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RESUMO 

A variabilidade hidro-climática ainda é pouco conhecida entre as diferentes regiões da bacia 

amazônica, sendo que o desenvolvimento de séries temporais pré-instrumentais homogêneas 

se torna um desafio frente à distribuição limitada em tempo e espaço das estações 

meteorológicas e hidrológicas na maior hidrobacia do mundo. Com isso, a utilização da 

dendrocronologia em florestas tropicais para os estudos relacionados ao clima 

(dendroclimatologia) vem ganhando força nas últimas décadas. Nesse estudo, indivíduos da 

espécie arbórea Macrolobium acaciifolium (Fabaceae) estabelecidos nas áreas alagáveis 

(igapós de águas claras) do Rio Tapajós, no Leste da Amazônia, foram amostrados para a 

obtenção de uma cronologia de anéis de crescimento. A cronologia desenvolvida para o sítio 

de estudo contou com um período de 77 anos (1941-2016) de informações robustas e 

apresentou anéis sensíveis à inundação dos igapós da região. O padrão anual de crescimento 

radial da espécie evidenciou correlações significativas com variáveis climáticas e 

hidrológicas. De acordo com os resultados obtidos, o incremento radial médio anual das 

árvores indicou uma correlação positiva significativa com o nível máximo do Rio Tapajós 

(r=0,69 e p<0,001), para o período de 1973 a 1993. Esse padrão foi diferente do relatado em 

outros estudos dendroclimáticos da Amazônia Central, onde as cronologias de M. 

acaciifolium apresentaram correlações significativas com a duração da fase terrestre. Mapas 

de correlação gerados entre a cronologia de anéis de crescimento e os índices de seca, indicam 

não apenas a atuação da precipitação local, mas principalmente com a precipitação que cobre 

as regiões sul da bacia amazônica, centro-oeste e sudeste do Brasil, durante o primeiro 

trimestre do ano. Assim as condições hidro-climáticas, durante a estação chuvosa, nas regiões 

das cabeceiras dos rios que drenam para o Tapajós (Juruena e São Manoel), localizados no 

Estado do Mato Grosso, expressam forte relação com o incremento das árvores. A atuação da 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um dos mecanismos do sistema de monção 

durante a época chuvosa da América do Sul, foi evidenciada a partir da correlação entre a 

cronologia e a temperatura máxima mensal no mês de janeiro. Os resultados sugerem que a 

variação da precipitação média e do ciclo hidrológico locais é controlada pelos eventos de 

ENOS (El Niño-Oscilação Sul, especialmente a região Niño 1+2) e pela variação de 

temperatura da superfície do mar (TSM) do Atlântico Tropical influenciando o crescimento 

arbóreo. A correlação das TSM’s do Atlântico Sul com a cronologia é mais evidente na 

primeira metade do ano e, a partir do mês de julho, a correlação com as TSM’s do Pacífico 

Equatorial começa a se manifestar até atingir o ápice da influência nos meses de outubro, 

novembro e dezembro. Dessa forma, o estudo sugere que a variabilidade climática e 

hidrológica da região de estudo podem não corresponder ao contexto geral da bacia 

amazônica. 

 

Palavras chave: Dendroclimatologia; Bacia Amazônica; Rio Tapajós; Igapós de água clara; 

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS); El Niño-Oscilação Sul (ENOS). 
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ABSTRACT/ 

 

Hydro-climatic variability still lacks information in different regions of the Amazon basin, 

and the development of homogeneous pre-instrumental time series is a challenge given the 

limited distribution of meteorological stations in time and space in the largest watershed on 

Earth. Thus, the use of dendrochronology in tropical forests for studies related to climate 

(dendroclimatology) has been gaining attention in recent decades. In this study, individuals of 

the tree species Macrolobium acaciifolium (Fabaceae) growing in the floodplains (igapós) of 

the Tapajós River in the east of the Amazon were sampled to obtain a tree-ring chronology. 

The chronology developed for the study site had a period of 77 years (1941-2016) of robust 

information and presented tree rings sensitive to the flooding regime of the igapós. The annual 

pattern of radial growth of the species showed significant correlations with climatic and 

hydrological variables. According to the results, the mean annual increment indicated a 

significant positive correlation with the maximum level of the Tapajós River (r=0.69 and 

p<0.001) for the period from 1973 to 1993. This pattern was different from those reported in 

dendroclimatic studies from central Amazon region where tree-ring chronologies of M. 

acaciifolium presented a significant correlation with the duration of the terrestrial phase. 

Correlation maps generated between the tree-ring chronology and drought indices, indicated 

not only the influence of local precipitation, but also of the regional precipitation regime 

covering the southern regions of the Amazon Basin and central-west and southeastern region 

of Brazil during the first quarter of the year. Thus, hydro-climatic conditions in the 

headwaters of the rivers draining to the Tapajós (Juruena and São Manoel), located in the 

State of Mato Grosso, express a strong relationship with diameter increment during the rainy 

season. The performance of the South Atlantic Convergence Zone (SACZ), one of the 

mechanisms of the monsoon system during the rainy season in South America, was evidenced 

from the correlation between the chronology and the maximum monthly temperature in 

January. The results suggest that the variation of the precipitation regime and hydrological 

cycle is triggered by ENSO-events (El Niño-Southern Oscillation, especially the Niño 1+2 

region) and the variation of sea surface temperature (SST) of the Tropical Atlantic influencing 

tree growth. The correlation of the SSTs of the South Atlantic with the chronology is more 

evident in the first half of the year and, from July onwards, the correlation with the SSTs of 

the Equatorial Pacific begins to manifest until reaching its peak in October, November and 

December. Thus, the study suggests that the climatic and hydrological variability of the study 

region may not correspond to the general context of the Amazon basin. 

 

Keywords: Dendroclimatology; Amazon Basin; Tapajós River; Clear-water igapós; South 

Atlantic Convergence Zone (SACZ); El Niño-Southern Oscillation (ENSO). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Bacia Amazônica funciona como propulsora da circulação atmosférica global, por 

ser um centro de convecção atmosférica profunda (Zhou e Lau, 1998). A mesma ocupa 38% 

da América do Sul (Mikhailov, 2010) e contribui com aproximadamente 20% da descarga 

global de água doce nos oceanos (Richey et al., 1989). O Rio Amazonas descarrega cerca de 

200.000-209.000 m3 s-1 para o oceano Atlântico, sendo o rio de maior descarga média anual 

do mundo (Meade et al., 1991; Latrubesse, 2008). O regime de chuvas se manifesta de forma 

oposta entre o norte e o sul da bacia, com a precipitação aumentando ao longo de um 

gradiente de sudeste para noroeste (Sioli, 1991). O padrão sazonal da precipitação é definido 

por uma estação seca e uma estação chuvosa (Salati e Vose, 1984), sendo este notório na 

bacia amazônica (Junk et al., 2011).  

 As áreas úmidas compostas por diferentes tipologias compreendem cerca de 30% da 

Bacia Amazônica (Junk et al., 2011). De acordo com a classificação baseada em parâmetros 

físico-químicos e de cor da água que as inunda (Sioli, 1956), as planícies alagáveis da bacia 

amazônica são caracterizadas em águas brancas (várzeas), águas pretas e águas claras 

(igapós). Os rios de água branca (p.ex., Solimões, Madeira) têm origem nos Andes e são 

caracterizados tanto pela alta fertilidade como pelo pH próximo da neutralidade (Junk et al., 

2012). Já os rios de água preta (p.ex., Negro, Uatumã), com origem no Escudo das Guianas, 

são conhecidos por serem pobres em nutrientes e por apresentarem um pH ácido. Um recente 

estudo de Wittmann et al. (2010) comparando as características das florestas alagáveis por 

águas brancas e pretas revela que a riqueza de espécies é menor no igapó. Além disso, os 

valores obtidos para incremento em diâmetro das árvores e a produção de serapilheira em 

igapós representaram cerca de metade dos valores registrados nas várzeas.  

 No entanto, ainda são escassas as informações acerca do crescimento das árvores em 

planícies alagáveis por águas claras. Supõe-se que o crescimento nessas áreas seja 

intermediário quando comparado às florestas alagáveis ao longo de rios de água branca e água 

preta (Rosa et al., 2017), já que suas águas, de acordo com Sioli (1956), são de fertilidade 

intermediária. Os rios de águas claras (p.ex., Tapajós, Xingu) apresentam suas bacias 

superiores na região de cerrado do escudo arcaico do Brasil Central ou Escudo das Guianas 

(p.ex., Branco). São caracterizados por águas transparentes e esverdeadas com pequenas 

quantidades de sedimentos e sólidos dissolvidos e um pH ácido que varia entre 5 e 6 em 

grandes rios (Junk et al., 2011). Prance (1979) relacionou a vegetação arbórea dos rios de 

águas claras a dos rios de águas pretas devido à semelhança da composição florística em suas 
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planícies alagáveis e denominou as florestas banhadas por rios de águas pretas e claras de 

igapós. A área ocupada por igapós na bacia amazônica é de 302 × 10³ km² (Wittmann e Junk, 

2016). 

As variações sazonais de precipitação na bacia amazônica são refletidas por meio do 

pulso de inundação nas florestas alagáveis (Junk et al., 1989; 2011). O pulso de inundação 

nestes ecossistemas é classificado como monomodal, previsível e de alta amplitude, 

resultando em uma fase aquática e outra terrestre durante o ano. As espécies arbóreas nas 

áreas alagáveis apresentam adaptações morfológicas, anatômicas, bioquímicas e fisiológicas 

que permitem sua sobrevivência aos períodos de inundação (Junk, 1989; Wittmann e Parolin, 

1999; de Simone et al., 2002; Parolin et al., 2004; Ferreira et al., 2010; Piedade et al., 2010). 

As condições anóxicas na rizosfera resultam na perda de folhas (Schöngart et al., 2002; 

Parolin et al., 2010) e muitas vezes na redução da produção do lenho devido à dormência 

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

al., 2002; Worbes e Fichtler, 2010). Sendo assim, as árvores restringem o incremento de 

madeira principalmente à fase terrestre (Worbes, 1985; Schöngart et al., 2002), cuja duração 

se reflete na largura do anel formado (Worbes, 1989; Schöngart et al., 2004; 2005). 

A dendrocronologia, estudo dos anéis de crescimento, é uma ciência multifacetada que 

pode ser utilizada na investigação e reconstrução de eventos climáticos e hidrológicos 

passados (Stahle e Cleaveland, 1992; Villalba et al., 1997; Schöngart et al., 2004; 2006; 

Therrell et al., 2006; Stahle et al., 2016), assim como pode ser empregado em estudos de 

dinâmica de crescimento (Worbes, 1989; Brienen e Zuidema, 2006), manejo florestal (Stahle 

et al., 1999; Brienen e Zuidema, 2007; Schöngart et al., 2007; Schöngart, 2008), alterações 

ambientais e poluição (Assahira et al., 2017; Locosselli et al., 2018).  

A formação do anel de crescimento na árvore é definida pelo limite entre o lenho 

tardio (crescimento cambial do ano anterior) e o lenho inicial (crescimento do ano corrente) 

(Fritts, 1976). Esse processo ocorre devido à diminuição da atividade metabólica da planta em 

condições ambientais desfavoráveis, como a diminuição da temperatura nas regiões 

temperadas e boreais. Já em regiões tropicais, esse processo ocorre em função da variação 

sazonal da precipitação e do pulso de inundação em áreas alagáveis (Worbes, 1985; Brienen 

et al., 2016; Schöngart et al., 2017). A existência do crescimento rítmico anual em árvores 

longevas permite a investigação de sinais climáticos a partir do incremento registrado no 

lenho, assim como a reconstrução climática de períodos pré-instrumentais (Schöngart et al., 

2004; 2005). 
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Reconstruções climáticas a partir de análises de anéis de crescimento permitem a 

caracterização temporal do regime hidrológico em bacias onde os dados instrumentais são 

limitados em espaço e tempo, o que ocorre em praticamente todas as sub-bacias amazônicas. 

