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RESUMO 

As mudanças no clima previstas para as próximas décadas (mudanças na temperatura 

do ar e na precipitação) podem ter efeito sobre a assimilação de carbono pelas folhas e, 

consequentemente, sobre o acúmulo de biomassa nas árvores da região amazônica. O objetivo 

deste trabalho foi determinar a influência da temperatura e da precipitação na fotossíntese e 

no crescimento em diâmetro de árvores de uma floresta primária de terra-firme da Amazônia 

central. Os parâmetros microclimáticos foram medidos com uma estação micrometeorológica 

(Li 1401, Li-Cor, EUA). A análise do crescimento em diâmetro foi obtida a partir de 

medições mensais do diâmetro de 400 árvores (DAP ≥ 10 cm, selecionadas ao acaso) durante 

2006 e 2007, sendo a biomassa estimada por meio de uma equação alométrica desenvolvida 

na área do estudo. A fotossíntese máxima (Amax) e potencial (Apot) foram medidas com um 

analisador de gás infravermelho (Li- 6400, Li-Cor) e os parâmetros da fluorescência (Fo, Fm e 

a relação Fv/Fm) foram medidos com um fluorômetro portátil (PEA, Hansatech, GB) em três 

períodos do dia (6 - 10 h, 10 - 14 h, 14 - 18 h) durante a época seca e a chuvosa. As árvores 

cresceram em média 1,99 mm ano
-1

 em diâmetro. Byrsonia duckena W. R. Anderson 

(Malpighiaceae), Tachigalia venusta Dwyer (Fabaceae: Caesalpinioideae), Inga laurina 

(Swartz) Willd. (Fabaceae: Mimosoideae) e Sclerorema micranthum Ducke (Bombacaceae) 

foram as espécies que apresentaram maior incremento anual em diâmetro (4,3 - 5,8 mm ano
-1

) 

enquanto que as espécies com menor incremento anual (0,6 mm ano
-1

) foram Gustavia 

augusta L. (Lecythidaceae) e Mezilaurus itauba (Meiss.) Taubert ex Mez (Lauraceae). O 

acúmulo de biomassa acima do solo e de carbono (para o total de 400 árvores) foi estimado 

em 4,5 Mg ano
-1

 e 2,2 Mg ano
-1

, respectivamente. A variação mensal da precipitação, da 

irradiância (mol m
-2

 dia
-1

) e temperatura do ar (média, máxima e mínima) não influenciou o 

incremento médio mensal em diâmetro das árvores. Entretanto, o número de horas por dia em 

que a temperatura permaneceu abaixo da média diária da temperatura mínima do período do 

experimento (22,6 ºC) mostrou relação positiva com o incremento em diâmetro das árvores, 

sugerindo que quanto menor a temperatura noturna, menor a respiração, o que aumenta o 

crescimento em diâmetro das árvores. O teor de umidade da madeira foi maior na época 
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chuvosa do que na época seca, enquanto que para o teor de umidade da casca não houve 

diferença entre as épocas do ano. Os teores de umidade da madeira e da casca variaram de, 

respectivamente, 26 a 50 % e de 31 a 66 %, sendo a casca mais úmida que a madeira em todas 

as espécies. O teor de umidade da madeira apresentou relação negativa com a densidade da 

madeira, sugerindo que as árvores com madeiras mais densas possuem menos espaços 

disponíveis para o acúmulo de água. A densidade da madeira variou entre espécies, sendo a 

média de 0,74 g cm
-3

, com 53,3% das espécies com densidade maior que 0,75 g cm
-3

. A 

densidade da madeira também mostrou correlação negativa com o incremento em diâmetro, 

pois espécies com densidade alta crescem mais lentamente. O incremento em diâmetro não 

mostrou relação com o teor de nitrogênio total foliar, sugerindo que árvores com o mesmo 

teor de nitrogênio foliar possuem incremento em diâmetro variados. A fotossíntese máxima 

(Amax) variou entre espécies, de 14 µmol m
-2

 s
-1

 em Coussapoa orthoneura Standl 

(Cecropiaceae) a 4 µmol m
-2

 s
-1

 em Mabea angulares G. Dem Holl. (Tiliaceae). Amax foi 

maior no período de 06 - 10 h e na época seca para a maioria das espécies. A variação diurna 

e sazonal de Amax foi atribuída à variação na condutância estomática. A fotossíntese potencial 

(Apot) variou entre espécies, porém não apresentou diferença entre os horários do dia e entre 

as épocas do ano, com a exceção de M. angulares no período de 14 às 18 h, o que pode ser 

explicado pela redução na condutância do mesofilo. Os parâmetros da fluorescência (Fo, Fm e 

relação Fv/Fm) variaram diurnamente, apesar de não ter havido diferença entre as épocas do 

ano. Não houve fotoinibição em Goupia glabra Aubl. (Celastraceae) e Inga paraensis Ducke 

(Fabaceae: Mimosoidae), no entanto a recuperação da relação Fv/Fm revelou que houve 

fotoinibição dinâmica em M. angulares e C. orthoneura. Concluindo, temperaturas noturnas 

acima da média diária da temperatura mínima do período do experimento levaram a um 

menor incremento em diâmetro das árvores, o que poderia ter efeitos importantes no balanço 

de carbono da floresta, haja vista as previsões de aumento na temperatura média global para 

as próximas décadas. Finalmente, o incremento em diâmetro mostrou-se constante ao longo 

do ano, embora as taxas de fotossíntese saturada por luz (Amax) tenham sido, no geral, maiores 

na época seca, o que mostra que o incremento em diâmetro é o resultado da interação de uma 

série de fatores e não apenas dos ganhos de carbono via fotossíntese. 
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ABSTRACT 

Climate changes predicted over the next decades (changes in air temperature and 

precipitation) may affect leaf carbon assimilation and, therefore tree biomass accumulation in 

the Amazon region. The objective of this work was to determine the influence of temperature 

and precipitation on photosynthesis and diameter increment of trees in a terra-firme rain forest 

in central Amazonia. Climatic parameters were measured with a micrometeorological station 

(Li 1400, Li-Cor, USA). Diameter increment of 400 trees was measured monthly during 2006 

and 2007 and an allometric equation used to estimate aboveground biomass. Light-saturated 

photosynthesis (Amax) and potential photosynthesis (Apot) were assessed with an infra-red gas 

analyzer (IRGA 6400, Li-Cor), whereas fluorescence parameters (Fo, Fm and the Fv/Fm) were 

measured in intact leaves using a portable fluorometer (PEA, Hansatech, UK) in three diurnal 

periods (6-10 h, 10-14 h, 14-18 h) during the dry and wet season. Mean annual diameter 

increment was 1.99 mm year
-1

. Annual diameter increment was greater in Byrsonia duckena 

W. R. Anderson (Malpighiaceae), Tachigalia venusta Dwyer (Fabaceae: Leguminosae 

Caesalpinioideae), Inga laurina (Swartz) Willd. (Fabaceae: Mimosoideae) e Sclerorema 

micranthum Ducke (Bombacaceae) (4.3 to 5.8 mm year
-1

) than in Gustavia augusta L. 

(Lecythidaceae) and Mezilaurus itauba (Meiss.) Taubert ex Mez (Lauraceae) (0.6 mm year
-1

). 

Above-ground biomass accumulation and carbon storage of all 400 trees were estimated to 

4.5 Mg yr
-1

 and 2.2 Mg yr
-1

, respectively. There were no significant effects of the mean 

monthly precipitation, irradiance (mol m
-2

 day
-1

) and air temperature (mean, maximum and 

minimum) on the means of the monthly diameter increment. However, the number of hours 

the air temperature was below 22.6 ºC (the mean minimum temperature of two years of study) 

and diameter increment showed a negative relationship, suggesting a decline in respiration 

with a decrease in night temperature, which leads to increase in tree diameter growth. Wood 

water content was higher in the wet than in the dry season, as long as bark water content there 

was no difference between the seasons. Water content of wood ranged from 26 to 50% and 

bark water content from 31 to 66% and, in all species, bark moisture was higher than that of 

wood. Wood water content and wood density showed a negative relationship, suggesting that 
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in species with dense wood less space remained for water to accumulated than in species with 

soft wood. Wood density varied among species (mean of 0.74 g cm
-3

), with 53.4% of species 

with wood density greater than 0.75 g cm
-3

. Wood density showed negative correlation with 

the diameter increment, because species with high density grow more slowly than species 

with low density. There was no relation between diameter increment and the leaf nitrogen 

content, suggesting that within a range of moderate nitrogen content, trees with the same leaf 

nitrogen content may present variation in diameter growth. Light-saturated photosynthesis 

(Amax) varied between species, where Coussapoa orthoneura Standl (Cecropiaceae) reached 

14 µmol m
-2

 s
-1

 and Mabea angulares G. Dem Holl. (Tiliaceae) 4 µmol m
-2

 s
-1

. For all 

species, Amax was higher in the dry season (06 -10 h). Diurnal and seasonal change in Amax 

may be attributed to stomatal conductance. Potential photosynthesis (Apot) varied between 

species, but Apot was similar in diurnal and seasons periods, with the exception of M. 

angulares (at 14 - 18 h), which may be attributed to reduction of mesophyll conductance to 

CO2 diffusion. Fluorescence parameters were affected by irradiance, though there was no 

difference between the seasons. There was no photoinhibition in Goupia glabra Aubl. 

(Celastraceae)  and Inga paraensis Ducke (Fabaceae: Mimosoidae), however the recovery of 

Fv/Fm ratio showed that there was dynamic photoinhibition in M. angulares and C. 

orthoneura. In conclusion, night temperatures above the mean minimum temperature lead to a 

lower tree diameter increment, which could provide important effect on the global carbon 

balance, considering the increase in global mean temperature predicted for the next decades. 

Finally, diameter increment was constant throughout the year, although in general the light-

saturated rates of photosynthesis (Amax) were higher during the dry season than during the wet 

season. This indicates that diameter increment is the result of complex interactions among a 

number of factors and not only affected by changes in photosynthetic carbon gain. 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................... xii 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................................ xvi 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 17 

2. OBJETIVOS .................................................................................................................... 20 

2.1. Objetivo geral ............................................................................................................... 20 

2.2. Objetivos específicos ..................................................................................................... 20 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 21 

3.1. Crescimento em diâmetro das árvores e mudanças climáticas na Amazônia................... 21 

3.2. Variação no diâmetro das árvores e teor de água no tronco ............................................ 24 

3.3. Estudos fotossintéticos no dossel das árvores ................................................................ 25 

3.4. Fotoinibição da fotossíntese .......................................................................................... 27 

4. MATERIAL E MÉTODOS .............................................................................................. 29 

4.1. Localização e características da área de estudo .............................................................. 29 

4.2. Determinação de parâmetros microclimáticos ................................................................ 30 

4.3. Material vegetal e teor de nitrogênio foliar .................................................................... 31 

4.4. Determinação do crescimento em diâmetro e biomassa das árvores ............................... 34 

4.5. Teor de umidade do tronco e densidade da madeira ....................................................... 35 

4.6. Determinação das trocas gasosas no dossel de árvores adultas ....................................... 36 

4.7. Determinação dos parâmetros de fluorescência .............................................................. 37 

4.8. Determinação do potencial hídrico foliar ....................................................................... 37 

4.9. Análises estatísticas ....................................................................................................... 38 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................................... 39 

5.1. Parâmetros microclimáticos........................................................................................... 39 



 xi 

5.2. Incremento em diâmetro das árvores ............................................................................. 42 

5.3. Estimativa da biomassa e quantidade de carbono das árvores ........................................ 49 

5.4. Incremento em diâmetro das árvores e temperatura do ar ............................................... 52 

5.5. Incremento em diâmetro das árvores e irradiância ......................................................... 59 

5.6. Incremento em diâmetro e precipitação ......................................................................... 62 

5.7. Teor de umidade do tronco ............................................................................................ 65 

5.8. Densidade da madeira ................................................................................................... 70 

5.9. Variação diurna e sazonal da fotossíntese máxima ......................................................... 72 

5.10. Parâmetros da curva de luz (α, θ) ................................................................................. 78 

5.11. Variação diurna e sazonal da fotossíntese potencial ..................................................... 80 

5.12. Variação diurna e sazonal dos parâmetros da fluorescência ......................................... 86 

6. CONCLUSÕES ............................................................................................................... 94 

7. REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 96 

8. ANEXOS ....................................................................................................................... 116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xii 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo do crescimento de árvores e da torre da Estação 

Experimental em Silvicultura Tropical (Núcleo ZF2) do INPA. Fonte: Google Earth. .......... 29 

Figura 2 – Variação diurna da temperatura do ar média (A,B), da umidade relativa do ar 

média (C,D) e da irradiância média (E,F) em todos os meses de 2006 e 2007. ...................... 40 

Figura 3 - Precipitação mensal (A,B), médias mensais da temperatura do ar média, mínima e 

máxima (C,D) e média mensal da irradiância acumulada por dia (E,F) em 2006 e 2007. Os 

desvios acima das barras representam o erro padrão da média. ............................................. 41 

Figura 4 – Incremento médio acumulado em diâmetro de 400 árvores nos meses de 2006 e 

2007. Os desvios acima das barras representam o erro padrão da média. .............................. 44 

Figura 5 – Variação do incremento médio em diâmetro das 400 árvores nos meses de duração 

do experimento em 2006 e 2007. Os desvios acima das barras representam o erro padrão da 

média. .................................................................................................................................. 45 

Figura 6 – Relação entre o DAP (cm) e o incremento médio mensal em diâmetro (mm) das 

400 árvores estudadas. Os pontos representados pelo símbolo Δ não fazem parte da análise de 

regressão. ............................................................................................................................. 46 

Figura 7 – Relação entre o teor de nitrogênio total da folha (N) e o incremento em diâmetro 

(mm) das 400 árvores do período do experimento (2006-2007). ........................................... 48 

Figura 8 – Relação entre incremento médio mensal em diâmetro das 400 árvores e a média 

mensal da temperatura média (A), da temperatura máxima (B) e da temperatura mínima (C).

 ............................................................................................................................................ 53 

Figura 9 – Número médio de horas por dia em que as temperaturas máximas (Tmax) ficaram 

acima da média diária da temperatura máxima do período do experimento (28,3ºC; A) e que 



 xiii 

as temperaturas mínimas (Tmin) ficaram abaixo da média diária da temperatura mínima do 

período do experimento (22,6ºC; B). .................................................................................... 56 

Figura 10 – Relação entre o número médio de horas por dia em que a temperatura do ar 

permaneceu acima da média diária da temperatura máxima (Tmax, A) e abaixo da mínima 

(Tmin, B) do período do experimento, respectivamente, 28,3ºC e 22,6ºC, e o incremento médio 

mensal das 400 árvores em 2006 e 2007. .............................................................................. 57 

Figura 11 – Relação entre precipitação mensal (mm) e as médias mensais da temperatura do 

ar média (A), máxima (B) e mínima (C) das 400 árvores estudadas em 2006 e 2007. Os 

desvios representam o erro padrão da média. ........................................................................ 58 

Figura 12 – Relação entre as médias mensais da irradiância acumulada por dia (mol m
-2

 dia
-1

) 

e as médias mensais da temperatura máxima (A), da temperatura média (B) e da temperatura 

mínima (C). Os desvios representam o erro padrão da média. ............................................... 60 

Figura 13 - Relação entre as médias mensais da irradiância acumulada por dia (mol m
-2

 dia
-1

) 

e o incremento médio mensal em diâmetro (mm) das 400 árvores em 2006 e 2007. .............. 61 

Figura 14 – Relação entre precipitação mensal (mm) e incremento médio mensal em 

diâmetro de 400 árvores em 2006 e 2007. ............................................................................ 62 

Figura 15 – Relação entre a precipitação mensal (mm) e as médias mensais da irradiância 

acumulada por dia (mol m
-2

 dia
-1

) das 400 árvores em 2006 e 2007. Os desvios representam o 

erro padrão da média. ........................................................................................................... 64 

Figura 16 – Teor de umidade da madeira (A) e da casca (B) durante a época chuvosa (■) e 

seca (□) de 30 espécies arbóreas. Os desvios acima das barras representam o erro padrão da 

média. .................................................................................................................................. 66 

Figura 17 – Relação entre o diâmetro na altura do peito (DAP) e a umidade da madeira (○) e 

da casca (●) de 30 espécies arbóreas na época chuvosa e na seca.......................................... 69 



 xiv 

Figura 18 – Relação entre densidade da madeira (g cm
-3

) e umidade da madeira (%, na base 

de matéria fresca) de 30 espécies arbóreas (136 indivíduos). ................................................ 70 

Figura 19 – Relação entre densidade da madeira (g cm
-3

) e incremento médio em diâmetro 

(mm) de 30 espécies. ............................................................................................................ 71 

Figura 20 – Fotossíntese máxima (Amax, µmol m
-2

 s
-1

) em três horários do dia (6 - 10 h, 10 - 

14 h, 14 - 18 h) na época seca (□) e na época chuvosa (■) em C. orthoneura (A), M. 

angulares (B), I. paraensis (C) e G. glabra (D). Os desvios acima das barras representam o 

erro padrão da média. ........................................................................................................... 73 

Figura 21 – Efeito da condutância estomática (gs, mmol m
-2

 s
-1

) na fotossíntese máxima 

(Amax, µmol m
-2

 s
-1

) na época seca e chuvosa em C. orthoneura (A,B), I. paraensis (C,D), G. 

glabra (E,F) e M. angulares (G,H). ...................................................................................... 75 

Figura 22 - Fotossíntese potencial (Apot, µmol m
-2

 s
-1

) em três períodos do dia (6 – 10 h, 10 – 

14 h, 14 – 18 h) durante a época seca (□) e chuvosa (■) em C. orthoneura (A), M. angulares 

(B), I. paraensis (C) e G. glabra (D). O desvio acima das barras representa o erro padrão da 

média. .................................................................................................................................. 81 

Figura 23 - Variação diurna e sazonal da limitação estomática (■) e da limitação não-

estomática (□), em porcentagem (%), em C. orthoneura (A,B), I. paraensis (C,D), G. glabra 

(E,F) e M. angulares (G,H). ................................................................................................. 84 

Figura 24 – Fluorescência inicial (Fo) em função do horário do dia na época chuvosa (●) e na 

seca (○) em C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis (C) e G. glabra (D). Os desvios 

representam o erro padrão da média. .................................................................................... 87 

Figura 25 – Fluorescência máxima (Fm) em função do horário do dia na época chuvosa (●) e 

na seca (○) em em C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis (C) e G. glabra (D). Os 

desvios representam o erro padrão da média. ........................................................................ 89 



 xv 

Figura 26 – Eficiência quântica do fotossistema II (relação Fv/Fm) em função do horário do 

dia na época seca (○) e na chuvosa (●) em C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis 

(C) e G. glabra (D). Os desvios representam o erro padrão da média.................................... 90 

Figura 27 – Efeito da irradiância na eficiência quântica do fotossistema II (relação Fv/Fm) em 

C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis (C) e G. glabra (D). .................................. 92 

Figura 28 – Efeito da temperatura do ar na eficiência quântica do fotosistema II (relação 

Fv/Fm) em C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis (C) e G. glabra (D). ................. 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xvi 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Família botânica, nome científico das espécies, número de indivíduos por espécie 

(n) e diâmetro na altura do peito (DAP, cm) de 30 espécies utilizadas nos estudos de umidade 

e densidade da madeira. ....................................................................................................... 32 

Tabela 2 – Espécies acessíveis da torre do km 14 com respectiva família botânica, altura (m) 

e diâmetro na altura do peito (DAP, cm) utilizadas nos estudos de fotossíntese. ................... 33 

Tabela 3 – Incremento periódico médio em diâmetro (mm), estimativa da biomassa total (Mg 

de matéria seca), acúmulo de biomassa (Mg de matéria seca), estimativa do carbono total (Mg 

de C), acúmulo de carbono (Mg de C) das 400 árvores, mortalidade (número de árvores), 

médias anuais da temperatura média, máxima e mínima (ºC), precipitação (mm) em 2006 e 

2007. .................................................................................................................................... 42 

Tabela 4 – Incremento periódico anual em diâmetro (IPAD) e densidade da madeira (DM) das 

30 espécies estudadas. .......................................................................................................... 47 

Tabela 5 – Potencial hídrico (Ψ), [CO2] nos espaços intercelulares (Ci), déficit de pressão de 

vapor (DPV) e temperatura da folha (ºC) em condições de CO2 ambiente (380 µmol mol
-1

) em 

C. orthoneura, M. angulares, I. paraensis, G. glabra na época seca e na chuvosa. ............... 77 

Tabela 6 – Parâmetros da curva de luz (rendimento quântico (α), parâmetro da curvatura (θ) e 

fotossíntese máxima (Amax) em C. orthoneura, M. angulares, I. paraensis e G. glabra. ........ 79 

 

 

 

 

 



 17 

1. INTRODUÇÃO 

 A Amazônia tem sido intensamente estudada nas últimas décadas, sobretudo para 

determinar o papel da floresta na manutenção do clima global e de que forma esta floresta 

vem reagindo às mudanças climáticas (Fearnside, 1995; Costa & Foley, 2000; Cox et al., 

2000; Clark, 2004; Lewis et al., 2004; Phillips et al., 2004). Previsões climáticas indicam que, 

se a concentração de CO2 na atmosfera continuar aumentando no ritmo dos dias atuais, a 

temperatura do ar global poderá aumentar 0,26 ºC por década e a precipitação na região 

amazônica poderá diminuir em até 50%, inclusive com aumento do período seco (Shukla et 

al., 1990; Cox et al., 2004; Wright, 2005), o que implicará em redução do estoque de carbono, 

especialmente em regiões quentes como a amazônica (Cox et al., 2000). Apesar disso, 

conhecimentos ainda são necessários para se compreender completamente a relação entre os 

fatores do ambiente (luminosidade, água, temperatura do ar e concentração de CO2) e o 

crescimento das árvores nas florestas primárias da Amazônia. 

