatores que
determinam sua capacidade de armazenamento (IPCC, 2014). As florestas de
campinarana precisam de equações alométricas próprias que estimem biomassa
seca de forma precisa utilizando informações de campo pelo método destrutivo para
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reduzir as incertezas nos cálculos de carbono (Sanquetta, 2002; Nogueira et al.,
2012; Magnabosco Marra et al., 2016).
Diante as informações, o presente trabalho tem como objetivo i) construir
equações alométricas para seis espécies de campinarana para estimar BSLAS, ii)
ajustar equações alométricas para estimar BSLAS nas campinaranas no nível da
comunidade arbórea, iii) aplicar a melhor equação alométrica desenvolvida para
estimar a BSLAS nas parcelas permanentes da RDS Uatumã e comparar com outras
equações alométricas utilizadas nos cálculos de biomassa nas florestas tropicais.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral
Estimar a biomassa seca lenhosa acima do solo ajustando modelos alométricos
para as campinaranas da RDS Uatumã.

2.2 Objetivos específicos
 Construir equações alométricas para as seis espécies do estudo.
 Ajustar equações alométricas para estimar biomassa seca lenhosa acima do
solo utilizando diferentes combinações dos parâmetros independentes.
 Aplicar a melhor equação alométrica ajustada para estimar a biomassa seca
lenhosa acima do solo nas parcelas permanentes de monitoramento da RDS
Uatumã e comparar com outros modelos alométricos regionais e pantropicais.
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Caracterização da área do estudo
Foi descrito no capítulo 1.

3.2 Seleção das espécies de estudo
A base de dados para ajustar os modelos alométricos para estimar a
biomassa seca corresponde a 70 indivíduos arbóreos de diferentes classes
diamétricas (0-10, 10-20, 20-30, 30-40 cm), utilizando como referencia o Índice de
Valor de Importância da floresta (IVI) (Targhetta, 2012, Targhetta et al., 2015). As
projeções de biomassa por hectare foram estimadas a partir do inventario realizado
em 2015 em seis parcelas ampliadas para 1 ha. As espécies utilizadas na pesquisa
foram: Aldina heterophylla, Manilkara cavalcantei, Macrolobium bifolium, Pradosia
schomburgkiana, Sacoglottis guianensis e Cybianthus sp. (Tabela 1).

3.3 Composição florística e estrutura das campinaranas da RDS Uatumã
Foram implementadas seis PPM de 1 ha (200 m x 50 m) nos ambientes de
campinarana, cada parcela foi subdividida em 16 sub-parcelas de 625 m2,
identificadas em ordem alfabética de A até P. Todas as espécies foram identificadas
em campo com o auxílio de um parataxônomo e marcadas as árvores acima de 10
cm de diâmetro. O DAP foi medido com fita diamétrica. A altura total foi medida com
clinômetro (Suunto, Finlândia) (aproximadamente 25% das árvores do censo
florestal). Para os outros indivíduos a altura foi calculada através das relações DAPAltura aplicando uma regressão linear (Schöngart et al., 2011). As árvores e vértices
das parcelas foram georeferenciadas com GPS Garmin 82. As informações foram
processadas em Excel e software Fitopact 2.1 para obter o Índice de Valor de
Importância (IVI), número de indivíduos por hectare, riqueza de espécies, área basal
e as principais famílias das campinaranas. Para os valores de densidade da madeira
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das espécies se utilizou as informações de Targhetta (2012) e deste estudo (capítulo
1) e a base de dados globais da densidade básica da madeira (Zanne et al., 2009).

65

Tabela 1. Valores mínimo, médio e máximo do diâmetro a altura do peito (DAP), altura total (HT), densidade básica (DB) e biomassa seca lenhosa acima do
solo (kg) das árvores do estudo.

Espécie

Família

DAP (cm)

DB (g cm-3)

HT (m)

Min. Méd. Máx.

Min.

BSLAS (kg)

Méd. Máx.

Min. Méd.

Máx.

Min.

Méd.

Máx.

Aldina heterophylla Spruce ex. Benth.

Fabaceae

7,5

21,2

39,0

4,5

12,9

18,0

0,48

0,65

0,85

8,2

212,9 687,6

Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers.

Fabaceae

7,3

20,0

33,0

12,0

15,5

20,0

0,46

0,72

0,94

20,6

208,0 598,5

Manilkara cavalcantei Pires & W.A. Rodrigues Ex. T.D. Penn.

Sapotaceae

6,4

19,8

35,4

11,0

14,5

18,0

0,62

0,86

0,99

20,2

490,3 1340,6

Pradosia schomburgkiana (A. DC) Cronquist.

Sapotaceae

4,1

17,1

35,2

8,0

11,7

14,0

0,54

0,71

0,94

4,07

215,7 613,7

Cybianthus sp.

Primulaceae

5,9

16,1

30,1

6,0

10,1

16,0

0,47

0,64

0,79

6,7

102,6 320,3

Sacoglottis guianensis Benth.

Humiriaceae

7,8

20,5

40,0

10,0

15,0

20,8

0,42

0,71

0,94

16,7

329,1 969,8

66

3.4.

Metodologia para estimar BSLAS das seis espécies do estudo.

Com as informações do DAP e biomassa seca lenhosa acima do solo (BSLAS)
das árvores derrubadas (n = 70), foram desenvolvidas equações utilizando uma
variável independente (DAP) para estimar BSLAS para cada espécie. Essa análise
foi realizado em Excel e X-Act.

3.5 Metodologia para ajustar as equações alométricas utilizando modelos de
regressão para estimar a BSLAS nas campinaranas.
A base de dados utilizada para testar os modelos corresponde aos 70
indivíduos derrubados das seis espécies mais representativas das campinaranas da
RDS Uatumã. Foram testados 12 modelos matemáticos não lineares, com regressão
logarítmica e com a variância modelada (Magnabosco Marra et al., 2016) (Tabela 2).
Os modelos foram ajustados para estimar a variável dependente de biomassa seca
lenhosa acima de solo (BSLAS). As variáveis independentes utilizadas para as
análises foram: diâmetro à altura do peito (DAP, em cm), altura total da árvore (HT,
em m) e densidade básica da madeira (DB, em g cm -3).
Aproximadamente 50% da biomassa seca lenhosa é carbono (Malhi et al.,
2004). Para a conversão dos valores de biomassa seca para unidades
correspondentes de CO2 e o teor de carbono foi multiplicado por um fator de 3,667
baseado na relação entre peso molecular do CO2/C (IPCC, 2006).
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Tabela 2. Modelos testados para estimar biomassa seca lenhosa acima do solo (BSLAS) nas
campinaranas da RDS Uatumã. (DAP = diâmetro à altura do peito, HT = altura toral, DB =
densidade básica da madeira).

Series Modelos Equações
BSLAS = b1DAPb2
M11
1

M12
M13

2

M21
M22
M23

3

M31
M32
M33

4

M41
M42
M43

Variância
NLS

log(BSLAS) = log(b1) + b2(logDAP)
BSLAS = b1DAP

b2

OLS
MOV

b2

b3

BSLAS = b1DAP DB

NLS

log(BSLAS) = log(b1) + b2(logDAP) + b3(logDB)

OLS

b2

b3

MOV

b2

b3

NLS

BSLAS = b1DAP DB
BSLAS = b1DAP HT

log(BSLAS) = log(b1) + b2(logDAP) + b3(logHT)
b2

BSLAS= b1DAP HT
b2

b3
b3

OLS
MOV

b4

BSLAS = b1DAP HT DB

NLS

log(BSLAS) = log(b1) + b2(logDAP) + b3(logHT) + b4(logDB)

OLS

b2

b3

b4

BSLAS = b1DAP HT DB

MOV

Sendo M = modelos testados, NLS = mínimo quadrado não linear, OLV =
mínimo quadrado ordinário com regressão logarítmica, MOV = mínimo
quadrado ordinário com variância modelada.

3.6 Análises estatísticas e escolha das melhores equações
Foram feitas regressões simples entre diâmetro à altura do peito e biomassa
seca lenhosa acima do solo para desenvolver equações alométricas para estimar
BSLAS específicas por espécie. Considerando como principal parâmetro estatístico
o coeficiente de determinação ajustado (R2aj).
No ajuste das equações alométricas para estimar BSLAS das campinaranas,
utilizou-se o método de mínimos quadrados e na seleção das melhores equações
consideraram-se as estatísticas do coeficiente de determinação ajustado (R2aj), erro
padrão da estimativa em porcentagem (Syx%), análise gráfica da distribuição dos
resíduos e o critério de informação (DIC). Utilizou-se o programa R para as análises
estatísticas e a metodologia feita por Magnabosco Marra et al. (2016). As melhores
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equações foram comparadas com a equação desenvolvida por Cannell (1984);
Chave et al. (2005, 2014); Woortmann (2010); Feldpausch et al. (2012) e
Magnabosco Marra et al. (2016).
A primeira equação de Cannell (1984) utiliza três parâmetros independentes (DAP,
HT, DB), levando em consideração um fator de correção por perdas de biomassa
devido à ramificação na copa das árvores.

A segunda equação desenvolvida por Chave et al. (2005) em base a 2410 árvores
derrubadas e pesados nas regiões pantropicais incluíram as três variáveis já
mencionadas anteriormente. Essa equação foi desenvolvida para florestas tropicais
com uma precipitação entre 1500 até 3000 mm.

A terceira equação foi desenvolvida por Woortmann (2010) nas campinaranas da
ZF-2, utilizando a variável DAP para estimar o peso úmido. Sendo que foi calculado
o teor de umidade em 42% para obter a biomassa seca total desse ambiente.

A quarta equação foi desenvolvida por Feldpausch et al. (2012) para florestas
pantropicais, utilizando as três variáveis independentes (DAP, HT, DB) para estimar
biomassa seca lenhosa acima do solo. Foram utilizadas amostragem destrutivo e
informações das parcelas permanentes de diferentes florestas tropicais em vários
continentes (América do sul, África, Austrália e Ásia).

A quinta equação foi desenvolvida por Magnabosco Marra et al. (2016) para estimar
biomassa seca lenhosa acima do solo em florestas tropicais (terra firme na região da
Amazonia Central), utilizando diferentes variáveis, além das três variáveis
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mencionadas acrescentou com a variável sucessão ecológica. Entretanto, suas
melhores equações foram utilizando DAP e a combinação DAP e DB.

