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Sinopse: 

Foi estudada a resistência mecânica de diferentes espécies arbóreas em áreas de platô e 
baixio para um melhor entendimento da vulnerabilidade frente a fenômenos naturais de 

tempestades de vento em Manaus (AM). Foram executados estudos sobre atributos 

biométricos; biomassa acima do solo, centro de massa da árvore para estimar o momento 
crítico de queda onde a carga total necessária para quebrar ou desenraizar árvores foi 

avaliada. 
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Resumo 

 

Tempestades convectivas com fortes rajadas de vento são distúrbios naturais e eventos 

frequentes na porção central e oeste da Amazônia, afetando a estrutura florestal e sua 

diversidade em nível de paisagem. A estabilidade de diferentes espécies arbóreas da 

Amazônia, relacionadas à queda por vento ainda não haviam sido avaliadas usando 

abordagens experimentais diretas, tais como a prática de guinchar árvores manualmente. A 

estabilidade arbórea tem sido previamente relacionada à distribuição e velocidade do vento, 

mas pouco ainda se sabe sobre as diferenças de susceptibilidade ao vento causada por 

diferenças de ambiente e formas de crescimento. Estudo prévio na Amazônia Central reportou 

mortalidade arbórea induzida pelo vento, principalmente por ruptura do tronco e 

desenraizamento em áreas de encostas e platôs, com menores taxas de mortalidade em áreas 

de baixio. Nesse estudo foi investigado o momento crítico de queda (Mcrit) de 60 árvores, 

entre 19,0 cm e 41,1 cm em diâmetro à altura do peito (DAP), localizadas em diferentes 

posições topográficas, usando um sistema composto por fitas, cabo de aço, tirfor de mão e 

célula de carga. Essa abordagem usa o torque como uma medida de falha na árvore, na qual 

um ponto sem retorno é atingido (ruptura do tronco ou desenraizamento). O tamanho das 

árvores controlou a variação no Mcrit quantificada para cardeiro (Scleronema mincranthum 

(Ducke) Ducke), mata-matá (Eschweilera spp.), e uma seleção aleatória de espécies arbóreas. 

As análises de Mcrit revelaram que a resistência arbórea à falha aumentou com o tamanho das 

árvores e diferiu entre grupos de espécies estudados, porém não foi detectado efeito da 

topografia ou modo de falha (ruptura do tronco ou desenraizamento) para os grupos 

estudados, tanto individualmente ou quando agrupados. Para a seleção aleatória de espécies 

arbóreas, a variância total explicada aumentou de um R
2
 de 0,49 com uso apenas do DAP, 

para 0,68 quando tanto o DAP e a média ponderada para a densidade do tronco (Dtronco) 

foram incluídos em um modelo de regressão múltipla. Dentro do grupo escolhido de forma 

aleatória, para as espécies que apresentam grã do tipo revessa, menores valores no Mcrit foram 

reportados quando comparadas a árvores de tamanho similar que apresentem as fibras em 

outra direção. A esbelteza (relação entre a altura total/DAP, ambas em m) teve influência no 

Mcrit para os diferentes grupos, de maneira geral valores inferiores a 80 apresentam maior 

resistência. Dependendo da variável utilizada (DAP ou biomassa acima do solo (BA)), para 

árvores de similar tamanho, um grupo é simplesmente mais resistente que os demais. Esta 

abordagem mecânica permite a comparação da vulnerabilidade arbórea, induzida por danos 

relacionados ao vento entre ecossistemas, facilitando o uso de informações estruturais das 

florestas em modelagem de ecossistemas. Os resultados indicam, que a vulnerabilidade de 

árvores a mortalidade induzida por vento, nas diferentes posições topográficas, são 

provavelmente devido às diferenças em elevação relacionadas a velocidades do vento e a 

exposição das copas das árvores e não por diferenças de propriedades do solo relacionadas 

com a topografia.  

Palavras-chave: derrubada manual de árvores; momento crítico de queda; alometria arbórea; 

traços funcionais; blowdown; distúrbios por vento.  
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Abstract 

 

 

Storms producing high winds are frequent and major natural disturbance events in the 

Central and Western Amazon, affecting forest structure and diversity at the landscape level. 

The stability of Amazonian tree species against storm-induced wind-throw has never been 

evaluated using direct experimental approaches such as winching. This has typically been 

related to the distribution of wind speeds, butt little is known about difference in the 

susceptibility to wind damage cause by site-related difference in growth form. Previous work 

in the Central Amazon found that tree mortality caused by storm-induced blowdowns, 

primarily by snapping and uprooting, was highest on plateaus and slopes, while much lower 

in valley forests. In this study we investigated the critical turning moments (Mcrit) of 60 trees, 

ranging from 19.0 to 41.1 cm in diameter at breast height (DBH) and located in different 

topographic positions, using a cable-winch load-cell system. Our approach used torque as a 

measure of tree failure to a point of no return (snapping or uprooting). Size controlled 

variation in Mcrit was quantified for cardeiro (Scleronema mincranthum (Ducke) Ducke), 

mata-matá (Eschweilera spp.), and a random selection of trees across a number of species. 

Our analysis of Mcrit revealed that tree resistance to failure increased with size and differed 

among species, but no effects of topography or failure mode were found for the species 

groups either separately or pooled. For the random species, total explained variance increased 

from an R
2
 of 0.49 for DBH alone, to 0.68 when including both DBH and stem wood density 

(SWD) in a multiple regression model. For the random selection of trees those that have 

interlocked grain seems not to increase Mcrit whit increases in size ,when compared to similar 

sized trees with other grain orientation. The slenderness factor (total tree height/DBH, both in 

m) influence Mcrit for the different groups, overall values bellow 80 show higher resistance. 

Depending on the size attribute (DBH or above ground biomass (AGB)) for similar sized trees 

on group is just more resistant than the others. This mechanics approach allows the 

comparison of tree vulnerability induced by wind damage across ecosystems and facilitates 

the use of forest structural information in ecosystems models. Our results indicate that 

topographic differences in wind-throw vulnerability are likely due to elevational differences 

in wind velocities and crown exposure, rather than by differences in soil properties related to 

topography.  

Key-words: tree pulling experiment; critical turning moment; tree allometry; 

functional traits; blowdown; wind-disturbance  
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1  Introdução 

A tendência das árvores de apresentarem troncos eretos é principalmente colocada em 

risco por movimentos de flexão em respostas ao vento e a gravidade (Alméras e Fournier 

2009). Ventos fortes causam deflexões que podem exceder os limites críticos de estabilidade 

das árvores, neste caso a interação vento e florestas ocasionam largas frações de mortalidade 

arbórea em nível mundial (Dale et al., 2001; Schelhaas et al., 2003; Chambers et al., 2007; 

Esprito-Santo et al., 2010; Negrón-Juárez et al., 2010). Quaisquer aumentos nas taxas de 

mortalidade arbórea induzida por ventos, em tempos de aquecimento global, afetam a 

dinâmica florestal (Chambers et al., 2013; Holm et al., 2014). Distúrbios por ventos também 

afetam continuamente o funcionamento e estrutura das florestas (Peltola et al., 2010) 

influenciando processos de assembleia de espécies arbóreas (Denslow 1980; Turner et al., 

1998; Marra et al., 2014) e promovendo mudanças nos padrões de regeneração natural (Putz 

et al., 1983).  

O vento causa distúrbios florestais em diferentes escalas, desde árvores a plantios, 

paisagem e em nível de solos (Mitchell 2012; Chambers et al., 2013; Espírito-Santo et al., 

2014). Um estudo recente descreveu a Amazônia Central como um corredor ativo de linhas de 

instabilidade, que por sua vez geram distúrbio natural do tipo exógeno, criando clareiras desde 

uma única árvore a centenas de hectares tombados, frequentemente citados por “blowdowns” 

(Asner, 2013). O carbono, contido em troncos, galhos grossos e outros componentes de 

árvores mortas ou danificadas não será imediatamente disponibilizado para atmosfera, mas 

representa futuras emissões de CO2 (Chambers et al., 2004). Os estoques de carbono florestal 

também estão sujeitos a flutuações temporais e podem reduzir com um aumento em distúrbios 

por vento (Chambers et al., 2013). Assim, o aumento da temperatura média global, pode agir 

para reduzir o balanço do carbono florestal, com tempestades mais frequentes ou com 
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velocidades de vento mais elevadas, como esperado sob condições climáticas de aquecimento 

(IPCC, 2013).  

Abordagens mecânicas, tais como guinchar árvores, baseado em testes de carga 

estática, têm sido realizadas em diferentes florestas ao redor do mundo, a maioria dos estudos 

busca um melhor entendimento dos riscos causados por danos de vento, relacionados ao 

manejo florestal e a adoção de práticas silviculturais ( Peltola, 2006). O momento crítico de 

queda (Mcrit) de uma árvore é a força rotacional (Newton metros) no momento de falha 

(desenraizamento ou ruptura do tronco), indicando a estabilidade da árvore ou sua resistência 

ao vento (Cannon et al., 2015).  

Ainda não se sabe até que ponto o Brasil é vulnerável à mudança do clima (Nobre, 

2008), sendo os potenciais impactos nos ecossistemas florestais de particular importância para 

o Brasil (Krug, 2008). O entendimento das vulnerabilidades específicas de cada espécie ou 

tipo florestal, para predizer a mortalidade arbórea induzida pelo clima, de maneira geral, ainda 

é desconhecido (Adams et al., 2010). O presente estudo utilizou da abordagem mecânica para 

guinchar árvores manualmente, com o intuito de investigar a relação da estabilidade de 

árvores com: a posição topográfica (platô e baixio), o modo de falha (desenraizamento ou 

ruptura do tronco), os grupos de espécies, a direção das fibras (tipo de grã) e parâmetros 

biométricos das árvores (i.e. DAP, BA, massa do tronco, massa da copa, volume do tronco, 

altura total, relação altura/diâmetro (esbelteza), densidade ponderada do tronco). 
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2  Revisão bibliográfica 

2.1 Topografia 

Um estudo recente reportou que o desenraizamento e ruptura no tronco foram 

comumente observados em áreas florestais de topo de encostas e platôs e pouco observados 

em áreas de baixio, após um evento extremo de distúrbio por vento ocorrido em Janeiro de 

2005 na Amazônia Central (Marra et al., 2014). Outro estudo prévio, no Canadá, examinando 

o efeito do vento com base em observações de campo e medições com túnel de vento, 

reportou que a velocidade do vento para áreas de topo das colinas foi quase o dobro da 

observada para as diferentes formações de baixio, com uma maior variação na velocidade do 

vento para os baixios, dependendo da direção das rajadas, sendo fundamental a interação do 

vento com a geometria do baixio (Ruel et al., 2001). Esses resultados sugerem que além da 

variação topográfica possam existir variações na velocidade do vento ao longo da topografia. 

As características do solo também podem exercer uma grande influência na habilidade 

das árvores em resistir a distúrbios provocados pelo vento. No entanto, tais informações 

relacionando características do solo com quedas de árvores por ventos são carentes para se 

afirmar algo sobre a vulnerabilidade das florestas (Toledo et al., 2012; Marra et al., 2014). 

Em escalas espaciais, condições de solo muito amplas, tais como a fertilidade (Quesada et al., 

2009), e a capacidade das árvores de desenvolver uma ancoragem efetiva (Mitchell, 2012), 

têm sido associadas a taxas de incremento, recrutamento e mortalidade (i.e. turnover rates). A 

área deste estudo na Amazônia Central consiste de platôs com solos ricos em argila (com 65-

75% de argila nos primeiros 30 cm, aumentando para 80-90% para perfis de 2-4 m de 

profundidade) e baixios ricos em areia, com aproximadamente 100%, em áreas de perenes e 

pequenos cursos de água ou igarapés (Chauvel et al., 1987). As áreas de encostas que 

conectam os platôs com os baixios, exibem um decréscimo gradual na concentração de argila 

e um aumento gradual na concentração de areia conforme se afastam do platô. Acredita-se 
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também que solos argilosos são mais propensos a reduzir ou dificultar o crescimento e 

expansão de raízes (Gerard et al., 1982), podendo explicar resultados prévios de menores 

danos por árvores desenraizadas em áreas de baixio (Lenart et al., 2010; Marra et al., 2014).  