O crescimento das árvores depende basicamente do funcionamento e produtividade 

das folhas, sendo que os produtos gerados pela fotossíntese e por processos metabólicos nas 

folhas determinarão a quantidade de material disponível para gerar incremento de biomassa. 

O acompanhamento periódico do crescimento em diâmetro das árvores, por meio de bandas 

dendrométricas, é uma das formas de se avaliar a capacidade da floresta em estocar o carbono 

presente na atmosfera (Phillips et al., 1998; Clark et al., 2001b; Lewis et al., 2005). As 

árvores de terra-firme da Amazônia central apresentam taxa de crescimento relativamente 

lento em relação a outras áreas da Amazônia (da Silva et al., 2002; Vieira et al., 2004; Vieira 

et al., 2005), explicada pelo grande número de árvores com alta densidade da madeira, baixa 

fertilidade do solo e estrutura das copas (Baker et al., 2004; Vieira et al., 2005). Portanto, o 

acúmulo de carbono em florestas tropicais pode ser influenciado tanto pela precipitação 
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quanto pela temperatura do ar (Schuur, 2003; Lewis et al., 2004), fatores ambientais 

intimamente associados à distribuição das espécies na superfície da Terra. 

A temperatura do ar influencia o crescimento das árvores diretamente por afetar a 

fotossíntese e a respiração (Berry & Björkman, 1980; Amthor, 1989), ou indiretamente, 

alterando o funcionamento dos estômatos. Aumentos na temperatura dentro do limite ótimo 

podem aumentar a taxa fotossintética das folhas, por acelerar a atividade das enzimas 

envolvidas neste processo. Porém, sob elevada temperatura, as reações enzimáticas das 

plantas podem ser severamente inibidas. Além disso, altas temperaturas favorecem o 

fechamento dos estômatos e, posteriormente, a redução na evaporação e um adicional 

aumento na temperatura da copa (Costa & Foley, 2000). A respiração, por sua vez, aumenta 

exponencialmente com a temperatura. Bonan (2008) mostrou que florestas tropicais mitigam 

o aquecimento por meio do resfriamento da evaporação, a qual é responsável por 50% das 

chuvas na região (Salati, 1987; Fearnside, 1995). Diante deste contexto, a temperatura do ar 

influencia indiretamente a precipitação. 

A disponibilidade de água pode influenciar a estrutura e a biomassa das florestas 

tropicais (Vieira et al., 2004). A redução na precipitação pode tornar a decomposição lenta, o 

que diminui a disponibilidade dos nutrientes e limita a assimilação de nutrientes para a planta 

crescer, o que leva à redução da fotossíntese (Porporato et al., 2001; Schuur & Matson, 2001). 

Por outro lado, o excesso de água também pode levar à diminuição no crescimento das 

árvores, pois solos muito alagados limitam a respiração das raízes e torna lenta a fotossíntese. 

Além disso, em áreas muito chuvosas a alta nebulosidade influencia a taxa fotossintética das 

árvores. Mudanças na disponibilidade hídrica do solo, causada pelo aumento da precipitação 

podem causar aumento no teor de água da árvore e desse modo, levar ao aumento repentino 

do diâmetro de árvores (Baker et al., 2002). A variação sazonal no conteúdo de água no 
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tronco e seu efeito potencial nas medidas de crescimento tem sido considerada mínima ou 

nula (Chambers et al., 2001; Vieira et al., 2005). 

A influência da floresta amazônica para o clima regional e global se dá devido à sua 

imensa continuidade (Malhi et al., 2008), e sua capacidade de acumular carbono, um 

fenômeno que pode ter uma importante implicação para o ciclo global do carbono (Laurance, 

1998; Malhi & Grace, 2000; Chambers et al., 2001). Pesquisas que avaliam o crescimento em 

diâmetro das árvores e a fotossíntese em folhas do dossel, em diferentes situações de 

precipitação, temperatura do ar e horários do dia, se tornam essenciais à medida que essa 

informação pode ser de utilidade na elaboração de modelos que visem prever o 

comportamento das árvores frente às alterações climáticas.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Determinar como as mudanças diurnas e sazonais da temperatura do ar (média, 

mínima e máxima) e da precipitação influenciam a fotossíntese e o crescimento em diâmetro 

de árvores de uma floresta primária de terra-firme da Amazônia Central.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 Determinar o crescimento em diâmetro de 400 árvores selecionadas, estimar a biomassa 

da árvore e a quantidade de carbono incorporado por elas durante o período de dois anos; 

 Relacionar o incremento em diâmetro de 400 árvores com a precipitação, a temperatura do 

ar (média, máxima e mínima) e a irradiância; 

 Determinar como o incremento em diâmetro pode ser influenciado pelo número de horas 

por dia em que a temperatura do ar manteve-se seja acima da média diária da temperatura 

máxima ou abaixo da média diária da temperatura mínima, observadas no período de estudo; 

 Determinar (1) o efeito da sazonalidade da precipitação no teor de umidade da madeira e 

da casca, (2) a relação entre o teor de umidade e a densidade da madeira e (3) a variação 

interespecífica da densidade da madeira de 30 espécies arbóreas; 

 Determinar a variação diurna e sazonal da fotossíntese máxima (Amax), da fotossíntese 

potencial (Apot) e dos parâmetros de fluorescência da clorofila a (Fo, Fm, Fv/Fm) em quatro 

árvores acessíveis de uma torre de observação. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Crescimento em diâmetro das árvores e mudanças climáticas na Amazônia  

 Crescimento é um fenômeno biológico de aumento do tamanho com o tempo, que 

envolve a formação, diferenciação e expansão de novas células, tecidos e organismos 

(Lambers et al., 1998). O crescimento de um povoamento florestal, geralmente, é expresso 

por incremento médio anual, incremento corrente anual e incremento periódico anual. Porém, 

esses dois termos, crescimento e incremento, não podem ser confundidos, pois o incremento é 

a quantidade de aumento de tamanho em um específico intervalo de tempo devido ao 

crescimento. O incremento varia com a espécie, condições internas (genética e fisiológica) e 

externas (climáticas, edáficas e bióticas). 

A capacidade da floresta perder e estocar carbono pode ser avaliada com medidas de 

fluxo do ecossistema, análises de imagens de satélite, além da análise do crescimento em 

diâmetro das árvores (Phillips et al., 1998; Houghton et al., 2001; Huete et al., 2006). Apesar 

dessas variadas formas de avaliação do crescimento da floresta tropical amazônica, não existe 

consenso na literatura com relação à época de maior crescimento das árvores, se as árvores 

crescem mais na época seca ou na chuvosa (da Silva et al., 2002; Goulden et al., 2004; Huete 

et al., 2006). O uso de bandas dendrométricas garante precisão na execução da leitura, além 

da facilidade na montagem, instalação e manutenção em condições de campo. Apesar do 

baixo custo desta técnica, o uso de bandas tem também suas limitações, como, por exemplo, 

medições do diâmetro de espécies com baixas taxas de incremento, variações no teor de água 

dos tecidos do tronco e perda de casca pelas árvores (da Silva et al., 2002; Vieira et al., 2004).  

A partir da análise contínua do crescimento em diâmetro pode-se avaliar a capacidade 

de acumular carbono das árvores (Phillips et al., 1998). O crescimento em diâmetro das 

árvores das florestas tropicais pode ser influenciado por fatores ambientais, como a 

temperatura e a precipitação (da Silva et al., 2002; Clark et al., 2003; Schuur, 2003). Segundo 



 22 

previsões climáticas, a temperatura do ar global deve aumentar 0,26ºC por década (Lewis et 

al., 2004) enquanto que a precipitação anual na região amazônica pode reduzir em até 50% 

em 2100 (Cox et al., 2004). Tais previsões justificam a execução de trabalhos que visam 

entender como as mudanças da temperatura e da precipitação podem influenciar a capacidade 

de acúmulo de biomassa de um bioma florestal, principalmente o bioma amazônico, que 

influencia o clima regional e global. 

Poucos trabalhos relacionando temperatura e ganho de biomassa foram feitos em 

florestas úmidas tropicais. O aumento da temperatura máxima pode ter efeito maior sobre a 

fotossíntese, enquanto que o efeito da temperatura mínima tem forte relação com a respiração 

(Clark et al., 2003; Lewis et al., 2005). Aumentos da temperatura máxima acima do ótimo 

podem causar danos que afetam os processos fisiológicos, como a fotossíntese e a respiração. 

Porém, são as temperaturas noturnas que apresentam maior impacto no crescimento de 

árvores, pois estas são as mais suscetíveis às mudanças climáticas globais (Lewis et al., 

2004). Clark et al. (2003) mostraram que o crescimento em diâmetro das árvores tem 

correlação negativa com os aumentos das médias anuais da temperatura mínima. Ou seja, 

aumentos da temperatura mínima causadas pelas mudanças climáticas globais tem levado a 

decréscimos na produção primária líquida e na capacidade de acúmulo de carbono em 

florestas tropicais (Cox et al., 2000). Espera-se, então, que as florestas úmidas tropicais 

tenham menor acúmulo de biomassa de acordo com os aumentos da temperatura mínima 

(Saxe et al., 2001). 

 Os efeitos da temperatura na fisiologia das plantas tem consequências para o 

crescimento, o qual é resultado do balanço entre a fotossíntese e a respiração. A temperatura 

pode afetar as plantas diretamente, via fotossíntese e respiração (Berry & Björkman, 1980; 

Amthor, 1989), ou indiretamente, alterando, por exemplo, o funcionamento dos estômatos. 

Aumentos na temperatura ótima para a fotossíntese reduzem a assimilação de carbobo, pois 
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causam decréscimos na relação O2/CO2, favorecendo a fotorespiração (Hall & Keys, 1983), 

diminuição da especificidade da enzima Rubisco para fixar CO2 (Chen & Spreitzer, 1992), 

inibição da Rubisco, além de intensificar os efeitos fotoinibitórios da luz (Kitao et al., 2000a) 

e desnaturar e agregar proteínas em temperatura muito alta. A temperatura determina a 

velocidade das reações enzimáticas, afetando a respiração. Os estômatos controlam a entrada 

e saída de CO2 e de água na folha, e quando a temperatura se eleva, os estômatos tendem a se 

fechar para evitar a perda excessiva de água. Dessa forma, a temperatura é fator determinante 

e indispensável para a distribuição das plantas na superfície da terra, assim como a 

precipitação.  

A precipitação anual na região da Amazônia central geralmente tem média acima de 

2000 mm (InMet, 2008). Há poucos meses pouco chuvosos, em que a taxa mensal da 

precipitação é inferior a 100 mm, o que nos permite inferir que na maior parte do ano as 

plantas não passam por estresse hídrico severo. Os efeitos do período seco sobre sobre a 

produtividade e alocação de carbono pelas árvores da floresta Amazônica são pouco 

conhecidos (Brando et al., 2007). Huete et al. (2006) mostraram que a floresta amazônica 

apresenta lançamento de novas folhas na época seca, o que confere alta taxa fotossintética. 

Em condições de precipitação ótima, os estômatos se abrem, há adequada disponibilidade de 

nutrientes, e consequentemente alta taxa fotossintética. Por outro lado, se há chuva excessiva, 

ocorre lixiviação de nutrientes, formação de compostos reduzidos e diminuição de O2 no solo 

(Schuur, 2003). A nebulosidade tem sido apontada como outro fator que influencia o 

crescimento das árvores. O aumento da nebulosidade na época chuvosa limita a assimilação 

de CO2 devido à redução na luminosidade que chega até as folhas (Graham et al., 2003; 

Schuur, 2003).  

A determinação de como a floresta amazônica reage às mudanças climáticas 

(aumentos na temperatura, redução da precipitação) é de fundamental importância para o 
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entendimento de como esses ecossistemas podem contribuir com o balanço global do carbono. 

Assim, estudos que avaliam o crescimento em diâmetro das árvores e que envolvem a 

mensuração da fotossíntese são de grande relevância no contexto das mudanças climáticas. 

 

3.2. Variação no diâmetro das árvores e teor de água no tronco 

A sazonalidade da precipitação tem mostrado relação com a oscilação do teor de 

umidade do tronco de árvores (Gibbs, 1958), além de ser indicada como uma das causas das 

variações no diâmetro (da Silva et al., 2002). As oscilações no diâmetro do tronco são 

relatadas como mudanças no teor de água dos tecidos externos (floema, câmbio e casca), com 

pouca contribuição do xilema (Zweifel et al., 2000; Remorini & Massai, 2003), o que também 

acontece durante o dia. Durante a noite o diâmetro aumenta seguido por um progressivo 

decréscimo ao longo do dia (Nortes et al., 2005).  

A variação no estado hídrico do tronco reflete a capacidade de armazenamento de água 

no tronco (Goldstein et al., 1998; Stratton et al., 2000; Zweifel et al., 2000), que funciona 

como reservatório para os períodos do dia ou épocas do ano em que o volume de água perdido 

pela transpiração ultrapassa a capacidade de absorção e transporte de água da árvore. Porém, 

mesmo em períodos secos, a umidade do tronco, principalmente da casca, pode ser 

influenciada por chuvas ocasionais que trazem umidade ao solo e escorrem pelo tronco da 

árvore. Assim, quando os períodos de estiagem são prolongados, a capacidade do solo para 

suprir água é limitada, o que pode resultar em uma diminuição da quantidade de água 

armazenada no tronco e, eventualmente, causar diminuição do diâmetro das árvores, o que 

pode originar incremento negativo do diâmetro (Phillips et al., 2002; Vieira et al., 2004).  

O teor de umidade da madeira é correlacionado negativamente com a densidade da 

madeira das árvores (Santiago et al., 2004; Osunkoya et al., 2007), mostrando que madeiras 

mais densas tendem a acumular menos água do que madeiras leves (Suzuki, 1999; Osunkoya 
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et al., 2007). A densidade da madeira pode variar ao longo do tronco, entre espécies e 

indivíduos da mesma espécie, bem como devido à localização geográfica e fatores ambientais 

como fertilidade do solo, temperatura e precipitação (Fearnside, 1997; Muller-Landau, 2004; 

Nogueira et al., 2005). A densidade da madeira de muitas espécies arbóreas tropicais é 

desconhecida (Slik, 2006). Na Amazônia, a floresta apresenta muitas árvores com alta 

densidade da madeira, indicando o status sucessional da floresta (Baker et al., 2004). Árvores 

com alta densidade da madeira tem seu xilema reforçado, o que reduz o risco de cavitação 

devido às fortes tensões durante a seca (Hacke et al., 2001).  

Além de conhecer como a floresta contribui e/ou responde às mudanças climáticas, é 

necessário entender como ocorre e o que determina a variação no diâmetro das árvores devido 

às flutuações no teor de água no tronco, e sua relação com a densidade da madeira, para 

melhor compreender a dinâmica da floresta.  

 

3.3. Estudos fotossintéticos no dossel das árvores  

Poucos trabalhos avaliando os efeitos dos fatores ambientais sobre a fotossíntese em 

árvores do dossel foram realizados na Amazônia (Carswell et al., 2000; Alves, 2004; Tribuzy, 

2005). Estudos ecofisiológicos em árvores do dossel de florestas tropicais contribuem para o 

entendimento do papel das florestas tropicais no balanço global do carbono (Mulkey et al., 

1996), especialmente porque suas folhas possuem maior atividade fotossintética (Barker & 

Pinard, 2001). Estudos no dossel das árvores são relativamente recentes, sendo extremamente 

difíceis de executar pela dificuldade em acessar as copas das árvores, além da dificuldade em 

obter réplicas das espécies estudadas (Lowman & Wittman, 1996). A construção de torres e 

passarelas que dão acesso ao dossel da floresta, e equipamentos portáteis tem facilitado a 

execução de trabalhos que avaliam a capacidade fotossintética de folhas do dossel da floresta. 
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A caracterização precisa da fixação de carbono (fotossíntese) e sua relação com os 

principais fatores do ambiente que afetam o ganho líquido de biomassa são essenciais para a 

construção de modelos que permitam prognosticar com precisão a produtividade primária de 

um ecossistema florestal. A taxa de fotossíntese pode variar tanto diurnamente quanto 

sazonalmente em resposta a interações entre o ambiente físico (irradiância, temperatura, 

disponibilidade de água e nutrientes) e a fisiologia das plantas.  

Fatores ambientais podem levar ao fechamento estomático e limitar a fotossíntese nas 

folhas do dossel de florestas úmidas tropicais durante tempo de intensa luminosidade ou 

estresse hídrico. Alves (2004) encontrou diferença entre as épocas do ano avaliando a taxa de 

fotossíntese máxima em função da radiação fotossinteticamente ativa em espécies dominantes 

da área de transição entre o Cerrado e a Amazônia. Além disso, afirmou que temperaturas 

acima de 32ºC podem influenciar negativamente a fotossíntese. Wright (2005) mostrou que 

mudanças na irradiância solar tem grandes efeitos na dinâmica e balanço de carbono na 

floresta. A fotossíntese das folhas da copa é limitada pelas condições de nebulosidade 

(Mulkey et al., 1996). Graham et al. (2003) concluíram que o fator primário que limita a 

assimilação de CO2 durante a estação chuvosa foi a luminosidade, sendo este fator mais 

importante que a disponibilidade hídrica do solo, a temperatura e o nitrogênio foliar. 

Tribuzy (2005) avaliou mudanças na assimilação de CO2 de árvores do dossel da 

Amazônia central com a variação na temperatura foliar, a qual foi responsável pela redução da 

fotossíntese, principalmente devido ao seu efeito na condutância estomática e a condutância 

do mesofilo, além do aumento na respiração. A temperatura foliar tem sido considerada um 

dos fatores responsáveis pela variação diurna da fotossíntese (Ishida et al., 1999b), além de 

influenciar a fotorespiração (Ishida et al., 1999a).  

Carswell et al. (2000) deteminaram a fotossíntese em diferentes estratos da floresta 

(Amazônia central) e concluíram que a altura da árvore tem forte influência sobre a 



 27 

capacidade fotossintética, além de estar associada à luminosidade e ao teor de nitrogênio 

foliar. O nitrogênio é particularmente importante na fotossíntese, pois além da função 

estrutural, participa da síntese de componentes celulares, inclusive clorofilas e proteínas como 

a Rubisco, o que é central para a fotossíntese e crescimento. Por esta razão, Lawlor (2002) e 

Miiflin & Habash (2002) afirmam que o metabolismo do carbono e do nitrogênio estão 

interligados. 

 

3.4. Fotoinibição da fotossíntese 

A fotoinibição é caracterizada pela redução lenta e reversível da fotossíntese como 

resultado da exposição à luz solar intensa (Powles, 1984; Long et al., 1994). O grau de 

fotoinibição pode ser inferido pela redução na eficiência quântica do fotossistema II (relação 

Fv/Fm) comumente usado como um indicador de estresse que tenha afetado a integridade do 

fotossistema II (Baker, 1991; Endo et al., 1999). Decréscimos na eficiência quântica estão 

associados a dois mecanismos, a fotoinibição dinâmica e a crônica (Demmig-Adams & 

Adams III, 1992). Na fotoinibição dinâmica, o excesso de energia absorvido pode ser 

dissipado principalmente por meio do ciclo das xantofilas, na forma de calor, promovendo 

uma recuperação rápida (Demmig-Adams et al., 1995; Demmig-Adams & Adams III, 1996). 

Na fotoinibição crônica, por outro lado, a recuperação pode levar até 72 h após a exposição à 

alta irradiância (Dias & Marenco, 2007), pois a degradação da proteína D1 do centro de reação 

do fotossistema II supera sua síntese e reparo (Baker, 1991; Adir et al., 2003). Segundo dados 

de Dias & Marenco (2006) a fluorescência inicial (Fo) – emissão de fluorescência quando 

todos os centros de reação estão oxidados – tem papel fundamental na identificação do grau 

de fotoinibição, seja dinâmica ou crônica.  

 Para examinar o processo inibitório, o método mais comum consiste em monitorar a 

florescência da clorofila a, por meio da mensuração da eficiência quântica do fotossistema II 



 28 

(Fv/Fm), que é um indicador sensível do desempenho do aparato fotossintético (Björkman & 

Demmig, 1987; Krause & Weis, 1991; Kato et al., 2002). A fluorescência é a re-emissão de 

fótons a um comprimento de onda maior que aquele incidido na folha e pode dissipar entre 1 e 

3% da energia recebida pela planta (Müller et al., 2001). A técnica da fluorescência é simples 

(Maxwell & Johnson, 2000), rápida, não-destrutiva e extremamente sensível (Anderson et al., 

1997; White & Critchley, 1999). Assim, o uso dessa ferramenta permite inferir sobre o 

fenômeno da fotoinibição da fotossíntese, o que de certa forma facilita o entendimento da 

dinâmica florestal, no que diz respeito ao efeito da radiação intensa na assimilação de carbono 

em folhas das copas das árvores. 