A sexta equação foi desenvolvida por Chave et al. (2014), acrescentando a sua
amostragem 4004 individuos arbóreos a partir de 5 cm em 58 locais distribuídos na
faixa tropical. A equação considera os parâmetros DAP, HT e DB.

70

4. RESULTADOS

4.1 Estrutura da vegetação.
As seis espécies do estudo representam 26,9% do IVI da floresta (Tabela 3).
Aldina heterophylla é a espécie com maior IVI nas campinaranas da RDS Uatumã
(12%, figura 1). Foram encontrados 3964 indivíduos nas seis PPM. As famílias
Fabaceae e Sapotaceae foram as mais representativas desse ecossitema. A família
Fabaceae teve a maior abundância com 729 indivíduos, seguida de Sapotaceae
(471),

Chrysobalanaceae

(391),

Humiriaceae

(274)

e

Malvaceae

(231)

respectivamente (figura 3). A média da densidade foi de 661 ind. ha -1 com uma área
basal média de 23,1 m2 ha-1 (Tabela 4) e uma riqueza de 82 spp. ha-1 na média.

Figura 1. Índice de Valor de Importância (IVI) das 10 espécies mais representativas das
campinaranas da RDS Uatumã.
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Tabela 3. Índice de valor de importância (IVI) das seis espécies do estudo (Ab.:
abundância; Do.: Dominância; Fr.: Frequência; Rel.: Relativa).

Espécie
Aldina heterophylla
Sacoglottis guianensis
Macrolobium bifolium
Pradosia schomburgkiana
Cybianthus sp.
Manilkara cavalcantei

Ab.
Rel.
5,90
6,16
5,93
4,52
3,73
2,90

Do.
Rel.
29,36
6,18
3,61
2,16
1,72
2,90

Fr. IVI %
Rel.
1,22 12,16
1,22 4,52
0,41 3,31
0,81 2,50
1,22 2,22
0,81 2,20

A curva de distribuição diamétrica da floresta de campinarana mostra uma “J”
invertida, como é clássico para florestas nativas com abundancias decrescentes com
aumento da classe diamétrica. A única espécie que se encontra em todas as classes
diamétricas foi Aldina heterophylla, que corresponde também a uma espécie
dominante nesse tipo de ambientes (Vicentini, 2004; Targhetta et al., 2015).
Entretanto, as espécies Macrolobium bifolium e Sacoglottis guianensis apresentam
maior densidade de indivíduos que Aldina heterophylla só que distribuídos nas
classes diamétricas <50 cm (Figura 2).

Figura 2. Número de indivíduos para cada classe diamétrica nas PPM de
campinaranas.
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Tabela 4. Área basal das seis espécies do estudo e do total das parcelas permanentes
das campinaranas da RDS Uatumã.

Parcela

Área Basal
Total (m2)

Área Basal das
6 spp (m2 ha-1)

Área Basal 6 spp.
(%)

1
2
3
4
5
6
Média

21.5
28.3
24.6
15.8
26.9
21.8
23.1

1.1
14.5
8.5
11.7
17.4
10.5
10.6

5.3
51.4
34.6
74.4
64.6
48.0
45.9

4.2 Parâmetros das equações para estimativas de biomassa por espécie
Foram desenvolvidas equações alométricas específicas por espécie
utilizando uma variável independente (DAP) para estimar biomassa seca lenhosa
acima do solo (BSLAS). Nesse estudo foram utilizadas só as equações de BSLAS.
Para todos os casos o coeficiente de determinação (R2) apresentou valores acima
de 0,98. Sendo o DAP um bom preditor da BSLAS das seis espécies da
campinarana (Tabela 5).
Tabela 5. Parâmetros para estimar biomassa seca lenhosa acima do solo das seis espécies do
estudo.

Espécie
Aldina heterophylla
Cybianthus sp.
Macrolobium bifolium
Manilkara cavalcantei
Pradosia schomburgkiana
Sacoglottis guianensis

Modelo

b1

b2

R2

BSLAS = b1 x DAPb2

0,0694
0,1199
0,3033
0,244
0,1595
0,1044

2,4867
2,3232
2,1084
2,4092
2,3933
2,5354

0,98
0,99
0,98
0,99
0,98
0,99
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4.3 Parâmetros das equações para estimativas de biomassa seca lenhosa acima do solo para as campinaranas

Tabela 6. Equações alométricas ajustadas dos modelos e parâmetros estatísticos ordenadas pelo Critério de Informação (DIC).
Modelos Equação alométrica
M42

DIC

R2adj Syx%

CF

log(BSLAS) ~ log(b1) + b2(logDAP) + b3(logHT) + b4(logDB) 664,4 0,937 3,314 1,019
b2

b3

b4

b1

b2

b3

b4

-1,127

2,188

0,3619

3,046
0,3083

M43

BSLAS ~ b1DAP DB HT

672,4 0,938 3,292

0,3292

2,232

2,902

M22

log(BSLAS) ~ log(b1) + b2(logDAP) + b3(logDB)

672,5 0,935 3,365 1,021 -0,5153

2,328

3,304

680,4 0,938 3,293

0,5604

2,335

3,07

743,1 0,759 6,492 1,060

-2,895

2,067

0,7885

0,07148

2,106

0,6943

b2

b3

M23

BSLAS ~ b1DAP DB

M32

log(BSLAS) ~ log(b1) + b2(logDAP) + b3(logHT)
b2

b3

M33

BSLAS~ b1DAP HT

756,7 0,755 6,539

M12

log(BSLAS) ~ log(b1) + b2(logDAP)

757,5 0,738 6,763 1,075

-1,772

2,378

771,5 0,738 6,764

0,1885

2,375

793,0 0,939 3,263

0,5008

2,192

0,2406

805,6 0,939 3,261

0,749

2,267

3,122

846,0 0,757 6,519

0,2925

1,84

0,6054

880,9 0,744 6,687

0,7144

2,046

M13
M41

BSLAS ~ b1DAP

b2
b2

b3

b2

b3

BSLAS ~ b1DAP HT DB

M21

BSLAS ~ b1DAP DB

M31

BSLAS ~ b1DAPb2HTb3

M11

b4

BSLAS ~ b1DAP

b2

3,03

Parâmetros: DIC: Critério de Informação; R2aj. (coeficiente de determinação ajustado); Syx% (erro padrão das estimativas em porcentagem); CF: Fator de
correção e b1, b2, b3 e b4 (coeficientes do modelo).
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Foram contrastadas a biomassa seca lenhosa acima do solo real
(dados destrutivos) com todos os modelos alométricos do estudo. Mostrando na
figura 6 a BSLAS Real com o melhor modelo M42 e o pior modelo M11.
Demostrando que o modelo M11 não acompanha eficientemente os valores de
BSLAS. O principal parâmetro para a seleção dos modelos foi feita através do
Criterio de Informação (DIC), que penaliza o número de variáveis utilizadas nos
modelos, sendo que quanto menor o valor DIC obtido pelo modelo, melhor sua
qualidade para realizar predições de biomassa, considerando os dados coletados. O
melhor modelo alométrico para estimar BSLAS nas campinaranas da RDS Uatumã
foi a M42, que utiliza as três variáveis (DAP, HT, DB) e um fator de correção de
1,019. O coeficiente de determinação ajustado (R2adj) foi de 0,937 com um erro
padrão da estimativa de 3,314%. Os modelos M43, M22, M23 também
apresentaram valores baixos de DIC e coeficientes de determinação similiar em
comparação com M42. Os outros modelos apresentam um maior DIC, menor R 2adj e
Syx% até 50% maior comparado com o modelo M42, como no caso do M11 que
utiliza somente o DAP como única variável independente. Os modelos M42 e M43
precisam das três variáveis, já o M22 e M23 só utilizam de DAP e DB. Todos os
modelos logaritmicos para estimar BSLAS precisam ser transformados a equações
exponenciais e multiplicados por um fator de correção, como é o caso dos modelos
M42, M22, M32 e M12.
Nas figuras 3, 4 e 5 podemos observar a comparação da biomassa real em campo
com a biomassa dos modelos M42, M43, M22, M23, M31 e M11, assim como a
análise da distribuição dos resíduos, encontrando uma maior dispersão no modelo
M11, que utiliza só uma variável como preditora de BSLAS.
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Figura 3. Distribuições gráficas dos valores reais e estimados de biomassa seca lenhosa acima do
solo (kg) e seus resíduos (%), para os modelos alométricos M42 e M43.
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Figura 4. Distribuições gráficas dos valores reais e estimados de biomassa seca lenhosa acima do
solo (kg) e seus resíduos (%), para os modelos alométricos M22 e M23.
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Figura 5. Distribuições gráficas dos valores reais e estimados de biomassa seca lenhosa acima do
solo (kg) e seus resíduos (%), para os modelos alométricos M31 e M11.
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4.4 Estimativas de biomassa seca lenhosa acima do solo nas PPM

Utilizando a base de dados das seis parcelas do inventario florestal realizado
nas campinaranas da RDS Uatumã foi calculado a BSLAS utilizando a melhor
equação ajustada (M42) encontrando uma média de BSLAS de 157±31 Mg ha -1, um
estoque de carbono de 78±16 Mg ha-1 e um armazenamento de dióxido de carbono
equivalente de 288±57 Mg CO2 ha-1.
Nas estimativas de BSLAS utilizando as equações específicas para cada
espécie do estudo e a equação M42 para estimar BSLAS das outras espécies do
inventario florestal nas seis PPM se encontrou uma média de 160±33 Mg ha -1 nas
campinaranas da RDS Uatumã. As seis espécies do estudo contribuem com 48% da
BSLAS nas campinaranas estudadas e as três espécies que mais contribuem em
biomassa foram Aldina heterophylla com 30,12%, Sacoglottis guianensis com 7,01%
e Manilkara cavalcantei com 5,16% (Tabela 7).

Tabela 7. Biomassa seca lenhosa acima do solo das seis espécies das PPM com seus valores
médios, desvio padrão e sua contribuição em porcentagem de BSLAS para cada espécie do estudo.
Parcela

As demais
Aldina Cybianthus Macrolobium Manilkara Pradosia Sacoglottis spp.