2.2 Grupo de espécies e tamanho da árvore 

O momento crítico de queda (Mcrit) geralmente aumenta com o aumento nas dimensões 

da árvore e de forma geral não diferem significativamente entre espécies de similar tamanho 

(Peltola et al., 2000; Nicoll et al., 2006; Peterson e Claassen 2013; Cannon et al., 2015), com 

os melhores preditores do Mcrit variando entre estudos, compreendendo: o volume do tronco 

(Dtronco) ou a biomassa aérea (BA) (Fredericksen et al., 1993; Cucchi et al., 2004; 

Lundström et al., 2007; Peterson e Claassen 2013), diâmetro a altura do peito (DAP) 

(Kamimura et al., 2012) e a massa do tronco (Cannon et al., 2015). As árvores resistem à 

própria massa e as forças exercidas pelo vento devido ao seu design mecânico adequado  

(Sterck e Bongers 1998), onde a própria arquitetura da árvore pode alterar a magnitude 

espacial de distribuição da carga resultante do vento (Sellier e Fourcaud 2009). As árvores 

também são consideradas sistemas dinâmicos, com suas respostas a cargas mecânicas 

variando ao longo de sua trajetória de vida (Brüchert e Gardiner 2006). 

2.3 Densidade da madeira e resistência 

Inferências baseadas exclusivamente na densidade da madeira são potencialmente 

enganosas para espécies com histórias de vida complexa (Nock et al., 2009), ocorrendo um 

declínio na resistência da madeira a forças mecânicas com um aumento na quantidade de água 

(Niklas e Spatz 2010). Desse fato decorrem problemas comparativos, uma vez que, espécies 

de menor resistência, com baixo teor de umidade, podem aparentar maior resistência, que uma 

espécie (de fato mais resistente) que apresente elevado teor de umidade (Logsdon e Junior 

2002). A densidade da madeira varia conforme o ciclo de vida da árvore (i.e. da fase de 
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mudas a indivíduos maduros), variando também suas propriedades mecânicas, com 

consequências potencialmente importantes para a arquitetura, crescimento e sobrevivência 

(van Gelder et al., 2006).  

Espera-se que árvores com longo ciclo de vida e baixas taxas de crescimento 

produzam troncos com maior resistência e longevidade (Niklas e Spatz 2010, Williamson e 

Wiemann 2010). De acordo com Romero e Bolker (2008), as respostas mais importantes em 

troncos danificados são o fechamento da ferida e estratégias para conter a deterioração. Um 

estudo sobre as respostas de longo prazo em árvores danificadas durante operações de manejo 

na Amazônia Boliviana relatou que a densidade da madeira e o tamanho da árvore não 

conferem tolerância ao dano e que espécies produtoras de exsudados são mais vulneráveis do 

que as que não produzem (Shenkin et al., 2015). Os mesmos autores não conseguiram 

encontrar suporte para o papel da densidade da madeira e da espessura da casca como 

compensações para as estratégias relacionadas à tolerância de danos. 

2.4 Desenraizamento e ruptura (modos de falha) 

Se a carga exercida pelo vento ultrapassar a resistência do tronco ou do sistema 

raiz/solo, as árvores sofrem ruptura do tronco ou no segundo caso desenraizam (Mitchell 

2013). A potencial mortalidade arbórea por ventos na Amazônia é um fenômeno complexo, 

envolvendo um conjunto de variáveis bióticas e abióticas (Nelson et al., 1994; Garstang et al., 

1998; Chambers et al., 2009). Acredita-se que árvores sofrem desenraizamento ao invés de 

ruptura no tronco devido a diferenças na força exercida nas copas (por cima e por baixo) e ao 

enraizamento superficial em solos pobres (Garstang et al., 1998). Quando o desenraizamento 

ocorre, uma única árvore pode danificar 16 m
2
 de solo (Putz, 1983), criando clareiras maiores 

do que quando comparadas às criadas por árvores que sofreram ruptura no tronco (Putz et al., 

1983). Favorecendo o surgimento de espécies pioneiras devido à formação de microsítios 

preferenciais, promovendo heterogeneidade e riqueza de espécies (Putz, 1983). Em áreas de 
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platôs na Amazônia Central similar número de árvores desenraizadas ou que sofreram ruptura 

foram reportados (Marra et al. 2014). Ainda não se sabe a diferença em resistência entre os 

dois modos de falha reportados. 

2.5 Tipos de grã (orientação das fibras) 

A utilização da densidade para previsão de resistência da madeira é muitas vezes 

limitada apenas para madeiras (peças que irão compor o ensaio laboratorial) isentas de 

defeitos que apresentem grã direita (Baar et al. 2015). Mesmo quando as árvores crescem 

verticalmente retas, a grã (orientação das fibras) presente nelas, frequentemente não é paralela 

ao eixo do tronco (Koehler 1949). Por sua vez, grã do tipo revessa é uma característica 

peculiar (estrutura particular da madeira) de muitas árvores de florestas tropicais, sendo 

responsável por muitos problemas durante o processamento da madeira (Cabrolier et al. 2009, 

Hernández 2007).   

Comparando troncos de árvores com orientação de fibra direita (reta) e árvores que 

possuem fibras espiraladas, as segundas tendem a torcer e dobrar mais seus ramos e galhos 

quando expostos ao vento forte, oferecendo menos resistência ao vento, sendo assim menos 

propensos a ruptura (Kubler 1991). A capacidade de torcer e dobrar permite as árvores de grã 

espiralada maior eficiência para se livrar do excesso de neve presente na copa e maior 

resistência à ruptura em condições de fortes ventos (Leelavanichkul e Cherkaev 2004). Em 

estudos de resistência mecânica utilizando testes estáticos esse componente da madeira 

(orientação das fibras) não foi analisado por nenhum estudo prévio. 

2.6 Esbelteza da árvore 

O fator de esbelteza (altura total da árvore em metros dividida pelo DAP também em 

metros) é um bom indicador e está diretamente relacionada à capacidade de suportar a própria 

massa adquirida ao longo do crescimento, evitando possíveis danos (Jelonek e Tomczak 
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2010). Relacionado à arquitetura da árvore utiliza-se a esbelteza como indicativo de 

estabilidade, sendo valores abaixo de 80 considerados indicadores de excelente estabilidade e 

acima de 100 indicadores de baixa estabilidade (Slodicak e Novak 2006). Em plantios mistos 

em áreas de floresta boreal, 50% dos talhões florestais apresentavam valores de esbelteza 

superiores a 100 sendo considerados vulneráveis caso ocorram distúrbios por vento fortes 

(Wang et al. 1998). Uma abordagem utilizando um sistema de decisão como suporte para o 

perigo de queda ocasionado por vento, para uma única árvore ou em áreas de plantios 

(Mickovski et al., 2005), salientou a importância da relação da esbelteza, entre a resistência e 

a profundidade de raízes pivotantes, além do entrelaçamento do sistema radicular, como bons 

preditores para baixo risco de danos.  

3 Hipóteses 

3.1  Hipótese 1 

Árvores localizadas em áreas de baixio são mais resistentes do que as localizadas em 

platôs. 

3.2 Hipótese 2 

Mcrit aumenta com o aumento em tamanho (e.g. DAP, BA), para todos os grupos 

testados. 

3.3  Hipótese 3 

Mcrit aumenta com o aumento na densidade ponderada para o tronco, para todos os 

grupos testados. 

3.4 Hipótese 4 

 Os diferentes modos de falha (desenraizamento e ruptura do tronco) não diferem em 

relação ao Mcrit.  
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3.5 Hipótese 5 

 O Mcrit não é influenciado pelo tipo de grã. 

3.6  Hipótese 6 

 A esbelteza do tronco (relação altura total/DAP, ambas variáveis em m) para os 

diferentes grupos de espécies não influenciam o Mcrit. 

4  Objetivos 

4.1 Geral 

Avaliar as diferenças em resistência, para grupos de árvores submetidas a um esforço 

mecânico, representado pelo momento crítico de queda (Mcrit), sendo um indicativo de 

vulnerabilidade arbórea e de resistência ao vento.  

4.2 Específicos 

1- Calcular o momento crítico de queda (Mcrit) para os diferentes grupos de espécies 

testados, nos diferentes ambientes de platô e baixio. 

2- Avaliar o comportamento do Mcrit, com o aumento em tamanho nas dimensões 

arbóreas (DAP ou BA), para os diferentes grupos testados. 

3- Avaliar a influência da densidade ponderada para o tronco no Mcrit, para os 

diferentes grupos testados. 

 4- Avaliar se o modo de falha (ruptura no tronco ou desenraizamento) influencia no 

Mcrit.  

5- Utilizando as espécies escolhidas de forma aleatória, avaliar se o tipo de grã 

influencia o Mcrit.  

6- Verificar se a esbelteza para os diferentes grupos testados influencia o Mcrit.  
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5 Material e Métodos 

5.1  Descrição da área de estudo 

  Localização 5.1.1

Os pontos de coletas (Figura 1) estão localizados nas margens da estrada vicinal ZF-2, 

entre km- 17 e km-30. Nesta área foram selecionadas áreas de platô e de baixio, situadas em 

terras da Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST) do INPA, localizada no 

Distrito Agropecuário da Superintendência da Zona Franca de Manaus, 50 km após a saída da 

cidade de Manaus, via BR-174. As coordenadas geográficas da estação são 2.45° - 2.66° S e 

60.02° - 60.32°W, totalizando 21 mil hectares (Andrade e Higuchi 2009). Sendo composta 

principalmente de áreas planas representadas por platôs (90-105 m acima do nível do mar) 

entalhados por uma densa rede de drenagem dentro de amplos baixios (45-55 m acima do 

nível do mar) (Rennó et al., 2008). 

 Vegetação 5.1.2

A área de estudo é coberta por floresta tropical úmida de terra firme, com 

características típicas da parte central da região amazônica (Higuchi et al., 1998). RADAM-

BRASIL (1978) denominou a área de sub-região dos baixos platôs da Amazônia. A vegetação 

da área é influenciada pela Bacia do Rio Negro, que abriga as florestas mais heterogêneas da 

Amazônia (Pinto et al., 2003). Sendo compostas por uma alta diversidade de espécies  
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Figura 1: Mapa de localização da área de estudo demonstrando a variação altimétrica do terreno. Localização: 

Estação Experimental de Silvicultura Tropical (EEST), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

Manaus, Amazonas, Brasil. Áreas com tonalidade em laranja representam platôs, com azul representam os 

baixios, as demais cores representam as encostas de transição entre as topografias. Mapa elaborado por C. H .S. 

Celes. Base de dados da Missão Topográfica Radar Shuttle (sigla em inglês - SRTM) e Laboratório de Manejo 

Florestal-INPA. 

 

arbóreas (Guillaumet, 1987; Rankin de Mérona et al., 1992; Carneiro, 2004; Vieira et al., 

2004; Marra et al., 2014). Com baixa frequência (em torno de 4 por hectare) de árvores 

emergentes que excedem 30 m (Prance et al., 1976), e uma altura dominante com 

aproximadamente 29 m (Lima, 2010). 

Na bacia do Tarumãzinho, área contígua ao rio Cuieras, por meio do inventário 

florestal de 96 hectares, foram encontrados 14.922 indivíduos com DAP ≥ 25 cm, distribuídos 

em 51 famílias botânicas, com 409 espécies para 206 gêneros. As espécies mais abundantes 

foram castanha jarana (Lecythidaceae), inharé (Moraceae), ucuúba (Mirysticaceae) e uxi 

(Humiriaceae), com uniforme distribuição espacial dentro da área (Higuchi et al., 1985). 
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Saito et al. (2003) estudando a composição florística e forma de vida de espécies 

vasculares na área da ZF-2, encontraram 317, 238 e 193 espécies nos inventários para as 

classes de dossel, sub-bosque e mudas, respectivamente. Um total de 393 espécies apareceu 

nas três classes. A riqueza individual de famílias foi diferente entre platôs e baixios apesar de 

Sapotaceae e Chrysobalanaceae mostrarem alta riqueza individual em ambas às áreas. 

 Clima 5.1.3

Segundo a classificação Köppen, o clima é do tipo “Amw”. Esta classificação é 

caracterizada como clima tropical chuvoso, apresentando temperatura elevada, com variação 

térmica diurna maior que a variação térmica noturna, temperatura média anual do mês mais 

frio é sempre maior que 18°C, umidade relativa média muito alta, variando de 84% a 90%, 

precipitação média anual de 2097 mm, apresentando maior precipitação pluviométrica nos 

meses de dezembro a maio. 