Espécies clímax são todas tolerantes à sombra no estádio de muda (Bazzaz, 1996), 

mas quando atingem o dossel da floresta, são capazes de tolerar altas irradiâncias, sendo que 

folhas desenvolvidas a pleno sol tem menor vulnerabilidade à fotoinibição que folhas 

desenvolvidas na sombra (Powles, 1984; Demmig-Adams & Adams III, 1992; Osmond, 1994; 

Kitao et al., 2000a). Além disso, plantas desenvovidas sob luz solar intensa também tem 

maior capacidade de dissipar o excesso de luz, alta capacidade para degradar a proteína D1 

acumular mais fotossistemas II funcionais quando comparadas a plantas de sombra (Demmig-

Adams & Adams III, 1992; Anderson et al., 1997). O processo de dissipação do excesso de 

energia em condições de alta irradiância tem extrema importância para as folhas do dossel da 

floresta, pois evita a formação de radicais livres e evita que danos severos ocorram nas 

membranas e nos pigmentos fotossintéticos. Existem poucos trabalhos que deteminam a 

fotoinibição da fotossíntese em folhas do dossel da floresta (Marenco et al., 2007), como 

também se há efeito da sazonalidade da precipitação na eficiência quântica do fossistema II.  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Localização e características da área de estudo 

O estudo foi desenvolvido em dois locais da Estação Experimental em Silvicultura 

Tropical (Núcleo ZF2), área de pesquisa do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), em Manaus, Amazonas (Figura 1). Na área de estudo onde estão instaladas as bandas 

dendrométricas (60º 08´ 11´´O, 2º 36´ 21´´S), avaliou-se o crescimento em diâmetro 

mensalmente de 400 árvores e sua relação com a precipitação e a temperatura do ar durante 

2006 e 2007. O estudo conduzido na torre (60º 06´ 53´´O, 2º 35´ 21´´S) referiu-se aos estudos 

fisiológicos em folhas de quatro árvores acessíveis de uma torre, durante a época seca (agosto 

de 2006, nos dias 21 a 24 e 28 a 31) e a chuvosa (14, 15, 26, 27 e 28 de fevereiro e 1º de 

março de 2007).  

 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo do crescimento de árvores e da torre da Estação 

Experimental em Silvicultura Tropical (Núcleo ZF2) do INPA. Fonte: Google Earth. 
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A vegetação desta região é caracterizada como floresta densa de terra-firme e os solos 

são classificados como latossolos, com baixa fertilidade e alta acidez (Higuchi et al., 1997; 

Ferraz et al., 1998). A precipitação na região de Manaus é tipicamente sazonal, com 

precipitação anual de 2240 mm (média de 1961 a 1990) e apenas três meses com chuva 

inferior a 100 mm, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet, 2008). Segundo 

este Instituto, o clima é caracterizado como equatorial úmido, com temperatura média de 

27ºC, variando de 23 a 32ºC.  

 

4.2. Determinação de parâmetros microclimáticos 

Uma estação meteorológica modelo LI-1401 (Li-Cor, Lincoln, NE, USA) foi instalada 

na torre do km 14 da estrada da ZF2, a 40 m de altura, acima da copa das árvores. Sensores de 

de temperatura do ar e umidade relativa do ar (Humitter 50y, Vaisala Ov, Finlandia) e 

radiação fotossinteticamente ativa (Li 191, Li-Cor, Lincoln, NE, USA) foram conectados a 

um datalogger (LI-1400, Li-Cor, Lincoln, NE, USA).  

Os dados de temperatura e umidade relativa do ar foram coletados durante todo o dia 

(24 h) em intervalos de 30 min nos dois anos da execução do experimento. A média mensal 

da temperatura média do ar foi obtida a partir dos 48 valores coletados diariamente em todos 

os dias do mês. Para a determinação da média mensal da temperatura mínima diária foram 

utilizados os valores de temperatura medidos entre 4:00 e 7:00 h, enquanto que a média 

mensal da temperatura máxima diária foi determinada baseado nos valores coletados de 12:30 

a 15:30 h.  

A radiação fotossinteticamente ativa foi obtida em intervalos de 15 min (de 5:30 às 

18:30 h) diariamente em 2006 e 2007. A irradiância acumulada (mol m
-2

 dia
-1

) por dia foi 

calculada por meio do produto entre a irradiância e o intervalo de tempo em que foram 

coletados os dados, e, posteriormente, foi calculada a média mensal da irradiância acumulada 
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por dia (mol m
-2

 dia
-1

). Os dados de precipitação foram coletados acima da copa das árvores 

durante todo o período do experimento. 

 

4.3. Material vegetal e teor de nitrogênio foliar 

Em uma área de aproximadamente 20 ha, foram selecionados ao acaso 400 indivíduos 

arbóreos com DAP ≥ 10 cm. Nas 400 árvores selecionadas para avaliação do crescimento em 

diâmetro, muitas possuem um único indivíduo representante da espécie, totalizando assim, 

225 espécies arbóreas (Tabela 1A).  

Para o trabalho que envolve a umidade e a densidade da madeira, foram selecionadas 

dentre as 400 árvores, as espécies que tinham três ou mais representantes, totalizando 30 

espécies (Tabela 1). As mais frequentes foram: Escheweilera bracteosa (12 indivíduos), 

Protium apiculatum (8), Rinorea paniculata (8) e Protium decandrum (6). As famílias mais 

freqüentes foram Lecytidaceae (6 espécies), Sapotaceae (5) e Burseraceae (3).  

Na torre, onde foram conduzidos os estudos fotossintéticos, quatro espécies arbóreas 

de diferentes estratos da floresta foram estudadas (Tabela 2).   

Coussapoa orthoneura Standl (cipó apuí) é uma árvore emergente de dossel do tipo 

estranguladora, apresenta folhas coriáceas, lâmina glabra e nervura central plana na fase 

adaxial (Marenco et al., 2007). Esta espécie começa o seu crescimento como hemiepífita e, na 

área de estudo, as folhas permanecem completamente expostas à radiação solar.  

Mabea angularis G. den Holl. (taquari) é considerada uma árvore pequena (10 m). As 

folhas desta espécie possuem margem inteira e não onduladas e nervuras secundárias 

proeminentes, arcuadas e inconspicuamente anastomosadas próximo a margem da folha 

(Ribeiro et al., 1999). Esta árvore, na área de estudo, recebe poucas horas de radiação solar 

direta por estar no sub-dossel da florestal.  
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Tabela 1 – Família botânica, nome científico das espécies, número de indivíduos por espécie 

(n) e diâmetro na altura do peito (DAP, cm) de 30 espécies utilizadas nos estudos de umidade 

e densidade da madeira. 

Família Nome científico n DAP 

Apocynaceae Geissospermum argenteum Woodson 4 12,0-35,9 

Bombacaceae Scleronema micranthum Ducke 4 21,9-46,9 

Burseraceae Protium apiculatum Swart 8 10,0-30,0 

Protium decandrum (Aubl.) March 6 12,5-20,4 

Protium hebetatum Daly 3 11,7-13,8 

Cecropiaceae Pourouma tomentosa Miq. ssp. apiculada (Benoist) 

C.C.Berg & van der Heudsen 

4 16,0-34,0 

Chrysobalanaceae Licania canescens Benoist 3 28,0-37,0 

Licania micrantha Miq. 5 14,0-34,1 

Euphorbiaceae Micrandropsis scleroxylon (W.A. Rodr.) W.A. Rodr. 3 28,9-40,3 

Lacistemaceae Lacistema aggregatum (Berg) Rusby 3 12,5-19,0 

Lauraceae Mezilaurus itauba (Meiss.) Taubert ex Mez 5 10,1-21,3 

Lecythidaceae Eschweilera bracteosa (Poepp. & Endl.) Miers 12 12,0-26,0 

Eschweilera collina Eyma 7 11,1-27,0 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith 3 19,1-46,1 

Eschweilera pedicellata (Rich.) S.A. Mori 5 12,0-48,3 

Eschweilera sp. 4 13,1-27,0 

Gustavia agusta L. 3 15,1-20,6 

Leguminosae: 

Caesalpinioideae 

Tachigali venusta Dwyer 4 10,1-21,3 

Leguminosae: 

Papilionoideae  

Swartzia tomenifera Harms 4 11,0-34,1 

Leguminosae: 

Mimosoideae 

Inga laurina Willd. 4 14,1-22,5 

Malpighiácea Byrsonia duckena W.R.Anderson 4 22,5-45,7 

Olacaceae Minquartia guianensis Aubl. 3 16,1-49,8 

Sapotaceae Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre ssp. 

Guyanensis 

4 17,6-40,4 

Pouteria guianensis Aubl. 3 22,0-64,8 

Pouteria cladantha Sandwith 3 10,1-20,0 

Pouteria macrophylla (Lam.) Eyma 4 14,2-44,0 

Pouteria sp. 3 13,0-19,8 

Sterculiaceae Theobroma sylvestre Mart. 5 11,0-15,0 

Violaceae Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze 8 12,3-23,7 

Vochysiaceae Erisma bicolor Ducke 3 12,7-19,0 

Outras  264 10,5-61,2 

 

 

Goupia glabra Aubl. (cupiúba) é uma árvore pioneira que apresenta de 10-40 m de 

altura e copa piramidal. Possui tronco retilíneo e cilíndrico que pode alcançar até 130 cm de 
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diâmetro; a base é reta a acanalada. Os ramos e folhas novas são completamente cobertos de 

pêlos, tornando-se glabros somente mais tarde, o que deu origem ao nome científico. Habita a 

floresta tropical de terra-firme, em platôs, vertentes suaves e baixios, tanto em solos arenosos 

quanto argilosos bem drenados (Schwengber & Smiderle, 2005). Na área de estudo, esta 

espécie localiza-se em uma clareira ao lado da torre, recebendo luminosidade por um longo 

período do dia.  

Inga paraensis Ducke (ingá) é uma árvore de dossel que ocorre tanto no baixio quanto 

no platô das Guianas e Amazônia brasileira. O ritidoma desta árvore possui muitas lenticelas, 

formando linhas horizontais e seu ramo é rugoso, glabro, com lencticelas abundantes e 

brancas. As folhas tem 2-3 pares de folíolos glabros e venação proeminente na face abaxial 

(Ribeiro et al., 1999). Na área de estudo, esta espécie recebia radiação solar direta no período 

de 10 às 14 h. 

 

Tabela 2 – Espécies acessíveis da torre do km 14 com respectiva família botânica, altura (m) 

e diâmetro na altura do peito (DAP, cm) utilizadas nos estudos de fotossíntese. 

Espécies Família Altura (m) DAP (cm) 

Coussapoa orthoneura Standl Cecropiaceae 27,2 24,0 

Mabea angularis G. den Holl. Euphorbiaceae 17,1 27,9 

Goupia glabra Aubl. Celastraceae 12,5 20,0 

Inga paraensis Ducke Fabaceae, Mimosoidae 8,4 17,5 

 

 

O material botânico de todas as espécies foi coletado e foram confeccionadas as 

exsicatas que, posteriormente, foram conduzidas para o herbário do INPA para a identificação 

botânica. 

Para a deteminação do teor de nitrogênio foliar total, foram selecionadas folhas 

completamente expandidas, retiradas, na maioria das vezes, dos ramos superiores das árvores. 

As amostras foram coletadas de março a junho de 2007. As amostras (folhas) das 400 árvores 
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foram desidratadas em estufa (72 ºC), moídas, peneiradas e o teor de nitrogênio determinado 

pelo método de Kjeldahl. As análises foram realizadas no Laboratório da Embrapa Amazônia 

Ocidental. 

 

4.4. Determinação do crescimento em diâmetro e biomassa das árvores  

O diâmetro das árvores foi medido mensalmente em 2006 e 2007 com o auxílio de 

fitas dendrométricas, já previamente instaladas em setembro de 2005. As fitas de aço 

inoxidável, confeccionadas manualmente, tem uma mola que promove o deslocamento da fita, 

sendo a distânicia entre a marca de referência e a parte do movimento da fita considerada a 

variação no diâmetro do tronco das árvores. O crescimento foi medido com um paquímetro 

digital, com precisão de centésimos de milímetro. O incremento mensal em diâmetro foi 

calculado por meio da diferença entre o crescimento no tempo 2 e o crescimento tempo 1. 

Incrementos nulos ou negativos foram incluídos nas médias mensais do incremento em 

diâmetro das árvores. 

As estimativas do acúmulo de biomassa foram determinadas a partir da seguinte 

equação gerada por Chambers et al. (2001):  

 

ln (biomassa) = α + β1 ln (Db) + β2 [ln (Db)]
2
, 

 

em que: α é a constante; β1, β2 são coeficientes de ajustamento; Db é o diâmetro a 

altura do peito (em cm); massa é dada em kg matéria seca. Para árvores com DAP > 10 cm, α 

= –4,898; β1 = +4,512; β2 = –0,319.  

 

Para a deteminação da quantidade de carbono na biomassa das árvores, consideramos 

que 50 % da biomassa das árvores seja carbono (Brown et al., 1995, Clark et al., 2001b).  
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4.5. Teor de umidade do tronco e densidade da madeira 

A partir das 400 árvores com bandas dendrométricas, foram selecionadas 30 espécies 

com freqüência acima de três indivíduos por espécie, totalizando 136 indivíduos arbóreos e 18 

famílias botânicas diferentes (Tabela 1). 

Amostras do tronco das árvores de cinco centímetros de comprimento foram coletadas 

a 1,3 m de altura, utilizando um trado de aço de 5,15 mm de diâmetro (Haglöf, Suécia). As 

amostras foram coletadas na época chuvosa (abril e maio de 2006) e na época seca (agosto e 

setembro de 2006). Madeira e casca foram separadas, acondicionadas em tubos de ensaio 

hermeticamente fechados e transportadas para o laboratório, onde foi determinado o peso 

fresco da madeira e da casca e o volume fresco da madeira. Para a determinação do peso seco, 

as amostras foram colocadas em estufa de circulação forçada de ar a 72 ºC até atingirem peso 

constante.  

O teor de umidade (U) da madeira e da casca foi determinado gravimetricamente em 

todas as espécies. O teor de umidade foi calculado como a diferença entre a massa fresca (MF) 

e a massa seca (MS) dividido pela massa fresca (MF):  

 

U= 100 [(MF - MS)/ MF] 

 

A densidade da madeira (DM) foi determinada pela razão entre a massa seca (MS; à 

100ºC) e o volume da matéria fresca (VF), na altura do DAP. Para a obtenção de uma média 

representativa de cada espécie, três amostras foram coletadas de cada árvore, em meses 

diferentes (março e abril de 2006 e abril de 2007).  
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4.6. Determinação das trocas gasosas no dossel de árvores adultas 

Mudanças diurnas e sazonais na fotossíntese máxima e na fotossíntese potencial foram 

determinadas com medidor portátil de fotossíntese (Li-6400, Licor, Lincoln, NE, EUA), em 

folhas da copa das árvores, sendo estas maduras, totalmente expandidas e com bom estado 

fitossanitário. A fotossíntese máxima é determinada sob alta irradiância e temperatura e 

concentração de CO2 ambientes, enquanto que a fotossíntese potencial é obtida sob irradiância 

e [CO2] saturantes e temperatura ambiente.  

As medições foram feitas na época seca (agosto de 2006) e chuvosa (fevereiro de 

2007), durante todo o dia. Para facilitar as análises o dia foi dividido em três períodos: 06-

10h, 10-14h e 14-18h. Além da fotossíntese, foram determinados outras variáveis fisiológicas, 

como a condutância estomática (gs), o déficit de pressão de vapor (DPV), a concentração 

interna de CO2 (Ci) e a temperatura da folha (ºC). 

As curvas da taxa de assimilação líquida de CO2 (A) em função do fluxo de fótons 

fotossinteticamente ativos (curva de luz) foram obtidas variando-se gradualmente a 

irradiância dentro da câmara foliar (de 0 a 2000 µmol m
-2

 s
 -1

), mantendo a concentração de 

CO2 constante (380 µmol mol
-1

) e a temperatura variou de acordo com os períodos do dia. 

Para calcular os parâmetros obtidos a partir das curvas de luz foi utilizada a equação da 

hipérbole não retangular (Lieth & Reynolds, 1987):  

 

A = {[(αI + Amax + Rd) – ((αI + Amax + Rd)
2
 – 4αIΘ (Amax + Rd))

0,5
] / 2Θ} – Rd 

 

em que: α é o rendimento quântico aparente; I é a luminosidade; Amax é a taxa de 

fotossíntese saturada por luz (µmol CO2 m
-2

 s
-1

); Rd é a respiração diurna e Θ é o parâmetro 

de curvatura da curva de luz. 
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A resposta da fotossíntese à variação na concentração de CO2 ([CO2]) nos espaços 

intercelulares (Ci) - relação A/Ci - foi medida variando-se gradualmente o influxo de CO2 para 

a câmara foliar (380, 250, 100, 0, 380, 1000, 2000 µmol mol
-1

) com intensidade luminosa 

mantida em nível de saturação (1000 µmol m
-2

 s
-1

). Dados da taxa de fotossíntese líquida (A) 

foram ajustados usando a equação de regressão quadrática não-linear, de acordo com o 

modelo proposto por Herrick & Tomas (2001): 

 

A = A’pot [1-(1-yo/A’pot) 
(1 – Ci/ Γ)

 

 

Em que: yo é o intercepto no eixo y, Γ é o ponto de compensação e A’pot é a Apot 

computada (isto é, a fotossíntese em luz e Ci saturados). 

 A partir da curva A/Ci foi obtida também a limitação estomática (Farquhar & Sharkey, 

1982) e não-estomática da fotossíntese (Martin & Ruiz-Torres, 1992).  

  

4.7. Determinação dos parâmetros de fluorescência  

A fluorescência da clorofila a foi determinada em intervalos de uma hora das 6 às 18 

horas na época seca e na chuvosa. A fluorescência foi determinada com fluorômetro portátil 

(Hansatech, Norfolk, Reino Unido) onde foram obtidas a fluorescência inicial (Fo), máxima 

(Fm) e a eficiência quântica do fotossistema II (relação Fv/Fm). Para efetuar a medição da 

fluorescência, as folhas foram adaptadas ao escuro com clipes durante 15 min e expostas a um 

fluxo de luz saturante (3000 µmol m
-2

 s
-1

), em cinco folhas por árvore.  

 

4.8. Determinação do potencial hídrico foliar 

Os dados de potencial hídrico da folha (Ψ), assim como os de fluorescência, foram 

medidos nas épocas chuvosa e na seca. Foram instalados sensores psicrométricos (L-51, 
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Wescor, Utah, EUA), os quais foram conectados a um datalogger (Psypro, Wescor, Utah, 

EUA). Os sensores psicrométricos foram colocados em quatro folhas por árvore. As folhas 

foram escolhidas seguindo o mesmo padrão para escolha das folhas para trocas gasosas. 

 

4.9. Análises estatísticas 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado. Os dados foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e posteriormente, foi aplicado o teste de Tukey 

para separação das médias, à 5% de probabilidade, usou-se o programa estatístico SAEG-

UFV (versão 9.0). 

Para determinar diferença entre espécies, no que se refere ao incremento em diâmetro 

das árvores, realizou-se a ANOVA, seguida do teste Skott-Knott (P = 0,05). Foram feitas 

análises de regressão simples para determinar o efeito das temperaturas (média, máxima e 

mínima), da precipitação e da irradiância sobre o incremento em diâmetro.  

Para o estudo com umidade da madeira e da casca, as espécies e as épocas do ano 

foram os tratamentos, e o número de amostras por árvore constituíram as repetições. Para o 

estudo da densidade da madeira, as espécies foram os tratamentos e as repetições, o número 

de indivíduos por espécie. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar a relação entre 

o teor de umidade da madeira e a densidade básica da madeira. 

 Os estudos de fotossíntese foram realizados com quatro espécies, três horários do dia 

(de 6 - 10 h; 10 - 14 h e 14 - 18h) e duas épocas do ano (seca e chuvosa), com cinco 

repetições (folhas). Para o estudo de fotossíntese e fluorescência, as espécies e os horários do 

dia foram os tratamentos, e as repetições, o número de folhas medidas por árvore.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Parâmetros microclimáticos 

A variação diurna da temperatura do ar, da umidade relativa do ar e da irradiância 

apresentou a mesma tendência entre os meses dos anos de 2006 e 2007, porém com valores 

diferentes (Figura 2). Nos dois anos de execução do experimento, os valores de temperatura 

foram menores entre 4:00 e 7:00 h, enquanto que os maiores foram de 12:30 às 15:30 h 

(Figura 2A,B). A umidade relativa do ar foi máxima entre 4:00 e 7:00 h e mínima entre 12:30 

às 15:30 h (Figura 2C,D). A irradiância atingiu os maiores valores por volta de meio dia em 

todos os meses (Figura 2E,F).  

A precipitação mensal, as médias mensais da temperatura do ar média, máxima e 

mínima, e a média mensal da irradiância acumulada por dia variaram entre os meses e entre os 

anos de execução do experimento (Figura 3).  

Em 2006, a precipitação foi de 2448,0 mm, sendo os meses de agosto, setembro e 

outubro os que apresentaram precipitação mensal inferior a 100 mm (Figura 3A). Em 2007, a 

precipitação foi de 2637,8 mm, sendo que o mês de outubro foi o único a apresentar 

precipitação inferior a 100 mm (Figura 3B). 

A temperatura média do ar em 2006 foi de 25,0ºC, sendo a média diária da 

temperatura mínima de 22,5ºC e a média diária da temperatura máxima de 28,1ºC (Figura 

3C). Nos meses mais secos deste ano, a média das temperaturas mínima e a máxima foram de 

23,3 e 30,0ºC, respectivamente. Nos meses mais chuvosos, as temperaturas mínima e a 

máxima de 2006 foram de respectivamente 22,0 e 27,1ºC (Figura 3C). Em 2007, a 

temperatura do ar média foi de 25,1ºC, sendo a média diária da temperatura mínima de 22,6ºC 

e a média diária da temperatura máxima de 28,4ºC (Figura 3D). No mês mais seco, as 

temperaturas mínima e máxima foram de 23,0 e 29,7ºC, respectivamente. Nos meses mais 
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chuvosos, as temperaturas mínima e a máxima foram de respectivamente 22,3 e 27,0ºC 

(Figura 3D).  
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Figura 2 – Variação diurna da temperatura do ar média (A,B), da umidade relativa do ar 

média (C,D) e da irradiância média (E,F) em todos os meses de 2006 e 2007.  