Nos estudos de Herrera (2011) e Jacoby e D’Arrigo (1990), por exemplo, a reconstituição do 

regime hidrológico foi realizada para as regiões da Colômbia Central e Sudeste da Ásia, 

respectivamente. Ademais, a formação de camada anual no lenho de árvores possibilita, com 

êxito, a reconstrução de parâmetros climáticos e hidrológicos nos trópicos (Jacoby e 

D’Arrigo, 1990; Schöngart et al., 2004; 2006; Herrera, 2011; López e Villalba, 2011; Stahle 

et al., 2011; 2012; 2013; 2016; López et al. 2017). Essas reconstruções possibilitam o estudo 

da variabilidade climática em escalas temporais maiores que contribuem para melhorar 

previsões de eventos hidro-climáticos extremos a partir de uma melhor calibração dos 

modelos, como previsões da ocorrência de cheias nos rios (Schöngart e Junk, 2007). 

De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2013), 

existem indícios de que parte do aquecimento global constatado nas últimas duas décadas 

pode estar atrelada à atividade humana. Todavia, as projeções para o clima da Amazônia, até 

este momento, continuam pouco precisas (Good et al., 2013). Alterações no clima podem 

impactar a hidrologia dos rios (Malhi et al., 2008; Barichivich et al., 2018), o volume e a 

sazonalidade da precipitação (Wang et al., 2018) perturbando o balanço hídrico e afetando os 

serviços ambientais prestados pela maior floresta tropical do mundo (Marengo et al., 2008; 

Tomasella et al., 2013). A dinâmica de carbono das florestas tropicais está estreitamente 

relacionada às variações do ciclo hidrológico regional, que por sua vez, é regido 

consideravelmente pela dinâmica do clima em grande escala (Gloor et al., 2015).  

A alta variabilidade interanual na precipitação da Bacia Amazônica pode estar 

associada às variações na posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) sobre o 

Atlântico (Fu et al., 2001; Liebmann e Marengo, 2001). A ZCIT é modulada pelo gradiente 

meridional da TSM do Atlântico Tropical (Chang et al., 2000; Nobre et al., 2003) e pelos 

eventos de ENOS (El Niño-Oscilação Sul) no Pacífico Equatorial. Estas diferentes forçantes 

climáticas resultam em uma alta variabilidade hidro-climática na Bacia Amazônica. A região 

sul da bacia, por exemplo, apresenta uma nítida associação da precipitação com a temperatura 

da superfície do mar (TSM) no oceano Atlântico (Yoon e Zeng, 2010; Marengo et al., 2008). 

Já na região norte da bacia, observa-se um decréscimo da precipitação em anos de El Niño 

(Marengo, 2004). Eventos recentes de secas extremas observados na Amazônia foram 

causados, essencialmente, pelos padrões de circulação de grande escala, forçados pelas 
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anomalias de TSM’s no Pacífico Equatorial (1997/98, 2015/16) e no Atlântico Tropical Norte 

(2005, 2010) (Coelho et al., 2012; Aragão et al., 2018). 

Alguns estudos apontam para uma intensificação no ciclo hidrológico amazônico nas 

ultimas décadas devido ao aquecimento das TSMs do Atlântico Tropical e simultaneamente 

um esfriamento das TSMs do Pacifico Equatorial resultando numa intensificação da célula de 

Walker que cria uma ponte atmosférica entre os oceanos resultando num aumento de 

convecção na Bacia Amazônica (Barichivich et al., 2018; Wang et al., 2018). Esse fenômeno 

tem como consequência alterações na importação de massas úmidas de ar, provocando 

aumento da precipitação principalmente durante a estação chuvosa (Gloor et al., 2013; 2015). 

Como resultado, observa-se que nas últimas duas décadas houve um aumento na frequência e 

magnitude das cheias relacionadas a inundações (2009, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017) na 

Amazônia Central (Piedade et al., 2013; Aragão et al., 2018). Já no sul da Bacia Amazônica 

observa-se um aumento de secas nas ultimas décadas (Espinoza et al., 2018).  Porém, ainda há 

uma grande diversidade e discrepâncias nas simulações geradas por modelos de interação 

superfície-atmosfera quanto às respostas das florestas frente às mudanças climáticas (IPCC, 

2014; Marengo e Espinoza, 2016). As projeções das respostas desta bacia quanto ao ciclo 

hidrológico são muito complexas, ainda mais quando considerados os efeitos de mudanças no 

uso da terra em consequência do desmatamento e de instalação de novas usinas hidrelétricas 

(Nobre et al., 2016). 

O estudo da relação entre clima e crescimento diamétrico fornece importantes 

contribuições para a compreensão dos efeitos das mudanças globais previstas para as florestas 

tropicais (Brienen et al., 2010; 2012), assim como para um melhor entendimento da 

sensibilidade climática do crescimento das árvores (Schöngart et al., 2002; 2004; Brienen e 

Zuidema, 2005; López e Villalba, 2011; López et al., 2017; Granato-Souza et al., 2018). 

Entretanto, a reconstrução das condições climáticas nos trópicos por meio da 

dendrocronologia ainda é um grande desafio. Ao passo que novas técnicas como a utilização 

de isótopos estáveis de carbono e de oxigênio se tornam disponíveis, o avanço das pesquisas 

se intensifica (Brienen et al., 2012; 2016). 

Com base no exposto, o presente estudo visa contribuir para uma melhor compreensão 

das respostas das florestas alagáveis frente às alterações hidrológicas e climáticas no leste da 

Amazônia. As taxas de crescimento radial de Macrolobium acaciifolium, em florestas 

alagáveis de igapós de águas claras localizadas às margens do Rio Tapajós, foram 

relacionadas aos moduladores hidrológicos e climáticos, regionais e globais, por meio de uma 

cronologia de anéis de crescimento. Já existem cronologias dessa espécie desenvolvidas para 
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várzeas e igapós de águas pretas da Amazônia Central (Schöngart et al., 2005; Assahira et al., 

2017) o que nos possibilita uma maior compreensão do comportamento da espécie e sua 

relação com o clima em diferentes fitofisionomias e localidades da Bacia Amazônica. Esse 

estudo faz parte de um projeto de cooperação com instituições de pesquisas nacionais e 

internacionais (NSF-13-576) que tem por finalidade iniciar a construção de cronologias de 

anéis de crescimento na Amazônia, no âmbito desse projeto já foram desenvolvidas 

reconstruções climáticas bem calibradas que elucidaram informações importantes relativas ao 

clima de larga escala para períodos pré-instrumentais na Amazônia (Lopez et al., 2017; 

Granato-Souza et al., 2018). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Estudar a relação de variáveis climáticas e hidrológicas com o padrão de crescimento 

em diâmetro da espécie arbórea Macrolobium acaciifolium em florestas alagáveis do Rio 

Tapajós. 

 

2.2 Objetivos específicos 

i. Desenvolver uma cronologia de largura de anéis de crescimento da espécie arbórea 

Macrolobium acaciifolium em florestas alagáveis do Rio Tapajós. 

ii. Relacionar a cronologia de Macrolobium acaciifolium com o regime hidrológico local. 

iii. Relacionar a cronologia com fatores climáticos em associação com variações interanuais 

regionais e globais. 

 

3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1 Área de estudo 

A coleta das amostras analisadas foi realizada em florestas alagáveis pelo Rio Tapajós, 

nas proximidades do município de Itaituba-PA (Figura 1). De acordo com o Climate Research 

Unit (CRU TS4.01), o município apresenta valores médios anuais de 26,5°C, com valores 

mínimos e máximos variando entre 21,4ºC e 31,5°C. A precipitação total anual é em média 
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2.057 mm com uma sazonalidade distinta. O período mais chuvoso ocorre entre os meses de 

janeiro a abril e o período mais seco entre os meses de julho a setembro, com máxima 

pluviosidade mensal de 300 mm e a mínima de 70 mm, respectivamente. De acordo com a 

série histórica (1972-2017) proveniente da medição de régua fluviométrica da Agência 

Nacional das Águas (ANA), a amplitude média do Rio Tapajós é de 5,8 m, com níveis médios 

máximos e mínimos correspondentes a 8,2 e 2,4 m, respectivamente. 

 

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo. 

 

A bacia de drenagem do Rio Tapajós cobre o equivalente a 764.183 km², área quase 

equivalente ao tamanho da Suécia e Noruega juntas (Fearnside, 2015). Devido à sua origem 

nos escudos cratônicos, muitos rios de águas claras têm seus leitos rochosos em sua parte 

superior e média. A formação geológica combinada com a alta velocidade das águas e baixa 

quantidade de sedimentos fazem com que esses tipos de rios sejam preferíveis para o 

estabelecimento de hidrelétricas (Lees et al., 2016). Os planos para construção de barragens 

na bacia do Tapajós totalizam, entre as planejadas e em construção, 43 aproveitamentos 

hidrelétricos com potência superior a 30 MW, sendo que três desses (Jatobá, Chacorão e São 

Luiz do Tapajós) estão planejados para operarem no rio Tapajós (Fearnside, 2015). 
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3.2 Descrição da espécie estudada 

Designada comumente como araparí, a espécie Macrolobium acaciifolium (Benth.) 

Benth. (Fabaceae) é uma leguminosa não nodulada de porte médio, que atinge de 20 a 30 

metros de altura e até 150 cm de diâmetro. Possui pequenas raízes tabulares, base do tronco 

acanalada e pode suportar inundações de até sete metros (Schöngart et al., 2002; Wittmann et 

al., 2010; Kern et al., 2010). Seu uso comercial se dá a partir da utilização da madeira para a 

produção de embalagens, compensados, móveis, carpintaria e construção civil (Wittmann et 

al., 2010). 

 A espécie arbórea apresenta uma vasta distribuição geográfica em florestas tropicais e 

uma extensa ocorrência e abundância em florestas alagáveis do Brasil (Wittmann et al., 2010), 

Colômbia (Urrego, 1997), Peru (Nebel et al., 2001) e Venezuela (Colonello, 1990). Embora as 

composições florísticas de várzea e igapó sejam diferentes, muitas espécies habitam os dois 

ambientes, assim como M. acaciifolium (Ayres, 1993) que é considerada como uma das 

espécies hiperdominantes na Amazônia (ter Steege et al., 2013).  

A espécie pode ser caracterizada como pioneira longeva, já que sua regeneração 

ocorre rapidamente após perturbações no ambiente (Scabin et al., 2012). É possível encontrá-

la em forma de florestas monodominantes e equiâneas em ambientes sujeitos à inundação de 

longa duração (Schöngart et al., 2005). No decorrer do período de inundação, essas árvores 

trocam as folhas por um curto período (brevi-decídua) e promovem a floração e frutificação 

(Schöngart et al., 2002). Durante o período aproximado de 3 a 4 meses, a espécie entra em 

dormência cambial devido às condições anaeróbias promovidas pela inundação, período no 

qual o anel de crescimento é formado, condicionando assim seu crescimento principalmente à 

fase terrestre (Worbes, 1989; 1995; Schöngart et al., 2002; 2005). 

