
|;«i»
' kkíàf'"''"

ü
Mf^lè

®IÍl^VÍ3ÍÍ

íiçí-i. • Qi'-.pir:â-0S'.'wlj /£-

'V •'•! • V ^ ■ '*''* ^ •'' • ' *"•/ • • • •

" *' i' '; •/^^',v*> W't '• [ j 'V^-/ í''L--1'«' <','• íT I è< >) '•" » , t

-> 44 ''vk"!

Í||ÍISÍSíH^'V|;'v:l

■■ ■■ > ■■ .. ct '• • • *

Diferentes i oposseqüências n& Regiào de klanaus {AíVi)

i t '. ̂  k '. w. ' ai* ^ \J .



UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - UA

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

PADRÕES DE CRESCIMENTO DE ÁRVORES QUE OCORREM

EM DIFERENTES TOPOSSEQÜÊNCIAS NA REGIÃO DE MANAUS
(AM)

ROSEANA PEREIRA DA SILVA

Dissertação apresentada ao Programa

de Pós-Graduação em Biologia Tropical

e  Recursos Naturais do convênio

INPA/UA, como parte dos requisitos para

obtenção do título de mestre em

Ciências de Florestas Tropicais.

Manaus - AM

2001



UNIVERSIDADE DO AMAZONAS - ÜA

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA - INPA

PADRÕ ES DE CRESCIMENTO DE ÁRVORES QUE OCORREM

EM DIFERENTES TOPOSSEQÜÊNCIAS NA REGIÃO DE MANAUS
(AM)

eiBLlOTEÍA 00

ROSEANA PEREIRA DA SILVA

ORIENTADOR: NIRO HIGUCHI, Ph.D.

Dissertação apresentada ao Programa

de Pós-Graduação em Biologia Tropical

e  Recursos Naturais do convênio

INPA/UA, como parte dos requisitos para

obtenção do título de mestre em

Ciências de Florestas Tropicais.

r
Manaus - AM

2001



Silva, Roseana Pereira da

Padrões de crescimento de árvores que ocorrem em diferentes

toposseqüências na região de Manaus-AM / Roseana Pereira da Silva -

Manaus: INPA/UA, 2001.

60 p. il.

Dissertação de Mestrado

1 .Floresta 2.Dendrometria 3.Manejo Florestal 4.lncremento

5, Amazônia

CDD (19. ed.) 634.92

Sinopse:

Foram analisados padrões de crescimento de árvores que ocorrem em

duas toposseqüências estratificadas em platô, encosta e baixio, direções norte-

sul e leste-oeste, localizadas na região de Manaus-AM.



Aos meus pais e meus irmãos, ao meu esposo Celso e meus orientadores Drs. Niro
Higuchi e Joaquim dos Santos.

DEDICO

IV



AGRADECIMENTOS

À Deus Todo Poderoso.

Ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.

À Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

À Universidade do Amazonas.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq.

Aos Projetos; "Jacaranda", "Picuius", "LBA-Ecologia" e "Shift".

Aos meus orientadores Drs. Niro Higuchi e Joaquim dos Santos.

Aos Pesquisadores Drs. Jeffrey Chambrs, Edgard Tribuzy, Shozo Nakamura, Akira

Sato, Celso Azevedo e Vania Varela.

Aos colegas: Rosana, Ricardo, Hummel, Lukinha, Luís, Hélio, Yano, Francimary,

Luciana, Kikue, Adriano, Mabiane, Lígia e Eva.

Aos professores do Curso de Ciências de Florestas Tropicais: Drs. Gil, Paulo, Niro,

Joaquim, João Ferraz, Isolde, Vânia, Rosana Parente, Jeffrey Chambrs, Luís

Antônio, Marenco, Francisco, Valdeney, Humberto, Antenor e Bueno.

Aos colegas Alberto, Manoella, Bianca, Hellen.

Aos colegas da secretaria Sr. Roberto, Sra. Valdecira e Sr. Alclone e Ana Clíssia.

Aos colegas de Mestrado das turmas de 1998 e 2000.

À minha querida Mary Jane.

Aos "peões" da ZF-2, Pedro, Armando, Bertran, Sebastião, Manuel e Francisco.

Sem a participação de todos, não seria possível a realização deste trabalho.

grata.

V



SUMARIO

1 -

2-

2.1 -

2.2-

3-

3.1 -

3.2-

3.3-

3.4-

4-

4.1 -

lista de figuras vili

LISTA DE TABELAS ix

Resumo *

Summary xi

Introdução 1

Objetivos 6

Objetivo geral 6

Objetivos específicos 6

Revisão bibliográfica 7

Crescimento da árvore e do povoamento florestal 9

Crescimento e incremento de florestas tropicais úmidas 10

Crescimento individual da árvore baseado em parcelas
permanentes

Crescimento individual baseado em bandas dendrométricas 16

18Metodologia

Caracterização da área de estudo 'ÍO

vi



4.1.1 - Locr.lízação 18

4.1.2- Vegetação 20

4.1.3- Solos 21

4.1.4- Clima 21

4.2 - Coleta de dados 24

4.3 - Delineamento estatístico 26

5 - Apresentação e discussão dos resultados 30

5.1 - Caracterização do período de observação 30

5.2 - Caracterização dos indivíduos arbóreos estudados 32

5.3 - Incremento em diâmetro dos indivíduos estudados 34

5.4 - Correlação entre variáveis observadas Incremento Corrente Mensal
(ICM) em CAP (mm) e precipitação (ICM) e classes de diâmetro 37