 

A irradiância acumulada por dia foi maior nos meses secos, tanto em 2006 quanto em 

2007 (Figura 3E,F). A média mensal da irradiância acumulada por dia teve um 

comportamento similar ao da temperatura, ou seja, os valores maiores foram encontrados nos 

meses mais secos, sobretudo em 2006. Em 2007, a média mensal irradiância acumulada por 

2006 2007 

A B 

C D 

E F 
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dia variou bastante durante o ano, o que pode ser explicado pela curta estação seca que 

ocorreu neste ano (Figura 3B). 
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Figura 3 - Precipitação mensal (A,B), médias mensais da temperatura do ar média, mínima e 

máxima (C,D) e média mensal da irradiância acumulada por dia (E,F) em 2006 e 2007. Os 

desvios acima das barras representam o erro padrão da média. 
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5.2. Incremento em diâmetro das árvores  

O incremento periódico médio em diâmetro (IPMD) das 400 árvores no período de 

dois anos foi de 3,99 mm, sendo o incremento periódico médio anual de 1,99 mm. Em 2006, o 

IPMD foi de 2,23 mm, enquanto que em 2007 foi de 1,76 mm (Tabela 2). Vieira et al. (2004) 

encontraram IPMD de 1,48 mm, 1,78 mm e 1,99 mm, respectivamente, nos anos de 2000, 

2001 e 2002, em área próxima à analisada neste estudo. Segundo esses mesmos autores, 

outras áreas da Amazônia (Santarém e Acre) apresentam IPMD maiores que os encontrados 

na Amazônia Central. Trabalhos realizados em florestas tropicais da Costa Rica e Venezuela 

mostraram incremento anual em diâmetro similares ou maiores aos encontrados neste trabalho 

(Clark & Clark, 1996; Worbes, 1999).  

 

Tabela 3 – Incremento periódico médio em diâmetro (mm), estimativa da biomassa total (Mg 

de matéria seca), acúmulo de biomassa (Mg de matéria seca), estimativa do carbono total (Mg 

de C), acúmulo de carbono (Mg de C) das 400 árvores, mortalidade (número de árvores), 

médias anuais da temperatura média, máxima e mínima (ºC), precipitação (mm) em 2006 e 

2007. 

 2006 2007 Período 

Incremento periódico médio  2,23 1,76 3,99 

Biomassa  236,9 241,6  

Biomassa acumulada  4,2* 4,5 8,7 

Carbono  118,5 120,8  

Carbono acumulado  2,1* 2,3 4,4 

Mortalidade 3 2 5 

T média 25,0  25,1  25,0  

T máxima 28,1  28,4  28,3  

T mínima 22,5  22,6  22,6  

Precipitação 2448,0  2637,8   
*Valores calculados a partir dos dados estimados para dezembro de 2005, onde a biomassa do conjunto das 400 

árvores foi de 232,7 Mg de matéria seca e a quantidade de carbono foi de 116,4 Mg. 

 

Fatores ambientais como disponibilidade de luz, água e nutrientes influenciam o 

crescimento das plantas, sendo as taxas de crescimento altamente variáveis entre espécies, 
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bem como ocorrem variações entre árvores da mesma espécie (Clark & Clark, 1996; Worbes, 

1999; Vieira et al., 2004). O baixo incremento em diâmetro das árvores da região da 

Amazônia central, em relação às outras áreas da Amazônia, pode ser explicado pela curta 

época seca, alta frequência de árvores e alta diversidade de espécies (Vieira et al., 2004), além 

da idade da floresta (Gower et al., 1996), do grande número de espécies com alta densidade 

da madeira (Baker et al., 2004) e da baixa fertilidade dos solos (Ferraz et al., 1998). Outro 

fator que pode explicar o pequeno incremento no diâmetro das árvores é a competição por 

recursos primários como a luminosidade, pois devido à característica copa fechada da floresta, 

as árvores do sub-dossel crescem menos, pelo efeito da luz na capacidade fotossintética 

(Rijkers et al., 2000; Körner, 2004).  

O crescimento em diâmetro das árvores foi contínuo ao longo do tempo do 

experimento, conforme a média mensal do incremento em diâmetro acumulado das 400 

árvores estudadas (Figura 4). Apesar do incremento médio mensal das árvores ser considerado 

baixo, pode-se afirmar que o carbono assimilado pelas árvores está sendo acumulado na 

forma de biomassa, o que contribui para minimizar as consequências do efeito estufa 

(Fearnside, 1995; Chambers et al., 2001; Lewis, 2006) e suporta a hipótese de Lloyd & 

Farquhar (2008) que o aumento da concentração de CO2 da atmosfera terá efeito positivo no 

acúmulo de carbono da floresta (Phillips et al., 1998; 2008; Laurance et al., 2004; Lewis et 

al., 2004). Outros estudos têm mostrando que o crescimento da floresta tem desacelerado 

(Tian et al., 1998; Nelson, 2005; Feeley et al., 2007), o que pode trazer importantes 

implicações econômicas e ambientais (Lewis, 2006). A redução na produtividade primária 

líquida em florestas maduras pode ser causada, segundo Gower et al. (1996), pelo desbalanço 

entre fotossíntese e respiração, decréscimo na disponibilidade de nutrientes e aumento na 

limitação estomática que leva à redução na fotossíntese. O crescimento das florestas tropicais 

tem sido considerado muito pequeno ou nulo, por outros autores, pois o carbono que é 
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estocado (em decorrência da fotossíntese) pela floresta se equivale ao emitido para a 

atmosfera, resultado do desmatamento (Denman et al., 2007), podendo, no futuro, a floresta 

ser uma grande fonte de carbono para a atmosfera (Cox et al., 2000; Lewis, 2006).  
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Figura 4 – Incremento médio acumulado em diâmetro de 400 árvores nos meses de 2006 e 

2007. Os desvios acima das barras representam o erro padrão da média.  

 

O incremento médio mensal (IMM) em diâmetro das 400 espécies variou 

significativamente entre os meses, apresentando os maiores valores em setembro de 2006 e 

janeiro de 2007 (Figura 5). O IMM foi menor em dezembro de 2006 e maio de 2007. A 

variação no incremento observada tem (em alguns meses) relação com a taxa de precipitação, 

ou seja, meses com alta taxa de precipitação apresentaram também maiores valores de IMM, 

enquanto que os meses menos chuvosos têm incrementos menores (observar dados de 

precipitação na Figura 3A,B). Chuvas fortes durante o período seco podem afetar as medidas 

de diâmetro, como ocorreu em setembro de 2007, onde o incremento médio das árvores foi de 
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0,39 mm (Figura 5). Podemos observar que nos meses que antecedem a época seca de 2006, 

houve menor variação do incremento em diâmetro das árvores.  
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Figura 5 – Variação do incremento médio em diâmetro das 400 árvores nos meses de duração 

do experimento em 2006 e 2007. Os desvios acima das barras representam o erro padrão da 

média. 

 

O incremento médio mensal em diâmetro das árvores apresentou uma relação positiva 

com o aumento do DAP (Figura 6). Vieira et al. (2004) e da Silva et al. (2002) também 

observaram que o incremento médio anual das árvores tende a ser maior em árvores de maior 

diâmetro (DAP acima de 50 cm) do que em árvores com menor DAP. Árvores de maior 

diâmetro geralmente atingem o dossel da floresta, tendo assim mais acesso a luminosidade, 

fator associado à fotossíntese. Isso pode ser explicado devido às árvores de maior DAP 

apresentarem atividade fotossintética superior, pois a sua copa geralmente atinge o dossel da 

floresta e, com isso, tem acesso à maior disponibilidade de luz (Clark & Clark, 1996). Para 

Baker et al. (2002), as árvores de maior diâmetro tiveram também maior variação no diâmetro 

durante a época seca. 
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Figura 6 – Relação entre o DAP (cm) e o incremento médio mensal em diâmetro (mm) das 

400 árvores estudadas. Os pontos representados pelo símbolo Δ não fazem parte da análise de 

regressão.  

 

Outro fator que pode estar associado pode ser o acúmulo de água no tronco das 

árvores com DAP maiores. Árvores de maior diâmetro têm alta capacidade de armazenamento 

de água (maior capacitância), mas também podem experimentar transpiração mais intensa nos 

horários mais quentes do dia, assumindo que as árvores de maiores diâmetros apresentam 

também maior altura e, portanto, são mais expostas às mudanças que ocorrem no dossel da 

floresta (por exemplo, o vento); inclusive na época seca, o que torna mais fácil detectar as 

variações diurnas e sazonais do diâmetro (Simonneau et al., 1993; Vieira et al., 2004). O 

aumento do teor de umidade da madeira na época de maior precipitação está relacionado ao 

movimento radial da água entre o câmbio e o xilema, o que causa, conseqüentemente, 

mudanças no diâmetro do tronco (Abe & Nakai, 1999). Alguns pontos representados pelo 

símbolo Δ não fizeram parte da análise de regressão, sendo estas árvores de menor DAP e 

com alto incremento, seja por status ecológico ou pelo ambiente no qual está se 

desenvolvendo.  
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Houve diferença estatística entre espécies no que se refere ao incremento periódico 

anual em diâmetro (Tabela 4), embora não tenha sido encontrada diferença entre as épocas do 

ano (seca e chuvosa).  

 

Tabela 4 – Incremento periódico anual em diâmetro (IPAD) e densidade da madeira (DM) das 

30 espécies estudadas.  

Espécie IPAD (mm) DM (g cm
-3

) 

B. duckena  5,8a 0,62b 

T. venusta  5,2a 0,56b 

I. laurina  4,9a 0,76bc 

S. micranthum  4,3a 0,65b 

P. tomentosa  2,9b 0,42a 

L. canescens  2,8b 0,87c 

P. macrophylla  2,4b 0,91c 

L. aggregatum  1,9b 0,60b 

L. micrantha  1,8b 0,87c 

P. guianensis  1,8b 0,89c 

R. paniculata  1,8b 0,70bc 

M. guyanensis  1,7b 0,71bc 

E. grandiflora 1,6b 0,82c 

P. decandrum  1,5b 0,65b 

P. apiculatum  1,4b 0,63b 

E. collina 1,3b 0,79c 

Pouteria sp. 1,3b 0,79c 

E. bracteosa 1,2b 0,83c 

E. pedicellata  1,2b 0,81c 

S. tomenifera 1,2b 0,81c 

E. bicolor 1,1b 0,56b 

M. scleroxylon 1,1b 0,89c 

P. cladantha  1,1b 0,78c 

Eschweilera sp. 0,9b 0,82c 

M. guianensis  0,9b 0,81c 

G.argenteum 0,7b 0,85c 

P. hebetatum  0,7b 0,58b 

T. sylvestre  0,7b 0,71b 

G. agusta 0,6b 0,77bc 

M. itauba  0,6b 0,76bc 
Médias seguidas pela mesma letra (nas colunas) não diferem 

entre si pelo teste Skot Knot a 5% de probabilidade. 
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As espécies que apresentaram maior incremento periódico anual em diâmetro foram B. 

duckena, T. venusta, I. laurina e S. micranthum, enquanto que aquelas com menor incremento 

anual foram G. agusta e M. itauba (Tabela 4). Embora utilizem metodologias diferentes, 

Clark & Clark (1996) encontraram incremento em diâmetro médio variando de 1,9 a 5,2 mm 

ano
-1

 entre as espécies, enquanto que no trabalho de Worbes (1999) o incremento em diâmetro 

variou de 3,8 (Bombacopsis quinata) a 9,4 mm ano
-1

 (Cedrela odorata). Na Amazônia 

equatoriana, Cecropia sciadophylla foi a espécie que apresentou maior crescimento em 

diâmetro, enquanto que Neea divaricata apresentou crescimento próximo de zero (Korning & 

Balslev, 1994). Cada espécie possui uma taxa de crescimento que é determinado 

geneticamente, porém o crescimento depende da disponibilidade de luz, da quantidade e 

disponibidade de nutrientes e de outros fatores ambientais.  

O teor de nitrogênio total da folha não mostrou relação com o incremento em diâmetro 

das 400 árvores ao final do período do experimento (Figura 7).  
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Figura 7 – Relação entre o teor de nitrogênio total da folha (N) e o incremento em diâmetro 

(mm) das 400 árvores do período do experimento (2006-2007). 
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As árvores que recebem maior luminosidade tendem a ter menor área foliar específica 

e maior teor de nitrogênio na folha, pois a quantidade de nitrogênio esta associada com a 

quantidade de Rubisco. Folhas que se desenvolvem em alta luminosidade tem menor área 

foliar específica como resultado do aumento da espessura e densidade da folha (Ellsworth & 

Reich, 1993). Evans (1989) mostrou que para um determinado teor de nitrogênio foliar, a 

fotossíntese pode variar. Apesar de não haver consenso na literatura quanto à relação entre 

fotossíntese e crescimento (Gifford & Evans, 1981; Kruger & Volin, 2006; Reich et al., 

1991). A relação entre a fotossíntese e o crescimento não é direta; a taxa de fotossíntese pode 

alterar o crescimento e este, por sua vez, pode influenciar a fotossíntese. Elevadas taxas 

fotossintéticas levam ao aumento da concentração de fotoassimilados, que podem ser 

acumulados na forma de biomassa. Porém, os produtos da fotossíntese podem se acumular na 

forma de carboidrato nas folhas, levando à redução da taxa fotossintética (Stitt, 1991; Paul & 

Foyer, 2001; Paul & Pellny, 2003). Assim, uma determinada árvore, com alto teor de 

nitrogênio nas folhas, não necessariamente irá crescer mais do que outras árvores com teores 

de nitrogênio menores, dentro de certa faixa de conteúdo de compostos nitrogendados na 

folha. 

 

5.3. Estimativa da biomassa e quantidade de carbono das árvores 

A biomassa inicial (calculada a partir do diâmetro das árvores medido em dezembro 

de 2005) das 400 árvores estudadas foi de 232,7 Mg de massa seca, e ao fim do experimento 

(dezembro de 2007) foi de 241,6 Mg de matéria seca (Tabela 2). Em dois anos, então, o 

conjunto de árvores analisadas neste trabalho acumulou 8,90 Mg de massa seca, sendo a 

média anual de 4,45 Mg de massa seca (para o total de 400 árvores). Chambers et al. (2001) 

encontraram para um conjunto de 315 árvores, 139,2 Mg de biomassa. Como geralmente a 

biomassa acumulada acima do solo da floresta é expressa em Mg/ha/ano, e considerando que 
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em um hectare existem 600-626 árvores com DAP maior que 10 cm (Vieira et al., 2004; 

Phillips et al., 2008), podemos comparar nossos resultados com os encontrados em outros 

estudos (fator de conversão foi 1,5, para extrapolar de 400 para 600 espécies).  

Considerando a biomassa das 400 árvores no fim do experimento (241,6 Mg), e 

multiplicando este valor por 1,5, a biomassa seria 361,5 Mg ha
-1

. Trabalhos realizados em 

diferentes tipos florestais amazônicos do Brasil (Cummings et al., 2002) mostraram que a 

biomassa média acima do solo de florestas abertas variaram de 288 a 346 Mg ha
-1

, de florestas 

densas variaram de 298 a 533 Mg ha
-1

 e de savanas de 298 a 422 Mg ha
-1

. Nas árvores com 

DAP acima de 10 cm, Cummings et al. (2002) encontrou que as florestas densas possuem 307 

Mg ha
-1

, enquanto Vieira et al. (2004) realizaram seu experimento na Amazônia central e 

encontraram que a biomassa seca é de 360 Mg ha
-1

. A biomassa acima do solo obtida por 

Nascimento & Laurance (2002) foi de 397,7 Mg ha
-1

 em floresta primária da Amazônia 

central, enquanto Chave et al. (2008) encontrou biomassa acima do solo variando de 356 a 

398 Mg ha
−1

. Resultados recentes mostraram que a biomassa acima do solo é maior na 

Amazônia central e nas regiões leste e norte da Amazônia, geralmente sendo acima de 300 

Mg ha
-1

 (Saatchi et al., 2008).  

Não houve diferença estatística entre os anos estudados (2006 e 2007) no que se refere 

ao acúmulo de biomassa nas árvores. Em 2006, houve um ganho 4,2 Mg de biomassa nas 

árvores, enquanto que em 2007, o ganho de biomassa foi de 4,7 Mg (Tabela 2). Baker et al. 

(2004) estudaram árvores com DAP ≥ 10 cm de florestas primárias da Amazônia e 

encontraram que a biomassa acima do solo aumentou 1,22 Mg ha
-1

 ano
-1

.  

A quantificação das mudanças do estoque de carbono ao longo do tempo na floresta 

amazônica é de fundamental importância para entender a tendência atual e futura do ciclo 

global do carbono (Prentice et al., 2001). A diferença entre a biomassa acumulada em 2006 e 

2007 pode ser atribuída ao fato do ano de 2007 ter sido um ano mais chuvoso 
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(aproximadamente 10%), quando o comparado ao ano de 2006 (Tabela 2). A temperatura do 

ar apresentou pouca influencia no crescimento em diâmetro das árvores, pois nos anos de 

estudo a diferença na temperatura média foi de apenas 0,1 ºC, o que está dentro do grau de 

precisão do instrumento de medição. Para Phillips et al. (2008), a biomassa acima do solo das 

florestas maduras da Amazônia tem aumentado significativamente de 1988 até 2000, para 

árvores com DAP maior que 10 cm, 0,62 t C ha
-1

 ano
-1

. Nos últimos anos, a floresta 

aparentemente não simplesmente está ganhando mais massa, mas também está se tornando 

mais dinâmica, ou seja, estão ocorrendo mais rapidamente mudanças na composição das 

espécies (Laurance et al., 2004). Vale ressaltar que o aumento do crescimento propriamente 

dito leva à aumentos na competição por recursos, como luz, água e nutrientes, o que pode 

levar ao declínio da produtividade primária liquida com a idade da floresta, sobretudo devido 

ao aumento das perdas respiratórias (Gower et al., 1996). Keeling & Phillips (2007) 

mostraram que o aumento na produtividade devido as mudanças climáticas resultaram em 

aumentos na biomassa e no estoque de carbono.  

Assumindo-se que 50% da biomassa seca seja carbono (Brown et al., 1995; Clark et 

al., 2001b), o conjunto de árvores analisadas neste estudo teve 118,5 Mg de carbono (C) em 

2006 e 120,8 Mg C em 2007 (Tabela 2). Vale ressaltar que ao final de 2005, as 400 árvores 

estudadas possuíam 116,3 Mg de C. Assim, o conjunto de árvores acumulou 2,2 Mg C ano
-1

, 

sem levar em conta a mortalidade de árvores (cinco árvores) que ocorreu durante o 

experimento, seja causadas por ataque de insetos (cupis) ou pelo vento. Vieira et al. (2005), 

trabalhando em área próxima à deste estudo, encontrou que o estoque de carbono acima do 

solo foi da ordem de 122, 1 Mg C ha
-1

 e o acumulo de carbono de 1,9 Mg C ha
-1

 ano
-1

, valores 

menores aos encontrados em outras áreas da Amazônia. Considerando que a mortalidade de 

cinco árvores (Tabela 2), a estimativa da biomassa dessas árvores foi de 1,99 Mg, sendo a 

perda de carbono foi de 1,00 Mg durante o período do experimento (dois anos). Assim, do 



 52 

ponto de vista de estoque de carbono, conforme mostrado neste estudo, o conjunto de árvores 

estudadas teve um ganho de 1,7 Mg C ano
-1

. Isto confirma os resultados encontrados por 

alguns autores, porém não existe na literatura atual um consenso quanto ao papel das florestas 

maduras intactas da Amazônia no que tange à capacidade de estoque de carbono, isto é, se ela 

atua como fonte ou dreno de carbono para a atmosfera (Chambers et al., 2001; Cramer et al., 

2001; Phillips et al., 2002; Körner, 2004; Laurance et al., 2004; Cox et al., 2000; Lewis, 

2006; Saleska et al., 2003). A mortalidade afeta o crescimento da floresta, pois os troncos 

remanescentes alteram a competição por recursos, aumentando a biomassa acima do solo 

(Baker et al., 2004, Lewis et al., 2004, Phillips et al., 2004). 

 

5.4. Incremento em diâmetro das árvores e temperatura do ar 

As médias mensais da temperatura do ar média, máxima e mínima do período do 

experimento apresentaram relação não significativa com o incremento mensal em diâmetro 

das árvores (Figura 8A, B, C). As médias mensais das temperaturas média, máxima e mínima 

variaram de, respectivamente, 23,8 a 27,1 ºC, 26,3 a 30,5 ºC e 21,8 a 24 ºC, sendo estas 

variações pequenas a ponto de influenciar o incremento em diâmetro das árvores, porque 

provavelmente a faixa de variação das temperaturas encontrarem-se dentro do ótimo para o 

crescimento. Estes resultados estão de acordo com Lloyd & Farquhar (2008) que consideram 

que qualquer efeito registrado do aumento da temperatura será mais do que compensado pelo 

efeito benéfico do aumento da concentração de CO2. 
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Figura 8 – Relação entre incremento médio mensal em diâmetro das 400 árvores e a média 

mensal da temperatura média (A), da temperatura máxima (B) e da temperatura mínima (C). 