Pesquisas realizadas na área de estudo por Miranda (2002) caracterizaram a 

temperatura (°C), precipitação (mm) e umidade relativa (%) com máximas e mínimas de 

valores: (34,7 e 20,8); (116,2 e 00.0) e (100 69,0), respectivamente. Esses dados foram 

obtidos por meio da utilização da micro-estação meteorológica da torre de observação do km-

14 da ZF-2. Durante o período de 1980-2000 a precipitação anual foi de 2,610 ± 124 mm (p = 

0,05), utilizando dados de uma estação da EMBRAPA, localizada a 50 km ao leste da EEST 

(Silva et al., 2003), com um período seco (≤ 100 mm) predominando nos meses de Julho e 

Agosto (Chambers et al., 2004). 

  Solos 5.1.4

De acordo com Ferraz et al. (1998), os solos dos platôs são de textura argilosa; nas 

encostas variam de argilo-arenoso (próximo aos platôs) e areno-argilosos (próximos aos 

baixios) e nos baixios, são de textura arenosa. As áreas de encostas que conectam os platôs 
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com os baixios, exibem um decréscimo gradual na concentração de argila e um aumento 

gradual na concentração de areia conforme se afastam do platô. Sendo classificados em: 

Latossolo Amarelo nos platôs; Podzólicos Vermelho-Amarelo, nas encostas; e Arenossolos 

Hidromórficos nos baixios. O tipo de solo predominante é o latossolo amarelo álico, argiloso 

(Higuchi et al., 1998). 

O padrão da distribuição vertical dos teores dos nutrientes trocáveis K, Ca e Mg 

indicam que é na camada mais próxima à cobertura vegetal onde se processa com maior 

intensidade a ciclagem de nutrientes. A conservação da matéria orgânica nesses solos é fator 

importante para manutenção da fertilidade dos solos. A disponibilidade de nutrientes para as 

plantas é baixa, e os solos podem ser classificados como distróficos (Ferraz et al., 1998). 

5.2 Seleção das espécies 

Para testar a primeira hipótese, foi necessário escolher espécies que ocorram em áreas 

de platô e áreas de baixio, para esse fim foi utilizado um estudo prévio, sobre a abundância de 

espécies ao longo de um gradiente topográfico na área da EEST (Carneiro, 2004). Cardeiro 

(Scleronema micranthum (Ducke) Ducke) e mata-matá (Eschweilera spp.) foram 

selecionadas. Cardeiro e mata-matá também figuram entre as espécies mais abundantes em 

um inventário florestal (Guillaumet, 1987), ambas estão na lista de “hiper-dominância” com o 

gênero Eschweilera representado por 52 espécies (ter Steege et al., 2013), também sendo 

descritos como gêneros favorecidos sob índices de alto e médio distúrbio, respectivamente, 

em um estudo prévio na área de entorno da EEST afetada por distúrbios de vento (Marra et 

al., 2014). Também foram selecionadas aleatoriamente árvores pertencentes a outras espécies 

representativas da composição florística, com intuito de procurar tendências gerais não 

específicas para a espécie ou gênero dominante acima mencionado.   
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5.3  Procedimentos adotados em campo para guinchar árvores manualmente 

O estudo foi realizado de Agosto de 2014 a Abril de 2015, em 3 pontos ao longo da 

estrada vicinal ZF-02, localizados em áreas de platô e baixios (ver Figura 1). Foram 

guinchadas manualmente 20 árvores de cada grupo (aleatórias, Eschweilera spp. e 

Scleronema micranthum), sendo 10 por posição topográfica (baixio e platô), totalizando 60 

árvores distribuídas entre 19,0 e 41,1 cm em DAP. Esse intervalo foi adotado por medidas de 

segurança. Aproximadamente 93% dos indivíduos arbóreos por hectare possuem DAP entre 

10 cm e 40 cm (Higuchi et al. 2012) e representam o DAP médio (considerando DAP ≥ 10 

cm), para áreas de floresta isentas de distúrbios (aproximadamente 22 cm), (Lima, 2010) e em 

áreas perturbadas por vento (aproximadamente 27 cm), (Marra et al., 2014). As árvores 

selecionadas tiveram procedimentos consistentes com estudos prévios (ver (Nicoll et al., 

2006; Peterson e Claassen 2013; Cannon et al., 2015) para maiores detalhes). Foi utilizado 

essencialmente o mesmo equipamento adotado em estudos prévios (Peterson e Claassen 2013; 

Cannon et al., 2015), com pequenas modificações. Todas as árvores foram guinchadas 

manualmente (não foi utilizado nenhum maquinário agrícola ou florestal, como escavadeira 

ou trator tipo D-6), sem o uso de polias ou roldanas, ocasionando menor transporte de 

material de campo, para as áreas remotas selecionadas. Foi utilizada, a célula de carga 

(Straightpoint, modelo Radiolink Plus), a qual possui capacidade aproximada de 12 Mg.  

5.4 Montagem do sistema 

Uma fita de nylon de 3 metros (conhecida por tree saver) com capacidade de 4.536 kg 

foi amarada ao redor do tronco da árvore alvo, o mais alto possível antes da copa (Figura 2). 

A altura de amarração variou de 5,7 m a 11 m e foi limitada devido ao uso de uma agarra 

manual (não é segura para pequenos diâmetros), utilizada para escalar o tronco das árvores. 

Uma fita de nylon de 10 m (conhecida por tow strap) com capacidade de carga de 9.071 kg foi 
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conectada entre a fita tree saver e o cabo de aço (1,6 cm de diâmetro), todas as conexões 

foram feitas com o uso de manilhas metálicas de aço com 2,5 cm de diâmetro. As medidas  

Figura 2: Diagrama das medidas utilizadas no cálculo do momento crítico de queda (Mcrit). Triângulo 

preto indica o centro de massa da árvore alvo. Círculo preto indica a altura onde o sistema de fitas e 

cabo de aço foi posicionado. F = carga máxima registrada pelo sistema do tirfor, cabo de aço e fitas, 

sendo composto pelos componentes horizontal e vertical (Fhorizontal e Fvertical, respectivamente). m = 

massa da árvore em Newtons. Ɵ1 = deflexão vertical do tronco medida pela média dos dois 

inclinômetros. Ɵ2 = angulação horizontal do sistema composto pelas fitas, tirfor manual e cabo de aço. 

d = distância entre a árvore âncora e a árvore alvo. h = altura em que o sistema estava no momento em 

que a carga máxima foi registrada. x1 = deslocamento horizontal do centro de massa da árvore alvo no 

momento em que a carga máxima foi registrada. x2 = deslocamento horizontal do  sistema composto 

pelas fitas, tirfor manual e cabo de aço, no momento em que a carga máxima foi registrada. 

 

de distância vertical e horizontal foram tomadas utilizando-se um medidor com pulsos de 

laser (modelo TruPulse 360/B, CO-USA).  

O tirfor manual (modelo T-532, Tractel, Inc., Norwwod, MA) foi conectado a base da 

árvore âncora com uso de outra fita de nylon de 3 m (entre a árvore âncora e o tirfor foi 

utilizada outra fita para conectar a célula de carga ao tirfor). Para medir o deslocamento 

rotacional da árvore alvo, dois inclinômetros (modelo A2, US Digital, Vancouver, WA) foram 
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colocados no sentido lateral a 1,5 m do chão e logo acima da altura de amarração do sistema 

composto pelas fitas, tirfor manual, cabo de aço e célula de carga. 

 Os inclinômetros (conectados via cabo ao laptop) foram sincronizados à leitura da 

célula de carga, a qual transmite leituras a cada 0,5 s para o laptop via receptor Bluetooth, 

medindo as angulações a partir da vertical em unidades de 0,1 graus (Figura 3). O momento 

crítico de queda (Mcrit em N m), na base de cada árvore guinchada, foi calculado como a soma 

do Maplicado e do Mmassa, onde Maplicado representa o torque resultante do sistema de fitas, tirfor 

manual, cabo de aço e célula de carga e Mmassa representa o momento adicional da própria 

massa da árvore devido ao seu deslocamento vertical durante o experimento. 

 

Figura 3: Fotos representando a montagem do sistema. Foto (a), amarração da fita de nylon. Foto (b), conjunto 

composto pela célula de carga (retângulo superior), antena de comunicação via Bluetooth (a esquerda), controle 

remoto (centro) e pen-drive com o software. Foto (c), tirfor manual e cabo de aço. Foto (d), sistema montado 

entre a árvore âncora e árvore alvo. Foto (e), inclinômetros e conector para ligar os cabos ao laptop. Foto (f), 

leituras sincronizadas a cada 0,5 segundos entre a célula de carga e inclinômetros. 
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5.5 Padronização das medidas para calcular o Mcrit 

Após a montagem e execução do experimento, algumas medidas foram tomadas e 

precisam de correções: 

- (1) distância entre a árvore âncora e a árvore alvo (em m). 

- (2) diferença de elevação do terreno entre as árvores (a árvore alvo está acima ou 

abaixo em relação à árvore âncora, em m). 

- (3) altura de amarração (altura em que a fita que conecta o resto do sistema foi 

colocada, em m). 

- (4) correção da altura após a correção da diferença em elevação entre as árvores 

(altura de amarração ± a diferença em elevação). 

- (5) distância real entre as árvores, após correção da diferença em elevação (raiz 

quadrada da diferença entre, o quadrado da altura de amarração e o quadrado da diferença em 

elevação). 

- (6) ângulo entre a horizontal e o sistema de amarração, corrigido pela função arco 

tangente dividindo a altura corrigida pela distância horizontal corrigida. 

- (7) força máxima exercida, a célula de carga marca em libras essas devem ser 

convertidas em newtons (uma libra equivale a 4,4482 newtons). 

- (8) força horizontal do sistema, força máxima exercida vezes o cosseno do ângulo 

entre a horizontal e o sistema de amarração. 

- (9) média dos inclinômetros (inferior e superior), transformada para radianos. 

Tomada a média de angulação entre os inclinômetros, a mesma foi dividida por 180 e 

multiplicada por π. 

- (10) deslocamento vertical, correção da altura de amarração, devido ao deslocamento 

vertical durante o experimento, obtida pela multiplicação da altura de amarração e do cosseno 

da média dos inclinômetros. 
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- (11) deslocamento horizontal, correção da altura de amarração, devido ao 

deslocamento horizontal durante o experimento, obtida pela multiplicação da altura de 

amarração e do seno da média dos inclinômetros.  

- (12) centro de massa, para determinar o centro de massa (informação necessária para 

proceder com o cálculo do Mcrit), após a falha de cada árvore (desenraizamento ou ruptura no 

tronco), medidas de diâmetro foram tomadas (utilizando fita diamétrica) em intervalos de 1 m 

e na altura do DAP. Cada seção de 1 m (inclusive a copa) teve sua massa mensurada, com o 

uso de uma balança com capacidade de 300 kg e precisão de 200 gramas. O centro de massa 

foi definido utilizando-se de proporção cumulativa percentual de cada seção até se atingir 

50% (Figura 4). 

 

Figura 4: Fotos representando os modos de falha e passos necessários para aquisição do centro de massa de cada 

árvore. Foto (a), árvore desenraizada após o momento de carga máxima. Foto (b), árvore com ruptura no tronco 

após o momento de carga máxima. Fotos (c e d) separação do tronco em seções de 1 metro para aquisição da 

massa e volume de cada seção. Foto (e), pesagem das seções de 1 metro da copa. 

 

Após essas correções, o Mcrit foi calculado no momento em que a carga máxima foi 

registrada, conforme apresentado abaixo: 

 Mmassa = m * x1 (Equação 1) 
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onde m é a massa da árvore (em N) e x1 o deslocamento horizontal (em m) do centro de massa 

da árvore alvo no momento em que a carga máxima foi registrada. Maplicado é a soma dos 

componentes horizontal e vertical, calculado como: 

Maplicado = Mhorizontal + Mvertical (Equação 2a) 

Mhorizontal = F * cosseno (Ɵ2) * h (Equação 2b) 

Mvertical = F * seno (Ɵ2) * x2 (Equação 2c) 

onde: F é a carga máxima registrada (em N), Ɵ2 angulação horizontal do sistema composto 

pelas fitas, tirfor manual e cabo de aço, e h e x2 representam respectivamente a altura (em m) 

e o deslocamento (em m) do sistema composto pelas fitas, tirfor manual e cabo de aço, no 

momento em que a carga máxima foi registrada. Os valores de x1, x2 e h foram calculados 

tendo por base as leituras dos inclinômetros no momento em que a carga máxima foi 

registrada. A melhor aproximação para a deflexão vertical (Ɵ1) foi tomada da média de leitura 

dos dois inclinômetros. Devido ao aumento da flexão com a altura, tomar a média destes dois 

ângulos pode introduzir algum erro para o cálculo do Mcrit (Nicoll et al., 2006), no entanto 

esse método é uma simplificação aceitável (Nicoll et al., 2005).  