A redução da respiração radicular é estimulada no início da fase aquática, onde após 

50 dias de inundação, o metabolismo anaeróbio da raiz atinge um pico como resposta 

fisiológica (Schlüter, 1989). Passados 200 dias de condições anaeróbias, o parênquima 

marginal é produzido delimitando o anel de crescimento, sendo preenchido por um composto 

secundário que promove a retirada de metabólitos nocivos à célula da planta devido ao 

aumento da concentração de substâncias fitotóxicas, como etanol (Piedade et al., 2010). De 

acordo com Schöngart et al. (2005), a densidade da madeira de M. acaciifolium é 
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consideravelmente menor nas florestas de igapó quando comparada à da várzea. Já as idades 

das árvores se comportam de maneira oposta, com indivíduos de mais de 500 anos 

encontrados em igapó de rios de água preta e indivíduos com idade máxima de 157 anos 

encontrados na várzea. Ainda não existem estimativas de idades desta espécie para florestas 

alagáveis de igapó de água clara. Um estudo realizado por Schöngart et al. (2005) comprova a 

relação entre o crescimento de M. acaciifolium e eventos de El Niño devido ao prolongamento 

da fase terrestre causado por esse fenômeno. Entretanto, até o presente momento, não foram 

encontrados sinais no crescimento associados a eventos de La Niña. 

 

3.3 Coleta de dados em campo 

Foram coletadas amostras de 83 árvores no mês de setembro de 2017 em quatro sítios 

de estudo ao longo do Rio Tapajós. A amostragem foi realizada de modo a abranger todas as 

classes diamétricas disponíveis no local de estudo (Figura 2), para evitar tendências 

equivocadas na determinação do ritmo de crescimento quando amostrados apenas indivíduos 

de grande porte (Bowman et al., 2013).  

 

 
Figura 2: Número de indivíduos amostrados por classe diamétrica. 

 

Pelo menos duas amostras ortogonais foram retiradas de cada árvore com a utilização 

de trados de incremento motorizado e manual a 1,30 m do solo na altura do diâmetro a altura 
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do peito (DAP). As amostras são cilindros de madeira com diâmetro entre 5 e 15 mm e 

comprimentos variados, dependendo do diâmetro do tronco da árvore.  Além dos cilindros de 

madeira, foram coletadas sub-amostras de madeira provenientes de tocos de três árvores 

anteriormente abatidas no local. Cada sub-amostra foi composta por cerne e alburno, 

contemplando grande parte da variação radial da madeira. As amostras coletadas em campo 

foram devidamente identificadas e fixadas com o uso de fita adesiva em suportes de madeira. 

As amostras com espessura equivalente a 5 mm foram dispostas em canudos plásticos 

vedados com fogo (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Utilização do trado mecanizado (A) e manual (B) em campo; Amostras cilíndricas de 

madeira utilizadas para a composição da cronologia (C e D); Tocos de árvores utilizados para a 

amostragem no estudo (E) e amostras dispostas em suportes de madeira e canudos plásticos (F). 

 

De cada indivíduo amostrado em campo, também foram coletadas as coordenadas 

(latitude e longitude), o DAP (1,30 m acima do solo) e a altura do nível d’água visível no 

tronco, relacionado ao último evento de cheia (ano de 2017). 
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3.4 Análises de anéis de crescimento 

Após a secagem à temperatura do ambiente no Laboratório de Dendroecologia do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Manaus-AM, as amostras foram 

coladas em suportes de madeira e sequencialmente polidas com lixas de granulometria 

crescente (50 a 500) até evidenciarem-se os anéis de crescimento da espécie. A estrutura das 

camadas anuais (Figura 4) foi analisada macroscopicamente com lupa para identificar os anéis 

de crescimento, delimitados por faixas de parênquima marginal e variação intra-anual de 

densidade da madeira (Schöngart et al., 2005; Worbes e Fichtler, 2010).   

 

 

Figura 4: Estrutura anatômica da madeira de Macrolobium acaciifolium (Fabaceae) de florestas 

alagáveis de igapó do Rio Tapajós. 

 

A medição da largura dos anéis foi realizada no sentido casca-medula com uso da 

mesa de mensuração LINTAB (Rinntech, Alemanha), a qual possui precisão de 0,01 mm e é 

acoplada a uma câmera de vídeo e tela de alta definição. Durante a medição da largura dos 

anéis, um computador conectado ao LINTAB produziu as séries temporais com as curvas 

individuais de incremento radial para cada indivíduo através do software TSAP-Win (Time 

Series Analyses and Presentation, Rinntech, Alemanha). 

Após as medições, as curvas individuais foram primeiramente interdatadas 

visualmente, sendo pré-selecionadas as curvas onde havia concordância visual na variação da 

largura dos anéis de crescimento, com uso do software TSAP-Win. Posteriormente, as curvas 

1mm 
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foram estatisticamente interdatadas (cross-dating) utilizando o software COFECHA, que 

avalia a qualidade estatística da interdatação (Holmes, 1983). Essa fase compreende a 

comparação entre séries temporais individuais e a verificação das sobreposições entre trechos 

coincidentes (Pilcher, 1990; Worbes, 1989; Schöngart et al., 2004; 2005). Os parâmetros 

foram ajustados para 30 anos como tamanho do segmento avaliado e 15 anos de 

sobreposição.  

A partir das análises por trecho, foi possível retirar as séries que estavam destoando 

das demais em algum momento do período avaliado. O valor de intercorrelação crítica 

atingido foi de 0,431, valor superior ao proposto como adequado pelo software COFECHA 

(0,423). Ao final desse processo, obtivemos 35 séries selecionadas provenientes de 21 

indivíduos arbóreos. Com as séries estatisticamente interdatadas, o passo seguinte foi a 

construção da cronologia com o uso do programa ARSTAN (Cook e Holmes, 1996). As 

séries individuais foram padronizadas por uma função (detrending cubic smoothing spline 

percent 50 variance) dependente de idade (50%) e indexadas (Figura 5). 
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Figura 5: Exemplo de padronização e indexação de uma série individual (árvore n° 68, raio 3) de 

Macrolobium acaciifolium (linhas cinzas) utilizadas com uso da função dependente de idade (linhas 

vermelhas) ao longo do período estudado.  

 

  

Figura 6: Séries individuais de Macrolobium acaciifolium padronizadas e indexadas (linhas 

pretas) e a série média dos índices de incremento radial (linha vermelha) ao longo do período 

estudado. 

 

A partir da comparação das séries individuais, foi criada uma série média dos índices 

de incremento radial (Figura 6). A indexação foi realizada com o propósito de excluir 

possíveis tendências errôneas de longo prazo, advindas da competição entre árvores ou 

mesmo das taxas de crescimento devido à fase de vida do indivíduo (Schöngart et al., 2004). 

Além da indexação a partir do ARSTAN, também foram realizados os cálculos de rbar e EPS 

(Expressed Population Signal), dois parâmetros extensamente utilizados para avaliar 

respectivamente a qualidade das correlações das amostras que compõe cada trecho e a 

representatividade do número de amostras em cada segmento da cronologia. O rbar é 

calculado como a correlação média de Pearson de todos os pares que compartilham pelo 

menos 25 anos de dados dentro de uma determinada janela de tempo (Frank et al., 2006). Já o 

EPS fornece uma estimativa da proximidade de uma cronologia construída por uma certa 

quantidade de árvores (n) em relação a cronologia hipoteticamente perfeita construída por um 

número infinito de árvores (Wigley et al., 1984; Briffa e Jones, 1990). O cálculo dos dois 

parâmetros foi realizado em intervalos 30 anos com sobreposição de 15 anos, de acordo com a 

equação proposta por Wigley et al. (1984): 
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𝐸𝑃𝑆𝑡 =
𝑛 ∗ 𝑟𝑏𝑎𝑟

[1 + (𝑛 − 1) ∗ (𝑟𝑏𝑎𝑟)]
 

Onde: 

EPSt = Parâmetro calculado para o período t; 

n = Número de amostras; 

rbar = Parâmetro baseado na correlação média de Pearson. 

 

3.5 Análises dendroclimáticas 

A obtenção da cota média dos sítios amostrados se deu pela diferença entre o nível 

máximo registrado no ano corrente da estação hidrológica e a altura da marca de água 

impressa nas árvores, relativa a este evento de cheia. O cálculo da fase terrestre se deu pela 

simples contagem do número de dias entre o segundo semestre de ano corrente e o primeiro 

semestre do ano prévio, com a cota do rio inferior ao valor médio das cotas dos sítios de 

coleta. Os valores anuais de índice de incremento radial foram correlacionados com o número 

de dias sem inundação (fase terrestre) de cada ano por meio da correlação linear simples 

(Pearson), para o período de 1973 a 2016. A mesma análise foi realizada para o nível máximo 

e mínimo de cada ano. 

O software livre KNMI Climate Explorer (CE) (https://climexp.knmi.nl) foi utilizado 

para calcular os coeficientes de correlação e gerar mapas da correlação espacial entre a 

cronologia e as médias mensais de séries temporais de dados climáticos. As séries utilizadas 

foram relacionadas a índices de seca, anomalias de TSM dos oceanos e temperatura máxima. 

Essas análises não foram realizadas com defasagens temporais, sendo que todas as correlações 

foram estabelecidas para o ano corrente. 

O Índice de severidade de seca modificado de Palmer (scPDSI) (Wells et al., 2004) é 

um modelo para o balanço hídrico que é impulsionado pela precipitação e evapotranspiração 

potencial (PET). Essa métrica leva em consideração, características da vegetação, 

precipitação, temperatura, cobertura de nuvens e dados de pressão de vapor, todos com 

resolução de 0,5° x 0,5° e foram retirados do conjunto mensal de dados compilados pela 

Climatic Research Unit (CRU TS3.01). O Índice Padronizado de Evapotranspiração-

Precipitação (SPEI) é calculado pela diferença entre a precipitação mensal e a 

evapotranspiração potencial. Esse índice multiescalar leva em consideração todas as variáveis 

que constituem outros índices, como o scPDSI. A diferença entre os dois índices de 

severidade de secas utilizados está nos cálculos envolvidos na modelagem da PET (Vicente-

Serrano et al., 2010). Para a variável relacionada à temperatura máxima, foram utilizados 
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dados de média mensal, com resolução espacial de 0.5° x 0.5°, do Climatic Research Unit 

(CRU TS4.01) (Harris et al., 2014). 

A Interpolação Ótima da Temperatura da Superfície do Mar (OISST) (Banzon et al., 

2016; Reynolds et al., 2007) é um conjunto de dados construído a partir da combinação de 

observações diárias de diferentes plataformas (satélites, navios, boias) em uma grade global 

regular de resolução espacial de 0,25°. Um mapa de TSM espacialmente completo é 

produzido por interpolação para preencher as lacunas. Para a comparação da cronologia com 

as TSMs dos oceanos, foi aplicado um filtro low-pass, com o intuito de retirar a tendência de 

alta frequência da cronologia que não se correlaciona bem com o clima de larga escala, pois 

apresenta influência da dinâmica local. 

 

4. RESULTADOS 

A cronologia de Macrolobium acaciifolium (Figura 7) foi construída a partir de 35 

raios de 21 indivíduos arbóreos e conta com 143 anos de informação (1874-2016). Entretanto, 

somente a partir de 1910 é composta por mais de uma amostra. A correlação entre as séries 

que compõem a cronologia é de 0,431, com nível de significância de 99%. A idade média dos 

indivíduos arbóreos que fazem parte da cronologia é de 51 anos (máxima de 143 anos e 

mínima de 29 anos) e o incremento médio radial a partir dos 35 raios analisados foi 

equivalente a 4,54 ± 0,96 mm. 
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Figura 7: Valores brutos da cronologia standard, índice de incremento médio e número de amostras 

de Macrolobium acaciifolium ao longo da série temporal utilizada no presente estudo. As linhas cinzas 

representam os valores registrados para as variáveis citadas acima e as linhas vermelhas indicam a 

função de padronização (detrending cubic smoothing spline percent 50 variance). 