 

Apesar de não ter sido encontrado efeito das temperaturas médias, máximas e mínimas 

no incremento em diâmetro, sabe-se que o aumento da temperatura do ar pode trazer efeitos 

benéficos ou desvantajosos para a fisiologia das plantas (Lloyd & Farquhar, 2008). Se por um 

lado o aumento da temperatura do ar, associado ao aumento da concentração de CO2, estimula 

o crescimento das árvores (Cox et al., 2000) devido a sua influência na taxa de fotossíntese, 

por outro lado, a respiração pode aumentar exponencialmente com a temperatura (Amthor, 

1989; Ryan, 1991; Saxe et al., 2001). A fotossíntese não aumenta infinitamente com a 

temperatura, pois temperatura acima do ótimo leva a aumentos na fotorespiração, o que reduz 

a fotossíntese, devido ao fato das enzimas e membranas envolvidas no processo fotossintético 

perderem a sua função, o que diminui os ganhos de carbono (Long, 1991; Lloyd et al., 1995; 

Saxe et al., 2001; Phillips et al., 2008). Além das perdas de carbono via respiração e 

fotorespiração, o aumento da temperatura do ar leva ao fechamento dos estômatos devido ao 

aumento do déficit de pressão de vapor, além do aumento de emissão de compostos orgânicos 

voláteis (Chambers & Silver, 2004; Clark, 2004; Körner, 2004; Lewis et al., 2004). O efeito 

do déficit de pressão de vapor e dos estômatos podem ser primordiais para responder como a 

A B C 
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fotossíntese das plantas das florestas tropicais responderão as futuras mudanças climáticas 

(Lloyd et al., 1996). A respiração aumenta exponencialmente com a temperatura a curto 

prazo, a longo prazo, a respiração é limitada pelo assimilação do substrato, e então será ligada 

a fotossíntese. 

Dentro da faixa de temperaturas adequadas para a fotossíntese, aumentos da 

temperatura podem ser relacionados ao aumento da concentração de clorofilas e carotenóides, 

aumento da fotossíntese máxima devido à maior taxa de transporte de elétrons, aumento do 

rendimento quântico aparente, conforme salientado por Lewis et al. (2004). Porém, autores 

questionam se as perdas fotorespiratórias causadas pelo aumento de temperatura previsto para 

região de florestas tropicais são suficientes para cancelar os ganhos de carbono conquistados 

pelos outros processos (Lloyd & Farqhar, 2008). Conclusões a esse respeito são difíceis pois 

poucos dados estão disponíveis referentes ao efeito da respiração no crescimento de árvores 

de florestas tropicais (Ryan et al., 1994). 

O aumento da temperatura máxima diária pode levar ao decréscimo nas taxas 

fotossintéticas e, consequentemente, influenciar o crescimento de algumas espécies (Ishida et 

al., 1999a; Kitao et al., 2000b). O aumento do CO2 atmosférico leva ao aumento da 

temperatura ótima para a fotossíntese; em adição, a relação CO2:O2 diminui, o que reduz a 

fotorespiração (Long, 1991; Morison & Lawlor, 1999; Norby et al., 1999; Saxe et al., 2001; 

Medlyn et al., 2002), conforme demonstrado por Lloyd et al. (1995) e Grace et al. (1996). 

Se a temperatura máxima aumenta, consequentemente aumenta o déficit de pressão de 

vapor entre a folha e o ambiente que leva a maiores taxas transpiratórias, que estimulam o 

fechamento dos estômatos, reduzindo assim a fotossíntese. Decréscimos no crescimento das 

árvores em alta temperatura se acredita serem decorrentes do aumento da respiração da planta 

(principalmente no período noturno) relativa à fotossíntese, resultando no decréscimo da 

assimilação de carbono líquido (Amthor, 2000; Clark et al., 2003; Clark, 2004). Apesar disso, 



 55 

alguns autores sugerem que aumentos na fotossíntese não estão diretamente relacionados com 

aumento no crescimento de plantas (Chapin & Shaver, 1996; Roden & Ball, 1996). 

O número de horas que a temperatura máxima ficou acima da média diária da 

temperatura máxima do período do experimento (28,3 ºC) variou entre os meses (Figura 9). 

Nos meses mais quentes e menos chuvosos (p. ex. agosto de 2006), pode-se observar que a 

floresta ficou exposta durante mais tempo às temperaturas máximas maiores que 28,3 ºC. O 

número de horas que a temperatura mínima ficou abaixo da média diária da temperatura 

mínima do período do experimento (22,6 ºC) também variou ao longo do ano (Figura 9). 

Observou-se que os meses com menor precipitação e mais quentes (p.ex. agosto e setembro 

de 2006) apresentaram mais horas com temperaturas mínimas abaixo de 22,6 ºC.  

O número médio de horas por dia em que a temperatura do ar esteve acima da média 

diária da temperatura máxima do período não influenciou o incremento em diâmetro das 

árvores (Figura 10). Provavelmete tais máximas estão dentro da faixa ótima para o 

crescimento, não sendo suficiente para causar aumentos no ganho líquidos de carbono. Porém, 

o número médio de horas por dia em que a temperatura do ar permaneceu abaixo de 22,6 °C 

(média diária da Tmin do período de estudo) mostrou correlação positiva e significativa (P = 

0,05) com o incremento em diâmetro (Figura 10).  
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Figura 9 – Número médio de horas por dia em que as temperaturas máximas (Tmax) ficaram 

acima da média diária da temperatura máxima do período do experimento (28,3ºC; A) e que 

as temperaturas mínimas (Tmin) ficaram abaixo da média diária da temperatura mínima do 

período do experimento (22,6ºC; B).  
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Figura 10 – Relação entre o número médio de horas por dia em que a temperatura do ar 

permaneceu acima da média diária da temperatura máxima (Tmax, A) e abaixo da mínima 

(Tmin, B) do período do experimento, respectivamente, 28,3ºC e 22,6ºC, e o incremento médio 

mensal das 400 árvores em 2006 e 2007. 

 

Em noites menos quentes, a respiração diminui e leva ao maior crescimeno das 

plantas. Clark et al. (2003) analisaram durante um período de 16 anos o incremento anual em 

diâmetro de seis espécies arbóreas da Costa Rica, e encontraram correlação negativa entre o 

incremento em diâmetro e as médias anuais da temperatura mínima. O declínio no incremento 

em diâmetro foi atribuído ao aumento das temperaturas noturnas e associado a aumentos no 

fluxo de carbono respiratório em relação ao ganho de carbono via fotossíntese. Este resultado 

é importante tendo em vista que segundo o IPCC (2001), os aumentos nas temperaturas 

mínimas (noturnas) serão maiores que os aumentos nas temperaturas máximas o que poderia 

ter efeitos importantes no balanço de carbono da floresta, haja vista as previsões de aumento 

na temperatura média global para as próximas décadas.  

As temperaturas do ar, tanto a temperatura média quanto a máxima e a mínima 

apresentaram relação negativa coma precipitação mensal (Figura 11A, B, C).  
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Figura 11 – Relação entre precipitação mensal (mm) e as médias mensais da temperatura do 

ar média (A), máxima (B) e mínima (C) das 400 árvores estudadas em 2006 e 2007. Os 

desvios representam o erro padrão da média. 

 

A maior nebulosidade nos meses mais chuvosos leva a redução na radiação que chega 

à superfície, e por consequência, menos absorção de calor (Salati, 1987). O aumento da 

temperatura do ar e a redução da precipitação são previstos para a região (Cox et al., 2004; 
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Notaro et al., 2007), embora alguns autores considerem que haverá pequeno ou nenhum efeito 

das mudanças climáticas na precipitação da Amazônia (Li et al., 2006; Cândido et al., 2007). 

Para Kirschbaum (2004), o efeito indireto do aumento da temperatura do ar na precipitação é 

mais importante que seu efeito na fisiologia das plantas. A precipitação da Amazônia é 

originada a partir da transpiração das árvores, de 25 a 50% da chuva é reciclada pela própria 

floresta (Salati, 1987; Eltahir & Brás, 1994; Fearnside, 1995). Isso porque o aumento da 

temperatura do ar faz com que o déficit de pressão de vapor (DPV) entre a folha da árvore e a 

atmosfera aumente e, com isso, a folha tende a perder água para o ambiente, via transpiração. 

Assim, a transpiração depende do DPV, além de ser controlada pela condutância estomática.  

 

5.5. Incremento em diâmetro das árvores e irradiância  

A irradiância acumulada por dia apresentou relação positiva com as temperaturas 

médias, máximas e mínimas (Figura 12A, B, C). As médias mensais da irradiância acumulada 

por dia têm maior efeito sobre as temperaturas máximas e médias do ar do que as mínimas. 

Apesar das temperaturas mínimas ocorrerem no período noturno, as médias mensais da 

irradiância acumulada por dia também tiveram efeito sobre as temperaturas mínimas.  

A irradiância acumulada variou de 21,2 a 35,5 mol m
-2

 dia
-1

, enquanto a variação da 

temperatura máxima variou de 26,3 a 30,5 ºC, uma amplitude de 4,2 ºC. Por outro lado, a 

temperatura mínima teve a maior parte dos valores variando entre 22 e 23 ºC, uma amplitude 

de 1 ºC. O efeito da temperatura do ar na fotossíntese esta associada com a luz, sobretudo 

devido a alteração na taxa fotossintética máxima (Berry & Björkman, 1980) e na eficiência 

fotoquímica e fotoinibição (Saxe et al., 2001).  
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Figura 12 – Relação entre as médias mensais da irradiância acumulada por dia (mol m
-2

 dia
-1

) 

e as médias mensais da temperatura máxima (A), da temperatura média (B) e da temperatura 

mínima (C). Os desvios representam o erro padrão da média.  

 

As médias mensais da irradiância acumulada por dia não apresentaram relação 

significativa com o incremento médio mensal em diâmetro das árvores (Figura 13).  
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Figura 13 - Relação entre as médias mensais da irradiância acumulada por dia (mol m
-2

 dia
-1

) 

e o incremento médio mensal em diâmetro (mm) das 400 árvores em 2006 e 2007. 

 

A irradiância acumulada por dia variou de 21,2 a 35,5 mol m
-2

 dia
-1

, respectivamente o 

mês com maior nebulosidade (maio de 2007) e o mais ensolarado (outubro de 2006), sendo 

essa variação de 13,2% na irradiância não influenciou o incremento em diâmetro das 400 

árvores estudadas.  

A luminosidade tem sido apresentada como sendo um dos principais fatores 

ambientais que determinam a produtividade das plantas, pois tem forte influência sobre a 

fotossíntese, exercendo para alguns autores maior influência que a precipitação (Graham et 

al., 2003; Huete et al., 2006). Brienen et al. (2006) mostraram que o padrão de crescimento de 

florestas tropicais é fortemente governado pela variação na disponibilidade de luz. Segundo 

análises feitas por meio de imagens de satélite, Huete et al. (2006) encontraram que o grau de 

esverdecimento da floresta (provavelmente associado à taxa de fotossíntese) aumentou 25% 

com a irradiância durante a época seca, o oposto do que vinha sendo mostrado que a limitação 

hídrica da seca causava decréscimo na fotossíntese. Mudanças na irradiância podem afetar o 

balanço e a dinâmica do carbono, como, por exemplo, o aumento na irradiância aumenta a 
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asimilação de carbono, crescimento em altura e reprodução em árvores tropicais (Graham et 

al., 2003). Por outro lado, como o índice de área foliar de florestas tropicais pode variar de 4 a 

7 m
2
 de área foliar por m

2
 de superfície, as árvores que não atingem o dossel da floresta 

podem ter a assimilação de carbono limitada pela luminosidade, devido a copa fechada das 

árvores do dossel (Wright, 2005). A radiação solar tem aumentado nas últimas décadas, 

seguida do decréscimo na nebulosidade tropical medida com satélites (Chen et al., 2002; 

Wielicki et al., 2002), sobretudo na região amazônica (Nemani et al., 2003).  

 

5.6. Incremento em diâmetro e precipitação 

Não houve relação entre o incremento médio em diâmetro das 400 árvores e a 

precipitação mensal do período do experimento (Figura 14). A precipitação mensal variou de 

76,9 mm em agosto de 2006 a 353,5 mm em abril de 2007, não sendo essa variação temporal 

da precipitação um fator limitante para o crescimento em diâmetro das árvores.  
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Figura 14 – Relação entre precipitação mensal (mm) e incremento médio mensal em 

diâmetro de 400 árvores em 2006 e 2007. 
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Para Worbes (1995), a periodocidade do crescimento em regiões tropicais ocorre 

quando a precipitação mensal é inferior a 50 mm, fato que não foi observado neste trabalho. 

Bullock (1997) mostrou que o crescimento das árvores não foi afetado pela precipitação anual 

e Clark et al. (2001a) não encontrou relação entre a precipitação anual e a estimativa da 

produtividade primária líquida total. Porém, muitos trabalhos fazem referência à influência da 

quantidade de chuva no incremento em diâmetro das árvores ou na produtividade primária 

líquida (Clark et al., 2001a; da Silva et al., 2002; Schuur, 2003; Vieira et al., 2004; 2005). A 

relação positiva entre o crescimento de árvores e precipitação em certos períodos do ano 

indica que a precipitação pode ter um papel importante no crescimento de árvores (Brienen et 

al., 2006; Worbes, 1999).  

Aumentos na precipitação (até 2400 mm) levariam à maiores taxas de crescimento das 

árvores (Schuur, 2003), porém, altas taxas de precipitação podem reduzir a produtividade da 

floresta , seja por aumentarem a nebulosidade, ou por aumentarem a umidade do solo, 

reduzindo sua oxigenação, além do decréscimo na decomposição das folhas que leva a 

limitação de nutrientes. Nepstad et al. (2002) demonstraram experimentalmente que a seca 

causa redução no crescimento das plantas de uma floresta madura tropical, onde a redução da 

chuva em 50% levou à redução de 25% na produtividade. Os períodos de estiagem 

prolongados poderiam causar menor taxa de crescimento porque impediriam que processos 

fisiológicos ocorressem. Porém, para Phillips et al. (2008) a relação entre a condição seca 

moderada que ocorre na Amazônia (em torno de três meses com chuva inferior a 100 mm 

mês
-1

) e a taxa de crescimento das árvores pode não ser necessariamente negativa. Huete et al. 

(2006) e Fisher et al., (2007) mostraram que a Amazônia pode suportar mais seca do que 

apresentado nos modelos climáticos. A absorção de água na época seca é fortemente 

aumentada por um sistema de raízes que acessam o solo mais profundo e a redistribuirem na 

superfície do solo, o que mantêm alta transpiração e taxa fotossintética (Oliveira et al., 2005). 
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O aumento da [CO2] pode melhorar a eficiência no uso da água da planta e compensar os 

efeitos negativos do aumento da temperatura na transpiração (Malhi et al., 2008).  

A precipitação geralmente vem acompanhada por formação de nuvens, o que 

diretamente influencia a irradiância, como pode ser observado na Figura 15, onde houve 

relação sifnificativa entre a precipitação e a irradiância.  
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Figura 15 – Relação entre a precipitação mensal (mm) e as médias mensais da irradiância 

acumulada por dia (mol m
-2

 dia
-1

) das 400 árvores em 2006 e 2007. Os desvios representam o 

erro padrão da média. 

 

Meses mais chuvosos apresentam dias com menor irradiância acumulada (Salati, 

1987), principalmente pela maior formação de nuvens, o que pode limitar a fotossíntese nas 

folhas que geralmente são expostas diretamente à radiação solar (Mulkey et al., 1996; Zotz & 

Winter, 1996). Porém, nas folhas do interior da copa da árvore, o aumento da nebulosidade 

leva ao aumento da fração difusa da irradiação solar global e à redução do déficit de pressão 

de vapor, o que pode afetar positivivamente a produtividade e a estrutura da vegetação (Gu et 

al., 1999; Roderick et al., 2001; Stanhill & Cohen, 2001). A nebulosidade pode ser a causa da 

redução da taxa fotossintética no período chuvoso (Graham et al., 2003), conforme mostrado 
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em vários trabalhos que avaliam o efeito da precipitação no crescimento em diâmetro ou na 

produtividade da floresta (Schuur, 2003; Vieira et al., 2004; da Silva et al., 2002). Clark & 

Clark (1994) encontraram correlação negativa entre o crescimento e a nebulosidade o que 

atribuíram à limitada insolação. Porém, Roderick et al. (2001) mostraram que em árvores do 

dossel da floresta, em dias nublados, as sombras são mínimas, enquanto que em dias 

ensolarados, há formação de sombras bem definidas que ocupam áreas grandes, que 

provocam a redução da fotossíntese. Dessa forma, explica-se o efeito positivo da radiação 

difusa sobre a fotossíntese das folhas do dossel (Healey et al., 1998), devido a sua maior 

eficiência para penetrar na copa das árvores quando comparada à radiação solar direta. Além 

disso, o aumento da radiação difusa pode beneficiar o crescimento de plantas, pois esta 

radiação pode levar a aumentos na taxa fotossintética (Doughty et al., 2006).  

 

5.7. Teor de umidade do tronco 

O teor de umidade da madeira e da casca das árvores variou entre as espécies (Figura 

16A, B). S. micranthum e E. bicolor foram as espécies que apresentaram os maiores 

conteúdos de água na madeira (acima de 40%), independente da época do ano (chuvosa ou 

seca). Por outro lado, L. micrantha e P. decandrum tiveram os menores conteúdos de água na 

madeira. O teor de umidade da casca foi maior em M. itauba na época seca e menor em M. 

guyanensis na época chuvosa. 

O teor de umidade da madeira variou de 30 a 53% na época chuvosa e de 28 a 36% na 

época seca. Os teores de umidade da madeira encontrados neste trabalho reafirmam os 

resultados mostrados por outros pesquisadores (Suzuki, 1999; Osunkoya et al. 2007). 

Osunkoya et al. (2007) encontraram teor de umidade da madeira variando entre 30% (Shorea 

parviflora) e 50% (Dillenia excelsa, Goniothalamus tapis e Glochidion rubrum).  
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Figura 16 – Teor de umidade da madeira (A) e da casca (B) durante a época chuvosa (■) e seca (□) de 30 espécies arbóreas. Os desvios acima 

das barras representam o erro padrão da média. 

A 

B 
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Em Borneo, por exemplo, Suzuki (1999) encontrou num conjunto de 286 espécies 

teores de água na madeira oscilaram entre 26 e 76%.  

O teor de umidade da madeira das árvores foi maior na época chuvosa do que na época 

seca, principalmente em G. argenteum e S. micranthum (Figura 16A, B). Há relativamente 

poucos estudos que mostram como o teor de umidade da madeira varia de acordo com a 

precipitação, ainda mais se tratando de espécies da Amazônia. Em florestas temperadas, 

Gibbs (1958) encontrou que a umidade das árvores varia sazonalmente. Na época seca ou no 

período de maior demanda evaporativa do dia, a transpiração é favorecida pelo déficit de 

pressão de vapor (DPV) entre a folha e a atmosfera (Remorini & Massai, 2003; Fisher et al., 

2006), em decorrência do aumento na temperatura associada à diminuição na umidade do ar. 

O reservatório de água na árvore (principalmente no tronco e galhos grossos) é usado quando 

a transpiração é mais intensa, o que normalmente leva à variações diurnas (Simonneau et al., 

1993; Nortes et al., 2005) e sazonais do diâmetro do tronco (Gibbs, 1958). 

Em comparação ao teor de umidade da madeira, o teor de umidade da casca foi maior, 

independente da espécie (Figura 16A, B). A madeira contém menor umidade do que a casca 

da árvore. Tecidos vivos (floema e câmbio) podem mudar de tamanho como resultado de 

ciclos diurnos de hidratação enquanto o xilema maduro pode contrair e expandir devido à 

deformação elástica envolvendo perda de pouca água (Irvine & Grace, 1997). Isto 

parenquimáticas provavelmente ocorre porque dentre as células que compõem a madeira, 

apenas as células são vivas; enquanto que na casca, excluindo as células do súber (cortiça) e 

as fibras, todas as células (floema, felogênio, feloderme) possuem compostos osmoticamente 

ativos, o que as mantêm permanentemente hidratadas. Molz & Klepper (1973) indicam que 

mais de 90% da contração do tronco ocorre no floema e tecidos associados.  

O teor de umidade da casca apresentou maior variação entre a época chuvosa e seca, 

quando comparado ao teor de umidade da madeira, que em todas as espécies apresentou maior 
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teor de umidade na época chuvosa para a maior parte das espécies (Figura 16A, B). Não 

houve diferença estatística entre as épocas do ano no que se refere ao teor de umidade da 

casca. Poucos estudos foram feitos avaliando-se o teor de umidade da casca separadamente da 

madeira (Zweifel et al., 2002). A diferença entre as espécies sugere que fatores genéticos e 

ambientais são preponderantes no teor de umidade da casca. Por exemplo, a casca pode 

apresentar alto teor de umidade na seca, resultantes de eventos chuvosos ocasionais que 

ocorrem nesta época.  

Oscilações do diâmetro do tronco (efeito sanfona) têm sido atribuídas à variação na 

espessura da casca, cuja parte viva (floema, câmbio, felogênio e feloderme) é mais sensível à 

hidratação do que o xilema (Zweifel et al., 2000). Neste trabalho, o efeito da sazonalidade no 

teor de umidade da madeira pode ser atribuído à elevada taxa de transpiração das folhas do 

dossel das árvores na época seca, apesar de na região amazônica não existirem períodos 

prolongados sem chuva. O fato da casca permanecer bem hidratada ao longo do ano sugere 

também a ocorrência de taxa de fotossíntese relativamente constante ao longo do ano, 

conforme sugerido por Huete et al. (2006). Isto porque a hidratação do floema reflete a 

concentração de açúcares (derivados da fotossíntese) na seiva elaborada. O conteúdo de água 

do floema depende da quantidade total de açúcar produzida via fotossíntese, muito embora 

mudanças no conteúdo de água do floema não tenham sido relacionadas com mudanças na 

espessura da casca (Gall et al., 2002). 