P1

0,50

0,18

7,35

170,92

P2

66,53

0,75

0,77
1,32

0,34

27,27

44,87

P3

25,62

1,54

1,97

6,00

12,27

47,88

P4

61,44

1,75

3,70

8,10

74,78

P5

52,59

4,19

8,30

5,84

39,42

P6

66,70

0,32

2,80

92,25

Soma
273,37
Contribuicao
BSLAS %
30,12

8,75

26,47

46,81

18,33

63,62

470,10

0,96

2,92

5,16

2,02

7,01

51,81

25,70

22,42
21,11
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De modo geral todas as estimativas de BSLAS foram comparadas com o melhor
modelo ajustado das campinaranas (M42). Em uma primeira análise foi comparada
os dois melhores modelos alométricos (M42 e M43) de acordo ao menor DIC que
corresponde aos melhores preditores de BSLAS (DAP, HT e DB). Os resultados
mostram que utilizando o M43 os valores de biomassa são superestimados em um
6% comparado com o M42. Enquanto se utilizamos o modelo M11 que utiliza só a
variável DAP, observamos que os valores de BSLAS são extremadamente altos,
superestimando em 65% comparado com o M42 (Tabela 8).

Tabela 8. Estimativas de BSLAS nas parcelas permanentes utilizando três equações alométricas
desenvolvidas no estudo para campinaranas.

Parcela
1
2
3
4
5
6
Média
Desvio Padrão

BSLAS (Mg ha-1)
M42 M43 M11
177.2 186.1 271.9
154.4 163.9 229.7
145.3 154.6 233.1
183.6 195.2 279.9
101.6 105.7 163.9
180.7 188.8 258.9
157
166 240
31
33
42

4.5 Comparação dos modelos alométricos com outras equações alométricas
regionais e pantropicais
A equação desenvolvida por Woortmann (2010) para as florestas de
campinarana da ZF-2, que utiliza apenas uma variavel (DAP) superestimou em
20,8% os valores de BSLASReal. A curva em cor laranja mostra os valores estimados
de BSLAS apresentando uma mesma tendência, sendo que ela não consegue
acompanhar a variação da biomassa real gerando uma grande dispersão dos
resíduos e induzindo erros nas estimativas (figura 6).
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Figura 6. Comparação da BSLASreal com a equação desenvolvida por Woortmann (2010) nas
campinaranas da ZF-2.

Comparando os valores de BSLASreal com as equações pantropicais
desenvolvidas para florestas tropicais utilizadas na maioria de pesquisas
relacionadas a estimativas de biomassa na Amazônia. Os valores de BSLAS real
foram contrastadas com as equações de Cannell (1984), Chave et al. (2005),
Feldpausch et al. (2012) e Chave et al. (2014). As quatro equações utilizam três
variáveis independentes (DAP, DB e HT). A equação de Cannell (1984) subestimou
em 20%, a equação de Chave et al. (2005) subestimou em 1,2%, a equação de
Feldpausch et al. (2012) subestimou em 15,5% e a equação de Chave et al. (2014)
subestimou em 4,4% (figuras 7, 8, 9 e 10, respectivamente). Da mesma forma, foram
comparadas as equações desenvolvidas por Magnabosco Marra et al. (2016) para
florestas de terra firme, encontrando para a equação de Magnabosco Marra
utilizando o DAP como variável preditora, essa equação subestimou em 16,1%,
entretanto utilizando a equação de Maganabosco Marra com duas variáveis DAP e
DB superestimou em 5,4%.
A equação de Magnabosco Marra com duas variáveis acompanha melhor os
valores reais de biomassa comparada com as estimativas da equação com uma
variável. (Figura 11, 12).
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Figura 7. Comparação da BSLASreal com a equação alométrica de Cannell (1984).

Figura 8. Comparação da BSLASreal com a equação alométrica de Chave et al. (2005).

Figura 9. Comparação da BSLASreal com a equação alométrica de Feldpausch et al. (2012).
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Figura 10. Comparação da BSLASreal com a equação alométrica de Chave et al. (2014).

Figura 11. Comparação da BSLASreal e a equação alométrica de Magnabosco Marra et al. (2016)
utilizando uma variável independente.

Figura 12. Comparação da BSLASreal e a equação alométrica de Magnabosco Marra et al. (2016)
utilizando duas variáveis independentes.
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5. DISCUSSÃO

A equação que apresentou o melhor desempenho em estimar BSLAS nas
campinaranas da RDS Uatumã foi utilizando as três variáveis independentes DAP,
HT e DB (M42), com parâmetros estatísticos satisfatórios R2aj = 0,94; Syx% = 3,314%;
DIC = 664,4 e CF = 1,019 e uma distribuição dos resíduos homogênea. Os
coefientes da equação foram: b1 = -1,127; b2 = 2,188; b3 = 0,3619 e b4 = 3,046. A
melhor equação M42 superestimou em 3,4% os valores de BSLAS Real. A equação
M23, que utiliza duas variáveis (DAP, DB) apresenta boas estatísticas: R 2

adj:

0,938;

Syx%: 3,293; DIC: 680,4; sendo a quarta melhor equação segundo o parâmetro do
DIC para o estudo. No caso que não fosse considerada a altura total na base de
dados pode ser utilizada a equação M23 como bom preditor de BSLAS nas florestas
de campinarana. Na análise observou-se necessário o uso das três variáveis para
ter uma maior variação da complexidade da floresta. Nas florestas tropicais as
equações utilizando três variáveis são as mais utilizadas para estimar as BSLAS,
devido a que representam melhor a estrutura e diversidade da floresta (Cannell,
1984; Chave et al., 2005; Feldpausch et al., 2012; Chave et al., 2014).
Dois “outliers” foram detectados nas gráficas de dispersão dos resíduos que
correspondem a duas árvores de M. bifolium que se encontraram ocos e tiveram
menores valores de biomassa real. Após o ajuste dos modelos, verificou-se que para
árvores de diâmetros menores a 20 cm a maioria das equações desenvolvidas
proporcionam boas estimativas. Sendo que para diâmetros maiores a 20 cm a
equação M42 foi a que melhor acompanhou a variação da BSLASreal, corroborando
seus

baixos

valores

do

erro

padrão

da

estimativa.
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Comparando a equação M42 com as equações pantropicais, encontramos que para
diâmetros acima de 20 cm as estimativas apresentam uma maior dispersão dos
pontos, causando erros nas estimativas. Das quatro equações que se utilizaram
para comparar com a BSLAS, a que mostrou melhores resultados foi a equação de
Chave et al. (2005) subestimando em 1,2% os valores reais de biomassa, Chave et
al. (2014) subestimando em 4,4%; Feldpausch et al. (2012) subestimando em 15,5%
e Cannell (1984) subestimou em 20%. Sendo a equação de Chave et al. (2005)
eficiente nas estimativas de BSLAS nas campinaranas da RDS Uatumã. O estudo
feito por Magnabosco Marra et al. (2016) na Amazônia Central nas florestas de terra
firme consideraram a sucessão ecológica como parâmetro para representar melhor a
floresta, entre essas categorias temos as florestas pioneiras, florestas de sucessão
media e florestas de sucessão tardia, encontrando parâmetros estatísticos
satisfatórios (R2= 0,96; Syx% = 2,03%), também considerou os parâmetros de DAP,
altura total e densidade básica. As duas melhores equações utilizadas por
Magnabosco Marra et al. (2016) foi utilizando uma variável (DAP) e com duas
variáveis (DAP, DB), sendo contrastadas com a equação M42. A equação mais
acurada resultou utilizando duas variáveis, mesmo assim para diâmetros acima de
20 cm os valores não acompanharam eficientemente os valores de biomassa real,
superestimando em 5,3%.

Nas campinaranas da RDS Uatumã, utilizando a equação M42 encontrou-se
uma BSLAS de 157±31 Mg ha-1. Comparando com a pesquisa feita por Targhetta et
al. (2015) na mesma área de estudo estimando a BSLAS utilizando as equações de
Chave et al. (2005) encontrou uma BSLAS de 164±121 Mg ha -1 nas parcelas de
campinarana. Corroborando o bom ajuste da equação de Chave et al., (2005) para o
ecossistema de campinarana, já que ambos estudos mostraram estimativas
similares. Observou-se um alto desvio padrão utilizando a equação de Chave et al.,
(2005) nas estimativas BSLAS para o ecossistema de campinarana no estudo feito
por Targhetta et al. (2015) comparado com a equação M42.
O estudo realizado na bacia amazônica nas campinaranas de Loreto no Peru
por Baroloto et al. (2011) encontraram uma biomassa de 78 Mg ha -1 utilizando a
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equação de Chave et al. (2005) para estimar a BSLAS, esses valores baixos de
biomassa encontrados nesse tipo de florestas foram principalmente porque as
árvores apresentaram diâmetros finos contribuindo pouco em biomassa comparados
aos encontrados nas campinaranas na Amazônia Central (Brasil). Outro estudo
realizado por Barbosa & Ferreira (2004) em um tipo de campina no estado de
Roraima para o estrato arbóreo-arbustivo foram encontrados uma BSLAS de
13,7±7,1 Mg ha-1, a diferença dos valores de BSLAS devido a que esse tipo de
vegetação apresenta 90% de indivíduos abaixo de 20 cm de diâmetro, sendo as
duas espécies com maior contribuição de biomassa Humiria balsamifera e Pagamea
guianensis, espécies comuns nesses ambientes de campina na Amazônia (Vicentini,
2004; Ferreira, 2009; Vicentini, 2016).
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Woortmann (2010) nas campinaranas da ZF2 encontrou uma BSLAS de 247
Mg ha-1; 32% maior que nossas estimativas (equação M42). Essa diferencia
possivelmente pode ser explicada pela diversa composição florística, solos com
maior nutrientes ou árvores de maiores diâmetros nesse tipo de campinarana. Klinge
& Herrera (1983), nas campinaranas da Venezuela encontraram uma biomassa seca
acima de solo de 237 Mg ha-1 considerando DAP acima de 1 cm.
Tabela 9. Comparações de BSLAS nas campinaranas na bacia amazônica.