 

O valor médio de sensitividade equivalente a 0,394 indica que não existe complacência 

nos anéis de crescimento, ou seja, o índice de incremento radial tem variabilidade interanual e 

decadal. Nota-se, por exemplo, entre as décadas de 60 e 70, um longo período de baixos 

incrementos, assim como um pico no ano de 1943. Os valores de rbar e EPS são utilizados para 

validar a representatividade do número de indivíduos e a significância das correlações para cada 

trecho (intervalo de tempo) da cronologia (Figura 8). Portanto, mesmo a cronologia tendo a 

extensão de 143 anos, as relações com o clima foram calculadas, no mínimo, a partir do ano de 

1941, ano em que o valor de EPS observado foi considerado robusto por ser equivalente ou 

superior a 0,85 (Wigley et al.,1984). 
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Figura 8: Valores de rbar e EPS calculados para intervalos de 30 anos com 15 anos de sobreposição 

ao longo da série temporal avaliada no presente estudo. A linha vermelha horizontal representa o valor 

0,85. Valores acima deste limite são considerados robustos indicando que a cronologia expressa a 

resposta da população e não do indivíduo. 

 

A figura 9 descreve o comportamento da precipitação e temperatura máxima mensal 

do local de coleta, sendo que os valores médios mensais dessas variáveis foram cálculados 

com base no período de 1950 a 2016. A sazonalidade da precipitação no sítio estudado é 

marcada por quatro meses com chuvas de valor abaixo de 100 milímetros (julho a outubro) e 

uma estação chuvosa que atinge seu valor máximo (310 mm) no primeiro trimestre do ano. 
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Figura 9: Valores médios de precipitação e temperatura máxima ao longo dos meses obtidos da 

plataforma virtual Climate Research Unit (CRU TS4.01) para a região (2,5º-5,0º S e 55,0º-57,5º W) 

referente ao período de 1950 a 2016. A resolução espacial dos dados é de 0,5º. 

 

O nível diário médio do Rio Tapajós e os seus valores médios diários foram calculados 

com base nas informações do período de 1972 a 2017. A cota média dos sítios amostrados é 

equivalente a 452 cm e a coluna da água média impressa no fuste das árvores no ano de coleta 

(2017) foi de 428 cm. A partir da figura 10, nota-se que as árvores amostradas ficam em média 

quatro meses fora da água (quando o nível do Rio Tapajós é inferior a 452 cm), período 

conhecido como fase terrestre, que corresponde aos meses de setembro, outubro, novembro e 

dezembro. 
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Figura 10: Valores médios dos níveis máximos, médios e mínimos do Rio Tapajós (cm) ao longo do 

ano, para a série temporal diária referente ao período de 1972 a 2017. Os dados utilizados são 

provenientes da estação fluviométrica da Agência Nacional das Águas (ANA), situada no município 

de Itaituba-PA (Código da estação fluviométrica: 17730000). A linha horizontal tracejada representa a 

cota média dos locais estudados (452 cm) e as linhas sólidas verticais representam o ponto de inversão 

entre as fases alagada e terrestre. 

 

Embora não tenha sido observada correlação significativa entre o incremento radial e a 

fase terrestre para o período de 1973 a 2016 (p=0,19) e nem para os subperíodos (1973 a 1993 e 

1997 a 2016) (p=0,12 e p=0,72), foram testadas outras duas variáveis relacionadas ao ciclo 

hidrológico local, nível mínimo e nível máximo do rio Tapajós. O nível máximo e o índice de 

incremento radial expressaram uma relação positiva significativa para o período de 1973 a 

1993 (Figura 11).  
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Figura 11: Relação entre nível máximo do Rio Tapajós (Itaituba-PA) e o índice médio de 

largura do anel de Macrolobium acaciifolium para o período de 1973 a 1993. 

 

Para a correlação dos valores anuais de índice de incremento radial com a 

precipitação, os índices de seca scPDSI e SPEI manifestaram uma melhor correlação quando 

comparados aos dados de precipitação do CRU TS4.01. Os mapas de correlação entre os 

valores anuais de índice de incremento radial e os valores mensais de índice de seca (scPDSI 

e SPEI), para o período de 1950 a 2016, descrevem a relação entre a precipitação e o 

incremento radial das árvores na estação chuvosa e na estação seca. Os índices de seca foram 

positivamente correlacionados com a precipitação. A relação entre os valores de incremento 

radial e os índices de seca varia entre as estações do ano, sendo positiva no primeiro trimestre 

do ano e negativa na estação seca (Figura 12). 
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Figura 12: Mapas de correlações entre a cronologia de anéis de crescimento de Macrolobium 

acaciifolium e valores trimestrais médios de índices de severidade de seca. O índice utilizado 

para os mapas a esquerda (A e C) foi o SPEI para o período de 1950 a 2016, enquanto os mapas 

a direita (B e D) foram elaborados com o uso do índice scPDSI para o período de 1950 a 2013. 

O gradiente de cores variando do azul ao vermelho representa os coeficientes de correlação 

(p<0,10) para os trimestres de janeiro a março (A e B), maio a julho (C) e setembro a novembro 

(D). A resolução espacial dos dados é de 0,5º. 

 

Os mapas de correlação evidenciam uma relação positiva e significativa na região das 

cabeceiras dos rios que drenam para o Tapajós, rios Juruena e São Manoel (Teles Pires), 

durante a estação chuvosa do ano corrente. Durante a transição da estação chuvosa para a seca 

que se estende até o fim da estação seca do ano corrente, uma relação negativa fraca foi 

observada na região de coleta. As correlações entre os valores anuais de índice de incremento 

radial e os valores mensais de temperatura máxima (CRU TS4.01) foram mais expressivas na 

estação chuvosa, especificamente no mês de janeiro (Figura 13). 



28 

 

Figura 13: Mapa de correlações entre a cronologia de anéis de crescimento 

de Macrolobium acaciifolium e valores médios de temperatura máxima para 

o mês de janeiro no período de 1950 a 2016. O gradiente de cores variando 

do azul ao vermelho representa os valores calculados de correlação 

(p<0,10). A resolução espacial dos dados é de 0,5º.  

 

Para as análises seguintes, foi aplicado um filtro binomial de nove pontos sobre a 

cronologia, com o propósito de retirar a tendência decadal e assim captar a relação com 

variáveis de maior escala, como as anomalias de temperatura da superfície dos oceanos 

(Figura 14). 

 

 
Figura 14: Índices anuais de largura do anel de crescimento de Macrolobium acaciifolium após 

a utilização de filtro binomial de nove pontos (low-pass), para o período estudado. 
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Como produto das análises de correlação entre o índice anual de incremento radial e os 

índices mensais de anomalias da TSM dos oceanos, foram gerados mapas de correlação 

trimestrais e que caracterizam as interações nas diferentes épocas do ano corrente. A relação 

com a TSM do Atlântico Sul com a cronologia é mais evidente na primeira metade do ano 

(Figura 15) e, a partir do mês de julho, a relação com o Pacífico Tropical Sul começa a se 

manifestar até atingir o ápice da influência nos meses de outubro, novembro e dezembro 

(Figura16).  

 
Figura 15: Mapas de correlações entre a cronologia de anéis de crescimento de Macrolobium acaciifolium e valores 

trimestrais médios de anomalias na temperatura da superfície do mar (TSM’s) para o período de 1981 a 2014. O 

gradiente de cores variando do azul ao vermelho representa os valores calculados de correlação (p<0,10) para os 

trimestres de janeiro a março (a), fevereiro a abril (b), março a maio (c), abril a junho (d), maio a julho (e) e junho a 

agosto (F). A resolução espacial dos dados é de 0,25º. 
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Figura 16: Mapas de correlações entre a cronologia de anéis de crescimento de Macrolobium acaciifolium e valores 

trimestrais médios de anomalias na temperatura da superfície do mar (TSM’s) para o período de 1981 a 2014. O gradiente 

de cores variando do azul ao vermelho representa os valores calculados de correlação (p<0,10) para os trimestres de julho 

a setembro (a), agosto a outubro (b), setembro a novembro (c), outubro a dezembro (d), novembro a janeiro (e) e 

dezembro a fevereiro (F). A resolução espacial dos dados é de 0,25º. 
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5.  DISCUSSÃO 

A espécie Macrolobium acaciifolium forma anéis anuais em florestas alagáveis da 

Amazônia (Worbes, 1989; Schöngart et al., 2002; 2005; Batista, 2011; Assahira et al., 2017). 

Entretanto, a simples formação de anéis anuais não é suficiente para a realização de análises 

climáticas, sendo que para isso é necessário que os indivíduos arbóreos compartilhem um 

sinal em comum e respondam sensitivamente às variações interanuais do clima 

(Schweingruber, 1996). Neste estudo foi possível observar um sinal compartilhado entre 21 

árvores, por meio da intercorrelação significativa e a média da sensitividade. Quando o valor 

de EPS observado equivale a 0,85 isso revela que uma cronologia é estatisticamente robusta 

(Wigley et al., 1984). A partir dessa premissa, constatamos que a série temporal construída no 

presente estudo apresenta 77 anos (1941 a 2016) de informações robustas sobre os 

incrementos radiais médios e variáveis hidroclimáticas, com a observação de correlações 

significativas. Esta cronologia é a primeira serie temporal oriunda de igapós de água clara, 

pois até então haviam sido construídas cronologias de árvores para as várzeas (Schöngart et 

al., 2004; 2005) e igapós de águas pretas (Schöngart et al., 2005; Batista, 2011; Assahira et 

al., 2017).  

Durante a coleta foi possível observar que alguns dos sítios amostrados se 

caracterizavam como bosques mono-dominantes, onde havia a predominância de indivíduos 

arbóreos da espécie Macrolobium acaciifolium com diâmetros de valores próximos. Essa 

observação direta em campo sugere a ocorrência de distúrbios nos sítios estudados, já que a 

espécie pode ser caracterizada como pioneira longeva e sua regeneração ocorre rapidamente 

após perturbações no ambiente (Scabin et al., 2012). Pode-se atribuir como consequência a 

essa suposta perturbação o alto valor de incremento radial médio anual encontrado nos sítios 

estudados, equivalente a 4,54 ± 0,96 mm a partir dos 35 raios analisados. Já que os valores de 

incremento médio radial para a espécie, na Amazônia Central, em igapós de águas pretas e 

várzeas foram respectivamente 1,52 ± 0,38 mm e 2,66 ± 0,67 mm (Schöngart et al., 2005). 

Entretanto, Worbes (1997) indica para esta espécie taxa média de incremento radial entre 3,4-

6,5 mm em florestas secundárias de várzea na região de Manaus. 

De acordo com os nossos resultados, quanto maior for o nível da inundação que 

precede a estação de crescimento, maior é o incremento das árvores amostradas, 

possivelmente em função de um aumento na umidade do solo durante a fase terrestre. Embora 

o mecanismo de formação dos anéis de crescimento nos sítios estudados seja provavelmente o 

mesmo que foi descrito para outras tipologias de florestas alagáveis da Amazônia, em função 
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de condições anóxicas semelhantes que duram aproximadamente oito meses (Schöngart et al., 

2002), as relações entre o crescimento diamétrico e as variações do regime hídrico diferem 

entre este e os demais estudos da Amazônia Central (Schöngart et al., 2005; Assahira et al., 

2017). 