5.6 Variáveis coletadas 

Para cada árvore foram tomadas medidas de: 

 diâmetro da base (Dbase em cm) 

  diâmetro a altura do peito (DAP em cm) 

 volume do tronco (Vol em m³), sendo a soma do volume de cada seção de 1 m 

e ± 1 m para última seção (exemplo: para um tronco com 13,35 m de 

comprimento, teríamos 13 seções de 1 m e uma seção de 0,35 m) 

 massa do tronco (Tronco em kg) 

 massa da copa (Copa em kg) 

 biomassa acima do solo (Tronco + Copa) 
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 densidade do tronco (Dtronco em g.cm
-3

), calculada após a medição de massa 

e volume do tronco, esse valor é referente à densidade ponderada para o 

tronco 

 centro de massa da árvore (Centro em m) 

 altura total da árvore (HT em m).  

O Dbase o DAP e o diâmetro das duas primeiras seções foram coletados com a árvore 

ainda em pé (evitar erros amostrais em caso de ruptura no tronco), as demais variáveis foram 

coletadas após a falha (ruptura ou desenraizamento) da árvore. A partir da literatura se obteve 

a direção das fibras para as diferentes espécies submetidas ao experimento (Loureiro et al., 

1979 e 1997; IBDF/DPg-LPF 1988; Souza et al., 2014) e são apresentadas na Tabela 2.   

5.7 Análises estatísticas 

Com o intuito inicial de explorar as variáveis coletadas para os diferentes grupos de 

espécies (aleatórias, Eschweilera spp. e Scleronema micranthum) nas diferentes posições 

topográficas, foram realizadas análises de correlação de Pearson com correções de Bonferroni 

entre as variáveis contínuas e o Mcrit. Regressões simples e múltiplas foram testadas para cada 

grupo e para as espécies agrupadas, analisando quais variáveis melhor explicam a variância 

total na predição do Mcrit. Para testar se as árvores localizadas em áreas baixio são mais 

resistentes que as árvores localizadas em áreas de platôs, cada grupo de espécies foi 

comparado versus a topografia utilizando-se de análise de variância (ANOVA simples). 

Subsequentemente outra ANOVA foi conduzida com a inclusão do DAP como variável 

independente e a topografia como fator para o Mcrit. Após checar diferenças dentre os grupos, 

as espécies foram agrupadas e passaram pelas mesmas análises. 

Os efeitos do grupo de espécies (fator), DAP e biomassa acima do solo (variáveis 

independentes, expressando medidas de tamanho para as árvores) foram testados utilizando-se 

de duas análises de covariância, uma para o DAP e outra para biomassa acima do solo (BA). 
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Os efeitos dos grupos de espécies, modo de falha (fatores), e a densidade ponderada para o 

tronco (variável independente) para o Mcrit também foram testadas para cada grupo por meio 

de ANCOVA. Outras duas ANCOVAs foram realizadas, uma para testar se árvores que 

sofreram ruptura no tronco são mais resistentes do que as árvores desenraizadas, a outra para 

testar se a direção das fibras altera o comportamento do Mcrit, a primeira  tendo o DAP como 

variável independente e a segunda a esbelteza do tronco.  

A covariância, primeiro testa a hipótese de que não existe diferença em angulação. 

Posteriormente se não houver evidência, testa a hipótese de não existir diferença de níveis 

(Tabela 1) Freese (1968). Se nenhuma diferença é encontrada para ambas, angulações e níveis, 

então uma regressão simples poderá ser ajustada ignorando-se a diferença de grupos.  

Tabela 1: Teste de paralelismo. 

Fontes de variação Gl SQ MQ 

Ângulos comuns, níveis separados  SQns  

Ângulos comuns, níveis comuns  SQnc  

Teste de níveis, diferença  SQdif  

Resíduos  SQres  

Total    

F α,GL1, GL2 = MQdif / MQres 

GL1 = graus de liberdade no numerador (número de categorias – 1) e GL2 = GL dos resíduos 

no denominador. 

No presente estudo a resistência entre os grupos, o modo de falha e a direção das 

fibras estão sendo confrontadas com alguma variável independente (DAP, BA, esbelteza). Isto 

significa estabelecer duas hipóteses nulas (H0’, H0”), H0’ testa se as equações (uma para 

grupo de espécies, modo de falha ou direção das fibras) de regressão descrevem superfícies 

paralelas, e H0” testa a hipótese se estas superfícies coincidem, visto que são paralelas. No 

primeiro caso (mesma angulação com diferentes níveis) um grupo é simplesmente mais 

resistente que os outros. O segundo caso (diferença de angulação) pode ser interpretado como 

diferenças na taxa de variação. Todas as análises estatísticas foram realizadas na plataforma 

do software livre R 3.2.1 (R Core, Team, 2015). Todos os códigos utilizados no estudo foram 
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escritos pelo autor. As figuras foram produzidas com o uso do pacote ggplot2 (Wickham, 

2009). 

6 Resultados 

6.1 Estatística descritiva 

Na tabela 2 encontra-se a lista de espécies e informações sobre o tipo de grã (ver 

Loureiro et al., 1979 e 1997; IBDF/DPg-LPF 1988; Souza et al., 2014). Nas tabelas 3 a 5 são 

apresentados os valores de média, desvio padrão, mediana, os valores mínimos e máximos e o 

erro padrão para as variáveis contínuas coletas ou adquiridas de forma destrutiva. Para cada 

grupo de espécies (aleatórias, Eschweilera spp. e Scleronema micranthum), os valores de 

densidade ponderada para o tronco (Dtronco), volume do tronco (Vol), diâmetro da base 

(Dbase), massa do tronco (Tronco), massa da copa (Copa), biomassa acima do solo (BA), 

altura total (HT), diâmetro a altura do peito (DAP), centro de massa (C. de massa) e momento 

crítico de queda (Mcrit) são apresentados para as diferentes posições topográficas (platô e 

baixio). 

 As análises para as espécies escolhidas aleatoriamente encontram-se na Tabela 3. 

Como era esperado, nota-se considerável variação nos valores encontrados para o momento 

crítico de queda, o que é justificável por se tratar de um grupo composto por várias espécies 

(Rezende et al., 2006), com diferentes dimensões. O maior valor de Mcrit encontrado para o 

baixio também possui representatividade no platô. O mesmo fato é observado para as 

variáveis independentes. As Tabelas 4 e 5 apresentam as estatísticas descritivas relativas à 

Eschweilera spp., e  Scleronema micranthum, respectivamente. O grupo Eschweilera spp. 

também pode apresentar considerável variação, uma vez que esse gênero é representado por 

52 espécies na Amazônia (ter Steege et al., 2013), podendo ocorrer espécies com ou sem a  
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Tabela 2: Lista de espécies e tipo de grã a partir de dados da literatura. A identificação segue o sistema de 

classificação APG III. 

n Nome comum Espécie Família 

Tipo de 

grã 

20 Cardeiro Scleronema micranthum (Ducke) Ducke Malvaceae direita 

2 Matamatá amarelo Eschweilera sp. 4 Lecythidaceae cruzada 

2 Matamatá amarelo Eschweilera sp. 3 Lecythidaceae cruzada 

2 Matamatá amarelo Eschweilera collina Eyma Lecythidaceae cruzada 

1 Matamatá amarelo 

Eschweilera bracteosa (Poepp. ex O. Berg) 

Miers  Lecythidaceae cruzada 

2 Matamatá amarelo Eschweilera carinata S.A. Mori Lecythidaceae cruzada 

1 Matamatá amarelo Eschweilera truncata A.C. Sm. Lecythidaceae cruzada 

2 Matamatá amarelo Eschweilera sp. 1 Lecythidaceae cruzada 

1 Matamatá amarelo Eschweilera sp. 2 Lecythidaceae cruzada 

4 Matamatá amarelo Eschweilera cf. coriacea (DC.) S.A. Mori  Lecythidaceae cruzada 

1 Matamatá preto Eschweilera sp. 6 Lecythidaceae cruzada 

2 Matamatá amarelo Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith Lecythidaceae cruzada 

2 

Muirapiranga folha 

grande Eperua glabriflora (Ducke) R.S. Cowan Fabaceae direita 

1 Pimenta de lontra Ouratea discophora Ducke Ochnaceae direita 

1 Marupá Simarouba amara Aubl. Simaroubaceae direita 

1 Ucuúba Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. Myristicaceae direita 

1   

Ruizterania cassiquiarensis (Spruce ex Warm.) 

Marc.-Berti Vochysiaceae revessa 

1 Ucuúba vermelha Iryanthera juruensis Warb. Myristicaceae direita 

1   Aptandra cf. tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers  Olacaceae direita 

1   Chaunochiton sp. Olacaceae direita 

1 Castanha jarana Lecythis gracieana Lecythidaceae cruzada 

1 Ripeiro branco Eschweilera micrantha (O. Berg) Miers Lecythidaceae cruzada 

1 Caroba Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don Bignoniaceae direita 

1 Abiurana Pouteria hispida Eyma Sapotaceae cruzada 

1 Envira surucucu Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E. Fr. Annonaceae direita 

1 Acapurana Andira unifoliolata Ducke Fabaceae revessa 

1 Ripeiro  Eschweilera sp. 5 Lecythidaceae cruzada 

1   Dicypellium manausense W.A. Rodrigues Lauraceae direita 

1 Mucurão Rinorea guianensis Aubl. Violaceae revessa 

1   Micropholis splendens Gilly ex Aubrév. Sapotaceae cruzada 

1 Ingá Inga laurina (Sw.) Willd. Fabaceae cruzada 

 

presença de sapopemas (Ribeiro et al., 1999). No caso do grupo dos cardeiros (Scleronema 

micranthum) essa variação é menor por se tratar de uma mesma espécie. 
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Tabela 3: Estatística descritiva (média, desvio padrão (sd), mediana, valor mínimo, valor máximo e erro padrão 

da estimativa (se)), para espécies escolhidas aleatoriamente, de acordo com a posição topográfica para; 

densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), volume do tronco (Vol em m
3
), diâmetro na base 

(Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em kg), biomassa acima do solo (BA em 

kg), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em m) e 

momento crítico de queda (Mcrit em N m).  

  Espécies escolhidas aleatoriamente   

Platô média sd mediana min max se 

Dtronco 0,84 0,23 0,91 0,26 1,02 0,07 

Vol 1,02 0,43 0,87 0,47 1,94 0,13 

Dbase 33,54 8,51 30,95 23,50 49,50 2,69 

Tronco 836,74 442,21 739,20 396,70 1926,70 139,84 

Copa 491,98 258,97 520,90 56,70 933,60 81,89 

BA 1328,72 663,89 1265,35 453,40 2860,30 209,94 

HT 25,91 2,77 25,35 20,20 29,52 0,87 

DAP 29,07 6,02 27,35 20,00 41,10 1,90 

C. de massa 11,23 1,58 11,64 8,56 14,03 0,50 

Mcrit 158339,82 84594,63 142628,38 64742,26  346133,86  6751,17 

Baixio média sd mediana min max se 

Dtronco 0,80 0,16 0,83 0,55 1,02 0,05 

Vol 0,92 0,40 0,92 0,37 1,62 0,13 

Dbase 36,12 9,64 33,25 26,80 53,15 3,05 

Tronco 739,28 323,92 716,45 203,60 1324,00 102,43 

Copa 341,40 198,47 286,80 67,60 691,60 62,76 

BA 1080,68 503,43 991,80 271,20 1936,90 159,20 

HT 25,54 2,74 25,30 21,30 30,55 0,87 

DAP 28,75 5,44 27,85 21,60 38,00 1,72 

C.de massa 10,29 1,23 10,52 8,74 12,22 0,39 

Mcrit 130828,40 74093,99 119639,67 32374,67  299920,75  3430,58 

 

Tabela 4: Estatística descritiva (média, desvio padrão (sd), mediana, valor mínimo, valor máximo e erro padrão 

da estimativa (se)), para Eschweilera spp., de acordo com a posição topográfica para; densidade ponderada para 

o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), volume do tronco (Vol em m
3
), diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco 

(Tronco em kg), massa da copa (Copa em kg), biomassa acima do solo (BA em kg), altura total (HT em m), 

diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em m) e momento crítico de queda (Mcrit 

em N m).  