Estudos
Este estudo
Targhetta et al. (2015)
Woortmann (2010)
Klinge & Herrera (1983)

Área
RDS Uatumã
(6 parcelas de 1 ha)
RDS Uatumã
(6 parcelas de 0,5 ha)
ZF2 – INPA
(1 parcela de 1ha)
São Carlos de rio Negro
(10 ha)
Reserva Allpahuayo-

Pais
Brasil

Biomassa Seca
(Mg ha-1)
157

Diâmetro
(cm)
>10

Brasil

164

>10

Brasil

247

>5

Venezuela

237

>1

Peru

78

>10

Mishana,
Centro de Pesquisas
Baroloto et al. (2011)

Jenaro Herrera,
Zona Reservada Matsés,
Loreto. (6 parcelas 0,5 ha)

Comparando nossas estimativas de BSLAS nas campinaranas com outros
ecossistemas florestais realizados na Amazônia, por exemplo, nas florestas de
várzea a biomassa estimada variou 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).
No igapó de água preta do Rio Uatumã os valores flutuam entre 141-152 Mg ha-1
(Targhetta et al., 2015), e de 60-235 Mg ha-1 em igapó de águas claras no Rio
Araguaia (Kurzatkowski et al., 2015). Nas florestas de terra firme a BSLAS estimada
varía entre 215-492 Mg ha-1 (Klinge & Herrera, 1983; Fearnside, 1997; Laurence et
al., 1999; Houghton et al., 2001; Castillo et al., 2006; Saatchi et al., 2007).
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Destacando que os valores das estimativas de BSLAS das campinaranas são mais
próximos aos valores encontrados nas florestas de igapó devido às condições de
pobreza nutricional em ambas fitofisionomias (Anderson, 1981; Silveira, 2003;
Vicentini, 2004; Targhetta et al., 2015).
Na tabela 10, resumimos as estimativas de biomassa seca lenhosa acima do
solo das seis parcelas permanentes de monitoramento da RDS Uatumã utilizando as
equações específicas por espécie, a melhor equação ajustada das campinaranas
(M42) e o uso das equações pantropicais usadas no contraste, observando as boas
estimativas da equação de Chave et al. (2005). No caso da equação do
Magnabosco Marra et al. (2016) foi utilizada a que aplica duas variáveis.
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Tabela 10. Estimativas de BSLAS utilizando todas as equações específicas por espécie, a equação M21 e as pantropicais e da campinarana da ZF2.

Parcela
1
2
3
4
5
6

As demais
espécies
182
150
101
157
179
192

M42
181
145
102
154
177
184

Cannell
(1984)
154
137
90
138
157
166

Chave et
al.
(2005)
181
162
107
164
185
196

Média (Mg ha-1)
Desvio Padrão

160
33

157
31

140
27

166
32

Chave et
al.
(2014)
171
155
105
155
180
184
158
29

Feldpausch Magnabosco
Woortmann
et al.
Marra et al.
(2010)
(2012)
2016
268
159
205
262
142
192
142
94
115
264
143
195
280
163
214
341
171
242
260
65

145
28

194
42
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6. CONCLUSÕES

A equação ajustada para campinarana (M42) utilizando três variáveis
apresentou boas estimativas de BSLAS, considerando os valores de coeficiente de
determinação ajustado, erro padrão da estimativa, critério de informação e análise
da distribuição gráfica dos resíduos mostrou consistência nos resultados, o que
indica um excelente desempenho para estimativas nas florestas de campinarana.
Nosso desafio foi reduzir as incertezas nas estimativas ajustando modelos para
chegar a uma equação própria para esse tipo de ecossistemas. Em comparação
com equações alometricas pantropicais o modelo de Chave et al. (2005) resultou em
uma boa preditora de BSLAS para esse tipo de ecossistemas.
As seis espécies do estudo contribuem em 48,2% de biomassa seca lenhosa
acima do solo nas parcelas permanentes, sendo a contribuição de A. heterophylla
em 30%; espécie muito importante e a maior armazenadora de carbono e CO2 nesse
tipo de ambientes.
As campinaranas apresentam valores baixos de BSLAS comparado com
outros ambientes, sugerindo para esse tipo de floresta de baixo estoque de carbono
um manejo da área com fins de conservação. Devido a que o principal valor nesse
tipo de ecossistemas esta dado pelos seus serviços ambientais por meio do acumulo
de carbono ou CO2 na parte aérea e subterrânea.
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CAPITULO 3

Modelos de crescimento e produtividade de seis espécies florestais
importantes de uma campinarana na Amazônia Central

RESUMO
Estudos sobre crescimento e idade em árvores tropicais oferecem importantes
informações sobre a dinâmica e produtividade das florestas, sendo de muita
importância às análises dos anéis de crescimento das árvores para a construção de
modelos de crescimento das espécies florestais. Um ecossistema com poucos
estudos relacionados à análise de anéis de crescimento são as campinaranas
oligotróficas com solos arenosos e estes estudos tornam-se relevantes para
entender a sua dinâmica florestal com aplicações no manejo e na conservação. Este
estudo teve como objetivo modelar padrões de crescimento de seis espécies
dominantes de uma floresta de campinarana na Amazônia Central para estimar a
sua produtividade de biomassa e sequestro de carbono na biomassa lenhosa em
parcelas permanentes do monitoramento (PPM). As espécies foram selecionadas
pela importância ecológica neste ambiente na regulação do balanço de carbono com
intuito de fornecer informações ecológicas para esse tipo de vegetação. Foram
selecionados discos em seis posições no sentido axial de cada árvore até altura total
(0%, DAP, 25%, 50%, 75%, 100%). As superfícies dos discos foram polidas em
sequência progressiva com lixas de papel e os anéis de crescimento foram
caracterizados pela estrutura anatômica da madeira. A idade média das seis
espécies foi de 78 anos, variando de 16 até 232 anos. As seis espécies
apresentaram anéis de crescimento anuais, sendo quatro potenciais para futuros
estudos dendrocronológicos. O incremento médio anual (IMA) em diâmetro e o
desvio padrão para as seis espécies foi de 2,72±0,81 mm ano-1. O IMA em diâmetro
para cada espécie foi de: 3,82±1,19 mm ano-1 para Cybianthus sp., 3,41±1,66 mm
ano-1 para Aldina heterophylla, 3,03±0,48 mm ano-1 para Sacoglottis guianensis,
2,16±0,55 mm ano-1 para Pradosia schomburgkiana, 2,00±0,41 mm ano-1 para
Macrolobium bifolium e 1,97±0,44 mm ano-1 para Manilkara cavalcantei. A
produtividade média para o ambiente de campinarana foi de: 1,08±0,43 Mg ha -1 ano1, recomendando que esse tipo de ecossistemas de baixas taxas de incremento em
diâmetro e baixas taxas de produtividade sejam áreas prioritárias para a
conservação.

Palavras chaves: Anatomia da madeira, anéis de crescimento, dendrocronologia,
produtividade, sequestro de carbono, conservação.
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1. INTRODUÇÃO

A região amazônica é constituída por diferentes ecossistemas e entre essa
diversidade de fitofisionomias encontramos florestas de terra firme, florestas
alagáveis (várzea e igapó), campinas, campinaranas e savanas (Prance, 1992; Silva
et al., 2004). As florestas de campinarana, foco desse estudo, são formações
vegetais que ocorrem nas regiões de clima úmido em solos arenosos
predominantemente hidromórficos da Amazônia (Junk et al., 2011). Suas
fitofisionomias são fortemente influenciadas pelos ciclos sazonais e pelas variações
nos níveis do lençol freático que pode ocasionar periodicamente encharcamento dos
solos (Anderson, 1981) e pela baixa fertilidade do solo (Luizão 2007; Damasco et al.,
2013; Targhetta et al., 2015). Adeney et al. (2016) denominaram as campinas e
campinaranas de ecossistemas de areia branca (EAB). Estas fitofisionomias
apresentam diferentes classificações, desde florestas fechadas chamadas de
campinarana com árvores de grande porte até fitofisionomias com predominância de
herbáceas e gramíneas chamada de campinas (Vicentini, 2004; Ferreira, 2009, Fine
et al., 2010; Fine & Bruna, 2016). Os EAB são formações que se encontram
distribuídas na Bacia Amazônica de forma fragmentada (Anderson, 1978; Prance,
1978; Junk et al., 2011) com uma coberta de aproximadamente 335,000 km 2
correspondendo com 5% da área da floresta amazônica (Adeney et al., 2016).
Os EAB são ambientes oligotróficos, com espécies adaptadas ao déficit
hídrico e nutricional (Guimaraes & Bueno 2009; Damasco et al., 2013; Campos
2017), e variações do lençol freático (Vicentini, 2004; Ferreira, 2009; Targhetta et al.,
2015). Porém, não existem informações sobre a idade, taxas de incremento em
diâmetro e produtividade em biomassa das espécies arbóreas nestes ecossistemas
oligotróficos.
Análises de anéis anuais de crescimento fornecem informações sobre a
ecologia das espécies florestais, taxas de crescimento, idade, produtividade e
estoques de carbono (Worbes et al., 1992; Brienen & Zuidema, 2006; Schöngart et
al., 2007, 2010, 2011; Cintra et al., 2013). Pesquisas recentes têm comprovado a
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ocorrência de anéis de crescimento anuais em várias espécies tropicais e
subtropicais (Brienen et al., 2016; Schöngart et al., 2017), em resposta à variações
ambientais sazonais como a sazonalidade de chuva e condições anóxicas na
rizosfera em consequência do pulso de inundação. Os primeiros estudos de
dendrocronologia nas florestas tropicais na Amazônia foram realizados por Worbes
(1985, 1995). Nos anos mais recentes, diversas pesquisas têm evidenciado a
presença de um maior número de espécies que marcam anéis anuais nas florestas
tropicais (Worbes, 1989; Dezzezo et al., 2003; Brienen & Zuidema, 2005; Zuidema et
al., 2012, Brienen et al., 2016; Schöngart et al., 2017).
Nas florestas alagáveis, o ritmo de crescimento das árvores é determinado
pelo pulso de inundação (Worbes, 1985; Junk et al., 2011). Durante o período de
inundação as raízes sofrem condições anóxicas, ocasionando uma redução do
transporte de água até a copa das árvores, o que resulta em dormência cambial,
menores taxas de fotossíntese e a formação de anéis anuais de crescimento na
madeira (Worbes, 1995; Parolin et al., 2004; Schöngart et al., 2002, 2004, 2005). Na
campinarana se espera anéis de crescimento bem definidos devido à sazonalidade
distinta entre a fase seca e chuvosa e a baixa capacidade de retenção hídrica do
solo. Um estudo realizado por Peixoto (2017) nas campinaranas no local deste
estudo com a espécie arbórea Macrolobium bifolium (Fabaceae) indicou a formação
anual de anéis de crescimento controlado pela sazonalidade de precipitação
(correlação positiva). Diversos estudos foram realizados nas florestas alagáveis
utilizando análises de anéis de crescimento para estimar idade e taxas de
incremento em diâmetro das espécies arbóreas, para estimar critérios de manejo
florestal como diâmetros mínimos e ciclos de corte e estimar a produtividade em
biomassa das florestas através da modelagem de crescimento (Worbes et al., 1992;
Schöngart et al., 2004, 2005, 2007, 2010; Stadler, 2007; Rosa, 2008; Schöngart
2008, 2010; Da Fonseca et al., 2009; Assahira et al., 2017; Rosa et al., 2017). Estes
estudos contribuíram para o entendimento da dinâmica florestal como implicações
relevantes para o manejo florestal e conservação de florestas tropicais.
Porém, estudos sobre anatomia da madeira, idade, taxa de crescimento,
produtividade e estoques de carbono foram pouco abordados para florestas de
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campinarana. Diante as informações, o objetivo deste estudo foi construir modelos
de crescimento em diâmetro, altura e biomassa seca lenhosa acima do solo de seis
espécies dominantes de campinarana na Amazônia Central, utilizando análises de
anéis de crescimento como ferramenta de base científica. Baseados nas relações
entre idade (variável dependente) e biomassa seca lenhosa acima do solo (variável
independente) foi estimada a produtividade das seis espécies e das florestas de
campinaranas utilizando a base de dados do inventario forestal das parcelas
permanentes de monitoramento da RDS Uatumã.
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2. OBJETIVOS