A fase terrestre nos sítios estudados tem início geralmente durante a época seca, com 

chuvas mensais abaixo de 100 mm. Inundações prolongadas possivelmente aumentam a 

disponibilidade de água durante este período, enquanto inundações de curta duração deixam 

as plantas muito tempo expostas às condições de secas severas. De acordo com Oestreicher et 

al. (2017) os solos que predominam nos igapós nas proximidades do presente estudo são 

argissolos e latossolos, solos que possuem elevada capacidade de retenção de água, 

disponibilizando então a água proveniente da inundação anterior durante a estação seca. Em 

comparação com os estudos dendrocronológicos em florestas de igapó das reservas de Amanã 

e Mamirauá  que relatam uma correlação entre a duração da fase terrestre e a largura do anel 

de crescimento formado (Schöngart et al., 2005), esta relação não foi observada para os sítios 

estudados. Isso possivelmente pode ser explicado pelas diferenças no regime hidrológico. A 

amplitude anual do Rio Tapajós (5,8 m) é cerca de metade quando comparada a amplitude do 

Rio Negro (10,3 m) (Junk et al., 2011). A altura média da coluna de água que acomete os 

indivíduos arbóreos utilizados nesse estudo foi de 4,28 m, enquanto árvores de Macrolobium 

acaciifolium amostradas em igapó de água preta, na Amazônia Central, sofrem inundação por 

uma coluna de aproximadamente 7 m (Schöngart et al., 2005). Um estudo realizado por meio 

de bandas dendrométricas para essa espécie na Amazônia Central indica que as árvores 

iniciam a atividade cambial ainda no período de inundação e possivelmente aproveitam da 

maior disponibilidade de água condicionada por inundações prolongadas com baixos níveis 

durante o período de baixa precipitação (Schöngart et al., 2002). Correlações significativas 

entre o nível da água e a largura dos anéis de crescimento foram também observadas para 

quatro espécies arbóreas de áreas alagáveis do Rio Mapire, um afluente do Rio Orinoco na 

Venezuela (Dezzeo et al., 2003). As espécies de áreas alagáveis naquela região crescem em 

um regime de pulsos monomodais, que inundam anualmente as florestas em até 15 m de 

profundidade durante oito meses e em um regime pluviométrico de 1333 mm de precipitação 

anual com uma época seca distinta de novembro a abril que coincide com a fase terrestre. Esta 

configuração entre o regime pluviométrico e hidrológico é muito similar ao da região deste 

estudo.  

Dada a alta variabilidade hidrológica e climática na Amazônia (Tomasella et al., 2008; 

Hutyra et al., 2005), o incremento diamétrico de uma espécie arbórea pode apresentar 
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diferentes respostas entre sítios localizados em diferentes bacias. Assim, quando comparamos 

os dados provenientes da região da bacia do Rio Negro com as florestas alagáveis pelo Rio 

Tapajós, observamos uma possível discrepância nos resultados, uma vez que a região leste da 

Amazônia se encontra próxima da zona de transição entre o cinturão do Cerrado e a ecoregião 

amazônica, onde há uma menor precipitação anual e uma sazonalidade mais severa em 

comparação com outras regiões da Amazônia. A forte relação entre o incremento médio anual 

e a precipitação na região das cabeceiras do Tapajós (Figura 12), localizadas no estado do 

Mato Grosso, indica que a precipitação nas cabeceiras é drenada pelos afluentes até o sítio de 

estudo, e a precipitação local exerce pouca influência no nível do rio, já que logo após a 

precipitação a água é drenada rapidamente para o Rio Amazonas. Esse resultado ressalta que a 

hidrologia do Tapajós responde às variações climáticas da região Centro-Oeste do Brasil e 

não da Amazônia.  

Para confirmar essa relação, foram procuradas cronologias de árvores provenientes de 

regiões próximas às cabeceiras e de outras regiões no bioma Cerrado apontadas pelos mapas 

de correlação. As cronologias escolhidas para comparação obedecem aos mesmos critérios de 

qualidade que a cronologia do presente estudo. As séries foram construídas considerando os 

critérios do COFECHA, foram indexadas pelo ARSTAN e possuem valores de EPS robustos. 

Dessa forma, foram selecionadas quatro cronologias de Centrolobium microchaete (Fabaceae) 

de anéis sensitivos a precipitação no Cerrado boliviano (López et al., 2017). Por meio da 

análise gráfica da PCA (Principal Component Analysis), foi possível perceber a existência de 

um fator comum que rege pelo menos duas cronologias do leste da Bolívia e a cronologia do 

Tapajós (Figura 17).  
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Figura 17: Principal component analysis (PCA) para as cronologias analisadas. 

TAP corresponde à cronologia de Macrolobium acaciifolium nas margens do Rio 

Tapajós (presente estudo); BO_INP, BO_PUR, BO_SMO e BO_PAL 

correspondem à cronologia de Centrolobium microchaete do leste da Bolívia. 
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Figura 18: Comparações entre a cronologia de Macrolobium acaciifolium as margens do Rio 

Tapajós (TAP) e as cronologias de Centrolobium microchaete no leste da Bolívia (BO_INP e 

BO_PUR) ao longo dos períodos avaliados.  

 

Ao investigar a relação entre as duas cronologias construídas por López et al. (2017) e 

a cronologia do presente estudo realizado as margens do rio Tapajós, encontramos 

corelações positivas significativas (Figura 18). As cronologias BO_INP e BO_PUR 

abrangem períodos de 170 e 213 anos, respectivamente, sendo que ambas envolvem 

aproximadamente 20 indivíduos arbóreos. As florestas em que essas cronologias foram 

amostradas são caracterizadas por serem sazonalmente secas, com 75% da precipitação 

média anual ocorrendo de outubro a abril. Já a época chuvosa do local em que o presente 

estudo foi realizado compreende os meses de novembro a junho (Figura 9). 

Características decadais em comum são perceptíveis entre as séries comparadas, como 

longos períodos de seca durante as décadas de 1960/70 ou anos chuvosos consecutivos 

durante as décadas de 1970-1980. Além disso, a variabilidade subdecadal e decadal é uma 

característica comum entre as séries devido à variabilidade hidroclimática sobre o sul da 

Amazônia durante o início do século XX (López et al., 2017). As secas plurianuais durante o 

período de 1960/70 são bem descritas para o Pantanal (Nunes da Cunha e Junk, 2004; 

Schöngart et al., 2011) e se refletem no regime hidrológico do Rio Paraguai que drena esta 

vasta região complexa de áreas úmidas (Junk e Nunes da Cunha, 2005). Esse resultado 

corrobora com os resultados obtidos através dos mapas de correlação entre os índices de 

seca e o incremento médio anual, onde o incremento médio anual não é regido apenas pela 

precipitação local, mas principalmente por sistemas que afetam a precipitação das regiões 

sul da bacia amazônica, centro-oeste e sudeste do Brasil durante o primeiro trimestre do ano 

(Figura 12). 

O mapa de correlação entre o incremento médio anual de igapós banhados pelo Rio 

Tapajós e as temperaturas máximas (Figura 13) descrevem uma faixa de nebulosidade que vai 

do noroeste ao sudeste do Brasil. A partir da época do ano em que essa correlação se 

manifesta (mês de janeiro), fica clara a atuação do sistema meteorológico da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) na série histórica desenvolvida no presente estudo. A 

convecção e a precipitação intensa sobre grandes áreas durante os meses de verão no Brasil 

tropical estão associadas à ZCAS e à persistência de sistemas frontais que organizam a 

convecção profunda na região (Molion, 1987). O Sistema de Monção da América do Sul 

(SMAS) possui algumas características do escoamento em baixos e altos níveis, que 
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contribuem para a organização da convecção que promove o período chuvoso sobre as regiões 

central e sudeste do Brasil durante o verão (Gan et al., 2009). De acordo com Zhou e Lau 

(1998), a ZCAS mais intensa no mês de janeiro está relacionada ao amadurecimento do 

sistema de monção da América do Sul. Além disso, a ZCAS evolui no espaço e tempo; se 

posiciona mais ao leste no mês dezembro (associada à alta precipitação em grande parte do 

Brasil), migra para oeste no mês de janeiro (a precipitação aumenta no altiplano boliviano e 

centro-oeste do Brasil) e enfraquece em meados de fevereiro (Nogués-Paegle et al., 2002).  

Em termos gerais, foi encontrada uma maior influência da relação positiva entre a 

cronologia e a variação na TSM do Atlântico Tropical Sul (Figura 15) durante a estação 

chuvosa, principalmente nos meses de março, abril e maio (0.5<r<0.6; p<0.001). Quando o 

oceano Atlântico Tropical Sul se aquece, mais água é evaporada para a atmosfera e importada 

para a bacia por meio do sistema de ventos alísios, aumentando a precipitação e a vazão dos 

rios na Bacia Amazônica (Gloor et al., 2013; 2015). Isso resulta em um aumento das taxas de 

incremento de Macrolobium acaciifolium nos igapós estudados.  

O estudo realizado por Zeng et al. (2008) relata que 1.4% da precipitação na Bacia 

Amazônica é explicada pela variação na TSM do Atlântico Tropical Sul, enquanto que 68% 

dessa precipitação é explicada por variações nas TSM’s da região de Niño3.4 (43%) e do 

Atlântico Tropical Norte (25%), que juntos contribuíram com a maior parte da variação 

sazonal da precipitação na bacia amazônica. É importante salientar que essas análises foram 

realizadas a partir da média da precipitação na Bacia Amazônica, sendo que ao analisar essas 

relações pontuais em uma escala reduzida da bacia, é muito possível que haja variações em 

função da alta variabilidade hidrológica e climática na Amazônia. Os resultados apontam para 

uma reduzida influência do Atlântico Tropical Norte (Figura 16) durante a estação chuvosa 

em termos de abrangência e valor de correlação (-0.4<r<-0.3; p<0.01). Com o aquecimento 

dessa região do oceano, a ZCIT é deslocada para o norte e a faixa de forte convecção atinge 

uma pequena fração ao norte da Bacia Amazônica (Yoon e Zeng, 2010; Marengo et al., 2008), 

consequentemente a precipitação diminui no setor sul da bacia.  

A atuação do oceano Pacífico se manifesta a partir do segundo semestre do ano, 

atingindo seu ápice na transição entre a estação seca e chuvosa, no trimestre que compreende 

os meses de outubro, novembro e dezembro (r<- 0.6; p<0.001). A região do Pacífico onde a 

correlação com a cronologia se manifesta (região Niño 1+2) é uma região tradicional de Niño 

que se localiza ao longo da costa da América do Sul (0º-10ºS, 90º-80ºO). Porém, essa região 

não é comumente abordada nos estudos que verificam a relação entre a precipitação na Bacia 

Amazônica e anomalias de TSM’s, sendo que as regiões Niño3 e Niño 3.4 foram mais 
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amplamente abordadas em pesquisas anteriores (Schöngart et al., 2004; Yoon e Zeng, 2010). 

Interessantemente, um estudo dedroclimático no Pantanal com a espécie arbórea Vochysia 

divergens (Vochysiaceae) que ocorre em formações monodominantes em áreas úmidas 

(Fortes et al., 2018) também mostrou correlações significativas com anomalias de TSMs da 

região Niño 1+2 indicando que o cinturão do Cerrado, Pantanal e Sul da Amazônia é 

influenciado pelos mesmos mecanismos de fatores climáticos de larga escala afetando o 

crescimento arbóreo. Entretanto, todas as regiões do oceano Pacífico onde ocorrem eventos de 

ENOS são muito correlacionadas, o que dificulta a distinção do comportamento isolado de 

cada uma delas (Trenberth e Stepaniak, 2001). 