  Eschweilera spp,     

Platô média sd mediana min max se 

Dtronco 0,93 0,06 0,92 0,84 1,01 0,02 

Vol 0,74 0,50 0,57 0,32 1,94 0,16 

Dbase 33,20 10,12 30,90 22,90 56,10 3,20 

Tronco 677,77 427,84 522,25 322,20 1682,20 135,30 

Copa 696,67 430,14 681,75 189,10 1583,90 136,02 

BA 1374,44 811,91 1105,50 555,60 3266,10 256,75 

HT 23,91 2,46 23,48 20,96 27,80 0,78 

DAP 27,57 6,56 26,60 20,10 40,70 2,07 
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C. de massa 11,39 1,49 11,15 8,92 13,47 0,47 

Mcrit 189698,30 95380,24 198203,03 86976,86 369766,82 30161,88 

Baixio média sd mediana min max se 

Dtronco 0,96 0,06 0,95 0,87 1,06 0,02 

Vol 0,82 0,50 0,73 0,28 1,83 0,16 

Dbase 37,12 12,46 33,45 23,20 62,30 3,94 

Tronco 784,33 479,88 671,25 282,10 1718,20 151,75 

Copa 645,43 570,25 466,05 94,30 1967,70 180,33 

BA 1427,65 1006,54 1216,55 456,90 3417,90 318,30 

HT 24,33 3,93 24,27 18,09 30,72 1,24 

DAP 28,07 6,55 27,05 19,60 39,50 2,07 

C. de massa 10,57 2,32 10,09 6,71 15,04 0,73 

Mcrit 175987,31 86196,05 201586,66 61393,00 295102,67 27257,58 

 

 No total, 60 árvores entre 19 cm e 41,1 cm em DAP foram guinchadas manualmente, 

totalizando 76.229 kg de biomassa acima do solo. O modo de falha (ruptura no tronco ou 

desenraizamento) diferiu significativamente entre os grupos de espécies. Todos os indivíduos 

de Scleronema micranthum sofreram ruptura no tronco independente da posição topográfica. 

Esse modo de falha pode ser resultado da presença de raiz pivotante para essa espécie (Figura 

5). 

  

Figura 5: Foto mostrando raiz pivotante de um indivíduo de Scleronema micranthum guinchada no platô, com 

aproximadamente 20 cm em DAP. 
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Para Eschweilera spp., o mesmo número de indivíduos sofreu ruptura no tronco e 

desenraizamento no baixio, enquanto no platô 60% sofreram ruptura no tronco e 40% 

desenraizaram. Para o grupo de espécies aleatórias o mesmo número de indivíduos sofreu 

ruptura no tronco e desenraizaram no baixio, enquanto no platô 40% sofreram ruptura no 

tronco e 60% desenraizaram. 

Tabela 5: Estatística descritiva (média, desvio padrão (sd), mediana, valor mínimo, valor máximo e erro padrão 

da estimativa (se)), para Scleronema micranthum, de acordo com a posição topográfica para; densidade 

ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), volume do tronco (Vol em m
3
), diâmetro na base (Dbase em cm), 

massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em kg), biomassa acima do solo (BA em kg), altura total 

(HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em m) e momento crítico de 

queda (Mcrit em N m).  

Scleronema mincranthum 

Platô média sd mediana min max se 

Dtronco 0,80 0,08 0,81 0,62 0,92 0,03 

Vol 0,95 0,59 0,57 0,42 1,71 0,19 

Dbase 32,16 8,93 27,70 21,70 43,50 2,82 

Tronco 769,15 493,15 465,35 270,80 1378,70 155,95 

Copa 361,48 275,17 255,40 80,30 813,30 87,02 

BA 1130,64 756,73 720,75 351,10 2192,00 239,30 

HT 25,93 2,83 25,30 21,70 30,20 0,89 

DAP 28,36 8,10 24,30 19,00 38,80 2,56 

C. de massa 9,81 1,58 10,21 7,27 12,50 0,50 

Mcrit 178126,11 107549,69 152936,32 59287,80 372447,18 34010,20 

Baixio média sd mediana min max se 

Dtronco 0,85 0,04 0,84 0,79 0,92 0,01 

Vol 1,08 0,56 1,14 0,30 1,97 0,18 

Dbase 35,68 8,56 37,95 21,00 45,30 2,71 

Tronco 909,74 467,15 915,40 275,10 1690,40 147,73 

Copa 372,83 217,82 403,70 115,20 656,40 68,88 

BA 1280,77 676,13 1336,95 372,30 2346,80 213,81 

HT 25,60 3,73 25,90 20,60 31,33 1,18 

DAP 29,95 6,98 30,70 19,50 38,80 2,21 

C. de massa 9,91 1,56 9,98 7,11 12,13 0,49 

Mcrit 194558,49 79306,73 196550,22 63081,47  322042,69  5078,99 
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6.2  Analíse de correlação de Pearson e correções de Bonferroni 

 

As Tabelas 6, 8, 10 e 12 apresentam as correlações de Pearson para as espécies 

aleatórias, Eschweilera spp., Scleronema micranthum e para as espécies agrupadas, 

respectivamente. As Tabelas 7, 9, 11 e 13 apresentam as probabilidades Bonferroni para as 

espécies aleatórias, Eschweilera spp., Scleronema micranthum e para as espécies agrupadas, 

respectivamente. Nota-se a diferença de correlação entre as variáveis de acordo com o grupo 

de espécies. Entre as diferenças destaca-se a contribuição da densidade ponderada para o 

tronco, quando consideramos o grupo das espécies aleatórias (possuem maior variação por 

não se tratar em nível de espécie ou gênero), para esse grupo a massa do tronco é a variável 

mais expressiva. Para Eschweilera spp e Scleronema micranthum a biomassa acima do solo e 

o diâmetro a altura do peito figuram entre as mais expressivas, respectivamente. Ao agrupar 

as espécies, a biomassa acima do solo, a massa do tronco e o DAP apresentam as melhores 

correlações com Mcrit. 

6.3 Regressões para estimativas do Mcrit: 

Regressões para os diferentes grupos de espécies e para espécies agrupadas. Com o 

intuito de comparar os resultados do presente estudo com estudos prévios, regressões simples 

e múltiplas (em sua forma linear e não linear) foram utilizadas para obtenção de estimativas 

do momento crítico de queda (Mcrit), tendo como variáveis independentes o diâmetro a altura 

do peito (DAP), a altura total (HT), a biomassa acima do solo (BA), o volume do tronco (Vol) 

e a densidade ponderada para o tronco (Dtronco). Os resultados estão sumarizados nas 

Tabelas 14 a 17, para as espécies aleatórias, Eschweilera spp., Scleronema micranthum e para 

as espécies agrupadas, respectivamente.  
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Tabela 6: Coeficiente de correlação de Pearson para espécies aleatórias, onde; diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em 

kg), biomassa acima do solo (BA em kg), volume do tronco (Vol em m
3
), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em 

m), densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), e momento crítico de queda (Mcrit em N m). 

 

  Dbase Tronco  Copa  BA Vol  HT DAP C. de massa  Dtronco  Mcrit 

Dbase 1          

Tronco 0,725860 1         

Copa 0,708976 0,795535 1        

BA 0,756920 0,969533 0,919721 1       

Vol 0,658332 0,765795 0,601511 0,739348 1      

HT  0,100168 0,298913 0,070408 0,222133 0,404255 1     

DAP 0,857537 0,800523 0,763088 0,827172 0,762283 -0,031173 1    

C. de massa 0,077434 0,345534 0,420807 0,394001 0,333213 0,780228 0,044611 1   

Dtronco 0,158418 0,487474 0,373632 0,466894 -0,143959 -0,046690 0,150870 0,114224 1 

 Mcrit 0,627528 0,881486 0,739577 0,870124 0,600374 0,215197 0,703295 0,309332 0,533775 1 

 

Tabela 7: Probabilidades Bonferroni para espécies aleatórias, onde; diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em kg), 

biomassa acima do solo (BA em kg), volume do tronco (Vol em m
3
), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em m), 

densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), e momento crítico de queda (Mcrit em N m). 

 

  Dbase Tronco  Copa  BA Vol  HT DAP C. de massa  Dtronco  Mcrit 

Dbase 1 

         Tronco 0,000291 1 

        Copa 0,000466 0,000027 1 

       BA 0,000112 0,000000 0,000000 1 

      Vol 0,001600 0,000083 0,005023 0,000195 1 

     HT  0,674353 0,200469 0,768019 0,346562 0,077090 1 

    DAP 0,000001 0,000022 0,000091 0,000007 0,000094 0,896198 1 

   C. de massa 0,745569 0,135651 0,064661 0,085633 0,151107 0,000050 0,851854 1 

  Dtronco 0,504721 0,029244 0,104644 0,037949 0,544834 0,845029 0,525482 0,631579 1 

 Mcrit 0,003057 0,000000 0,000194 0,000001 0,005128 0,362209 0,000541 0,184466 0,015351 1 
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Tabela 8: Coeficiente de correlação de Pearson para Eschweilera spp., onde; diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em 

kg), biomassa acima do solo (BA em kg), volume do tronco (Vol em m
3
), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em 

m), densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), e momento crítico de queda (Mcrit em N m).  

  Dbase Tronco  Copa  BA Vol  HT DAP C. de massa  Dtronco  Mcrit 

Dbase 1          

Tronco 0,936614 1         

Copa 0,780148 0,797686 1        

BA 0,901083 0,942977 0,952914 1       

Vol 0,926211 0,994801 0,774310 0,927476 1      

HT  0,766990 0,838838 0,728704 0,824906 0,819271 1     

DAP 0,938181 0,930623 0,861369 0,943251 0,919590 0,748167 1    

C, de massa 0,649219 0,698252 0,811677 0,799705 0,676622 0,851732 0,650400 1   

Dtronco 0,002915 -0,111386 0,130652 0,014848 -0,189576 0,018774 -0,017934 0,141204 1 

 Mcrit 0,806931 0,826798 0,818264 0,868084 0,824806 0,837808 0,845082 0,781985 -0,066364 1 

 

Tabela 9: Probabilidades Bonferroni para Eschweilera spp., onde; diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em kg), biomassa 

acima do solo (BA em kg), volume do tronco (Vol em m
3
), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em m), densidade 

ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), e momento crítico de queda (Mcrit em N m). 

  Dbase Tronco  Copa  BA Vol  HT DAP C. de massa  Dtronco  Mcrit 

Dbase 1 

         Tronco 0,000000 1 

        Copa 0,000050 0,000025 1 

       BA 0,000000 0,000000 0,000000 1 

      Vol 0,000000 0,000000 0,000061 0,000000 1 

     HT  0,000080 0,000004 0,000268 0,000008 0,000010 1 

    DAP 0,000000 0,000000 0,000001 0,000000 0,000000 0,000149 1 

   C, de massa 0,001952 0,000617 0,000014 0,000023 0,001053 0,000002 0,001903 1 

  Dtronco 0,990270 0,640129 0,582981 0,950459 0,423411 0,937384 0,940180 0,552639 1 

 Mcrit 0,000017 0,000007 0,000010 0,000001 0,000008 0,000004 0,000003 0,000046 0,781023 1 
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Tabela 10: Coeficiente de correlação de Pearson para Scleronema micranthum, onde; diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa 

(Copa em kg), biomassa acima do solo (BA em kg), volume do tronco (Vol em m
3
), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de 

massa em m), densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), e momento crítico de queda (Mcrit em N m). 

  Dbase Tronco  Copa  BA Vol  HT DAP C. de massa  Dtronco  Mcrit 

Dbase 1          

Tronco 0,944405 1         

Copa 0,878175 0,918787 1        

BA 0,939415 0,990755 0,963803 1       

Vol 0,940459 0,995325 0,916914 0,987072 1      

HT  0,800998 0,891399 0,789264 0,873493 0,884702 1     

DAP 0,974096 0,977071 0,919481 0,975618 0,977037 0,848665 1    

C, de massa 0,734341 0,815880 0,833646 0,838340 0,810033 0,810809 0,767474 1   

Dtronco 0,178933 0,177798 0,196498 0,185413 0,096943 0,161358 0,178358 0,180673 1 
 

Mcrit 0,892647 0,894590 0,886192 0,907755 0,900268 0,749909 0,938990 0,663343 0,198724 1 

 

Tabela 11: Probabilidades Bonferroni para Scleronema micranthum, onde; diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em kg), 

biomassa acima do solo (BA em kg), volume do tronco (Vol em m
3
), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em m), 

densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), e momento crítico de queda (Mcrit em N m). 