Não houve correlação entre o teor de umidade da madeira e da casca e o diâmetro na 

altura do peito (DAP), independente da época do ano (Figura 17A, B). Isso pode ser explicado 

por que a parte do tronco das árvores utilizada para a coleta de amostras (o alburno) é um 

tecido que permanece hidratado independente do diâmetro da árvore. Considerando que as 

árvores crescem em média 2 mm por ano e que a amostra de madeira coletada tem 
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aproximadamente 5 cm, a parte do alburno que coletamos pode ter sido formada nos últimos 

25 anos.  
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Figura 17 – Relação entre o diâmetro na altura do peito (DAP) e a umidade da madeira (○) e 

da casca (●) de 30 espécies arbóreas na época chuvosa e na seca.  

 

Houve correlação negativa entre o teor de água na madeira e a densidade da madeira 

(Figura 18). A relação entre a densidade e a umidade da madeira também foram relatados por 

Santiago et al. (2004), Osunkoya et al. (2007) e Nogueira et al. (2008). Madeiras mais densas 

tem mais espaço ocupado por material sólido e, consequentemente, menor capacidade para 

armazenamento de água; o contrário ocorre com madeiras mais leves (Suzuki, 1999; 

Osunkoya et al., 2007). 
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Figura 18 – Relação entre densidade da madeira (g cm
-3

) e umidade da madeira (%, na base 

de matéria fresca) de 30 espécies arbóreas (136 indivíduos).  

 

5.8. Densidade da madeira 

O valor médio da densidade básica da madeira (DM) das 30 espécies arbóreas foi de 

0,74 g cm
-3

, valores similares aos encontrados por Fearnside (1997) e Nogueira et al. (2005) 

de, respectivamente, 0,69 e 0,70 g cm
-3

. Dentre as 30 espécies selecionadas, 53,3% das 

espécies estudadas são duras (DM > 0,75 g cm
-3

), 43,3% são consideradas de densidade média 

(0,50 – 0,75 g cm
-3

) e 3,3% são madeiras leves (DM < 0,50 g cm
-3

). A floresta da Amazônia 

Central apresenta alta diversidade e abundância de espécies com madeiras densas (Baker et 

al., 2004). A densidade da madeira pode indicar o estádio sucessional da floresta, sendo 

possível até classificar espécies em grupos ecológicos (Suzuki, 1999; Müller-Landau, 2004; 

Chave et al., 2006).  

Houve relação negativa entre o incremento em diâmetro e a densidade da madeira das 

30 espécies de árvores (Figura 19), pois madeiras duras (alta densidade) possuem menor 

incremento em diâmetro.  
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Figura 19 – Relação entre densidade da madeira (g cm
-3

) e incremento médio em diâmetro 

(mm) de 30 espécies.  

 

A densidade básica da madeira variou entre as 30 espécies estudadas (Tabela 3). As 

espécies que apresentaram densidade da madeira mais elevada foram P. macrophylla (0,91 g 

cm
-3

), P. guianensis (0,89 g cm
-3

) e M. scleroxylon (0,89 g cm
-3

), enquanto que a espécie com 

madeira menos densa (0,42 g cm
-3

) foi P. tomentosa. Em trabalhos realizados em florestas 

tropicais, a densidade da madeira variou de 0,30 a 0,80 g cm
-3

 em um total de 209 árvores 

(Osunkoya et al., 2007), enquanto outros autores (Suzuki, 1999; Santiago et al., 2004) têm 

encontrado valores de densidade da madeira variando de 0,21 a 0,84 g cm
-3

. A densidade da 

madeira é importante porque fornece informações sobre a distribuição da biomassa nas 

florestas (Fearnside, 1997), bem como sobre a distribuição geográfica das árvores na 

Amazônia (árvores de madeira mais densas na Amazônia Central) (Baker et al., 2004; Malhi 

et al., 2004). Na Amazônia, entre 30 e 45% da variação na biomassa da parte aérea está 

relacionada à variação na densidade da madeira (Baker et al., 2004). Segundo Chambers et al. 

(2001) a variação da densidade da madeira é uma das explicações para a diferença de valores 

de biomassa para um determinado local da floresta tropical. Plantas com baixa densidade da 
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madeira aumentam de volume mais rapidamente em termos de extensão em altura e/ou 

incremento em diâmetro do que plantas com alta densidade da madeira (Suzuki, 1999; 

Osunkoya et al., 2007).  

 

5.9. Variação diurna e sazonal da fotossíntese máxima 

 A fotossíntese máxima (Amax) variou entre espécies, entre os horários do dia e entre as 

épocas do ano (seca e chuvosa), conforme pode ser observado na Figura 20 (A, B, C, D).  

As espécies que tiveram maiores taxas de Amax foram a G. glabra (12,5 µmol m
-2

 s
-1

) 

no período de 6-10h da época seca e a C. orthoreura (13,0 e 14,5 µmol m
-2

 s
-1

) no período de 

6 - 10 h e 10 - 14 h da época seca (Figura 20). A espécie que apresentou menor Amax foi M. 

angularis no período de 6 - 10 h na época chuvosa (0,7 µmol m
-2

s
-1

). As espécies que 

apresentaram maiores valores de Amax são as árvores que recebem maior luminosidade, 

enquanto que a espécie com menor Amax (M. angulares) permanece a maior parte do dia sob 

sombra. A variação entre espécies, no que se refere à Amax, ocorre devido a fatores genéticos 

intrínsecos de cada espécie, porém o ambiente luminoso no qual a árvore cresce tem grande 

influência na taxa fotossintética (Ishida et al., 1999b; Marenco & Vieira, 2005; Pandey & 

Kushwaha, 2005).  

A torre na qual acessamos as árvores estudadas causa sombra sobre as folhas de 

acordo com o movimento do sol, o que também pode interferir em Amax, por reduzir a 

superfície foliar que recebe os raios solares. Carswell et al. (2000) realizaram estudos 

fotossíntéticos, inclusive na mesma torre utilizada neste estudo, e também encontraram 

diferenças entre espécie no que se refere à fotossíntese, de acordo com a altura, teor de 

nitrogênio foliar e área foliar específica. Ishida et al. (1999a) também encontraram diferenças 

na taxa fotossintética entre espécies que cresciam em diferentes condições luminosas.  
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Figura 20 – Fotossíntese máxima (Amax, µmol m
-2

 s
-1

) em três horários do dia (6 - 10 h, 10 - 

14 h, 14 - 18 h) na época seca (□) e na época chuvosa (■) em C. orthoneura (A), M. 

angulares (B), I. paraensis (C) e G. glabra (D). Os desvios acima das barras representam o 

erro padrão da média.  

 

Amax variou diurnamente em todas as espécies estudadas e entre as épocas do ano, com 

exceção de M. angulares na época seca e G. glabra na ápoca chuvosa (Figura 20 A-D). C. 

orthoneura, durante a época seca, apresentou Amax similar nos períodos de 6 -10 h e 10 -14 h, 

porém no período de 14 - 18 h, houve redução de 50% (Amax = 7,5 µmol m
-2

 s
-1

). Na época 

chuvosa, Amax de C. orthoneura reduziu gradativamente ao londo do dia, apresentando no 

período de 14 -18 h Amax de 1,9 µmol m
-2

 s
-1

. I. paraensis na época seca mostrou o mesmo 

comportamento que C. orthoneura, sendo a redução de 34% no período de 14 -18 h. Porém, 
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na época chuvosa I. paraensis aumentou Amax gradativamente ao longo do dia. G. glabra 

mostrou a mesma tendência I. paraensis, com Amax decrescendo ao longo do dia. Amax de M. 

angulares não variou diurnamente na época seca, enquanto que na época chuvosa, no período 

de 6 -10 h, Amax foi mínima (0,7 µmol m
-2

 s
-1

) e atingiu o máximo no período de 10 - 14 h 

(6,7 µmol m
-2

 s
-1

) e no período de 14 -18 h diminuiu 26% (5,5 µmol m
-2

 s
-1

).  

Vários trabalhos mostraram que a fotossíntese varia diurnamente (Ishida et al., 1996; 

1999; Matos et al., 1998; Mohotti & Lawlor, 2002; Costa & Marenco, 2007). A condutância 

estomática mostrou ser um fator determinante para a fotossíntese máxima (Figura 21 A-H). 

Muitos trabalhos relatam o efeito da abertura e fechamento estomático sobre a 

fotossíntese (Ishida et al., 1996; 1999a; Zots & Winter, 1994; Carswell et al., 2000; Mohoti & 

Lawlor, 2002; Ogaya & Peñuelas, 2003). Park & Furukawa (1999) mostraram que a 

fotossíntese e a condutância estomática medidas em árvores tropicais diminuíram devido ao 

aumento do déficit de pressão de vapor (DPV). A redução na condutância estomática e na 

concentração interna de CO2 em condições de alto DPV sugere que a redução de gs é o fator 

preponderante para a redução da fotossíntese. Com a redução da umidade do ar, os estômatos 

se fecham para evitar excesso de transpiração (Lange et al., 1971).  
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Figura 21 – Efeito da condutância estomática (gs, mmol m
-2

 s
-1

) na fotossíntese máxima 

(Amax, µmol m
-2

 s
-1

) na época seca e chuvosa em C. orthoneura (A,B), I. paraensis (C,D), G. 

glabra (E,F) e M. angulares (G,H).  

 

Época seca Época chuvosa 
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Vários mecanismos são utilizados para endender a regulação diurna da condutância 

estomática, incluindo o potencial hídrico, transpiração, indução do ABA pelas raízes ou 

limitação hidráulica (Meizer, 1993; Brodribb & Holbrook, 2004; Costa & Marenco, 2007). 

Nos períodos de alta demanda evaporativa devido à alta irradiância e temperatura espécies 

arbóreas com diferentes acessos a água do solo podem mostrar grandes diferenças na 

condutância estomática (Meizer et al., 1993). A limitação estomática para a assimilação de 

carbono deve-se ao fechamento dos estômatos em respostas ao alto déficit de pressão de 

vapor (DPV). Além disso, Doughty et al. (2006) encontraram que os ritmos circadianos dos 

estômatos controlam a fotossíntese, em plantas que foram expostas a luminosidade constante. 

Existem evidências de que a condutância estomática é regulada pela resistência hidráulica e 

sinais químicos (Whiteihead, 1998). A associação entre o fechamento estomático e a redução 

da fotossíntese são devido à redução da taxa de assimilação de CO2 pelo cloroplasto (Farquhar 

& Sharkey, 1982). Shirke & Pathre (2004) assumiram que o alto DPV reduz a atividade da 

Rubisco por afetar a eficiência da carboxilação e reduzir o conteúdo de amido, além de afetar 

a partição do fluxo de elétrons entre processos fotoquímicos e não-fotoquímicos, sendo uma 

forte limitação ao ganho de carbono. Pathre et al. (1998) encontraram que o VPD foi mais 

importante que a temperatura ou irradiância na depressão do meio-dia da fotossíntese e 

condutância estomática, tanto em condições controladas como no campo (Shirke & Pathre, 

2003; 2004). 

O potencial hídrico mínimo foi encontrado nos períodos de maior demanda 

evaporativa (Tabela 4), o que também pode influenciar diretamente a condutância estomática. 

O potencial hídrico medido na antemanhã indicou a recuperação noturna do estado hídrico da 

planta. Kumar et al. (1994) encontraram os menores valores de potencial hídrico por volta do 

meio dia, quando há maior transpiração, resultado do valor elevado de déficit de pressão de 

vapor entre a folha e a atmosfera.  
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Tabela 5 – Potencial hídrico (Ψ), [CO2] nos espaços intercelulares (Ci), déficit de pressão de 

vapor (DPV) e temperatura da folha (ºC) em condições de CO2 ambiente (380 µmol mol
-1

) em 

C. orthoneura, M. angulares, I. paraensis, G. glabra na época seca e na chuvosa. 

 Época seca Época chuvosa 

 Ψ DPV  Ci T (C) Ψ DPV  Ci T (C) 

Período C. orthoneura 

6-10h - 0,41a 1,94a 227a 29,6a -0,35a 1,48a 114ª 23,1a 

10-14h - 2,10b 2,33a 225a 35,4b -1,59b 1,66a 152ª 33,3b 

14-18h - 0,81a 3,85b 250a 36,9c -0,74a 0,95a 325b 33,2b 

 M. angulares 

6-10h -0,30a 1,46 317,3 32,7a -0,50a 2,31a 314,0 33,8a 

10-14h -0,61a 1,95 240,6 34,4b -0,42a 2,37a 173,5 34,4a 

14-18h -0,72a 2,21 317,1 34,5b -0,58a 3,11b 190,0 37,5b 

 I. paraensis 

6-10h -0,61a 1,01a 266a 24,0a -0,41a 2,56a 314ª 23,2a 

10-14h -1,92b 2,01b 119b 33,6b -0,91b 3,73b 298b 31,4b 

14-18h -0,50a 1,92a 228a 33,3b -0,35a 3,43b 297b 33,3b 

 G. glabra 

6-10h -0,23a 2,57a 301a 31,6a -0,38a 2,6a 160ª 32,8a 

10-14h -1,70b 1,41b 303a 31,9a -1,25b 3,2a 242b 32,6a 

14-18h -0,85a 1,48b 340a 28,8b -1,02a 3,1a 235b 33,3a 
Letras seguidas da mesma letra (em cada espécie) não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

 

Além da condutância estomática e do potencial hídrico foliar, a temperatura da folha 

parece ter afetado a fotossíntese máxima (Tabela 4), pois os valores baixos de Amax coincidem 

com os períodos em que a temperatura da folhas se manteve elevada. A maior taxa de Amax 

durante o período diurno pode ser atribuída a menor temperatura encontrada neste período, 

provavelmente pela redução da respiração mitocondrial e a fotorespiração (Ishida et al., 

1999b). A temperatura tem efeito direto e indireto na fotossíntese (Berry & Björkman, 1980). 

O efeito indireto refere-se ao fechamento dos estômatos com o intuito de reduzir a perda de 

água por meio da transpiração. Por outro lado, o efeito indireto da temperatura na fotossíntese 

esta associada a mudanças na atividade da Rubisco (ribulose-1,5-carboxilase/oxigenase), bem 

como associada a regeneração do substrato da Rubisco do ciclo de Calvin (RuBP – ribulose-
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1,5-bisfostato) (Lloyd & Farquhar, 2008). O aumento na temperatura e na nebulosidade levam 

a decréscimo na produtividade devido a mudanças no clima regional (Feeley et al., 2007). 

Amax foi maior na época seca do que na época chuvosa, principalmente no primeiro 

período do dia, para a maioria das espécies (Figura 20), principalmente em C. orthoneura, G. 

glabra e I. paraensis. Conforto et al. (2005) encontraram variação sazonal da fotossíntese em 

seringueira. A alta assimilação de CO2 na época seca e no período da manhã pode ser 

explicada pelo estoque de água no tronco que garante a transpiração na época seca (Zotz & 

Winter, 1994). Durante a estação chuvosa, a nebulosidade leva à redução da assimilação de 

CO2 (Graham et al., 2003). Saleska et al. (2003) mostraram por meio da técnica dos vórtices 

turbulentos (eddy covariance) que houve perda de carbono na época chuvosa e ganho na 

época seca. Goulden et al. (2004) encontraram variação sazonal e diurna na troca de gases 

pela floresta tropical. Estes autores avaliaram o incremento em diâmetro e encontraram que o 

ganho de carbono foi maior na época seca, entretanto usando a eddy covariance, houve maior 

acúmulo de carbono na época seca, atribuída à redução na respiração noturna. A fotossíntese 

não reduziu na época seca, o que pode ser explicado pelas raízes profundas das árvores serem 

responsáveis por manter o estatus hídrico da folha durante a seca. A seca na região amazônica 

não parece afetar a fotossíntese, como sugerido Huete et al. (2006), em estudos com satélite. 

 

5.10. Parâmetros da curva de luz (α, θ) 

Com relação aos valores de rendimento quântico aparente (α) e do parâmetro de 

curvatura (θ) das espécies estudadas, podemos observar que houve diferença entre os períodos 

do dia e as épocas do ano (Tabela 5). Os valores de α variaram de 0,03 a 0,09 na época seca, e 

na época chuvosa, de 0,02 a 0,09. Já os valores de θ variaram de 0,10 a 0,70 na época seca, e 

de 0,35 a 0,80 na época chuvosa. 
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Tabela 6 – Parâmetros da curva de luz (rendimento quântico (α), parâmetro da curvatura (θ) e 

fotossíntese máxima (Amax) em C. orthoneura, M. angulares, I. paraensis e G. glabra.  

Valores seguidos da mesma letra (na mesma espécie) não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 

O regime luminoso de crescimento influencia na curva de resposta à luz na 

fotossíntese (Björkman, 1981). Em C orthoneura e I. paraensis, α não variou entre os 

períodos do dia, tanto na época seca quanto na chuvosa. Em M. angulares durante a época 

seca e em G. glabra durante a época chuvosa, α foi constante durante o dia. Entretanto, na 

época chuvosa os valores α de M. angulares foram maiores de 6-10 h (0,09), com redução de 

aproximadamente 50% para os outros dois períodos do dia. G. glabra, durante a época seca, α 

foi menor de 14-18 h (0,03). Quando houve redução nos valores de α e o valor de fotossíntese 

saturada não foi alcançado, significa que houve fotoinibição (Leverenz, 1994), como ocorreu 

em G. glabra na época seca. A eficiência na qual a luz é absorvida pela folha depende da 

quantidade de clorofila por unidade de área (Björkman, 1981). A capacidade fotossintética 

não é somente afetada pelas variações na capacidade de transporte de elétrons ou ciclo de 

Calvin, mas também pode ser alterada pela mudança no rendimento quântico máximo. A 

 Época seca Época chuvosa 

 α Θ Amax Α Θ Amax 

Período C. orthoneura 

6 -10 h  0,09a 0,70ª 14,5a 0,06ª 0,70ª 9,9a 

10 - 14 h 0,07a 0,66ª 13,0a 0,06ª 0,55ª 7,5a 

14 - 18 h 0,09a 0,30b 7,5b 0,04ª 0,70ª 1,9b 

 M. angulares 

6 -10 h  0,05a 0,10ª 3,5a 0,09ª 0,50ª 0,7a 

10 - 14 h 0,06a 0,35b 4,2a 0,03b 0,58ª 6,7b 

14 - 18 h 0,07a 0,70c 2,9b 0,05b 0,80b 5,5b 

                                       I. paraensis 

6 -10 h  0,09a 0,45ª 9,5a 0,02ª 0,35ª 4,2a 

10 - 14 h 0,09a 0,55ª 7,3a 0,03ª 0,60b 2,5b 

14 - 18 h 0,09a 0,40ª 5,3b 0,05ª 0,55b 4,0a 

 G. glabra 

6 -10 h  0,09a 0,52ª 12,5a 0,07ª 0,70ª 9,3a 

10 - 14 h 0,07a 0,45ª 8,0b 0,06ª 0,60ª 8,2a 

14 - 18 h 0,03b 0,43ª 7,2b 0,05ª 0,80ª 6,5b 
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redução nos valores de α ocorre se as clorofilas continuarem a transferir energia para o PS II 

fotoinibido, como a capacidade de transporte de elétrons não é limitada pela baixa irradiância 

(Leverenz, 1994). 

Os valores de θ não apresentaram variação diurna em G. glabra nas duas épocas do 

ano, e em I. paraensis na época seca. Nas outras espécies e épocas do ano restantes, θ variou 

diurnamente. Quando θ possui valor entre 0,6 e 0,8 representa a existência de migração de 

energia entre os centros de reação do fotossistema II, enquanto que valores acima de 0,8 

revelam que houve o desacoplamento da cadeia de transporte de elétrons (Leverenz, 1994). 

Valores muito menores que a faixa acima foram encontrados neste trabalho. 

A forma geral da curva de luz dependente de temperatura, pois depende da 

temperatura da fotossíntese limitada pela RuP2 (máxima taxa de transporte de elétrons) 

(Kirschbaum & Farquhar, 1984; Wang et al., 1996), como pode ser observado neste trabalho. 

Nos períodos de maior temperatura da folhas, houve baixa condutância estomática e redução 

da atividade fotoquímica, assim como Ishida et al. (1999a) encontraram.  

 

5.11. Variação diurna e sazonal da fotossíntese potencial 

A fotossíntese potencial (Apot) variou entre as espécies estudadas (Figura 22 A-D) Os 

maiores valores de Apot foram observado C. orthoneura (em média 22 µmol m
-2

 s
-1

), seguidos 

de G. glabra e I. paraensis (17 µmol m
-2

 s
-1

) e os menores valores de Apot foram obtidos em 

M. angulares (6- 10 h na época chuvosa). A variação entre espécies ocorreu provavelmente 

devido às características genéticas e ao estádio sucessional, além da condição luminosa de 

crescimento das árvores.  
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Figura 22 - Fotossíntese potencial (Apot, µmol m
-2

 s
-1

) em três períodos do dia (6 – 10 h, 10 – 

14 h, 14 – 18 h) durante a época seca (□) e chuvosa (■) em C. orthoneura (A), M. angulares 

(B), I. paraensis (C) e G. glabra (D). O desvio acima das barras representa o erro padrão da 

média. 