 Os resultados de Yoon e Zeng (2010) sugerem que mais da metade da variação da 

precipitação média e do ciclo hidrológico é explicada pelos eventos de ENOS e pela variação 

das TSM’s do Atlântico Tropical. Além disso, o estudo afirma de forma generalizada para a 

bacia amazônica que a TSM do Pacífico tem alta correlação com a precipitação na estação 

chuvosa e a TSM do Atlântico Norte na estação seca. O presente estudo, entretanto, revela 

que a cronologia de Macrolobium acaciifolium é mais correlacionada com a variação da TSM 

do Atlântico Sul na primeira metade do ano, sendo que a partir do mês de julho, a correlação 

com o Pacífico Tropical Sul começa a se manifestar, atingindo o ápice de sua influência nos 

meses de outubro, novembro e dezembro. 

Por fim, ressaltamos que tentativas de interpretar cronologias de anéis de árvores em 

termos de clima devem respeitar o fato de que os sistemas biológicos são muito complexos. 

Embora a disponibilidade de temperatura e precipitação possa afetar fortemente o crescimento 

das árvores, elas não são exatamente termômetros ou pluviômetros. A influência de 

numerosos parâmetros relacionados ao clima sobre o crescimento é registrada apenas 

indiretamente como parte de uma complexa ecologia envolvendo a integração de muitos 

processos bioquímicos que ocorrem em diferentes escalas de tempo e em diferentes partes da 

árvore, sendo influenciados também por outros fatores além do clima. Portanto, qualquer dado 

referente ao incremento da árvore que o dendrocronologista opta por usar, só pode ser 

interpretado climaticamente sob hipóteses simplificadoras (Briffa et al., 1996).  
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6. CONCLUSÃO 

O padrão de crescimento diamétrico da espécie arbórea Macrolobium acaciifolium em 

florestas alagáveis pelo Rio Tapajós apresentou correlações significativas com variáveis 

climáticas e hidrológicas. A cronologia da espécie estudada é perceptivelmente demarcada 

pela variabilidade interanual e decadal, com correlações climáticas que demonstram grande 

influência do sistema de monção da América do sul (ZCAS).  

 Os indivíduos que compuseram a cronologia evidenciaram um comportamento de 

crescimento diamétrico favorecido pela inundação que precede a estação de crescimento, 

padrão diferente do registrado para a mesma espécie nas áreas alagáveis da Amazônia 

Central. A hipótese é que quanto maior a intensidade da inundação, em regiões de áreas 

alagáveis onde o período vegetativo (fase terrestre) ocorre durante o período seco severo, 

maior será o incremento em diâmetro das árvores. Para uma maior compreensão dos padrões 

temporais e espaciais envolvidos na dinâmica hidro-climática de pequena e larga escala, são 

necessárias novas séries temporais de Macrolobium acaciifolium que reflitam a hidrologia de 

novas regiões ao longo da Bacia Amazônica. 

 Além disso, é importante o estudo do comportamento de outras espécies arbóreas 

localizadas em igapós de águas claras nas proximidades do sítio estudado, para investigar a 

relação peculiar entre crescimento diamétrico e hidrologia aqui relatada. Se outras espécies 

responderem de maneira semelhante, um novo padrão da dinâmica adaptativa das árvores 

pode ser evidenciado nesses ambientes. Deve-se salientar que, por serem rios preferíveis para 

o estabelecimento de hidrelétricas, os rios de águas claras estão ameaçados por muitos 

empreendimentos em fase de construção ou planejados. As usinas hidrelétricas 

descaracterizam o pulso de inundação podendo comprometer os igapós da região. 

 A influência da TMS do Atlântico Tropical em conjunto com o ENSO explica grande 

parte da variabilidade climática da bacia do Tapajós. Entretanto, o presente estudo documenta 

um padrão inédito de atuação das forçantes climáticas sobre o crescimento diamétrico de 

Macrolobium acaciifolium. A maior influência da TSM do Atlântico foi observada na estação 

chuvosa, enquanto que na estação seca, a influência de ENSO revelou uma maior força de 

atuação. Dessa forma, sugerimos que as variabilidades climáticas e hidrológicas da região de 

estudo podem não corresponder ao contexto geral da Bacia Amazônica conhecido até o 

momento. 

  

  



39 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARAGÃO, L.E., ANDERSON, L.O., FONSECA, M.G., ROSAN, T.M., VEDOVATO, L.B., 

WAGNER, F.H., SILVA, C.V., JUNIOR, C.H.S., ARAI, E., AGUIAR, A.P. and BARLOW, J. 21st 

Century drought-related fires counteract the decline of Amazon deforestation carbon 

emissions. Nature Communications, 9(1): 536. 2018. 

 
ASSAHIRA, C., PIEDADE, M.T.F., TRUMBORE, S.E., WITTMANN, F., CINTRA, B.B.L., 

BATISTA, E.S., DE RESENDE, A.F. AND SCHÖNGART, J. Tree mortality of a flood-adapted 

species in response of hydrographic changes caused by an Amazonian river dam. Forest Ecology and 

Management, 396:113-123. 2017. 

 

AYRES, J.M. As matas de várzea do Mamirauá. In: Sociedade Civil Mamirauá (Ed.). Estudos de 

Mamirauá. vol.1. Sociedade Civil Mamirauá, Mamirauá, Amazonas. 1–123. 1993. 

 

BANZON, V., SMITH, T.M., CHIN, T.M., LIU, C. AND HANKINS, W. A long-term record of 

blended satellite and in situ sea-surface temperature for climate monitoring, modeling and 

environmental studies. Earth System Science Data, 8(1):165. 2016. 

 

BATISTA, E.S. Dendroclimatologia da Espécie Arbórea Macrolobium acaciifolium (Fabaceae) em 

Florestas de Igapó na Amazônia Central. Dissertação, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, 

2011. 

 

BOWMAN D.J.S., BRIENEN R.J.W., GLOOR E., PHILLIPS O.L., PRIOR L.D. Detecting trends in 

tree growth: not so simple. Trends in Plant Science, 18: 11–17. 2013. 

 

BRIENEN, R.J.W., ZUIDEMA P.A. Relating tree growth to rainfall in Bolivian rain forests: a test for 

six species using tree ring analysis. Oecologia, 146: 1–12. 2005. 

 

BRIENEN, R. J. W., ZUIDEMA, P. A. Lifetime growth patterns and ages of Bolivian rain forest trees 

obtained by tree ring analysis. Journal of Ecology, 94: 481 – 493. 2006. 

 

BRIENEN, R. J. W., ZUIDEMA, P. A. Incorporating persistent tree growth differences increases 

estimates of tropical timber yield. The Ecological Society of America. Frontiers in Ecology and the 

Environment, 5(6): 302–306. 2007. 

 

BRIENEN, R.J.W., LEBRIJA-TREJOS, E., ZUIDEMA, P.A., MARTÍNEZ-RAMOS, M. Climate-

growth analysis for a Mexican dry forest tree shows strong impact of sea surface temperatures and 

predicts future growth declines. Global Change Biology, 16: 2001–2012. 2010. 

 

BRIENEN, R.J.W., HELLE, G., PONS, T.L., GUYOT, J.L., GLOOR, M. Oxygen isotopes in tree 

rings are a good proxy for Amazon precipitation and El Niño-Southern Oscillation variability. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 109 (42): 16957–16962, 2012. 

 

BRIENEN, R.J.W., SCHÖNGART, J., ZUIDEMA, P.A: Tree rings in the tropics: insights into the 

ecology and climate sensitivity of tropical trees. In: Goldstein G, Santiago LS (eds) Tropical tree 

physiology: adaptations and responses in a changing environment. Springer International Publishing, 

439–461, 2016. 

 

BRIFFA, K. R., JONES, P. D. Basic chronology statistics and assessment. In: Cook ER, 

Kairiukstis LA (eds) Methods of dendrochronology. Applications in the environmental 

sciences. Kluwer Academic, Dordrecht, 137–152. 1990. 
 



40 

BRIFFA, KEITH R., PHILIP D. JONES, FRITZ H. SCHWEINGRUBER, WIBJÖRN KARLÉN, 

AND STEPAN G. SHIYATOV. "Tree-ring variables as proxy-climate indicators: problems with low-

frequency signals." In Climatic variations and forcing mechanisms of the last 2000 years. 9-41. 

Springer, Berlin, Heidelberg, 1996. 

 

 

CHANG, P., SARAVANAN, R., JI, L., HEGERL, G.C. The effect of local sea surface temperatures 

on atmospheric circulation over the tropical Atlantic sector. Journal of Climate, 13(13): .2195-2216. 

2000. 

 

COELHO, C.A., CAVALCANTI, I.A., COSTA, S., FREITAS, S.R., ITO, E.R., LUZ, G., SANTOS, 

A.F., NOBRE, C.A., MARENGO, J.A. AND PEZZA, A.B. Climate diagnostics of three major 

drought events in the Amazon and illustrations of their seasonal precipitation predictions. 

Meteorological Applications, 19(2), 237-255. 2012. 

 
COLONELLO, G.A. Venezuelan floodplain study on the Orinoco River. Forest Ecology 

Management, 33:103–124. 1990. 

 

COOK, E. R., HOLMES, R.L. Guide for computer program ARSTAN. The international tree-ring 

data bank program library version: 2(0):75-87, 1996.  

 

DE SIMONE, O., HAASE, K., MÜLLER, E., JUNK, W.J., GONSIOR, G. and SCHMIDT, W. Impact 

of root morphology on metabolism and oxygen distribution in roots and rhizosphere from two Central 

Amazon floodplain tree species. Functional Plant Biology, 29(9):1025-1035. 2002. 

 

DEZZEO, N., WORBES, M., ISHII, I. AND HERRERA, R. Annual tree rings revealed by 

radiocarbon dating in seasonally flooded forest of the Mapire River, a tributary of the lower Orinoco 

River, Venezuela. Plant Ecology, 168(1):165-175. 2003 

 

FEARNSIDE, P.M. Amazon dams and waterways: Brazil’s Tapajós Basin plans. Ambio 44(5): 426-

439. 2015. 

 

FERREIRA, C.S., PIEDADE, M.T.F., WITTMANN, A.D.O. AND FRANCO, A.C., Plant 

reproduction in the Central Amazonian floodplains: challenges and adaptations. AoB Plants, 

p.plq009, 2010. 

 

FORTES, C.F., NUNES-DA-CUNHA, C., ROSA, S.A., PAIXÃO, E., JUNK, W.J. AND 

SCHÖNGART, J. Dendrochronological records of a pioneer tree species containing ENSO signal in 

the Pantanal, Brazil. Brazilian Journal of Botany, 41(1), pp.167-174. 2018. 

 

FRANK, D., ESPER, J. AND COOK, E.R. On variance adjustments in tree-ring chronology 

development. Tree rings in archaeology, climatology and ecology, TRACE, (4) 56-66. 2006 

 

FRITTS, H. C. Tree rings and climate. In: London - Academic Press, 567, 1976. 

 

FU, R., DICKINSON, R.E., CHEN, M., WANG, H. How do tropical sea surface temperatures 

influence the seasonal distribution of precipitation in the equatorial Amazon? Journal of Climate, 

14(20): 4003-4026. 2001. 