2.1 Geral
Construir modelos de crescimento em diâmetro, altura e biomassa de seis
espécies dominantes de uma floresta de campinarana na Amazônia Central e
estimar a produtividade em biomassa lenhosa de florestas de campinarana para
fornecer subsídios para futuros planos de conservação na RDS Uatumã.

2.2 Específicos
 Descrição macroscópica da anatomia dos anéis de crescimento na madeira
das espécies do estudo.
 Estimar a idade das árvores das espécies do estudo pela contagem dos anéis
de crescimento.
 Determinar incremento médio anual em diâmetro para cada espécie arbórea.
 Modelar padrões de crescimento em diâmetro, altura e biomassa das
espécies do estudo.
 Determinar a produtividade das seis espécies de campinarana e estimar a
produtividade de biomassa lenhosa nestes ecossistemas.

3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Caracterização da área do estudo
Foi descrito no capítulo 1.
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3.2 Descrição das espécies do estudo
3.2.1 Aldina heterophylla Spruce ex. Benth. (Fabaceae)
Esta espécie ocorre principalmente em campinaranas e campinas distribuídas
na Bacia Amazônica. A espécie é popularmente conhecida como macucu e possui
caule grosso e tortuoso com ramificações horizontais e casca espessa e rugosa,
com grande capacidade de retenção de água e matéria orgânica (Araújo &
Mendonça, 1998). As árvores apresentam folhas compostas de tipo terminais e
axilares abundantes e paniculadas e flores de tipo hermafroditas (Maguire et al.,
1953). O fruto é macio, globoso e simples-sementado (Gentry, 1993), florescendo e
frutificando a cada três anos (Alencar, 1990). A espécie apresenta grande
importância ecológica comprovada pela elevada abundância, frequência e
dominância nas parcelas de campinarana estudadas (Targhetta et al., 2015). A
arquitetura dos ramos e as propriedades da casca favorecem a instalação de
líquens, musgos e um elevado número de epífitas que abriga em seus galhos,
principalmente Orchidaceae e Bromeliaceae, dando-lhe um papel importante dentro
do ecossistema (Rodrigues, 2009; Araújo & Mendonça, 1998). As árvores possuem
entre 20 a 30 metros de altura e atingem diâmetros elevados com raízes tabulares
(Araújo & Mendonça, 1998). A madeira apresenta uma densidade básica
moderadamente pesada em média de 0,65±0,04 g cm-3 descrita no capitulo 1.

3.2.2 Cybianthus sp. (Primulaceae)
As espécies deste gênero ocorrem em florestas de terra firme, campinaranas
e campina, estando distribuida principalmente na Venezuela, Guiana, Suriname,
Guiana Francesa, Peru, Bolívia e no Brasil nos estados do Amazonas, Roraima,
Pará e Mato Grosso (Pypoly, 1998). No Peru espécies desse gênero foram
registradas no “varillal seco”, uma área arbustiva aberta sobre areia branca, a
centenas de metros de uma margem de água escura (Pipoly, 1998). As árvores
podem atingir alturas maiores de 20 metros (Pipoly, 1998). A madeira apresenta
uma densidade básica moderadamente pesada em média de 0,64±0,04 g cm -3
descrita no capitulo 1.
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3.2.3 Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers. (Fabaceae)
Ocorre em formações de campinarana, florestas alagáveis de várzea e igapó
e floresta de terra firme nos países da Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname,
Venezuela e no Brasil nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e
Roraima (Martins-da-Silva & Lima, 2015). As árvores se estabelecem no estrato
médio (Targhetta et al., 2012). Os indivíduos apresentam uma base de tronco reta e
a casca mostra placas pequenas e de tipo irregular. As folhas são alternadas,
bifoliadas e pulvinadas. A madeira apresenta uma densidade básica alta em média
de 0,72±0,03 g cm-3 descrita no capitulo 1.

3.2.4 Manilkara cavalcantei Pires & W.A. Rodrigues ex. T.D. Penn.
(Sapotaceae)
Conhecida popularmente como maçaranduba, são árvores cilíndricas e retas,
raízes tipo digitada e presencia de sapopemas (Ribeiro, 1999). As árvores alcançam
alturas de 20 metros (dossel alto) e apresentam uma casca fissurada e grossa. As
flores de cor branca até creme e os frutos são elípticos, lisos e glabros com uma
semente comprimida (Pennington, 2006). O floema tem alto teor de látex branco e a
madeira apresenta uma densidade básica alta em média de 0,86±0,02 g cm -3
descrita no capitulo 1.

3.2.5 Pradosia schomburgkiana (A. DC) Cronquist. (Sapotaceae)
Este gênero é reconhecido pela riqueza e abundância de suas espécies em
florestas ombrófilas da Amazônia, e pela diversidade de produtos obtidos das
espécies (Pennington, 1990). Esta espécie é distribuída na América do Sul,
especificamente na Colômbia, Guiana, Suriname, Venezuela e no Brasil nos estados
do Amazonas, Pará e Roraima (Ribeiro, 1999) e ocorre em formações abertas e
floresta de restinga (Valente et al., 2013) e frequentemente em campinarana
(Ribeiro, 1999). As árvores são conhecidas popularmente como casca-doce, de tipo
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arbóreo e arbustivo, apresentam alturas baixas a médias com tronco cilíndrico com
cor acinzentado a marrom. A casca avermelhada ajuda na identificação da espécie
em campo. A madeira apresenta uma densidade básica alta em média de 0,71±0,03
g cm-3 descrita no capitulo 1.

3.2.6 Sacoglottis guianensis Benth. (Humiriaceae)
As árvores são encontradas em formações de campinas da região amazônica,
restingas arenosas, cerrado, campos úmidos, várzeas e florestas de terra firme
(Lorenzi, 1998). Árvores desta espécie arbórea atingem o dossel com indivíduos
maiores a 20 metros de altura com tronco reto e cilíndrico com uma casca grossa. A
madeira é utilizada na construção civil e em obras externas como postes, dormentes
e pontes (Lorenzi, 1998). A madeira apresenta uma densidade básica alta em média
de 0,71±0,04 g cm-3 descrita no capitulo 1.

3.3 Determinação da anatomia, idade e incremento da madeira.
Das 70 árvores derrubadas, foram cortados discos de madeira em seis posições
ao longo do tronco no sentido longitudinal das árvores (0%, DAP, 25%, 50%, 75% e
100% de altura). Em seguida, os discos foram codificados e polidos com diferentes
tipos de lixas (16 até 600 grãs), para obter uma maior visibilidade dos anéis de
crescimento.
No total foram lixados 399 discos, depois foram marcados os anéis de
crescimento com o auxílio de um estereoscópio e lupa de 10x. Para classificar as
características anatômicas foi utilizada a metodologia de Worbes (1989, 1995,
2002), diferenciando os anéis de crescimento de acordo às principais características
anatômicas:


Tipo1: Anéis de crescimento caracterizados por uma variação intra-anual
da densidade da madeira (lenho inicial e tardio);
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Tipo 2: Anéis de crescimento limitados por uma faixa de parênquima
marginal;



Tipo 3: Anéis de crescimento com uma alternância de faixas de fibras e
parênquima com largas zonas fibrosas no lenho inicial;



Tipo 4: Variação intra-anual na distribuição e tamanho de vasos (anéis
porosos ou semi-porosos).

A idade das árvores foi estimada pela contagem direta dos anéis anuais e o
incremento médio em diâmetro pela medida da largura dos anéis crescimento,
sendo analisados entre 3 a 4 raios por disco. As análises foram realizadas no
laboratório de Dendroecologia do INPA utilizando uma mesa digital com precisão de
0,01 mm (LINTAB, Rinntech, Alemanha) acoplado a um computador com software
(TSAP-WIN = Time Series Analyses and Presentation-Windows, Rinntech,
Alemanha) (Schöngart et al., 2004) (figura 1).
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Figura 1. Metodologia para analisar os anéis de crescimento: (A) Polimento
dos discos; (B) discos com anéis de crescimento visíveis; (C) marcação dos
anéis de crescimento com estereoscópio utilizando grafite de 0.3 mm; (D)
medição das larguras dos anéis na mesa digital LINTAB projetando a
anatomia dos anéis de crescimento num tela de alta resolução por meio de
uma videocâmara acoplada ao estereoscópio e utilização do software
TSAP-WIN para produzir as curvas de incremento simultaneamente com a
medição da largura dos anéis.