 

Assim como nos valores de Amax, os valores de fotossíntese potencial foram maiores 

nas espécies que têm maior exposição à radiação solar, enquanto que a espécie com menor 

Apot (p. exe. M. angulares) permanece sombreada a maior parte do dia. Espécies que crescem 

sob baixa irradiância, como a M. angulares, alocam maior quantidade de nitrogênio para 

proteínas que participam na captura de energia radiante, complexos coletores de luz (Evans, 

1989). Já plantas de ambientes ensolarados investem maior proporção de nitrogênio em 

enzimas do ciclo de Calvin (principalmente Rubisco) (Evans, 1989; Carswell et al., 2000). 

06-10h 06-10h 



 82 

Apot não variou entre os períodos do dia e entre as épocas do ano para C. orthoneura e 

I. paraensis (Figura 22 A, C), entretanto Apot em G. glabra medida de 14 -18 h na época seca 

e em M. angulares (6 – 10 h na época chuvosa) foram menores que nos outros horários do dia 

(Figura 22 B, D). Em M. angulares, durante a época chuvosa Apot foi maior do que na época 

seca (Figura 22 B). O aumento a concentração de CO2 resulta no aumento da taxa de 

assimilação, sendo os valores de Apot não influnciados pela condutância estomática. 

A redução em Apot em G. glabra medida de 14 -18 h na época seca pode ser atribuída 

à redução na condutância do mesofilo. Muitos estudos mostram o efeito da condutância 

estomática sobre o controle das trocas gasosas, porém pouco se tem explorado sobre a 

condutância do mesofilo, devido à dificuldade de mensuração. Embora há duas décadas atrás 

considerava-se que a condutância do mesofilo tinha pouco efeito na fotossíntese (Farquhar et 

al., 1980), hoje admite-se que o aumento da resitência do mesofilo pode influenciar 

negativamente a difusão de CO2 para os sítios de carboxilação da Rubisco, limitando dessa 

forma a fotossíntese (Evans et al., 1994; Loreto et al., 1992; von Caemmerer et al., 1994).  

Os baixos valores de Apot encontrados em M. angulares (6 – 10 h na época chuvosa) 

foram atribuídos à baixa condutância estomática encontrada neste horário, provavelmente por 

esta espécie iniciar a abertura de seus estômatos seguindo o ritmo circadiano. Ritmos 

circadianos podem ser definidos como oscilações diárias de um mecanismo fisiológico (ciclos 

de 24 h) ativados por estímulos ambientais (Hennessey & Field, 1991; McClung, 2006). O 

ritmo circadiano da condutância estomática está relacionado com o rearranjo de microtubulos 

nas células-guardas, enquanto que o ritmo da fotossíntese por enzimas do ciclo de Calvin 

(Fukuda et al., 2004; Hennessey & Field, 1991). 

Limitações à assimilação de carbono estão associadas, quer a difusão do dióxido de 

carbono para o espaço intracelular foliar, controlada pela condutância estomática, ou a 

processos bioquímicos no interior da folha (Wilson et al., 2000). A limitação não-estomática 
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inclui a inativação das enzimas do ciclo de Calvin, embora existam incertezas sobre maior 

sensibilidade ao estress, se a síntese de ATP e RuBP (Tezara et al., 1999; Lawlor, 2002) ou 

atividade da Rubisco (Parry et al., 2002).  

Neste trabalho, a fotossíntese foi limitada por fatores estomáticos (LE) e não-

estomáticos (LNE) (Figura 23 A-D). Durante a época seca, a fotossíntese de C. orthoneura foi 

limitada por fatores não-estomáticos em mais de 50% no período de 6 – 10 h e de 10 – 14 h; 

entretanto no período de 14 – 18 h, a LE (82%) foi maior que a não-estomática. Durante a 

época chuvosa, LE em C. orthoneura foi em média 50% em todos os períodos do dia (Figura 

23 A, B). Em I. paraensis, durante a época seca, LE foi menor que a não-estomática, e estas 

não variação durante o dia; na época chuvosa, no período de 6 – 10 h e de 14 – 18 h a LE foi 

de 50%, enquanto que no período de 10 – 14 h a LE foi de 25% (Figura 23 C, D). G. glabra 

apresentou menor LE nos dois primeiros períodos do dia, em comparação com o período de 

14 – 18 h, onde a LNE foi de 30%; na época chuvosa, G. glabra apresentou maior LE do que 

LNE, quando comparada a ápoca seca, sendo que de 6 -10 h e de 14 – 18 h LE foi em média 

de 65% e no período de 10 – 14 h foi de 39% (Figura 23 E, F). Para M. angulares, a LNE foi 

de 88% no período de 6 – 10 h na época seca, e nos outros períodos de 40%; já na época 

chuvosa, LE foi de 27% de 6 – 10 h, 19% de 10 -14 h e de 59% de 14 – 18 (Figura 23 G, H).  
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Figura 23 - Variação diurna e sazonal da limitação estomática (■) e da limitação não-

estomática (□), em porcentagem (%), em C. orthoneura (A,B), I. paraensis (C,D), G. glabra 

(E,F) e M. angulares (G,H). 

 

Época seca Época chuvosa 
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Cornic (2000) mostrou que os estômatos são provavelmente o principal responsável 

pelo declínio da fotossíntese durante condições de seca moderada. Para Wilson et al. (2000) a 

limitação não-estomática (principalmente gm) aumentou substancialmente mais do que a 

limitação estomática durante a seca. Flexas et al. (2007) encontrou que gm declinou sob alta 

concentração de carbono interno, onde a fotossíntese não foi limitada por CO2, mas pela 

regeneração da ribulose-1,5-bisfosfato ou utilização da triose fosfatada. Entretanto, estas 

mudanças em gm foram encontradas de forma totalmente independente das mudanças de Ci. 

As respostas de gm ao Ci foram mais rápidas que em gs, isto ocorre porque como a gm é muito 

dinâmica, mudanças na resposta às variáveis ambientais podem ser mais rápidas que 

mudanças na condutância estomática, o que pode levar segundos ou minutos, além de ser 

reversível (Centritto et al. 2002). 

Flexas et al. (2002) encontraram que quando gs diminui, a atividade da Rubisco e a 

atividade fotoquímica decrescem, que por conseqüência diminui a quantidade de RuBP e 

ATP. Yamori et al. (2006) sugerem que a gm substancialmente limita a taxa fotossintética, 

especialmente em altas temperaturas, sendo esta limitação maior que a estomática.  

A redução do ganho de carbono fotossintético pode ser atribuida à fotorespiração, 

intensificada pela redução na concentração de carbono intercelular causado pelo fechamento 

estomático (Ishida et al., 1999b). Na fotorespiração, O2 e CO2 competem pela mesma enzima 

(Rubisco) e pelo mesmo substrato, então, na ausência de CO2 a fotossíntese diminui. O 

oxigênio inibe a fixação de CO2 pela Rubisco, a qual passa a atuar como oxigenase (Chen& 

Spreitzer, 1992). A temperatura afeta a fotorespiração (Hall & Keys, 1983) devido à elevação 

da relação O2/CO2 dissolvido no cloroplasto. Apesar disso, em plantas sob alta irradiância, a 

fotorespiração contribui para a dissipação do excesso de energia e compostos reduzidos. O 

aumento na fotorespiração, em resposta ao aumento do DPV, foi evidenciado pelo aumento 

no ponto de compensação (Shirke & Pathre, 2004). 
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5.12. Variação diurna e sazonal dos parâmetros da fluorescência 

Todos os parâmetros de fluorescência estudados (fluorescência inicial, fluorescência 

máxima e relação Fv/Fm) apresentaram variação entre espécies, entre as épocas do ano 

(chuvosa e seca) e entre os horários do dia (Figura 24, 25 e 26).  

Com relação à variação diurna da fluorescência inicial (Fo) durante a época seca, M. 

angulares apresentou aumento significativo às 10 h e I. paraensis às 11 h, quando comparado 

aos valores medidos às 6 h (Figura 24). Fo permaneceu constante durante todo o período 

diurno da época seca nas outras duas espécies estudas. Durante a época chuvosa, I. paraensis 

apresentou queda em Fo às 7 h, enquanto que nas outras espécies os valores de Fo não 

apresentaram variação diurna significativa (Figura 24). Tanto os aumentos quanto os declínios 

em Fo coincidem com os horários em que as folhas medidas receberam maior radiação solar. 

Shirke and Pathre (2003) também mostraram que não houve diferença em Fo entre os horários 

do dia. Mudanças em Fo em plantas expostas a alta luminosidade são similar aos encontrados 

por Dias & Marenco (2006). Os aumentos dos valores de Fo permanecerem constantes ou 

apresentarem aumentos com a irradiância, pode ser explicado pela dissociação funcional do 

complexo antena do centro de reação do PS II, que geralmente ocorre durante dano por calor 

(Armond et al., 1978; Kitao et al., 2000b), ou devido ao dano na proteína D1 do centro de 

reação do PS II, que prejudica o transporte de elétrons de QA para QB, o que pode resultar em 

aumento em Fo (Gilmore et al., 1996). Outra possibilidade para explicar o aumento ou a não 

variação dos valores de Fo seria a clororespiração, a redução não-fotoquímica de QA pela 

redução do NAD(P)H no escuro (Peltier & Cournac, 2002).  

A hipótese que melhor explica o aumento em Fo é a que atribui o aumento à inibição 

da transferência de elétrons da plastoquinona A (QA) para a plastoquinona b (QB), o que 

indica que houve dano na proteína D1 do centro de reação do FSII, devido ao dano na proteina 

D1 que pode ocorrer em qualquer intensidade luminosa (Tyystjärvi & Aro, 1996). Por outro 
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lado, os decréscimos em Fo provavelmente envolvem, além de danos à proteína D1, danos 

irreversíveis a subunidades do complexo de evolução do oxigênio (Barber & Anderson, 1992; 

Bertamini et al., 2004). 
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Figura 24 – Fluorescência inicial (Fo) em função do horário do dia na época chuvosa (●) e na 

seca (○) em C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis (C) e G. glabra (D). Os desvios 

representam o erro padrão da média.  

 

Os valores de fluorescência inicial (Fo) durante a época chuvosa foram menores do 

que na época seca, em todas as espécies (Figura 24). A incidência de luz sobre as folhas é o 

que determina a fotoinibição, sendo que durante a época chuvosa a irradiância solar é 

reduzida devido à formação de nuvens. Aumentos na fluência de fótons, como ocorrem na 

época seca em relação à época chuvosa, intensificam a fotoinibição devido a danos em 
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proteínas do centro de reação do PS II, particularmente a proteína D1, e dentro de prolongado 

período de exposição à luz, subunidades do complexo de evolução do oxigênio podem ser 

afetadas (Bertamini et al., 2004). A nebulosidade pode afetar a fotossíntese pelo efeito da 

fluência de fótons (Graham et al., 2003). As nuvens geralmente reduzem a intensidade da 

irradiância ultravioleta (UV) que alcança a superfície da Terra (Madronich et al., 1995) e o 

déficit de pressão de vapor, DPV (Gu et al., 1999; Roderick et al., 2001). A fotossíntese tende 

a ser maior em condições de baixo DPV (Marenco et al., 2006), enquanto que a eficiência do 

PS II pode ser diminuida pela UV (Krause et al., 1999; 2003). 

A redução dos valores da fluorescência máxima Fm durante os períodos de maior 

irradiância, independente da época do ano (Figura 25), podem ser explicadas pela 

interconversão fotoprotetora da violaxantina em zeaxantina, no ciclo da xantofila, que leva a 

radiação não-radiativa da energia também conhecida como dissipação não-fotoquímica (Long 

et al., 1994; Demmig et al., 1987 Demmig- Adams & Adams, 1992; 1996). Dessa forma, o 

excesso de energia absorvida pela folha é drenado para carotenóides do ciclo da xantofila que 

a dissipa na forma de calor, o que protege o fotossistema II contra possíveis danos oxidativos 

causados pela radiação, pois o que determina a fotoinativação do FSII é a fluência de fótons 

que chega até a folha (Anderson et al., 1997). Além disso, a exposição das folhas à irradiância 

intensa pode também danificar a proteína D1 do PS II, interferindo no transporte de elétrons 

durante a fotossíntese (Long et al., 1994; Aro et al., 1993). A nebulosidade reduziu o efeito da 

luz solar plena em Fm, talvez pela redução na quantidade de UV que alcança a planta 

(Madronich et al., 1998), como a UV intensifica o efeito fotoinibitório da radiação solar 

(Krause et al., 1999; 2003). 
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Figura 25 – Fluorescência máxima (Fm) em função do horário do dia na época chuvosa (●) e 

na seca (○) em em C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis (C) e G. glabra (D). Os 

desvios representam o erro padrão da média. 

 

A eficiência quântica máxima do PS II (relação Fv/Fm) das espécies estudadas não 

variou durante o período diurno na época seca, com exceção do leve declínio em M. 

angulares que atingiu o mínimo às 10h (Figura 26). Na época chuvosa, a relação Fv/Fm 

permaneceu constante durante o dia em G. glabra e I. paraensis, entretanto, em C. orthoneura 

a relação Fv/Fm diminuiu a partir de 12 h e em M. angularis apresentou um gradual declínio 

desde o início do período luminoso, sendo o menor valor observado às 12 h. Em ambas as 

espécies que mostraram redução na relação Fv/Fm, observou-se uma tendência de recuperação 

dos valores iniciais no final da tarde. Shirke & Pathre (2003) encontraram pequenas reduções 

nos valores de Fv/Fm, sendo que na época de maior irradiância foram encontradas as maiores 
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reduções do que na época chuvosa, principalmente antes do nascer do sol. Tem sido mostrado 

que em dias nublados, valores de Fv/Fm podem permanecer sem mudanças ou um eventual 

aumento (Flexas et al., 2000).  
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Figura 26 – Eficiência quântica do fotossistema II (relação Fv/Fm) em função do horário do 

dia na época seca (○) e na chuvosa (●) em C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis 

(C) e G. glabra (D). Os desvios representam o erro padrão da média. 

 

A redução da relação Fv/Fm está bem documentada, sendo medida por meio do 

declínio do rendimento quântico máximo do PS II (Björkman & Demmig, 1987; Genty et al., 

1989). O declinio em Fv/Fm indica que a integridade do PS II foi alterada e indica fotoinibição 

da fotossíntese (Long et al., 1994). Portanto, não houve fotoinibição da fotossíntese em G. 

glabra e I. paraensis. Durante a época seca, a capacidade fotoquímica diminui enquanto a 

dissipação não fotoquímica aumenta, o que indica que folhas expostas a períodos secos 
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prolongados podem promover a regulação do PS II (Ishida et al., 2006). Nas espécies em que 

a relação Fv/Fm foi menor na época chuvosa, sugere que adicionalmente ao efeito atenuante da 

luz, mudanças na qualidade da luz devido à nebulosidade pode também mitigar o efeito da 

fotoinibição. O efeito atenuante da nebulosidade na fotoinibição poderia ser associada com a 

redução da proporção da radiação solar no espectro solar em dias nublados (Madronich et al., 

1998; Calbó et al., 2005).  

A restauração dos valores de Fv/Fm ao final da tarde (Figura 26) sugere a reconversão 

da zeaxantina em violaxantina, bem como aumento na proporção de proteínas ativas no PS II. 

Isto é, um aumento na taxa de reparo da população de proteínas D1 danificadas pela radiação 

solar intensa. A taxa de recomposição da integridade estrutural do PS II foi provavelmente 

favorecida pela diminuição da irradiância e da temperatura no período da tarde (Powles, 

1984). Isso indica que as árvores experimentaram fotoinibição dinâmica, o que significa que 

ao alvorecer não há na folha nenhum efeito fotoinibitório acumulado do dia anterior. 

Não houve diferença entre os valores de Fv/Fm medidos na época seca e na época 

chuvosa, para todas as espécies (Figura 26). As plantas absorvem a radiação 

fotossinteticamente ativa para realizar fotossíntese, neste caso, a grandeza importante é o 

número de fótons absorvidos (e não a radiação total) (Foyer et al., 1994; Anderson et al., 

1997). Mesmo na época chuvosa, há ocorrência de dias ensolarados na área estudada, o que 

enfatiza que o que detemina a ocorrência da fotoinibição da fotossíntese não é a quantidade de 

fótons absorvido, independente da época do ano. 

Analisando o efeito da irradiância e da temperatura na relação Fv/Fm (Figura 27 e 28), 

a irradiância contribui mais para a fotoinibição do que a temperatura. Dias & Marenco (2007) 

trabalharam com mudas de espécies amazônicas e mostraram que a temperatura não 

intensifica a fotoinibição, porém tem efeito negativo sobre a fotossíntese máxima. 
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Figura 27 – Efeito da irradiância na eficiência quântica do fotossistema II (relação Fv/Fm) em 

C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis (C) e G. glabra (D).  

 

O aumento da irradiância é acompanhado pelo aumento da temperatura, sendo outro 

fator que influencia na fotoinibição da fotossíntese (Mulkey & Pearcy, 1992) (Figura 28). Na 

época seca as temperaturas são maiores, o que pode influenciar na temperatura foliar, que 

pode afetar as estruturas internas da folha. Quando a planta tem acesso a uma adequada 

disponibilidade de água, seus estômatos se abrem em alta temperatura, usando da evaporação 

para o arrefecimento da sua temperatura (Salvucci & Crafts-Brandner, 2004). Em altas 

temperaturas foliares, as taxas de de-epoxidação da violaxantina para zeaxantina aumentam. 

Alta temperatura (37 ºC) contribui sinergicamente para o forte efeito da fotoinibição (Mulkey 

& Pearcy, 1992) devido ao fato de que o estresse por calor inibe a taxa de assimilação de CO2 

à luz saturante, primeiramente pelo decréscimo do estado de ativação da Rubisco via inibição 
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da Rubisco ativase (Law & Crafts-Brandner, 1999). O aumento da temperatura pode 

inicialmente causar o bloqueio do centro de reação do FS II, seguido pela dissociação do 

complexo protéico-pigmento no núcleo antena do complexo coletor de luz (Armond et al., 

1978). Elevadas temperaturas não apenas afetam a formação de zeaxantina, mas também a 

ativação da zeaxantina (Demmig-Adams & Adams III, 1992). 
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Figura 28 – Efeito da temperatura do ar na eficiência quântica do fotosistema II (relação 

Fv/Fm) em C. orthoneura (A), M. angulares (B), I. parensis (C) e G. glabra (D).  
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6. CONCLUSÕES  

O crescimento das árvores é determinado por fatores ambientais e endógenos, 

entretanto a pequena variação mensal da precipitação, irradiância e temperaturas média, 

máxima e mínima na Amazônia central não influenciou o incremento em diâmetro das árvores 

durante os dois anos do experimento. Mesmo no período seco, onde houve maior irradiância e 

maiores temperaturas, as árvores foram capazes de manter suas atividades fisiológicas. A 

relação positiva entre o número médio de horas por dia em que as temperaturas 

permaneceram abaixo de 22,6 °C (a média diária da temperatura mínima durante o período do 

estudo) e o incremento mensal em diâmetro demonstrou que noites mais frias (mas não 

necessariamente com um mínimo absoluto menor por um curto tempo) levaram à redução na 

respiração (diminuição da perda de carbono), e, consequentemente, a um maior incremento 

em diâmetro e maior crescimento das árvores. O efeito da temperatura mínima no incremento 

em diâmetro de árvores da Amazônia tem grande importância dentro do contexto das 

mudanças climáticas, pois implica em redução do estoque de carbono como reação ao 

aumento da temperatura noturna. 

As variações sazonais no conteúdo de água da madeira podem indicar períodos de 

déficit hídrico e, portanto, render informações sobre a dinâmica da relação solo-planta-

atmosfera. A água armazenada no tronco parece ter grande importância na fisiologia das 

árvores da Amazônia, quando a demanda evaporativa da atmosfera excede a capacidade de 

absorção e transporte das raízes, sobretudo na manutenção da fotossíntese na época seca.  

Para as quatro espécies estudadas em detalhe, a variação diurna da fotossíntese 

máxima (Amax) na época seca e chuvosa foi atribuída à variação na condutância estomática, a 

qual esteve relacionada com a variação no décifit de pressão de vapor (folha-atmosfera). 

Porém, a participação dos ritmos circadianos na regulação do movimento estomática, ainda 

não pode ser descartada. Os valores de Amax na época seca indicam que no período de estudo 
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as plantas não sofreram estresse hídrico na época seca. A fotossíntese potencial (Apot) não 

apresentou diferença entre os horários do dia, nem entre as épocas do ano, com a exceção de 

M. angulares de 14 -18 h. Apenas esta exceção deixa espaço para considerar que a 

condutância do mesofilo pode ter uma influência significativa na assimilação de carbono em 

espécies florestais da Amazônia. O papel da condutância do mesofilo e dos ritmos circadianos 

na fotossíntese, bem como dos fatores ambientais no crescimento das árvores ainda precisam 

ser mais estudados nas espécies florestais da Amazônia. 

Além da importância deste trabalho no contexto das mudanças climáticas, os 

resultados encontrados podem ser aplicados no manejo florestal, silvivultura e políticas para a 

conservação da floresta. 
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8. ANEXOS  

Tabela 1A – Nome científico, número de indivíduos da mesma espécie (n), nome comum e 

família das 400 árvores estudadas (225 espécies).  