  Dbase Tronco  Copa  BA Vol  HT DAP C. de massa  Dtronco  Mcrit 

Dbase 1 
         

Tronco 0,000000 1 
        

Copa 0,000000 0,000000 1 
       

BA 0,000000 0,000000 0,000000 1 
      

Vol 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 1 
     

HT  0,000022 0,000000 0,000035 0,000000 0,000000 1 
    

DAP 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000002 1 
   

C, de massa 0,000227 0,000012 0,000005 0,000004 0,000015 0,000015 0,000078 1 
  

Dtronco 0,450362 0,453287 0,406356 0,433848 0,684311 0,496741 0,451844 0,445895 1 
 

Mcrit 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000140 0,000000 0,001431 0,400952 1 
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Tabela 12: Coeficiente de correlação de Pearson para espécies agrupadas onde; diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em 

kg), biomassa acima do solo (BA em kg), volume do tronco (Vol em m
3
), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em 

m), densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), e momento crítico de queda (Mcrit em N m). 

  Dbase Tronco  Copa  BA Vol  HT DAP C. de massa  Dtronco  Mcrit 

Dbase 1          

Tronco 0,862041 1         

Copa 0,725660 0,687098 1        

BA 0,869936 0,932050 0,903643 1       

Vol 0,816875 0,932653 0,582289 0,840237 1      

HT  0,561885 0,716238 0,424338 0,634531 0,755713 1     

DAP 0,905201 0,916732 0,704649 0,891809 0,901685 0,591485 1    

C, de massa 0,510718 0,583054 0,719112 0,703071 0,543754 0,707866 0,484799 1   

Dtronco 0,113085 0,175033 0,316397 0,260076 -0,155150 -0,098399 0,052733 0,174123 1 
 

Mcrit 0,755249 0,843731 0,724150 0,858374 0,748674 0,581460 0,815964 0,548054 0,287109 1 

 

Tabela 13: Probabilidades Bonferroni para espécies agrupadas onde; diâmetro na base (Dbase em cm), massa do tronco (Tronco em kg), massa da copa (Copa em kg), 

biomassa acima do solo (BA em kg), volume do tronco (Vol em m
3
), altura total (HT em m), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), centro de massa (C. de massa em m), 

densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), e momento crítico de queda (Mcrit em N m). 

  Dbase Tronco  Copa  BA Vol  HT DAP C. de massa  Dtronco  Mcrit 

Dbase 1 
         

Tronco 0,000000 1 
        

Copa 0,000000 0,000000 1 
       

BA 0,000000 0,000000 0,000000 1 
      

Vol 0,000000 0,000000 0,000001 0,000000 1 
     

HT  0,000003 0,000000 0,000728 0,000000 0,000000 1 
    

DAP 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 1 
   

C, de massa 0,000031 0,000001 0,000000 0,000000 0,000007 0,000000 0,000087 1 
  

Dtronco 0,389628 0,181017 0,013783 0,044767 0,236535 0,454470 0,689042 0,183332 1 
 

Mcrit 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000001 0,000000 0,000006 0,026134 1 
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As regressões para Scleronema micranthum (Tabela 16), de maneira geral apresentam 

resultados mais robustos quando comparados às regressões para Eschweilera spp. e para o 

grupo escolhido aleatoriamente. A relação entre tamanho e forma (alometria) é mais 

homogênea para esse grupo por se tratar de uma única espécie, sendo o DAP a variável que 

melhor explica a variância em modelos de simples entrada (linear ou não-linear). Para esse 

grupo a inclusão da variável Dtronco, não melhorou o coeficiente de determinação (variância 

total explicada pelo modelo), diminuindo em alguns casos (comparar modelos 1 e 6) e 

aumentando o erro padrão da estimativa. Apesar de Dtronco variar de 0,62 a 0,92 (ver Tabela 

5) para essa espécie, o modelo de simples entrada com DAP é o mais robusto. As regressões 

para Eschweilera spp. (Tabela 15), grupo composto por uma maior variação em alometria 

(mesmo gênero com diferentes espécies), obteve melhor desempenho utilizando-se da BA 

(aqui utilizada como variável independente, sendo coletada de forma destrutiva) para modelos 

de simples entrada, em modelos múltiplos o modelo linear com Dtronco, DAP e HT 

obtiveram melhor desempenho. A inclusão da variável Dtronco para esse grupo também não 

se justificou, uma vez que os resultados encontrados foram similares aos encontrados para 

Scleronema micranthum. 

Para as espécies aleatórias (Tabela 14), por se tratar de um grupo mais heterogêneo, os 

modelos de simples entrada tiveram pior desempenho, quando comparados aos modelos 

múltiplos. O modelo 6 utilizando o Vol e a Dtronco foi o mais robusto. As regressões para 

espécies agrupadas (Tabela 17) tiveram comportamento similar ao das espécies aleatórias, a 

variação no Mcrit, explicada pelo modelo 20, linear múltiplo com o uso da Dtronco, DAP e HT 

como variáveis independentes, obteve resultados mais robustos. 
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6.4 Teste de Hipóteses 

O Mcrit não foi influenciado pela posição topográfica (hipótese 1) para nenhum dos 

grupos testados inclusive quando agrupados. Os valores de p para as análises de variância 

(ANOVA) de simples entrada, considerando apenas os grupos, em suas respectivas posições 

topográficas, foram de 0,45 para espécies aleatórias, 0,70 para Scleronema micranthum, 0,73 

para Eschweilera spp. e 0,72 para espécies agrupadas. Foi incluído o DAP como variável 

independente e outras análises de variância foram realizadas subsequentemente e são 

apresentadas nas figuras 6 a 9 para espécies aleatórias, Eschweilera spp., Scleronema 

micranthum e para espécies agrupadas, respectivamente. As diferenças em probabilidade 

podem ser atribuídas pela diferença entre os grupos (em nível de espécie, gênero ou ao acaso) 

conforme descrito acima. 

O momento critíco de queda (Mcrit), no entanto foi influenciado pelo grupo de espécies 

(hipótese 2) quando DAP (Figura 10) e BA (Figura 11) foram utilizadas como variáveis 

independentes em análises de covariância (ANCOVA). O termo de interação entre o grupo de 

espécies com o DAP ou BA foram não significantes (p = 0,72 e 0,12 respectivamente), sem 

evidências de diferenças em angulação (ou taxa de variação), os interceptos (níveis) por sua 

vez diferiram entre os grupos, tanto o DAP quanto a BA mostraram aumento significativo no 

Mcrit (p ≤ 0,01). 
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Tabela 14: Modelos de regressão para espécies escolhidas aleatoriamente (não lineares 1:10 e lineares 11:20), onde; volume do tronco (Vol em m

3
), diâmetro à altura do peito 

(DAP em cm), massa do tronco (Tronco em kg), densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), altura total (HT em m), biomassa acima do solo (BA em kg), e 

momento crítico de queda (Mcrit em N m). Onde: a, b, c e d são os coeficientes de cada regressão, R
2
 é o coeficiente de determinação, Syx% é o erro padrão de estimativa 

percentual e o AIC é o critério de informação Akaike. 

  Modelos para estimar o Mcrit a b c d R² Syxp% AIC 

1 a*Vol
b 

+ ε 150210,6000 0,7712 
  

0,36 9,97 503,6103 

2 a*DAP
b 

+ ε 167,7682 1,9981 
  

0,51 8,79 498,5766 

3 a*Dtronco
b 

+ ε 194972,7000 1,7811 
  

0,31 10,38 505,2161 

4 a*HT
b 

+ ε 2541,8890 1,2434 
  

0,05 12,20 511,6807 

5 a*BA
b 

+ ε 123,8246 0,9950 
  

0,76 6,17 484,3943 

6 a*Vol
b 

Dtronco
c
+ ε 195389,5000 0,8929 1,4001 

 
0,80 5,74 482,3623 

7 a*DAP
b 

Dtronco
c
+ ε 602,8577 1,6990 1,5755 

 
0,76 6,26 485,8675 

8 a*DAP
b 

HT
c
+ ε 2,4770 2,0955 1,1958 

 
0,58 8,32 497,2396 

9 a*HT
b 

Dtronco
c
+ ε 8044,1920 0,9759 1,6086 

 
0,34 10,43 506,2508 

10 a*Dtronco
b 

*
 
DAP

c
 * HT

d
 + ε 31,1727 1,4533 1,7348 0,8713 0,81 5,85 483,9093 

11 a+Vol*b + ε 31407,5800 116499,7000 
  

0,36 10,00 444,9567 

12 a+DAP*b + ε -141747,8000 9904,2530 
  

0,49 8,89 440,2474 

13 a+Dtronco*b + ε -35973,6200 219640,4000 
  

0,28 10,57 447,1893 

14 a+HT*b + ε -17418,3300 6296,8590 
  

0,05 12,21 452,9481 

15 a+BA*b + ε 4183,6750 116,5439 
  

0,76 6,16 425,5931 

16 a+Vol*b + Dtronco*c + ε -200013,3000 134191,5000 260605,7000 
 

0,75 6,39 427,9095 

17 a+DAP*b + Dtronco*c + ε -262902,2000 8974,4420 180078,2000 
 

0,68 7,26 432,9959 

18 a+DAP*b + HT*c + ε -323441,0000 10008,4500 6945,1270 
 

0,55 8,62 439,886 

19 a+HT*b + Dtronco*c + ε -220933,1000 7041,4480 224263,7000 
 

0,34 10,43 447,5042 

20 a+Dtronco*b + DAP*c + HT*d + ε -462076,4000 184607,8000 9063,5300 7496,8471 0,75 6,67 430,3898 
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Tabela 15: Modelos de regressão para Eschweilera spp. (não lineares 1:10 e lineares 11:20), onde; volume do tronco (Vol em m

3
), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), 

massa do tronco (Tronco em kg), densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), altura total (HT em m), biomassa acima do solo (BA em kg), e momento crítico de 

queda (Mcrit em N m). Onde: a, b, c e d são os coeficientes de cada regressão, R
2
 é o coeficiente de determinação, Syx% é o erro padrão de estimativa percentual e o AIC é o 

critério de informação Akaike. 

  Modelos para estimar o Mcrit a b c d R² Syxp% AIC 

1 a*Vol
b 

+ ε 223960,4023 0,6486 
  

0,71 6,03 492,81 

2 a*DAP
b 

+ ε 697,1965 1,6675 
  

0,70 6,12 493,44 

3 a*Dtronco
b 

+ ε 179043,4596 -0,3391 
  

0,00 11,12 517,33 

4 a*HT
b 

+ ε 17,6115 2,8930 
  

0,68 6,27 494,42 

5 a*BA
b 

+ ε 1570,7740 0,6626 
  

0,79 5,10 486,17 

6 a*Vol
b 

Dtronco
c
+ ε 233760,6642 0,6585 0,6504 

 
0,71 6,14 494,40 

7 a*DAP
b 

Dtronco
c
+ ε 700,2828 1,6572 -0,5124 

 
0,70 6,26 495,17 

8 a*DAP
b 

HT
c
+ ε 53,2772 0,9900 1,5131 

 
0,78 5,35 488,93 

9 a*HT
b 

Dtronco
c
+ ε 16,6352 2,8980 -0,6872 

 
0,69 6,38 495,98 

10 a*Dtronco
b 

*
 
DAP

c
 * HT

d
 + ε 50,2743 -0,6706 0,9762 1,5331 0,79 5,43 490,31 

11 a+Vol*b + ε 65435,8353 150468,3000 
  

0,68 6,30 435,81 

12 a+DAP*b + ε -143219,7543 11713,5300 
  

0,71 5,95 433,57 

13 a+Dtronco*b + ε 278528,1220 -101457,7000 
  

0,00 11,11 458,53 

14 a+HT*b + ε -377059,5670 23208,1200 
  

0,70 6,08 434,41 

15 a+BA*b + ε 61744,0884 86,2974 
  

0,75 5,53 430,60 

16 a+Vol*b + Dtronco*c + ε -71949,6678 153696,8000 142720,0000 
 

0,69 6,39 437,27 

17 a+DAP*b + Dtronco*c + ε -68859,5002 11700,8000 -78313,2400 
 

0,72 6,10 435,38 

18 a+DAP*b + HT*c + ε -320434,4586 6871,8060 12933,2600 
 

0,81 4,99 427,39 

19 a+HT*b + WD*c + ε -259446,6726 23250,8300 -125548,0000 
 

0,71 6,18 435,95 

20 a+Dtronco*b + DAP*c + HT*d + ε -225866,0330 -101537,0000 6804,9350 13067,7867 0,81 5,09 428,92 
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Tabela 16: Modelos de regressão para Scleronema micranthum (não lineares 1:10 e lineares 11:20), onde; volume do tronco (Vol em m

3
), diâmetro à altura do peito (DAP em 

cm), massa do tronco (Tronco em kg), densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), altura total (HT em m), biomassa acima do solo (BA em kg), e momento 

crítico de queda (Mcrit em N m). Onde: a, b, c e d são os coeficientes de cada regressão, R
2
 é o coeficiente de determinação, Syx% é o erro padrão de estimativa percentual e o 

AIC é o critério de informação Akaike. 