3.4 Modelos de crescimento das espécies de campinarana
Para a modelagem de crescimento das espécies do estudo foi utilizado como
base o conceito GOL (Growth-Oriented Logging), desenvolvido por Schöngart (2008)
para estimar o crescimento em diâmetro, altura e volume. Na modelagem, foram
utilizadas as larguras dos anéis de crescimento para construir as curvas de
incremento em diâmetro, altura e biomassa de 12 indivíduos de A. heterophylla, M.
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cavalcantei, M. bifolium, P. schomburgkiana e S. guianensis e 10 de Cybianthus sp.
O incremento anual em diâmetro medido em cada amostra foi relacionado e
ajustado com o DAP medido em campo resultando numa curva de crescimento
cumulativo em diâmetro para cada indivíduo e uma curva média para cada espécie
(Schöngart et al., 2007; Schöngart, 2008). As curvas individuais de crescimento em
diâmetro foram ajustadas utilizando o software X-act (SciLab).

Sendo,
- DAP = diâmetro à altura do peito em centímetros (cm);
- a, b, c = parâmetros da equação obtidos no ajuste da regressão sigmoidal.

Assim, com os resultados da relação entre DAP e idade foi possível obter as
curvas de incremento corrente e incremento médio em diâmetro em função da idade
da espécie (Schöngart et al., 2007; Schöngart, 2008).
Por meio da relação entre DAP e altura (H) das espécies medidas em campo
foram produzidos modelos de crescimento em altura. Para isso a relação DAP-H foi
ajustada através de análises de regressão não linear que gerou dois parâmetros (a,
b).

Sendo,
- H = altura total (m);
- a, b = parâmetros gerados na análise de regressão não linear.

Com os resultados da relação entre DAP e altura foi possível de estimar o
crescimento em altura, substituindo o DAP na relação Idade-DAP pela relação entre
DAP e altura. Deste modelo foram derivados as taxas de incremento corrente e
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incremento médio em altura em função da idade da espécie (Schöngart et al., 2007;
Schöngart, 2008).
Para estimar a biomassa lenhosa seca acima do solo (kg) foram utilizadas as
equações por espécie apresentadas no capitulo 2 (Tabela 1).

Tabela 1. Equações para estimar biomassa seca lenhosa acima do solo (kg) para as espécies
avaliadas.

Espécie
Aldina heterophylla
Cybianthus sp.
Macrolobium bifolium
Manilkara cavalcantei
Pradosia schomburgkiana
Sacoglottis guianensis

Modelo

b1

b2

R2

BSLAS = b1 x DAPb2

0,0694
0,1199
0,3033
0,244
0,1595
0,1044

2,4867
2,3232
2,1084
2,4092
2,3933
2,5354

0,98
0,99
0,98
0,99
0,98
0,99

Sendo,
- BSLAS (kg) = biomassa seca lenhosa acima do solo;
- b1, b2 = coeficientes da equação;
- R2 = coeficiente de determinação.

Para obter as taxas de incremento corrente anual (ICA) em diâmetro é
necessário o incremento médio anual em diâmetro (IMA), onde o CrC é o
crescimento cumulativo em diferentes anos (t) durante todo a fase de vida da planta
(Schöngart et al., 2007, 2011). Para isso foram utilizadas as seguintes equações:
ICA = CrC(t+1) – CrC(t)

A produtividade das árvores foi estimada a partir do modelo relacionando a
biomassa lenhosa acumulada com a idade (Schöngart et al., 2010, 2011). A
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produtividade das seis espécies foi estimada nas parcelas permanentes a partir de
indivíduos com diâmetro acima de 10 cm (Cintra et al., 2013). Para isso foi estimado
a produtividade total de todos os indivíduos das seis espécies analisadas nas PPM
em relação com a sua soma da área basal (produção de biomassa lenhosa em kg
ano-1 por 1 m2 de área basal). Para estimar a produtividade de indivíduos de outras
espécies a soma da área basal destas árvores foi multiplicado pela produtividade em
biomassa lenhosa por 1 m2 de área basal da seis espécies. Somando os dois
valores resulta numa estimativa de produção de biomassa por uma área de 1
hectare.

3.5 Análises Estatísticas
Foram analisadas as médias e desvio padrão da idade e incremento médio
anual para cada espécie do estudo. Foram realizadas regressões lineares simples
para analisar a relação entre idade (anos) e densidade básica da madeira (g cm-3) e
entre a densidade básica da madeira e incremento médio anual em diâmetro (mm
ano-1). Os resultados foram contrastados com outros estudos para espécies em
florestas alagáveis.
Foram ajustados modelos não lineares de regressão entre idade e DAP, DAP
e altura, DAP e BSLAS acima do solo e idade e BSLAS, para simular os padrões de
crescimento das seis espécies do estudo.
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4 RESULTADOS

4.1 Descrição anatômica da madeira
De acordo com a classificação da estrutura anatômica e os limites dos anéis
de crescimento proposta por Coster (1928) e adaptada por Worbes (1995, 2002)
foram observadas as estruturas anatômicas para cada espécie (Tabela 2). Verificouse que quatro espécies são potenciais para dendrocronologia por permitir uma
melhor diferenciação dos anéis de crescimento.

Tabela 2. Estrutura anatômica das espécies do estudo e o grau de distinção dos anéis de
crescimento.

Espécies

Estrutura anatômica

Grau de distinção
dos anéis

Aldina heterophylla
Macrolobium bifolium

Faixas de parênquima marginal (tipo 2)
Faixas de parênquima marginal (tipo 2)

Manilkara cavalcantei

Alternância parênquima-fibra com faixa
Distintos
engrossada de fibra no lenho inicial (tipo 3)

Pradosia
schomburgkiana

Cybianthus sp.

Sacoglottis guianensis

Distintos
Distintos

Alternância parênquima-fibra com faixa
engrossada de fibra no lenho inicial (tipo 3)
Distintos
Faixa de parênquima marginal (tipo 2) e
distribuição de vasos alinhados em uma faixa
(tipo 4)
Pouco distintos
Alternância parênquima-fibra com faixa
engrossada de fibra no lenho inicial (tipo 3) e
distribuição de vasos (tipo 4)
Pouco distintos

Na análise macroscópica a espécie Aldina heterophylla apresenta uma faixa
de parênquima marginal que limita os anéis de crescimento, também encontra se
abundante parênquima aliforme e aliforme confluente na seção transversal.
Utilizando lupa 10x é possível distinguir vasos de diâmetros amplos. A espécie
Macrolobium bifolium apresenta faixas de parênquima marginal muitas vezes com
substancias cristalinas que limitam os anéis de crescimento. A espécie mostrou
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porosidade difusa e de tipo vasicéntrico. As espécies Macrolibium cavalcantei e
Pradosia schomburgkiana, apresentaram alternância parênquima e fibra (faixa de
fibra engrossada de cor mais obscura iniciando o anel de crescimento) típico para
espécies arbóreas da família Sapotaceae (Worbes, 2002). A espécie Cybianthus sp.
apresenta como característica anatômica dos anéis de crescimento uma faixa de
parênquima marginal e uma distribuição de vasos alinhados com pequenos
diâmetros e porosidade tipo difusa. A espécie S. guianensis mostrou uma faixa
engrossada de fibra e uma distribuição dos vasos alinhados em uma faixa, assim
como abundância de vasos pequenos e porosidade de tipo difusa (figura 2).

Figuras 2. Marcação dos anéis de crescimento pela análise macroscópico para cada espécie do
estudo. As setas indicam os limites dos anéis de crescimento. (A) Aldina heterophylla (parênquima
marginal); (B) Cybianthus sp. (parênquima marginal e distribuição de vasos); (C) Sacoglottis
guianensis (alternância fibra parênquima e distribuição de vasos); (D) Macrolobium bifolium
(parênquima marginal); (E) Pradosia schomburgkiana (alternância parênquima – fibra, faixa
engrossada de fibra) e (F) Manilkara cavalcantei (alternância parênquima – fibra, faixa engrossada de
fibra).
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4.2 Idade das árvores
Na tabela 3, podemos observar as idades das seis espécies dominantes da
floresta de campinarana. As idades variam entre 16 e 232 anos medidos nos discos
no diâmetro à altura do peito, sendo a idade das árvores positivamente
correlacionada à densidade básica da madeira (R2 = 0,50; p< 0,001) (figura 3).

Figura 3. Relação entre idade (anos) e densidade básica da madeira (g cm -3) das seis espécies do
estudo.

4.3 Incremento médio anual em diâmetro (IMA)
Para as seis espécies de campinarana foram encontradas incrementos
médios anuais em diâmetro de 2,72±0,81 mm ano -1. Sendo as espécies com maior
IMA Aldina heterophylla e Cybianthus sp. (tabela 4). Verificou-se que ambas
espécies mostraram densidades menores comparadas com as outras espécies (0,64
e 0,65 g cm -3 respetivamente) (tabela 3).
Utilizando uma regressão linear entre a densidade básica da madeira e o
incremento em diâmetro de 69 indivíduos foi verificada uma relação inversa. Os
incrementos são maiores para densidades mais baixas (figura 4).
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Figura 4. Relação entre densidade básica da madeira e incremento em diâmetro.

Tabela 3. Valores médios e desvio padrão de número de indivíduos, diâmetro à altura do peito (DAP),
Idade, incremento médio anual em diâmetro (IMA) e densidade básica da madeira (DB). Entre
parêntesis os valores mínimos e máximos.
Espécie

n° ind.

Aldina heterophylla

12

Cybianthus sp.