 

GLOOR, M., BRIENEN, R.J.W., GALBRAIGHT, D., FELDPAUSCH, T.R., SCHÖNGART, J., 

GUYOT, J.L., ESPINOZA, J.C., LLOYD, J., PHILLIPS, O.L. Intensification of the Amazon 

hydrological cycle over the last two decades. Geophysical Research Letters, (40):1729–1733. 2013. 

 

GLOOR, M., BARICHIVICH, J., ZIV, G., BRIENEN, R., SCHÖNGART, J., PEYLIN, P., CINTRA, 

B.B.L., FELDPAUSCH, T., PHILLIPS, O., BAKER, J. Recent Amazon climate as background for 



41 

possible ongoing and future changes of Amazon humid forests. Global Biogeochemical Cycles, 29, 

2015. 

 

GOOD P., JONES C.D., LOWE J.A., BETTS R.A., GEDNEY N. Comparing tropical forest 

projections from two generations of Hadley Centre Earth System models, HadGEM2-ES and 

HadCM3LC. Journal of Climate, 26: 495–511, 2013. 

 

GRANATO-SOUZA, D., STAHLE, D.W., BARBOSA, A.C., FENG, S., TORBENSON, M.C., DE 

ASSIS PEREIRA, G., SCHÖNGART, J., BARBOSA, J.P. AND GRIFFIN, D. Tree rings and rainfall 

in the equatorial Amazon. Climate Dynamics, 1-13. 2018. 

 

HARRIS, I., JONES, P.D., OSBORN, T.J. AND LISTER, D.H. Updated high-resolution grids of 

monthly climatic observations – the CRU TS3.10. International Journal of Climatology, 34: 623–642. 

2014.  
 

HERRERA D.A., DEL VALLE J.I. Reconstrucción de los niveles del Río Atrato con anillos de 

crecimiento de Priori acopaifera. Dyna, 78:121-30, 2011. 

 

HOLMES, R.L. Computer-assisted quality control in tree-ring dating and measurement. Tree-ring 

bulletin. 1983. 

 

HUTYRA, L. R. et al. Climatic variability and vegetation vulnerability in Amazonia. Geophysical 

Research Letters, 32(24): 2005. 

 

IPCC (2013) Climate Change: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 

Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [STOCKER TF, QIN D, 

PLATTNER, G.K., TIGNOR, M., ALLEN, S.K., BOSCHUNG, J., NAUELS, A., XIA, Y., BEX, V., 

MIDGLEY, P.M.(eds)]. Cambridge University Press, Cambridge, UK e New York, NY, USA, 1535, 

2013. 

 

IPCC (2014) Climate Change: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral 

Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change. FIELD, C.B., BARROS, V.R., DOKKEN, D.J., MACH, K.J., 

MASTRANDREA, M.D., BILIR, T.E., CHATTERJEE, M., EBI, K.L., ESTRADA, Y.O., GENOVA, 

R.C. and GIRMA, B., 2014. 

 
JACOBY, G.C., D'ARRIGO, D.R. Teak (Tectona grandis L.f.), a tropical species of large scale 

dendroclimatic potential. Dendrochronologia, 8: 83-98. 1990. 

 

JUNK, W. J., BAYLEY, P. B., SPARKS, R. E. The flood pulse concept in floodplain systems. In: 

Dodge, D. P. (eds.). Proceedings of the International Large River Symposium.Canadian special 

publication of fisheries and aquatic sciences, 106: 110 – 127. 1989. 

 

JUNK, W. J., DE CUNHA, C. N. Pantanal: a large South American wetland at a crossroads. 

Ecological Engineering, 24(4): 391-401. 2005 

 

JUNK, W.J., PIEDADE, M.T.F., SCHÖNGART, J., COHN-HAFT, M., ADENEY, J.M., 

WITTMANN, F. A classification of major naturally-occurring Amazonian Lowland Wetlands. 

Wetlands, 31(4): 623–640, 2011. 

 

JUNK, W.J., PIEDADE, M.T.F., SCHÖNGART, J. and WITTMANN, F. A classification of major 

natural habitats of Amazonian white-water river floodplains (várzeas). Wetlands Ecology and 

Management, 20(6): 461-475. 2012. 

 

 



42 

JUNK, W.J., WITTMANN, F., SCHONGART, J., PIEDADE, M.T.F. Classification of the major 

habitats of Amazonian black-water river floodplains and a comparison with their white-water 

counterparts. Wetlands Ecology and Management 23: 677–693, 2015. 

 

KERN, J., KREIBICH, H., KOSCHORRECK, M. AND DARWICH, A. Nitrogen balance of a 

floodplain forest of the Amazon River: the role of Nitrogen fixation. In Amazonian Floodplain Forests 

(281-299). Springer, Dordrecht. 2010. 

 

LATRUBESSE, E. Patterns of anabranching channels: the ultimate end-member adjustments of mega-

rivers. Geomorphology, 101:130–145, 2008. 

 

LEES, A.C., PERES, C.A., FEARNSIDE, P.M., SCHNEIDER, M. AND ZUANON, J.A. Hydropower 

and the future of Amazonian biodiversity. Biodiversity and conservation, 25(3): 451-466. 2016. 

 

LIEBMANN, B., MARENGO, J. A. Interannual variability of the rainy season and rainfall in the 

Brazilian Amazon basin. Journal of Climate, 14(22): 4308-4318, 2001. 

 

LÓPEZ, L., VILLALBA, R. Climate Influences on the radial growth of Centrolobium microchaete, a 

valuable timber species from the tropical dry forests in Bolivia. Biotropica, 43(1): 41–49, 2011. 

 

LÓPEZ, L., STAHLE, D., VILLALBA, R., TORBENSON, M., FENG, S. AND COOK, E. Tree ring 

reconstructed rainfall over the southern Amazon Basin. Geophysical Research Letters, 44(14): 7410-

7418. 2017. 

 

MALHI, Y., ROBERTS, J.T., BETTS, R.A., KILLEEN, T.J., Li W., NOBRE, C.A., Climate change, 

Deforestation, and fate of the Amazon. Science, (319):169–172, 2008. 

 

MARENGO, J. A. Interdecadal variability and trends of rainfall across the Amazon basin. Theoretical 

Applied Climatology, 78: 79-96, 2004.  

 

MARENGO, J. A., ESPINOZA, J. C. Extreme seasonal droughts and floods in Amazonia: causes, 

trends and impacts. International Journal of Climatology, 36: 1033–1050, 2016. 

 

MARENGO, J.A., NOBRE, C.A., TOMASELLA, J., OYAMA, M.D., SAMPAIO DE OLIVEIRA, 

G., DE OLIVEIRA, R., CAMARGO, H., ALVES, L.M. AND BROWN, I.F., The drought of 

Amazonia in 2005.Journal of Climate, 21(3):495-516. 2008. 

 
MEADE, R.H., RAYOL, J.M., DA CONCEICAO, S.C., NATIVIDADE, J.R.G.  Backwater effects in 

the Amazon River basin of Brazil. Environmental Geology and Water Sciences 18: 105–114, 1991. 

 

MIKHAILOV, V. N. Water and Sediment Runoff at the Amazon River Mouth. Water 

Resources, v. 37(2): 145-149, 2010. 

 

MOLION, L.C.B. On the dynamic climatology of the Amazon Basin and associated rain-producing 

mechanisms. 1987. 

 

NEBEL, G., KVIST, L.P., VANCLAY, J.K., CHRISTENSEN, H., FREITAS, L., RUI, Z.J. Structure 

and floristic composition of floodplain forests in the Peruvian Amazon: I Overstorey. Forest Ecology 

and Management, 150: 27–57. 2001. 

 

NOGUÉS-PAEGLE J, MECHOSO CR, FU R, BERBERY EH, CHAO WC, CHEN TC, COOK K, 

DIAZ AF, ENFIELD D, FERREIRA R, GRIMM AM. Progress in Pan American CLIVAR research: 

understanding the South American monsoon. Meteorologica, 27(12):1-30. 2002. 

 



43 

NOBRE, P., ZEBIAK, S. E., KIRTMAN, B. P. Local and remote sources of tropical Atlantic 

variability as inferred from the results of a hybrid ocean-atmosphere coupled model. Geophysical 

Research Letters, 30: 8008-8015, 2003. 

 

NOBRE, C.A., SAMPAIO, G., BORMA, L.S., CASTILLA-RUBIO, J.C., SILVA, J.S. AND 

CARDOSO, M. Land-use and climate change risks in the Amazon and the need of a novel sustainable 

development paradigm. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(39): 10759-10768. 

2016. 

 

NUNES DA CUNHA, C. AND JUNK, W.J. Year-to-year changes in water level drive the invasion of 

Vochysia divergens in Pantanal grasslands. Applied Vegetation Science, 7(1):103-110. 2004. 

 

OESTREICHER, J.S., LUCOTTE, M., MOINGT, M., BÉLANGER, É., ROZON, C., DAVIDSON, 

R., MERTENS, F. AND ROMAÑA, C.A. Environmental and anthropogenic factors influencing 

mercury dynamics during the past century in floodplain lakes of the Tapajós River, Brazilian 

Amazon. Archives of environmental contamination and toxicology, 72(1):11-30. 2017. 

 

PAROLIN, P. D., DE SIMONE, O., HAASE, K., WALDHOFF, D., ROTTENBERGER, S., KUHN, 

U., KESSELMEIER, J., KLEISS, B., SCHMIDT, W., PIEDADE, M.T.F. and JUNK, W.J. Central 

Amazonian floodplain forests: tree adaptations in a pulsing system. The Botanical Review, 70(3): 357-

380. 2004. 

 

PAROLIN, P., WALDHOFF, D., PIEDADE, M.T.F. Fruit and seed chemistry, biomass and 

dispersal. In: JUNK, W.J.; PIEDADE, M.T.F.; WITTMANN, F.; SCHÖNGART, J.; PAROLIN, 

P. (Eds.). Central Amazonian Floodplain Forests: Ecophysiology, Biodiversity and Sustainable 

Management. Springer, Berlin/ Heidelberg/New York, 243-258, 2010. 
 

PIEDADE, M.T.F., FERREIRA, C.S., WITTMANN, A.O., BUCKERIDGE M., PAROLIN, P. 

Biochemistry of Amazonian Floodplain Trees. In: JUNK, W.J., PIEDADE, M.T.F., WITTMANN, F., 

SCHÖNGART, J., PAROLIN, P. (Eds.). Amazonian Floodplain Forests: Ecophysiology, Biodiversity 

and Sustainable Management. Ecological Studies, v. 210. Springer Verlag, Dordrecht-Heidelberg-

London-New York, 127–139. 2010. 

 

PIEDADE, M.T.F., SCHÖNGART, J., WITTMANN, F., PAROLIN, P., JUNK, W.J. Impactos 

ecológicos da inundação e seca na vegetação das áreas alagáveis amazônicas. In: NOBRE, C.A., 

BORMA, L.S. (eds.) Eventos climáticos extremos na Amazônia: causas e conseqüências.1. Ed., 

Oficina de Textos, São Paulo, 268–305, 2013. 

 

PILCHER, J. R. Sample preparation cross-dating, and measurement. In: Cook, E. R. Kairiukstis, L. A. 

(eds.). Methods of dendrochronology, applications in the environmental sciences. Kluwer, Dordrecht 

Boston London. 40 – 51. 1990. 

 

PRANCE, G.T. Notes on the vegetation of Amazonia III. The terminology of Amazonian forest types 

subject to inundation. Brittonia, 31(1): 26-38. 1979. 

 

REYNOLDS, R. W., T. M. SMITH, C. LIU, D. B. CHELTON, K. S. CASEY, AND M. G. SCHLAX. 