  Modelos para estimar o Mcrit a b c d R² Syxp% AIC 

1 a*Vol
b 

+ ε 188901,3735 0,7816 
  

0,81 4,946835 485,7217 

2 a*DAP
b 

+ ε 252,4195 1,9418 
  

0,89 3,797477 475,1453 

3 a*Dtronco
b 

+ ε 226455,0653 1,0016 
  

0,04 11,163275 518,277 

4 a*HT
b 

+ ε 11,1555 2,9801 
  

0,56 7,533942 502,5485 

5 a*BA
b 

+ ε 1076,0301 0,7316 
  

0,83 4,671573 483,4316 

6 a*Vol
b 

Dtronco
c
+ ε 233760,6642 0,6585 0,6504 

 
0,74 6,014479 494,3954 

7 a*DAP
b 

Dtronco
c
+ ε 235,5904 1,9518 -0,1805 

 
0,89 3,900378 477,0716 

8 a*DAP
b 

HT
c
+ ε 815,3151 2,2399 -0,6704 

 
0,90 3,718365 475,16 

9 a*HT
b 

Dtronco
c
+ ε 11,9507 2,9637 0,0770 

 
0,56 7,751434 504,5437 

10 a*Dtronco
b 

*
 
DAP

c
 * HT

d
 + ε 818,6637 0,0070 2,2401 -0,6714 0,90 3,832792 477,1599 

11 a+Vol*b + ε 36170,2054 147807,2000 
  

0,81 4,956755 427,0443 

12 a+DAP*b + ε -155301,8260 11717,4000 
  

0,88 3,916169 417,6188 

13 a+Dtronco*b + ε -29723,3488 262215,6000 
  

0,04 11,158965 459,504 

14 a+HT*b + ε -366944,6394 21475,6100 
  

0,56 7,532341 443,7825 

15 a+BA*b + ε 42487,3861 119,3119 
  

0,82 4,776449 425,5621 

16 a+Vol*b + Dtronco*c + ε -84334,8992 146016,5000 148452,0000 
 

0,82 4,928843 427,6753 

17 a+DAP*b + Dtronco*c + ε -188298,5616 11645,5600 42586,3800 
 

0,88 4,012491 419,4476 

18 a+DAP*b + HT*c + ε -83259,2220 13495,7300 -4808,8750 
 

0,89 3,893025 418,2385 

19 a+HT*b + Dtronco*c + ε -444205,8576 21106,8700 105292,7000 
 

0,57 7,6956 445,497 

20 a+Dtronco*b + DAP*c + HT*d + ε -117519,3043 44889,6900 13432,8800 -4843,6725 0,8907112 3,99243 420,0346 
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Tabela 17: Modelos de regressão para espécies agrupadas (não lineares 1:10 e lineares 11:20), onde; volume do tronco (Vol em m

3
), diâmetro à altura do peito (DAP em cm), 

massa do tronco (Tronco em kg), densidade ponderada para o tronco (Dtronco em g.cm
-3

), altura total (HT em m), biomassa acima do solo (BA em kg), e momento crítico de 

queda (Mcrit em N m). Onde: a, b, c e d são os coeficientes de cada regressão, R
2
 é o coeficiente de determinação, Syx% é o erro padrão de estimativa percentual e o AIC é o 

critério de informação Akaike. 

  Modelos para estimar o Mcrit a b c d R² Syxp% AIC 

1 a*Vol
b 

+ ε 186491,8433 0,7105 

  

0,56 4,41 1491,365 

2 a*DAP
b 

+ ε 311,6263 1,8692 

  

0,67 3,82 1474,261 

3 a*Dtronco
b 

+ ε 195773,8793 0,8953 

  

0,08 6,36 1535,475 

4 a*HT
b 

+ ε 50,0613 2,5130 

  

0,34 5,38 1515,286 

5 a*BA
b 

+ ε 836,5916 0,7492 

  

0,75 3,31 1457,113 

6 a*Vol
b 

Dtronco
c
+ ε 224696,8746 0,7498 1,1892 

 

0,73 3,49 1464,219 

7 a*DAP
b 

Dtronco
c
+ ε 430,2536 1,8130 0,8896 

 

0,74 3,45 1462,91 

8 a*DAP
b 

HT
c
+ ε 66,6403 1,6699 0,6837 

 

0,69 3,71 1471,701 

9 a*HT
b 

Dtronco
c
+ ε 55,3455 2,5291 0,9912 

 

0,46 4,94 1506,119 

10 a*Dtronco
b 

*
 
DAP

c
 * HT

d
 + ε 83,0056 0,9270 1,5766 0,7565 0,76 3,28 1457,901 

11 a+Vol*b + ε 48385,5635 133193,3000 

  

0,56 4,41 1319,069 

12 a+DAP*b + ε -146970,0253 11115,7900 

  

0,67 3,84 1302,637 

13 a+Dtronco*b + ε 9024,3800 187952,3000 

  

0,08 6,37 1363,236 

14 a+HT*b + ε -242921,9936 16433,9100 

  

0,34 5,41 1343,64 

15 a+BA*b + ε 40819,9095 102,6668 

  

0,74 3,41 1288,306 

16 a+Vol*b + Dtronco*c + ε -195623,4571 144598,9000 270504,5000 

 

0,73 3,50 1292,468 

17 a+DAP*b + Dtronco*c + ε -280239,5572 10939,9500 160229,9000 

 

0,73 3,51 1292,821 

18 a+DAP*b + HT*c + ε -220183,2956 9890,9140 4296,3430 

 

0,68 3,79 1301,878 

19 a+HT*b + Dtronco*c + ε -463755,8999 17400,8700 227611,4000 

 

0,46 4,94 1333,669 

20 a+Dtronco*b + DAP*c + HT*d + ε -394107,4844 177766,4000 9259,7020 5826,1332 0,75 3,37 1288,629 
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Figura 6: Análise de variância (ANOVA), utilizando a posição topográfica como fator e DAP como variável 

independente para o momento crítico de queda (Mcrit), para espécies escolhidas aleatoriamente, com linhas de 

regressão e intervalos de confiança a 95%. 

 

 
Figura 7: Análise de variância (ANOVA), utilizando a posição topográfica como fator e DAP como variável 

independente para o momento crítico de queda (Mcrit), para Eschweilera spp., com linhas de regressão e 

intervalos de confiança a 95%. 

 



 

 

38 

 

 
Figura 8: Análise de variância (ANOVA), utilizando a posição topográfica como fator e DAP como variável 

independente para o momento crítico de queda (Mcrit), para Scleronema micranthum, com linhas de regressão e 

intervalos de confiança a 95%. 

  

  

 
Figura 9: Análise de variância (ANOVA), utilizando a posição topográfica como fator e DAP como variável 

independente para o momento crítico de queda (Mcrit), para espécies agrupadas, com linhas de regressão e 

intervalos de confiança a 95%. 
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Figura 10: Análise de covariância (ANCOVA) utilizando o grupo de espécies como fator e DAP como variável 

independente para o momento crítico de queda, com linhas de regressão e intervalos de confiança a 95%. 

 

  

Figura 11: Análise de covariância (ANCOVA) utilizando o grupo de espécies como fator e BA como variável 

independente para o momento crítico de queda, com linhas de regressão e intervalos de confiança a 95%. 

 

Para o mesmo DAP Eschweilera spp., é mais resistente à falha seguido por 

Scleronema micranthum e espécies escolhidas aleatoriamente. Para mesmos valores de 

biomassa Scleronema micranthum se tornou o grupo mais resistente, seguido por Eschweilera 

spp. e espécies aleatórias. Interessantemente com o aumento em BA (aproximadamente 2 

toneladas) Eschweilera spp., se torna mais propenso à falha, apresentando menor resistência 

quando comparado ao grupo das espécies aleatórias. Testes pos-hoc Tuckey foram realizados 
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para detectar diferença entre os grupos (Tabela 18). Essa diferença pode ser explicada pelas 

diferenças em alometria entre os grupos estudados e são apresentados na figura 12. 

 
Tabela 18: Testes pos-hoc Tuckey para os diferentes grupos de espécies considerando o diâmetro a altura do 

peito (DAP) e a biomassa acima do solo (BA). 

Tukey comparação de múltiplas médias DAP BA 

 

p p 

Espécies aleatórias e Eschweilera spp. 0,0034838 0,3758652 

Scleronema micranthum e Eschweilera spp. 0,7251134 0,1951955 

Scleronema micranthum e espécies aleatórias 0,0286413 0,0084096 

 
 

 

Figura 12: Distribuição empírica das variáveis; densidade ponderada para tronco (painel a), biomassa da copa 

(painel b), biomassa do tronco (painel c) e centro de massa (painel d), para os diferentes grupos de espécies. 

 

Apesar dos valores superiores para a variável Dtronco para o grupo Eschweilera spp., 

o mesmo apresenta valores superiores para biomassa da copa que por sua vez refletem em 

diferenças no centro de massa. Ajudando a explicar porque, a partir de uma determinada 

biomassa aérea esse grupo se torna mais propenso à falha. Espécies que apresentam altos 

valores para a densidade da madeira tendem a apresentar copas mais amplas quando 

comparadas a espécies de baixa densidade (Lida et al., 2012). 
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 Para a hipótese 3 o termo de interação entre o grupo de espécies ou modo de falha 

com a densidade ponderada para o tronco Dtronco foram não significantes (p = 0,63 e 0,77 

respectivamente), mas a Dtronco teve efeito no Mcrit (p = 0,036) para o grupo de espécies 

(devido a maior variação das variáveis no grupo de espécies aleatórias, ver Tabela 3, 4 e 5). 

Um modelo de regressão múltipla, combinando o DAP e a Dtronco mostraram aumento em 

cerca de 40% na variância explicada (R
2
), quando comparada a regressão de simples entrada 

com o DAP (ver Tabela 14). 

 O momento critíco de queda (Mcrit), foi influenciado pelo modo de falha (hipótese 4) 

quando DAP  foi utilizado como variável independente em análise de covariância 

(ANCOVA). O termo de interação não foi significante (p = 0,823), mas foram encontradas 

diferenças para os níveis (Figura 13). Ou seja, para um mesmo DAP é necessário aplicar mais 

força para causar ruptura no tronco do que é necessário para causar o desenraizamento.  

Para testar a hipótese 5, foi realizada uma ANCOVA para verificar a influência do tipo 

de grã no Mcrit (Figura 14). Para essa análise apenas o grupo das espécies aleatórias foi 

utilizado, uma vez que todo indivíduo de Scleronema micranthum apresenta grã direita e todo 

indivíduo de Eschweilera spp. apresentam grã cruzada, o efeito do tipo de grã poderia ser 

confundido com o efeito do grupo de espécies. 

 

Figura 13: Análise de covariância (ANCOVA) utilizando o modo de falha como fator e DAP como variável 

independente para o momento crítico de queda, com linhas de regressão e intervalos de confiança a 95%. 
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 O momento crítico de queda (Mcrit) foi influenciado de forma marginal pelo tipo de grã 

quando DAP foi utilizado como variável independente em análise de covariância 

(ANCOVA). Os termos de interação (p = 0,0875) e níveis (p = 0,071), não foram 

significantes, mas sugerem o efeito para grã do tipo revessa. No entanto quando foi utilizada a 

BA com variável independente (Figura 15) o Mcrit foi influenciado pelo fator (tipo de grã). 

Para testar a hipótese 6, foi realizada uma ANCOVA para verificar a influência da 

esbelteza do tronco dos diferentes grupos de espécies no Mcrit (Figura 16). O momento crítico 

de queda (Mcrit) foi influenciado pelos diferentes grupos de espécies quando a esbelteza 

(altura total/DAP, ambos em m) foi utilizada como variável dependente em análise de 

covariância (ANCOVA). Os termos de interação (p ≤ 0,01) e níveis (p = 0,02) foram 

significantes (para (95% de probabilidade) e tiveram influência maior do grupo Scleronema 

micranthum. Para uma mesma relação HT/DAP (esbelteza) abaixo de 100, Scleronema 

micranthum apresenta maiores valores de Mcrit seguidos por Eschweilera spp. e espécies 

escolhidas aleatoriamente. 