10

Macrolobium bifolium

12

Manilkara cavalcantei

12

Pradosia schomburgkiana

12

Sacoglottis guianensis

12

DAP (cm)
21,2 ± 11,5
(7,5 - 39)
16,1 ± 8,2
(5,9 - 30,1)
20,0 ± 9,0
(7,3 - 33)
20,9 ± 9,5
(6,4 - 35,2)
17,1 ± 10,1
(4,1 - 35,2)
20,5 ± 11,1
(7,8 - 40)

Idade (anos)
62 ± 21
(35 - 91)
44 ± 23
(16 - 78)
103 ± 39
(45 - 153)
114 ± 60
(31 - 232)
77 ± 37
(22 - 151)
66 ± 32
(31 - 125)

IMA (mm ano-1)
3,41 ±1,66
(1,91 - 6,33)
3,82 ± 1,19
(2,66 - 6,84)
1,95 ± 0,37
(1,38 - 2,57)
1,97 ± 0,44
(1,16 - 2,74)
2,16 ± 0,55
(1,44 - 3,27)
3,03 ± 0,48
(2,23 - 3,79)

DB (g cm-3)
0,65 ± 0,07
(0,48 - 0,85)
0,64 ± 0,05
(0,47 - 0,79)
0,72 ± 0,09
(0,46 - 0,94)
0,86 ± 0,10
(0,62 - 0,99)
0,71 ± 0,07
(0,54 - 0,94)
0,71 ± 0,08
(0,42 - 0,94)
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4.4 Modelagem dos padrões de crescimento das seis espécies
A figura 5 apresenta as curvas cumulativas de crescimento em diâmetros dos
indivíduos analisados das seis espécies arbóreas. Para as curvas das relações entre
idade (anos) e diâmetro (cm) foi encontrada uma variação entre indivíduos de uma
mesma espécie (intraespecífica) e entre as espécies estudadas (interespecífica). As
espécies que alcançam idades maiores (acima de 150 anos) mostram um
crescimento em diâmetro menor, como foi observado para M. cavalcantei e M.
bifolium em comparação com as outras quatro espécies analisadas que apresentam
um incremento maior em diâmetro alcançando idades inferiores (<150 anos) (figura
5).

Figura 5. Relação entre idade e crescimento em diâmetro das seis espécies mais dominantes
da campinarana da RDS Uatumã. Cada linha representa o crescimento individual em
diâmetro para cada espécie.
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As análises do incremento em diâmetro, incremento corrente anual (ICA) e o
incremento médio anual (IMA) das seis espécies do estudo indicaram que as
espécies com taxas mais altas foram Aldina heterophylla, Cybianthus sp. e
Sacoglottis guianensis (figura 6). As seis espécies analisadas alcançaram seus
valores máximos de incrementos correntes em altura com idades entre 3-7 anos
(figura 6, Tabela 4), enquanto os incrementos correntes máximos em diâmetro
ocorreram com idade variando de 10 a 34 anos (figura 6, Tabela 4). Na análise de
incremento em biomassa seca lenhosa acima do solo, ICA e IMA, foram observados
que os maiores incrementos são mais evidentes nas espécies A. heterophylla e S.
guianensis, enquanto as espécies Cybianthus sp. e M. bifolium mostraram os
menores incrementos em biomassa (figura 8). Os incrementos correntes em
biomassa para as seis espécies ocorreram com idades avançadas variando de 73 a
136 anos (Tabela 4).
Tabela 4. Resumo dos incrementos em diâmetro, altura e biomassa mostrando a idade em que
alcançam seus máximos valores de ICA e IMA para as seis espécies do estudo.

Diâmetro (mm ano-1)
Espécie

Idade

ICA

Aldina heterophylla

22

5,62

40

5

Cybianthus sp

10

3,94

18

Macrolobium bifolium
Manilkara cavalcantei

21

2,51

24

2,19

Pradosia schomburgkiana

34

Sacoglottis guianensis

32

Altura (cm ano-1)

Idade IMA Idade

Biomassa (kg ano-1)

ICA

Idade

IMA

Idade

ICA

Idade

IMA

7

54

11

48

77

11,8

143

8,5

3,77

3

44

5

42

73

3,8

140

3,0

40

2,37

5

39

8

37

110

3,4

211

2,7

45

2,05

5

40

9

37

136

6,2

260

4,8

2,84

63

2,57

6

47

10

42

118

7,3

219

5,3

4,03

59

3,54

7

58

12

51

107

15,0

197

10,7
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Figura 6. Modelos de crescimento em diâmetro, incremento corrente acumulado (ICA) e
incremento médio anual (IMA) em mm ano-1 das seis espécies do estudo.
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Idade (anos)

Figura 7. Modelos de crescimento em altura (m), incremento corrente acumulado (ICA) e
incremento médio anual (IMA) em cm ano-1 das seis espécies do estudo.
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Figura 8. Modelos de crescimento em biomassa seca lenhosa acima do solo (BSLAS),
incremento corrente acumulado (ICA) e incremento médio anual (IMA) em kg ano -1 das seis
espécies do estudo.
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4.5 Produtividade das seis espécies nas parcelas permanentes

Na análise da produtividade das seis espécies nas PPM foram encontrados
uma produtividade de biomassa seca lenhosa acima do solo (PBSLAS) em média de
0,46±0,25 Mg ha-1 ano-1 e para todas as espécies das PPM foi de 1,08±0,43 Mg ha -1
ano-1 (Tabela 5). As seis espécies dominantes abrangeram na média 42,6% da
PBSLAS.
Tabela 5. Área basal (AB) e produtividade de biomassa seca lenhosa acima do solo (PBSLAS) (Mg
ha-1 ano-1) das espécies de campinarana nas seis parcelas permanentes.

Parcela

AB 6 spp.
(m2 ha-1)

PBSLAS 6
spp. (Mg
ha-1 ano-1)

1
2
3
4
5
6
Média
Desvio padrão

1,15
14,52
8,52
11,71
17,41
10,45
10,63
5,60

0,07
0,69
0,57
0,52
0,68
0,23
0,46
0,25

AB
PBSLAS
outras outras spp.
spp.
(Mg ha-1
2
-1
(m ha )
ano-1)
20,36
13,73
16,12
4,04
9,53
11,34
12,52
5,62

1,19
0,65
1,08
0,18
0,37
0,25
0,62
0,43

AB total
(m2 ha-1)
21,51
28,25
24,64
15,75
26,94
21,79
23,15
4,50

PBSLAS
total
(Mg ha-1
ano-1)
1,25
1,34
1,65
0,70
1,05
0,48
1,08
0,43
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5 DISCUSSÃO
5.1 Distinção dos anéis de crescimento
Verificou-se que as seis espécies mostraram características anatômicas com
diferentes graus de distinção. O grau de distinção diminui na ordem seguinte: A.
heterophylla, M. bifolium, M. cavalcantei, P. schomburgkiana, Cybianthus sp. e S.
guianensis. Mesmo assim a variação encontrada nos anéis não afetou as análises
de anéis de crescimento. Segundo Worbes (1995), a formação de anéis anuais na
madeira resulta de mudanças sazonais favoráveis e desfavoráveis nas condições de
crescimento arbóreo. O estudo feito por Peixoto (2017) confirmou a presença de
anéis de crescimento anuais na espécie M. bifolium da mesma área de campinarana
da RDS Uatumã, utilizando as informações dos anéis de crescimento para construir
uma cronologia, encontrando para o período 1975-2015 correlações significativas
com a precipitação (positiva) e com as temperaturas máximas (negativas) durante o
período chuvoso.
No estudo foram observados pela análise anatômico uma abundância de
vasos e diâmetros grandes, visíveis a olho nu. Essas características poderiam se
explicar pelo fato de facilitar uma maior eficiência na condução da água e dos
nutrientes na planta, já que são árvores adaptadas a déficit hídrico e precisam de
estratégias para se desenvolver nessas condições. Futuramente estudos de
microscopia de anatomia da madeira para essas espécies deveriam ser realizados
para conhecer a relação entre as estruturas anatômicas e a fisiologia para um
melhor entendimento da função ecológica das espécies (Worbes et al., 1997). A
necessidade da planta em formar fibras, parênquima ou vasos vá depender da
disponibilidade dos recursos. Ecossistemas como as campinaranas apresentam
poucas informações sobre estudos anatômicos relacionados com as variáveis
ambientais.
Quatro espécies apresentaram potencial para estudos dendrocronólogicos,
sendo de muita importância utilizar as informações das larguras dos anéis na interdatação e sincronizar as curvas dos incrementos para desenvolver uma cronologia e

114

correlacionar com dados climáticos para construção de series histórica nesses
ambientes (Schöngart et al., 2006; Peixoto, 2017).

5.2 Idade das árvores, taxa de crescimento diamétrico anual e densidade
básica da madeira.
O conhecimento da idade das árvores e das florestas são relevantes no
contexto da dinâmica florestal, ciclos biogeoquímicos, manejo das florestas e a sua
conservação (Schöngart et al., 2007, 2010, 2011, 2017; Rosa et al., 2017). A
estrutura etária da floresta permite um melhor planejamento no uso sustentável da
comunidade florestal. A faixa etária das árvores do estudo variou entre idades de 16
a 232 anos, em média para as seis espécies foi de 78 anos. Esse resultado mostra a
presença de espécies de diferentes idades e desenvolvimento diferenciado entre as
espécies e indivíduos. Sendo as espécies de idades mais avançadas M. cavalcantei
e M. bifolium.
A idade das árvores relacionada com a densidade básica da madeira mostrou
uma correlação positiva (R2 = 0,50). Na medida em que a idade aumenta os valores
de densidade básica se incrementam devido a um aumento no porcentual do cerne
(mais denso) em relação à área do alburno (menos denso) (Schöngart, 2003; Da
Fonseca et al., 2009).
O incremento médio anual em diâmetro das seis espécies em média foi de
2,72±0,81 mm ano-1. Considerando que espécies de incrementos em diâmetro
maiores apresentam densidades da madeira mais baixas (Worbes, 1995), podemos
considerar que a floresta de campinarana mostrou baixas taxas de crescimento
comparado com outras florestas (terra firme, várzea), devido às condições de
pobreza nutricional e hídrica na qual se desenvolvem (Vicentini, 2004; Ferreira,
2009; Parolin et al., 2010; Fine et al., 2016).
A relação inversamente proporcional entre incremento médio em diâmetro e
densidade da madeira na análise pode ser explicada pelas características
anatômicas das espécies, entre essas características podemos citar comprimento da
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fibra, lúmen das células e a grossura da parede celular, porcentagem de parênquima
e tamanho e área dos vasos (Worbes et al., 1992, Worbes, 1996). Os resultados
mostraram que para as duas espécies de menor densidade da madeira (A.
heterophylla e Cybianthus sp.) se encontraram maiores valores de incremento em
diâmetro, devido a uma menor proporção de fibra e maior volume de vasos, e
parênquima