Daily high-resolution-blended analyses for sea surface temperature. Journal of Climate, 20: 5473–

5496. 2007. 

 

RICHEY, J.E. MERTES, L. A., DUNNE, T., VICTORIA, R. L., FORSBERG, B. R., TANCREDI, A. 

C., OLIVEIRA, E. Sources and Routing of the Amazon river Flood wave. Global Biochemical Cycles. 

3(3): 191-204, 1989. 

 

ROSA, S.A., BARBOSA, A.C.M.C., JUNK, W.J., DA CUNHA, C.N., PIEDADE, M.T.F., SCABIN, 

A.B., CECCANTINI, G.C.T. and SCHÖNGART, J. Growth models based on tree-ring data for the 



44 

Neotropical tree species Calophyllum brasiliense across different Brazilian wetlands: implications for 

conservation and management. Trees, 31(2): 729-742. 2017. 

 

SALATI, E., VOSE, P.B. Amazon basin: a system in equilibrium. Science, 225(4658): 129-138, 1984. 

 

SCABIN, A., COSTA, F., SCHÖNGART, J. The spatial distribution of illegal logging in the 

Anavilhanas Archipelago (Central Amazonia) and logging impacts on the primary timber species. 

Environmental Conservation, 39(1): 111–121. 2012. 

 

SCHLÜTER, U.B. Morphologische, anatomische und physiologische Untersuchungen zur 

Überflutungstoleranz zweier charakteristischer Baumarten (Astrocaryum jauari und Macrolobium 

acaciaefolium) des Weiss- und Schwarzwasserüberschwemmungswaldes bei Manaus. – Ein Beitrag 

zur Ökosystemanalyse von várzea und igapó Zentralamazoniens. (PhD Thesis). University of Kiel. 

147, 1989. 

 

SCHÖNGART, J., PIEDADE, M.T.F., LUDWIGSHAUSEN, S., HORNA, V, WORBES, M. 

Phenology and stem-growth periodicity of tree species in Amazonian floodplain forests. Journal of 

Tropical Ecology, 18: 581–597, 2002. 

 

SCHÖNGART, J., JUNK W.J., PIEDADE, M.T.F., AYRES, J.M., HÜTTERMANN, A., WORBES, 

M. Teleconnection between tree growth in the Amazonian floodplains and the El Niño-Southern 

Oscillation effect. Global Change Biology, 10: 683–692, 2004. 

 

SCHÖNGART, J., PIEDADE, M.T.F., WITTMANN, F., JUNK, W.J., WORBES, M. Wood growth 

patterns of Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth. (Fabaceae) in Amazonian black-water and 

white-water floodplain forests. Oecologia, 145: 654–661, 2005. 

 

SCHÖNGART, J., ORTHMANN, B., HENNENBERG, K. J, POREMBSKI, S., WORBES, M. 

Climate – growth relationships of tropical tree species in West Africa and their potential for climate 

reconstruction. Global Change Biology, 12: 1139 – 1150, 2006. 

 

SCHÖNGART, J., JUNK, W. J. Forecasting the flood-pulse in Central Amazonia by ENSO-indices. 

Journal of Hydrology, 335: 124 – 132, 2007. 

 

SCHÖNGART, J., WITTMANN, F., WORBES, M. Biomass and net primary production of central 

Amazonian floodplain forests. In Junk, W. J., Piedade, M. T. F., Parolin, P., Wittmann, F., Schöngart, 

J. (eds.). Central Amazonian Floodplain forests: Ecophysiology, Biodiversity and Sustainable 

management. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 2008. 

 

SCHWEINGRUBER, F.H. Tree rings and environment: dendroecology. Paul Haupt AG Bern.  1996.  

 

SIOLI, H., 1991. Amazônia: fundamentos da ecologia da maior região de florestas tropicais. 

Petrópolis: Vozes, 71, 1991. 

 

SIOLI, H. As águas da região do alto Rio Negro. Boletim Técnico do Instituto Agronômico do Norte, 

32: 117–150, 1956. 

 

SPIECKER, H. Tree rings and forest management in Europe. Dendrochronologia, 20 (1-2): 191 – 

202, 2002. 

 

STAHLE, D. W., CLEAVELAND, M. K. Reconstruction and Analysis of spring rainfall over the 

southeastern U.S. for the Past 1000 years. Bulletin American Meteorological Society, 73:(12) 1947 – 

1961, 1992. 

 



45 

STAHLE, D. W., MUSHOVE, P. T., CLEAVELAND, M. K., ROIG, F., HAYNES, G. A. 

Management implications of annual growth rings in Pterocarpus angolensis from Zimbabwe. Forest 

Ecology and Management, 124: 217 – 229, 1999. 

 

STAHLE, D.W., VILLANUEVA DIAZ, J., BURNETTE, D.J., PAREDES, J.C., HEIM JR, R.R., 

FYE, F.K., SOTO, R.A., THERRELL, M.D., CLEAVELAND, M.K., STAHLE, D.K. Major 

Mesoamerican droughts of the past millennium. Geophysical Research Letters, 38(5): 703, 2011. 

 

STAHLE, D.W., BURNETTE, D.J., VILLANUEVA, J., CERANO, J., FYE, F.K., GRIFFIN, R.D., 

CLEAVELAND, M.K., STAHLE, D.K., EDMONDSON, J.R., WOLFF, K.P. Tree-ring analysis of 

ancient baldcypress trees and subfossil wood. Quaternary Science Reviews, 34: 1–15, 2012. 

 

STAHLE, D.W., GRIFFIN, R.D., MEKO, D.M., THERRELL, M.D., EDMONSON, J.R., 

CLEAVELAND, M.K., STAHLE, L.N., BURNETTE, D.J., ABATZOGLOU, J.T., REDMOND, 

K.T., DETTINGER, M.D., CAYAN, D.R. The Ancient Blue Oak Woodlands of California: Longevity 

and Hydroclimatic History. Earth Interactions 17(12): 1–23, 2013. 

 

STAHLE, D. W., COOK, E. R., BURNETTE, D. J., VILLANUEVA, J., CERANO, J., BURNS, J. N. 

The Mexican Drought Atlas: Tree-ring reconstructions of the soil moisture balance during the late pre-

Hispanic, colonial, and modern eras. Quaternary Science Reviews, 149:34-60. 2016. 

 

TER STEEGE, H., et al. Hyperdominance in the Amazonian tree flora. Science, 342 (6156), 2013. 

  

THERRELL, M. D., STAHLE, D. W., RIES, L. P., SHUGART, H. H. Tree-ring reconstructed rainfall 

variability in Zimbabwe. Climate Dynamics, 26: 677 – 685, 2006. 

 

TOMASELLA, J. et al. The water balance of an Amazonian micro‐catchment: the effect of 

interannual variability of rainfall on hydrological behaviour. Hydrological Processes, 22(13): 2133-

2147, 2008. 

 

TOMASELLA, J., PINHO, P.F., BORMA, L.S., MARENGO, J.A., NOBRE, C.A., BITTENCOURT, 

O.R.F.O., PRADO, M.C.R., RODRIGUEZ, D.A., CUARTAS, L.A. The droughts of 1997 and 2005 in 

Amazonia: floodplain hydrology and its potential ecological and human impacts. Climatic Change 

116: 723–746, 2013. 

 

TRENBERTH, K.E. AND STEPANIAK, D.P. Indices of el niño evolution. Journal of climate, 14(8): 

1697-1701. 2001. 

 

URREGO, L.E. Floodable forests in the Middle Caquetá region: characterization and succession. 

Estudios en la Amazonia Colombiana, Santafé de Bogotá, Colombia, 14: 288, 1997. 

 

VICENTE-SERRANO, S.M., BEGUERÍA, S. AND LÓPEZ-MORENO, J.I. A multiscalar drought 

index sensitive to global warming: the standardized precipitation evapotranspiration index. Journal of 

climate, 23(7):1696-1718. 2010. 

 

VILLALBA, R., COOK, E. R., D’ ARRIGO, R. D., JACOBY, G. C., JONES, P. D., SALINGER, M. 

J., PALMER, J. Sea-level pressure variability around Antarctica since A.D. 1750 inferred from 

subantarctic tree-ring records. Climate Dynamics, 13: 375 – 390, 1997. 

 

WELLS, N., S. GODDARD, AND M. J. HAYES. A self-calibrating Palmer Drought Severity Index, 

Journal of Climate, 17(12): 2335–235. 2004.  

 

WIGLEY, T.M.L., BRIFFA, K.R., JONES, P.D. On the average value of correlated time series, with 

applications in dendroclimatology and hydrometeorology. Journal of climate and Applied 

Meteorology, 23(2): 201-213, 1984. 



46 

 

WIMMER, R. Wood anatomical features in tree-rings as indicators of environmental change. 

Dendrochronologia, 20(1): 21 – 36, 2002. 

 

WITTMANN, F. and PAROLIN, P. Phenology of six tree species from Central Amazonian 

várzea. Ecotropica, 5(1), pp.51-57. 1999. 

 

WITTMANN, F., SCHÖNGART J., QUEIROZ, H.L, OLIVEIRA, WITTMANN A., CONSERVA, 

A.S., PIEDADE, M.T.F., KESSELMEIER, J., JUNK, W.J. The Amazon floodplain Demonstration 

Site: Sustainable timber production and management of Central Amazonian white-water floodplains. 

Ecohydrology and Hydrobiology, 9(1): 41–54, 2009. 

 

WITTMANN, F., SCHÖNGART, J., BRITO, J.M., OLIVEIRA WITTMANN, A., PIEDADE, M.T.F., 

PAROLIN, P., JUNK, W.J., GUILLAUMET, J.L. Manual of Trees from Central Amazonian Várzea 

Floodplains: Taxonomy, Ecology, and Use. Editora INPA, Manaus, Brazil. 298, 2010. 

 

WITTMANN, F and JUNK, W. J. The Amazon River Basin. 1-16. The Wetland Book, Publisher: 

Springer. 2016. 

 

WORBES, M. Structural and other adaptations to long-term flooding by in Central Amazonia. 

Amazoniana, 9: 459 – 484, 1985. 

 

WORBES, M. Growth rings, increment and age of trees in inundation forest, savannas and mountain 

forest in the neotropics. IAWA Bulletin, 10(2): 109 – 122, 1989. 

 

WORBES, M. How to measure growth dynamics in tropical trees a review. IAWA Journal, 16: 337-

351, 1995. 

 

WORBES, M. The forest ecosystem of the floodplains. In The Central Amazon Floodplain.  223-265. 

Springer, Berlin, Heidelberg. 1997. 

 

 

WORBES, M., FICHTLER, E.  Wood anatomy and tree-ring structure and their importance for 

tropical dendrochronology. In: Junk, W.J.; Piedade, M.T.F.; Wittmann, F.; Schöngart, J.; Parolin, P. 

Amazonian Floodplain Forests: Ecophysiology, Biodiversity and Sustainable Management. Ecological 

Studies. Springer Verlag, Dordrecht-Heidelberg-London-New York, 210: 329–346. 2010. 

 
YONN, J. H., ZENG, N. An Atlantic influence on Amazon rainfall. Climate Dynamics, 34: 249-264, 

2010.  

 

ZENG, N., YOON, J.H., MARENGO, J.A., SUBRAMANIAM, A., NOBRE, C.A., MARIOTTI, A. 

AND NEELIN, J.D. Causes and impacts of the 2005 Amazon drought. Environmental Research 

Letters, 3(1): 014002. 2008. 

 

ZHOU, J., LAU, K. M. Does a monsoon climate exist over South America? Journal of climate, 

11:1020-1040, 1998. 

 

 