  

Figura 14: Análise de covariância (ANCOVA) utilizando o tipo de grã como fator e o DAP como variável 

independente para o momento crítico de queda, com linhas de regressão e intervalos de confiança a 95%. Para o 

grupo de espécies aleatórias. 
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Figura 15: Análise de covariância (ANCOVA) utilizando o tipo de grã como fator e a BA como variável 

independente para o momento crítico de queda, com linhas de regressão e intervalos de confiança a 95%. Para o 

grupo de espécies aleatórias. 

 

O termo de interação foi significante e para Scleronema micranthum a taxa de 

variação é alterada. Para valores acima de 100 se tornan menos resistentes que Eschweilera 

spp. e para valores acima de 110 se tornam menos resistentes que as espécies escolhidas 

aleatoriamente. Para os três grupos de espécies a maior resistência é observada para valores de 

esbelteza abaixo inferiores a 80.  

 

 

Figura 16: Análise de covariância (ANCOVA) utilizando o grupo de espécies como fator e a esbelteza (relação 

altura total/ DAP ambos em m) como variável independente para o momento crítico de queda, com linhas de 

regressão e intervalos de confiança a 95%. 
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 Tendo em vista que todos os cálculos do Mcrit foram realizados no momento em que a 

carga máxima foi observada, a dispersão das diferentes árvores é apresentada graficamente na 

figura 17, e sua relação com a biomassa acima do solo na figura 18. 

 

 

Figura 17: Dispersão dos dados da carga máxima aplicada para as diferentes árvores. 

 

 
Figura 18: Gráfico de dispersão para carga máxima aplicada (kg) e biomassa acima do solo (kg) para as 

diferentes espécies. 
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 Os dados de carga máxima apresentaram distribuição homogênea (Figura 17) e de 

maneira geral a carga máxima necessária para causar a falha para as árvores do presente 

estudo deve ser 1,7 vezes superior à biomassa aérea. 

7 Discussão 

Em geral não houve diferença nos momentos críticos de queda (Mcrit) entre as 

diferentes posições topográficas (platô e baixios), independentemente dos grupos de árvores 

terem sido analisados separadamente ou agrupados. Existe evidência para rejeitar a primeira 

hipótese e para dar suporte, a maior taxa de mortalidade observada em platôs e topos de 

encosta. Devido a maior exposição ao vento e por diferenças de velocidade e direção do vento 

entre as diferentes posições topográficas (Ruel et al., 2001, Marra et al., 2014). Os modelos 

de regressão para estimativas do Mcrit que utilizam variáveis descritoras de tamanho 

(exemplo: DAP e BA) continuam inalterados pela posição topográfica, sugerindo que o 

próprio solo não promove diferenças na força total necessária para causar a falha 

(desenraizamento ou ruptura no tronco). O presente experimento onde árvores foram 

manualmente guinchadas confirma o efeito do tamanho da árvore em si no Mcrit, sugerido por 

estudos prévios, ocorrendo um aumento substancial em resistência com o aumento em 

tamanho (Nicoll et al., 2006; Peltola, 2006; Cannon et al., 2015). 

As árvores deste estudo sugerem um efeito significante entre o modo de falha 

(desenraizamento ou ruptura no tronco) e os parâmetros biométricos inerentes a cada espécie 

(arquitetura de raízes, DAP máximo). Todos os indivíduos de Scleronema micranthum 

sofreram ruptura no tronco independente da posição topográfica, indicando efeito da raiz do 

tipo pivotante (ver Figura 5) no modo de falha. Para Eschweilera spp. essa relação não foi tão 

clara, provavelmente devido a maior variação dos atributos biométricos para esse gênero 

(exemplo: variação na arquitetura de raízes, presença ou ausência de sapopemas) (Ribeiro et 

al., 1999). 
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Embora esse seja o primeiro trabalho a descrever o Mcrit para árvores amazônicas, os 

resultados estão de acordo com resultados de estudos prévios (ver: Peterson e Claassen 2013; 

Cannon et al., 2015) para folhosas e coníferas de porte semelhante nos Estados Unidos. O 

Mcrit desse estudo também aumentou com o aumento em tamanho da árvore. Esse fato dá 

suporte à segunda hipótese e confirma o fato de que uma espécie seja simplesmente mais 

resistente do que outra. Interessantemente essa relação muda de acordo com a variável 

independente (ver Figuras 10 e 11). Para o mesmo valor de DAP os indivíduos pertencentes à 

Eschweilera spp. são mais resistentes, mas para uma determinada biomassa acima do solo 

(aproximadamente 2000 kg), essas se tornam mais propensas a falha. Isso reflete o fato de que 

um indivíduo escolhido aleatoriamente ou pertencente à Scleronema micranthum deva possuir 

maior DAP do que um indivíduo do gênero Eschweilera para exibir a mesma biomassa aérea, 

essa diferença se deve principalmente a contribuição em biomassa da copa (ver Figura 12 

painel (c)). Esse resultado não corrobora os resultados de estudos prévios (Cannon et al. 2015, 

Nicoll et al. 2006, Peltola 2006, Peterson e Claassen 2013) aonde não foram encontradas 

diferenças em Mcrit entre espécies de similar tamanho. De maneira geral isso pode ser 

explicado pela alta diversidade de espécies nas florestas amazônicas. Afinal de contas um 

hectare de floresta amazônica pode conter mais espécies do que todo o Canadá e EUA 

continental (Coley e Kursar 2014). 

Em contraste aos estudos de engenharia da madeira, as paredes celulares de árvores 

vivas estão totalmente saturadas (Fournier et al., 2013), reduzindo a habilidade da madeira à 

resistência mecânica (Logsdon e Junior 2002, Niklas e Spatz 2010). Devido a menor variação 

para valores de densidade ponderada para o tronco (Dtronco), não houve diferenças no Mcrit 

para Eschweilera spp. e Scleronema micranthum. No entanto, entre as espécies escolhidas 

aleatoriamente, a variância total explicada aumentou de um R
2
 de 0,49 (utilizando uma 

regressão de simples entrada com o DAP, modelo 12 da tabela 14) para um R
2
 0,68 quando 
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ambas variáveis (DAP e Dtronco) foram utilizadas em uma regressão múltipla (ver modelo 17 

da tabela 14), sendo um forte efeito conforme sugerido por estudos prévios (Niklas e Spatz 

2010 e 2012).  

Para melhor compreender o efeito da Dtronco sobre a variação no Mcrit se faz 

necessário guinchar um maior número de árvores (espécies), preferencialmente com um 

intervalo diamétrico mais amplo do que o utilizado no presente estudo. Esse foi o primeiro 

estudo a guinchar árvores no qual o efeito da Dtronco foi analisado. Entretanto, os resultados 

não corroboram os de estudos teóricos, sendo que a maioria das pesquisas, envolvendo a 

densidade da madeira nas últimas décadas, vem sendo conduzidas a partir da perspectiva de 

utilização tecnológica ou de subprodutos oriundos de madeira serrada, tendo foco nas 

propriedades físico-mecânicas com determinado controle de umidade (Larjavaara e Muller-

Landau, 2012).  

Foram encontradas diferenças no Mcrit relacionados ao modo de falha 

(desenraizamento ou ruptura no tronco) representando o fator e o DAP representando uma 

variável independente. Com base nesses resultados, existe uma forte evidência em rejeitar a 

quarta hipótese. Para um mesmo DAP, mais força é requerida para causar ruptura no tronco 

do que para causar o desenraizamento. Resultados contrastantes (Peltola et al., 2000) e 

similares (Cannon et al., 2015) foram reportados em estudos prévios. No caso do segundo 

estudo, os modos de falha foram reportados com a massa do tronco como variável 

independente. Esses resultados sugerem que os diferentes modos de mortalidade arbórea em 

áreas afetadas por vento são dependentes dos atributos biométricos inerentes a cada espécie 

(exemplo: proporção entre a massa de raízes e biomassa aérea, arquitetura de raízes e copas) e 

devem ser analisadas no nível de espécie em estudos futuros. 

Foram encontradas diferenças no Mcrit relacionados ao tipo de grã (orientação das 

fibras). Devido ao baixo número de árvores (apenas o grupo de espécies aleatórias foi 
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utilizado para essa análise) e à baixa representação dos diferentes tipos de grã (no presente 

estudo ocorreram espécies com grã cruzada, direita e revessa), os sinais não foram tão 

expressivos. No entanto, para grã do tipo revessa, independente do DAP ou BA, não parece 

haver uma mudança na taxa de variação do Mcrit e nesse caso, poderia ocorrer em erro do tipo 

II ao não rejeitar a hipótese nula (hipótese 5) quando essa for verdadeira. Ao separar apenas as 

três árvores que possuem fibra revessa pôde ser notado que apesar dos altos valores para 

densidade ponderada para o tronco e dos baixos valores de esbelteza (apenas Ruizterania 

cassquiarensis apresentou alto valor de esbelteza) (Rinorea guianensis 0,77 e 55,34; Andira 

unifoliolata 0,97 e 88,5 e Ruizterania cassquiarensis 0,98 e 109 respectivamente), as mesmas 

não apresentam grandes diferenças em relação ao momento crítico de queda (Figuras 14 e 15), 

destacando a importância da orientação das fibras em relação a resistência ao vento. Na figura 

14 a espécie Ruizterania cassquiarensis é representada pelo triângulo da esquerda, Andira 

unifoliolata pelo triângulo central e Rinorea guianensis pelo triângulo da direita. Na figura 15 

a espécie Ruizterania cassquiarensis continua a esquerda e as espécies Andira unifoliolata e 

Rinorea guianensis mudam de posição e apesar de a espécie Rinorea guianensis apresentar 

menor biomassa quando comparada a Andira unifoliolata, o valor de esbelteza de 55,34 

conferiu maior resistência à mesma. 

Foram encontradas diferenças no Mcrit, relacionados ao grupo de espécies 

(representando o fator) e a esbelteza (relação altura total/DAP ambas variáveis em m) 

representando uma variável independente. Corroborando com um estudo prévio (Jelonek et 

al., 2013), no qual os resultados indicam a significância da esbelteza para com a estabilidade 

de indivíduos pertencentes à conífera Norway spruce, em áreas de plantios com e sem 

atividades de desbaste. Com base nesses resultados existe uma forte evidência em rejeitar a 

sexta hipótese. Para os três grupos de espécies a maior resistência é observada para valores de 
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esbelteza inferiores a 80 (ver Figura 14), conforme sugerido por (Wang et al. 1998, Slodicak e 

Novak 2006). 

8 Conclusão 

A abordagem mecânica permite a comparação da vulnerabilidade arbórea induzida por 

vento entre diferentes florestas e facilita o uso dos presentes resultados no contexto de 

modelagem de ecossistemas. Nesse estudo, o momento crítico de queda (Mcrit) foi governado 

por atributos de tamanho, específicos de cada grupo de espécies. Para árvores com mesma 

dimensão, seja em DAP ou BA, o Mcrit varia entre os diferentes grupos. 

As maiores taxas de mortalidade observadas em platôs e em encostas podem ser 

explicadas por diferenças em velocidade do vento e pela direção das rajadas de vento, as áreas 

de baixios apresentam diferentes formatos e o vento pode soprar paralelamente ou não. Mas 

não por diferenças de solo em si ao longo da topografia.  

Esse estudo destaca, para áreas atingidas por vento, a importância do uso de valores de 

densidade ponderada em condições de campo, do tipo de grã (orientação das fibras) e da 

relação expressa pela esbelteza nos valores do Mcrit ou resistência ao vento. 

Apesar da maior força necessária para causar ruptura no tronco quando comparada a 

força necessária para causar desenraizamento, em áreas atingidas por vento é difícil 

reconhecer qual árvore quebrou devido a ação direta do vento ou pela queda de uma árvore 

vizinha. 

Destaca também a influência do sistema da arquitetura das raízes na estabilidade 

arbórea. Indicando a necessidade de inclusão desse componente para melhorar o 

entendimento sobre a vulnerabilidade das espécies arbóreas da Amazônia em distúrbios por 

vento e consequentes mudanças em nível de comunidade com o aumento esperado na 

intensidade de tempestades convectivas com o aquecimento do clima. 
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9 Perspectivas 

Pretende-se dar continuidade a esse experimento em áreas da Amazônia Peruana 

(região também sujeita a distúrbios por vento) com o intuito de comparar o Mcrit entre áreas de 

baixa (Amazônia Central) e alta fertilidade de solos (porção oeste da Amazônia) com 

diferentes processos de dinâmica florestal e aquisição de biomassa.  
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