observadas

nas

estruturas

anatômicas

(parênquima

aliforme,

parênquima aliforme confluente e parênquima radial na análise macroscópico).
Estudos realizados para espécies de florestas alagáveis na Amazônia Central
apresentaram as mesmas relações inversas entre taxas de incremento diamétrico
médio e a densidade básica da madeira (Worbes et al., 1992; Schöngart, 2008;
Schöngart et al., 2010).
Comparando o incremento médio anual (IMA) em diâmetro das espécies de
campinarana com outras espécies tropicais de áreas alagáveis (Tabela 6),
observamos que as taxas de incrementos menores encontram-se nas florestas
alagáveis

de

igapó,

Pantanal

e

campinaranas,

correspondentes

com

as

características oligotróficas do sistema e estresse hídrico pela variação do lençol
freático (Worbes et al., 1992; Vicentini, 2004). As florestas de várzea apresentam
IMA mais elevadas devido ao fato da maior concentração de nutrientes disponíveis,
pela procedência dos sedimentos oriundos dos Andes e encostas Pré-Andinas
(Furch, 2000; Wittmann et al., 2010; Quesada et al., 2012).
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Tabela 6. Comparação do incremento médio anual - IMA (mm ano-1) em diâmetro e densidade básica
- DB (g cm-3) para diferentes espécies florestais dominantes em diversos ambientes.

Espécie
Aldina heterophylla
Macrolobium bifolium
Manilkara cavalcantei
Pradosia schomburgkiana
Cybianthus sp.
Sacoglottis guianensis
Tabebuia aurea
Tabebuia heptaphylla
Sterculia elata
Hura crepitans
Cedrela odorata
Ocotea cymbarum

IMA
DB (g cm-3)
(mm ano-1)
3,85
0,65
2,00
0,71
1,97
0,86
2,16
0,71
3,82
0,64
3,03
0,72
3,20
0,60
3,30
0,75
12,60
0,47
12,90
0,39
9,40
0,52
10,10
0,60

Macrolobium acaciifolium

5,32

0,45

Tabebuia barbata

2,88

0,80

Vatairea guianensis

3,59

0,66

Ficus insipida

40,00

0,38

Vatairea guianensis

2,29

0,65

Tabebuia barbata

1,71

0,83

Macrolobium acaciifolium

3,04

0,39

Apeiba echinata

6,80
3,20

0,44

4,40
2,20
5,00
2,80
2,60
2,60
2,80

0,71
0,81
0,74
0,84
0,90
0,79
0,54

Bertholletia excelsa
Buchenavia grandis
Eschweilera coriacea
Goupia glabra
Licania micrantha
Licania oblongifolia
Pouteria guianensis
Scleronema micranthum

Tipo Florestal

Autor

Campinaranas

Esse estudo

Pantanal

Várzea

Igapó

Leite, 2012
Leite, 2012
Rosa, 2008
Rosa, 2008
Rosa, 2008
Rosa, 2008
Schöngart et al.,
2005
Da Fonseca et al.,
2009
Da Fonseca et al.,
2009
Schöngart et al.,
2007
Da Fonseca et al.
2009
Da Fonseca et al.
2009
Schöngart et al.,
2005

0,61
Interfluvio
Purús/
Madeira

Cintra et al., 2013
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5.3 Produtividade das espécies dominantes
As campinaranas da RDS Uatumã apresentam uma baixa produtividade de
biomassa seca lenhosa acima do solo (PBSLAS) variando entre as PPM de 0,48 a
1,65 Mg ha-1 ano-1; em média PBSLAS foi de 1,08±0,43 Mg ha-1 ano-1. Essa baixa
produtividade pode ser resultado de vários fatores ambientais, entre eles a pobreza
nutricional dos solos desse ecossistema, variação do lençol freático e textura do solo
(Vicentini, 2004; Luizão et al., 2007; Ferreira, 2009; Guimaraes & Bueno, 2009).
Quesada et al. (2012) estimaram para Bacia Amazônica uma PBSLAS variando
entre 2,7-10,3 Mg ha-1 ano-1, relacionando essa variação com fatores edáficos,
encontrando valores maiores de PBSLAS na região perto dos Andes devido
principalmente as mais altas concentrações de fosforo disponível no solo.
A paleo-várzea no interflúvio Purus-Madeira estudada por Cintra et al. (2013)
mostrou uma produtividade de 5,6 Mg ha-1 ano-1. Esses valores altos de PBSLAS
estiveram relacionados com as características físicas do solo e a saturação do solo.
Comparando a PBSLAS com as florestas de várzea (ricos em nutrientes), igapó
(pobre em nutrientes) e florestas de terra firme, as campinaranas são os
ecossistemas menos produtivos, sugerindo para esse tipo de ambientes a criação de
áreas de conservação. Com base as informações da dinâmica das espécies do
estudo, recomendando mais estudos sobre a dinâmica e produtividade das espécies
nesse tipo vegetação (Tabela 7).
Tabela 7. Comparação da produtividade de biomassa seca lenhosa acima do solo (PBSLAS) do
estudo com as diferentes florestas na Bacia Amazônica.

Estudo
Este estudo
Schöngart et al. (2010)
Cintra et al. (2013)
Chambers et al. (2001)
Malhi et al. (2004, 2006)
Stadler (2007)
Oliveira (2010)
Quesada et al. (2012)

Área
Amazônia Central - Campinaranas
Amazônia Central - Várzea
Interflúvio Purus - Madeira
Amazônia Central - terra firme
Amazônia Sudoeste - terra firme
Amazônia Central - Igapó
Paleovárzea
Bacia Amazónica

Produtividade
(Mg ha-1 ano-1)
1,1 ± 0,4
5,7 ± 0,7
5,6 ± 1,1
4,1 ± 0,7
7,0 ± 1,5
3,6 ± 1,2
5,4 ± 0,7
2,7 - 10,3
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5. CONCLUSÕES

A modelagem do crescimento das espécies de campinarana por meio das
análises de anéis de crescimento mostraram estimativas acuradas da idade,
incremento médio anual, incremento corrente anual e crescimento acumulado em
diâmetro, altura e biomassa seca lenhosa acima do solo, assim como uma baixa
produtividade das seis espécies da campinarana. Sendo de muita importância na
toma de decisões da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uatumã e na
definição de políticas públicas para a conservação desses ecossistemas. A baixa
produtividade em biomassa indica que estes ambientes não possuem potencial para
um manejo sustentável de recursos madeireiros. As informações do estudo
contribuem em entender melhor a ecologia das espécies e a dinâmica florestal em
relação com o sequestro de carbono desse ambiente pouco estudado.
Das seis espécies do estudo, quatro apresentaram potencial para estudos
dendrocronólogicos, possivelmente existem outras espécies que poderiam ser
pesquisadas e relacionar suas diferentes características anatômicas com as taxas
de incremento, densidade da madeira, produtividade e fatores ambientais que
controlam essa dinâmica para enriquecer a pesquisa. Esse estudo teve como foco
seis espécies dominantes das campinaranas da RDS, mas seria recomendável
aumentar o número de espécies para uma melhor compreensão em nível de
comunidade utilizando metodologias não destrutivas nas parcelas permanentes de
monitoramento.
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SINTESE GERAL
Em geral podemos sintetizar os três capítulos da seguinte forma:
- As campinaranas da RDS Uatumã apresentaram um estoque de biomassa seca
lenhosa acima do solo (BSLAS) de 157 Mg ha -1 e biomassa das raízes (BSR) de 46
Mg ha-1. Relacionando os valores médios de BSLAS e BSR nas seis PPM,
observamos uma correlação positiva entre biomassa acima do solo e abaixo do solo.
(R2 = 0,59, p = 0,109; n = 6).
- Com as informações do estoque de BSLAS (capitulo 2) e a produtividade (capitulo
3) das PPM, foi calculado o tempo de residência (estoque/produtividade) do carbono
nas campinaranas, sendo o valor médio de 180±115 anos.
- Relacionando as informações da biomassa seca de raízes finas (BSRF) das PPM
da RDS Uatumã (capítulo 1) com a produtividade de biomassa seca lenhosa acima
do solo (PBSLAS), com estoque de BSLAS e tempo de residência (turnover)
encontramos os seguintes resultados apresentados nas figuras 1, 2 e 3. Para esse
análise não foi considerado a parcela 5 por apresentar dados discrepantes,
recomendando aumentar a amostragem nessa parcela.

Figura 1. Comparação da biomassa das raízes finas com a biomassa seca lenhosa (BSLAS) nas
PPM das campinarana da RDS Uatumã. (R2 = 0,64; p < 0,05; n = 5).
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Figura 2. Comparação da biomassa seca de raízes (BSR) finas com Turnover nas PPM das
campinarana da RDS Uatumã. (R2 = 0,89; p < 0,01; n = 5).

Figura 3. Comparação da biomassa seca de raízes (BSR) finas com a PBSLAS nas PPM da
campinarana da RDS Uatumã. (R2 = 0,91; p < 0,01; n = 5).
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As campinaranas comparados com outras florestas da Bacia Amazônica,
apresentaram baixo estoque de biomassa seca lenhosa acima do solo (157 Mg ha -1),
baixa produtividade (1,1 Mg ha-1 ano-1), baixo incremento médio anual em diâmetro
das espécies (2,72 mm ano-1), um alto turnover ou tempo médio de residência de
carbono na biomassa lenhosa acima do solo (180 anos), altos valores de biomassa
de raízes total (46 Mg ha-1) e de raízes finas (7,42 Mg ha-1). Estes resultados
indicam que estes ecossistemas apresentam uma dinâmica florestal e uma dinâmica
de carbono muito diferente em comparação com outros ecossistemas do bioma que
precisam ser considerados no desenvolvimento da região amazônica relacionados
com questões de manejo florestal e conservação de ambientes. Os resultados
obtidos indicam que estes ambientes são de alta prioridade de conservação devida
sua baixa produtividade e lenta dinâmica que torna o ecossistema muito vulnerável
aos distúrbios antropogênicos.
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