N Nome cientifico n Nome comum Família 

1 Abarema elegans (Ducke) 

Barns & Grimes 

2 Ripeiro branco Fabaceae: Mimosoideae 

2 Abarema jupunba (Willd.) 

Britton & Killip 

1 Inga vermelha Fabaceae:Mimosoideae 

3 Amaioua sp. 1 Muixembe Rubiaceae 

4 Ambelania ducke Markgr. 1 Pepino da mata Apocynaceae 

5 Ampelocera edentula Kuhl 2 Falsa cupiúba Ulmaceae 

6 Anacardium spruceanum 

Engl. 

1 Cajuí Anacardiaceae 

7 Andira parviflora Ducke 1 Sucupira amarela Fabaceae: Faboideae  

8 Andira unifoliolata Ducke 1 Sucupira amarela Fabaceae: Faboideae  

9 Aniba burchellii Kosterm. 1 Louro preto Lauraceae 

10 Anisophyllea manausensis 

Pires & W. A. Rodrigues 

2 Pau canela Anisophyllaceae 

11 Antonia ovata Pohl. 1 Breu banco Loganiaceae 

12 Apeiba echinata Gaertner 1 Envira pente de 

macaco 

Tiliaceae 

13 Aspidosperma discolor A. 

DC. 

1 Carapanaúba Apocynaceae 

14 Astronium le-cointei Ducke 1 Uxirana Anacardiaceae 

15 Bocoa viridiflora (Ducke) 

R.S.Cowan 

1 Sucupira chorona Fabaceae: Faboideae 

16 Brosimum parinarioides 

Ducke ssp parinarioides 

2 Amapá roxo Moraceae 

17 Brosimum rubescens Taub. 2 Amapá doce Moraceae 

18 Buchenavia macrophylla 

Eichler. 

1 Abiurana casca fina Combretaceae 

19 Byrsonima duckeana W. R. 

Anderson 

4 Murici da mata Malpighiacea 

20 Calyptranthes cf. 

macrophylla O.Berg 

2 Uxirana Myrtaceae 

21 Calyptranthes creba Mc 

Vaugh 

1 Araça bravo Myrtaceae 

22 Calyptranthes cuspidata DC. 2 Araça bravo Myrtaceae 

23 Calyptranthes sp. 2 Araça bravo Myrtaceae 

24 Casearia duckeana H. O. 

Sleum. 

1 Jito  

25 Cassia spruceana Benth. 1 Tachi vermelho Fabaceae: Caesalpinioideae 

26 Cassipourea guianensis 

Aubl. 

3 Macucu fofo Rhizophoraceae 

27 Claresia racemosa Ruiz & 2 Guariúba Moraceae 
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Paw. 

28 Clarisia ilicifolia (Spreng.) 

Lanj. & Rossb. 

1 Muiratinga Moraceae 

29 Cordia exaltada Lam 2 Frejó Boraginaceae 

30 Cordia falax Jhonston 2 Envira pente de 

macaco 

Boraginaceae 

31 Couratari tauari Berg. 1 Abiurana casca fina Lecythidaceae 

32 Coussapoa orthoneura 

Satandl 

1 Cipo  

33 Coussarea sp 1 Café bravo Rubiaceae 

34 Dacryodes cuspidata 

(Cuatrec.) Daly 

1 Breu vermelho Burseraceae 

35 Dacryodes nitens Cuatrec. 1 Breu preto Burseraceae 

36 Desconhecida 13 Matamatá amarelo 

37 Desconhecida2 11   

38 Dimorphandra sp 1 Muirapiranga Fabaceae: Caesalpinioideae 

39 Diplotropis brasilensis 

(Taul.) Amsh 

1 Sucupira amarela Fabaceae: Faboideae  

40 Drypetes variabilis Uittien 1 Muiratinga Euphorbiacea 

41 Duguetia echinophora R.E. 

Fr. 

1 Envira preta Annonaceae 

42 Duguetia pycnastera 

Sandwith 

1 Envira amarela Annonaceae 

43 Duguetia stelechantha 

(Diels) R.E.Fr. 

1 Envira amarela Annonaceae 

44 Duguetia trunciflora 

A.H.Gentry & Mass 

1 Envira amarela Annonaceae 

45 Duroia hirsuta (P & E) K. 

Schum 

1 Muirachimpe Rubiaceae 

46 Duroia kotchubaeiodes 

Steyerm 

1 Purui Rubiaceae 

47 Ecclinusa guianensis Eyma 1 Abiurana bacuri Sapotaceae 

48 Endlicheria aff. 

szyszylowiczii Mez 

1 Louro fofo Lauraceae 

49 Endlicheria sericea  Nees 1 Louro preto Lauraceae 

50 Enterolobium schomburgkii 

Benth.  

1 Visgueiro Fabaceae: Mimosoideae 

51 Erisma bicolor Ducke 3 Maueira Vochysiaceae 

52 Eschweileira sp. 4 Riperio vermelho Lecythidaceae 

53 Eschweileira apiculata 

(miers) a. c. smith 

1 Ripeiro vermelho Lecythidaceae 

54 Eschweileira atropetiolata 

Mori 

1 Tauari Lecythidaceae 

55 Eschweileira bracteosa 

(Poeep. & Endl.) Miers 

12 Ripeiro branco Lecythidaceae 

56 Eschweileira collina Eyma 7 Riperio branco Lecythidaceae 

57 Eschweileira coriacea (DC.) 

Mart. ex Berg 

3 Matamatá amarelo Lecythidaceae 

58 Eschweileira cyathiformis 1 Ripeiro vermelho Lecythidaceae 
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S.A. Mori 

59 Eschweileira grandiflora 

(Aubl.)  Sandwith 

3 Castanha jarana 

F.M. 

Lecythidaceae 

60 Eschweileira micrantha 

(Berg.) Miers. 

1 Matamatá amarelo Lecythidaceae 

61 Eschweileira ovata (Camb.) 

Miers 

1 Matamatá amarelo Lecythidaceae 

62 Eschweileira parviflora 

(Aubl.) Miers 

2 Matamatá amarelo Lecythidaceae 

63 Eschweileira pedicellata 

(Rich.) S.A. Mori 

5 Matamatá amarelo Lecythidaceae 

64 Eschweileira 

pseudodecolorans S.A.Mori. 

1 Matamatá amarelo Lecythidaceae 

65 Eschweileira rankini 

S.A.Mori 

2 Ripeiro vermelho Lecythidaceae 

66 Eschweileira wachenheimii 

(Benoist.) sandwith 

2 Matamatá amarelo Lecythidaceae 

67 Eugenia sp. 1 Goiabinha Myrtaceae 

68 Faramea sp. 1 Café bravo Rubiaceae 

69 Ferdinandusa ellipttica Pohl. 1 Pau marfim Rubiaceae 

70 Geissospermum agregateum 

Woodson 

1 Acariquara branca Apocynaceae 

71 Geissospermum argenteum 

Woodson 

3 Acariquara branca Apocynaceae 

72 Goupia glabra Aubl. 2 Cupiúba Celastraceae 

73 Guarea cinnamomea Harms 1 Taquari  

74 Guarea sp. 1 Tachi preto Meliacea 

75 Guatteria discolor R.E.Fr. 1 Envira preta Annonaceae 

76 Gustavia agusta L. 3 Ripeiro vermelho Lecythidaceae 

77 Heisteria densifrons Engl. 1 Araçá bravo Olacaceae 

78 Heisteria sp. 2 Caraipe arana Olacaceae 

79 Helicostilys scraba (Macbr.) 

C.C.Berg 

1 Pau rainha Moraceae 

80 Himatanthus sucuuba 

(Spruce) Woodson 

1 Seringa vermelha Apocynaceae 

81 Hymenolobium modestium 

Ducke 

1 Sucupira amarela Fabaceae: Faboideae  

82 Inga sp. 2 Inga vermelha Fabaceae: Mimosoideae 

83 Inga capitada Desv 1 Inga vermelha Fabaceae: Mimosoideae 

84 Inga cordatoalata Ducke 2 Inga vermelha Fabaceae: Mimosoideae 

85 Inga laurina (Swartz.) Willd. 4 Pitomba da mata Fabaceae: Mimosoideae 

86 Inga macrophylla Hum & 

Bonpl ex. Willd 

1 Inga peluda Fabaceae: Mimosoideae 

87 Inga paraensis Ducke 3 Inga vermelha Fabaceae: Mimosoideae 

88 Inga stipularis D.C. 1 Inga vermelha Fabaceae: Mimosoideae 

89 Inga umbratica Poepp. & 

Endl. 

2 Inga vermelha Fabaceae: Mimosoideae 

90 Iryanthera elliptica Ducke 1 Ucuba branca Myristicaceae 

91 Iryanthera laevis Markgr. 1 Ucuúba punã Myristicaceae 
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92 Jacaranda copaia (Aubl.) D. 

Don 

1 Marupá Bignoniaceae 

93 Jacaranda copaia ssp. 

spectabilis (Mart. Exadc.)    

1 Caroba Bignoniaceae 

94 Lacistema aggregatum 

(Berg) Rusby 

3 Pimenta de nambú Lacistemaceae 

95 Lacistema grandifolium 

Schnitzl. 

1 Cupiúba Lacistemacea 

96 Lacistema polystachyum 

Schnitzl. 

1 Pimenta de nambú Lacistematacea 

97 Lacunaria aff. macrostachya 

(Tul.) A.C.Sm. 

1 Pimenta de nambú Quiinaceae 

98 Lecythis assuncadi S.A. Mori 1 Castanha jarana 

F.M. 

Lecythidaceae 

99 Lecythis prancei S.A. Moni 2 Castanha jaran F.G. Lecythidaceae 

100 Licania adolphoduckei 

Prance 

1 Macucu chiador Chrysobalanaceae 

101 Licania apetala (E.Mey.) 

Fritsch var. aperta (Benth.) 

Prance 

1 Caraipe Chrysobalanaceae 

102 Licania canescens Benoist. 3 Pajurazinho Chrysobalanaceae 

103 Licania heteromorpha Benth. 

var. heteromorpha 

1 Macucu chiador Chrysobalanaceae 

104 Licania micrantha Miq. 5 Mandioqueira lisa Chrysobalanaceae 

105 Licania sothersae Prance 1 Caraipe Chrysobalanaceae 

106 Licania unguiculata Prance 1 Mandioqueira Lauraceae 

107 Licaria chrysophylla 

(Meissn.) Kost. 

2 Louro aritú Lauraceae 

108 Licaria oppositifolia (Nees) 

Kosterm. 

1 Louro aritu Lauraceae 

109 Licaria rodriguesii Kurz 2 Louro aritu Lauraceae 

110 Licaria sp. 1 Araça bravo Lauraceae 

111 Lueheopsis rosea (Ducke) 

Burret 

1 Desconhecida Tiliaceae 

112 Mabea angularis G. Dem 

Holl. 

1 Breu  

113 Mabea subsessilis Pax. & K. 

Hoffm. 

1 Breu peludo Euphorbiacea 

114 Mabea urleana Pax & 

K.Hoffm. 

1 Taquari branco Euphorbiacea 

115 Macrophilis sp. 1 Araça bravo Sapotaceae 

116 Maquira calophylla ( Planch. 

& Endl.) C.C. Berg. 

1 Muiratinga Moraceae 

117 Matayba arborescens (Aubl.) 

Raldlk 

1 Tachi vermelho Sapindaceae 

118 Mezilaurus itauba (Meiss.) 

Taubert ex Mez 

5 Abiurana abio Lauraceae 

119 Mezilaurus micrantha van 

der Werff 

1 Itaúba Lauraceae 



 120 

120 Miconia ampla Triana 1 Buchuchu canela de 

velho 

Melastomataceae 

121 Miconia pirifolia  Naudin 1  Melastomataceae 

122 Micramdropsis sleroxylon 

(W.A. Dodr.) W. A. Rodr. 

3 Peãozinho Euphorbiacea 

123 Micropholis  venulosa (Mart. 

& Eichler) Pierre 

1 Araçá bravo Sapotaceae 

124 Micropholis guyanensis (A. 

DC.) Pierr. ssp. guyanensis 

4 Louro preto Sapotaceae 

125 Micropholis venulosa (Mart. 

& Eichler) Pierre 

1 Araçá bravo Sapotaceae 

126 Minquartia guianensis Aubl. 4 Aquariquara roxa Olacaceae 

127 Não identificada 5 Matamatá amarelo 

128 Mouriri brevides Hook F. 1 Mamãozinho Memecylaceae 

129 Mouriri collocarpa Ducke 1 Araçá bravo Memecylaceae 

130 Mouriri duckeana Morley 1 Muirauba Memecylaceae 

131 Myrcia aff. grandis Mc. 

Vaugh 

2 Araçá bravo Myrtaceae 

132 Myrcia magnoliifolia DC. 1 Desconhecida Myrtaceae 

133 Myrcia paivae O.Berg 1 Goiabinha Myrtaceae 

134 Myrcia subcericeae A. Gray 1 Araça bravo Myrtaceae 

135 Neea altissima P.ET. E. 1 João mole Nyctaginaceae 

136 Neea oppositifolia Ruiz. & 

Pav. 

2 João mole Nyctaginaceae 

137 Ocotea aciphylla (Ness.) 

Mez. 

1 Louro aritú Lauraceae 

138 Ocotea ceanothifolia (Ness) 

Mez 

1 Louro pirarucu Lauraceae 

139 Ocotea cinerea van der Werff 2 Louro preto Lauraceae 

140 Ocotea costulata (Nees.) Mez 2 Louro preto Lauraceae 

141 Ocotea nitida (Meissn.) 

Rohwer 

1 Louro pirarucú Lauraceae 

142 Ocotea percurrens Vicentini 1 Louro preto Lauraceae 

143 Ocotea sericea Nees. 1 Falsa cupiúba Lauraceae 

144 Ocotea sp. 1 Louro preto Lauraceae 

145 Ouratea discophora Ducke 1 Uxirana Ochnaceae 

146 Peltogyne catingae Ducke 1 Muirapiranga F.G Fabaceae: Caesalpinioideae 

147 Pera glabrata Poepp. ex 

Baill. 

1 Seringarana Euphorbiacea 

148 Pouroma bicolor Mart. ssp. 

bicolor 

1 Embaubarana Cecropiacea 

149 Pouroma tomentosa Miq. 

ssp. apiculada (Benoist) 

C.C.Berg  & van der 

Heudsen 

4 Louro fofo Cecropiaceae 

150 Pouroma tomentosa Miq. 

ssp. tomentosa 

1 Embaubarana Cecropiacea 

151 Pouroma tomentosa Miq. 

ssp.essequiboensis (Stand.) 

1 Embaubarana Cecropiacea 
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C.C.Berg. & Heusden 

152 Pourouma guianensis Aubl. 

ssp. guianensis 

1 Embaubarana cecropiaceae 

153 Pourouma tomentosa Miq. 2 Embaubarana Cecropiacea 

154 Pourouma villosa Trecul. 1 Embaubarana Cecropiacea 

155 Poutera peruviensis 

(Aubrév.) Bernardi 

1 Abiurana casca fina Sapotaceae 

156 Pouteria aff. latianthera 

T.D.Penn. 

1 Abiurana Sapotaceae 

157 Pouteria aniba  1 Louro pirarucu Sapotaceae 

158 Pouteria anomala (Pires) 

T.D. Penn. 

1 Abiurana olho de 

veado 

Sapotaceae 

159 Pouteria cladantha Sandwith 3 Abiurana casca fina Sapotaceae 

160 Pouteria cuspidata (A. DC.) 

Baeani ssp. Cuspidata 

1 Abiurana fedorenta Sapotaceae 

161 Pouteria erythrochrysa T.D. 

Penn 

1 Abiurana Sapotaceae 

162 Pouteria eugeniifolia ( 

pierre) Baehni 

1 Abiurana atinga Sapotaceae 

163 Pouteria guianensis Aubl. 3 Abiurana abio Sapotaceae 

164 Pouteria hispida Eyma 1 Murici Sapotaceae 

165 Pouteria jariensis Pires Tod. 

Penn 

1 Abiurana fedorenta Sapotaceae 

166 Pouteria macrophylla (Lam.) 

Eyma 

4 Jarai Sapotaceae 

167 Pouteria opposita (Ducke) 

T.D.Penn. 

1 Abiurana Sapotaceae 

168 Pouteria petiolata T.D.Penn. 1 Seringarana Sapotaceae 

169 Pouteria reticulada (Engl.) 

Eyma 

2 Abiurana Sapotaceae 

170 Pouteria retinervis T. D. 

Penn 

1 Abiurana ferro Sapotaceae 

171 Pouteria sp. 3 Abiurana casca fina Sapotaceae 

172 Pradosia verticillata Ducke 1 Abiurana Sapotaceae 

173 Protium amazonicum 

(cuatrec.) Daly 

1 Breu preto Burseraceae 

174 Protium apiculatum Swart 8 Breu vermelho Burseraceae 

175 Protium cf. rubrum Cuatrec. 1 Breu vermelho Burseraceae 

176 Protium crassipetalum 

Cuatrec. 

1 Pitomba da mata Burseraceae 

177 Protium decandrum (Aubl) 

March. 

6 Breu vermelho Burseraceae 

178 Protium hebetatum Daly 3 Breu vermelho Burseraceae 

179 Protium klugii Macbr. 1 Breu vermelho Burseraceae 

180 Protium nitidifolium 

(Cuatrec) Daly 

1 Breu manga Burseraceae 

181 Protium sp. 2 Breu vermelho Burseraceae 

182 Pseudolmedia laevis (Ruiz & 

Pav.) Macbr. 

1 Muiratinga Moraceae 
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183 Pterocarpus rohrii Vahl 1 Sucupira chorona Fabaceae: Faboideae 

184 Qualea acuminata Spruce 

Warm 

2 Mandioqueira aspe Vochysiaceae 

185 Rinorea paniculata (Mart.) 

Kuntze 

8 Falsa cupiúba Violaceae 

186 Rinoria guianensis Aubl. 1 Falsa cupiúba Violaceae 

187 Rollinia insignis R.E.Fr. 1 Envira bobó Annonaceae 

188 Sclerolobium sp 1 Tachi vermelho Fabaceae: Caesalpinioideae 

189 Sclerorema micranthum 

Ducke 

4 Cardeiro Bombacaceae 

190 Sextonia rubra (Mez) van der 

Werff 

1 Louro gamela Lauraceae 

191 Siparuna emarginata Cowan 1 Taboquinha Siparunaceae 

192 Sloanea floribunda Spruce ex 

Benth. 

2 Urucurana Elaeocarpaceae 

193 Sterculia frondosa Rich 2 Ucuuba preta Sterculiaceae 

194 Stryphnodendron guianensis 

(Aubl.) Benth. 

1 Falso angelim Fabaceae: Mimosoideae 

195 Stryphnodendron 

pulcherrimum Hochr. 

1 Anani Fabaceae: Mimosoideae 

196 Stryphnodendron sp. 1 Sucupira amarela Fabaceae: Mimosoideae 

197 Swartzia arborescens (Aubl.) 

Pittier 

2 Araçá bravo Fabaceae: Faboideae 

198 Swartzia corrugata Benth. 1 Matamatá amarelo Fabaceae: Faboideae  

199 Swartzia ingifolia Ducke 1 Ingá ferro Fabaceae: Faboideae  

200 Swartzia schomburgkii Benth 

var. guianensis R.S.Cowan. 

1 Arabá roxo Fabaceae: Faboideae  

201 Swartzia tomenifera Harms 4 Inga de arara Fabaceae: Faboideae 

202 Swartzia ulei Harms. 1 Muirajibóia preta Fabaceae: Faboideae  

203 Symphonia globurifera L. 1 Visgueiro Clusiaceae 

204 Tabebuia serratifolia (Vahl) 

Nichols 

1 Pau darco Bignoniaceae 

205 Tachigali cf. myrmecophila 

Ducke 

2 Tachi preto Fabaceae: Caesalpinioideae 

206 Tachigali sp. 1 Uxirana Fabaceae: Caesalpinioideae 

207 Tachigalia venusta Dwyer 4 Tachi vermelho Fabaceae: Caesalpinioideae 

208 Tapirina retusa Ducke 1 Chiclete bravo Anacardiaceae 

209 Tapirira guianensis Aubl. 1 João mole Anacardiaceae 

210 Tapura amazonica Poepp & 

Endl. var. manauensis Prance 

& Silva 

1 Tapura Dichapetalaceae 

211 Tapura sp 1 Envira preta Dichapetalaceae 

212 Theobroma  speciosum 

Willd. 

1  Sterculiaceae 

213 Theobroma sylvestre Mart. 5 Caucaí Strerculiaceae 

214 Trattinnickia glaziovii Swart 1 Breu vermelho Burseraceae 

215 Trattinnickia rhoifolia Willd. 1 Macucu murici Burseraceae 

216 Unonapsis duckei R.E.Fr. 2 Envira surucucu Annonaceae 

217 Unonopsis guatterioides 1 Envira preta Annonaceae 
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(A.DC.) R.E.Fr. 

218 Vantanea macrocarpa 

(Aubl.) Ducke 

1 Uxirana Humiriaceae 

219 Virola theidora (Benth.) 

Warb. 

2 Ucuuba vermelha Myristicaceae 

220 Virola venosa (Benth.) Warb. 2 Desconhecida Myristicaceae 

221 Xylopia nitida Duval 1 Envira amorosa Annonaceae 

222 Xylopia polyantha R.E.Fr. 1 Envira taripucu Annonaceae 

223 Zanthoxylum djalma-batistae 

(Albuquerque) Waterm. 

1 Mari bravo Rutaeae 

224 Zigia sp 1 Inga vermelha Fabaceae: Mimosoideae 

225 Zygia ramiflora (Benth.) 

Barneby & J.W. Grimes 

1 Inga vermelha Fabaceae: Mimosoideae 

 