5.5 - Comparação de médias entre transectos 40

"  Comparação de médias entre classes topográficas 41

5.7 - Incremento corrente mensal (ICM) em CAP (mm) e classes
topográficas (CT) e classe de diâmetro (CD) com passar do
tempo 42

6 - Conclusões 45

7 - Referências bibliográficas 47

ANEXO 1 56

VII



LISTA DE FIGURAS

Figura 1 -

Figura 2 -

Figura 3 -

Figura 4 -

Figura 5 -

Figura 6 -

Mapa de localização da área de estudo 18

Perfil vertical dos transectos norte-sul e leste-oeste 19

Esquema para fabricação de "bandas dendrométricas" 24

Medidas de Incremento CAP (mm) utilizando o paquímetro digital 25

Incremento Corrente Mensal em DAP (cm) observado durante a
sazonalidade regional 38

Curva do Incremento Médio Mensal (IMM) em circunferência à altura
do do peito (CAP) medido em (mm) nas diferentes classes de
diâmetro 40

Vill



F

LISTA DE TABELAS

Tabela 1- Dados da precipitação pluviométrica mensal (mm) da série
histórica 1980-2000 coletados na EMBRAPA para efeito de
comparação com os dados coletados em 2000 pelo pluviômetro
daZF-2 31

Tabela 2- Distribuição do número de árvores com dados analisados 33

Tabela 3- Famílias botânicas mais abundantes 34

Tabela 4- Coeficiente de variação em relação ao incremento anual em
diâmetro de algumas espécies arbóreas selecionadas 36

Tabela 5- Teste (DMS) para as três classes de diâmetro em relação ao
incremento Corrente Mensal (ICM) em circunferência à altura
do peito (CAP) medido em milímetro 39

Tabela 6- Análise de variância para as variáveis (ICM) em (CAP) em
(mm) e classes diamétricas 39

Tabela 7- Análise de variância para as variáveis (ICM) em (CAP) em
(mm) entre os transectos 40

Tabela 8- Teste (DMS) para (ICM) em (CAP) em milímetros (mm) entre
as classes topográficas 41

Tabela 9 Análise da variância para as variáveis (ICM) em (CAP) em
(mm) entre as classes topográficas 41

Tabela 10 Análise de variância de medidas repetidas (Delineamento Split
Plot) 43

Tabela 11 Crescimento Médio Mensal em (CAP) em (mm) por classe
topográfica e classe de diâmetro 44

IX



Resumo

No caso de manejo florestal, o entendimento do padrão de crescimento é

fundamental para (i) a escolha das espécies que podem ser exploradas; (ii) a

escolha das espécies que devem ser protegidas; (iii) projeção mais precisa do ciclo

de corte e (iv) prescrição de tratamentos silviculturais. A maioria dos estudos sobre

crescimento e rendimento de florestas tropicais enfatiza apenas o povoamento

florestal, sem levar em consideração o indivíduo arbóreo. Este trabalho tem como

objetivo analisar padrões de crescimento individual de diversas árvores que ocorrem

em duas toposseqüências (direções Norte-Sul e Leste-Oeste), estratificadas em

platõ, encosta e baixio, de uma amostra representativa da floresta de terra-firme da
Amazônia Central. Foram selecionados aleatoriamente, aproximadamente 140

indivíduos em cada toposseqüêncía, distribuídos nos platõs, encostas e baixíos e

nas três classes de diâmetro (10 < DAP < 30 cm; 30 < DAP< 50 cm e DAP > 50 cm).

Em cada uma dessas árvores foi instalada uma fita metálica, com suas extremidades

parcialmente sobrepostas e ligadas por uma mola; o avanço de uma das pontas,

dentro uma janela, representa o crescimento em circunferência, que foi medido com

um paquímetro digital. As medições foram realizadas mensalmente ao longo de 19

meses, de junho/1999 a dezembro/2000; neste estudo foram considerados apenas

os 12 meses do ano 2000. O padrão individual de crescimento em diâmetro varia

muito com o passar dos meses (a = 0,001) e apenas razoavelmente quando os

meses são interagidos com as classes de diâmetro (a = 0,08); por outro lado, o sinal

é muito frac^ (a = 0,25) quando as classes topográficas são acrescentadas na

interação anterior e praticamente nenhum sinal (a = 0,89) quando é analisada a

interação meses e classes topográficas. A média do incremento anual em diâmetro,

considerando todas as 272 árvores monitoradas, foi de 1,64 ± 0,21 mm (a = 0,05),

ficando dentro do intervalo dos incrementos obtidos no BIONTE e FLONA Tapajós,
que é de 1,5 a 2 mm por ano.



Summary

Growth pattern In diameter for Individual trees Is a very Important tool for forest

management malnly to (I) select tree specles for logging, (II) selecting tree specles for

protection, (III) estimate cutting cycles, and (Iv) to prescribe sllvicultural treatments.

Most growth and yleld studies In tropical molst forests have emphasized only the

stand levei Instead of Individual trees. This study deait wlth the analysis of Individual

growth pattern for about 300 trees distributed over two transects (East-West and
North-South) measuring 20 by 2500 m, which were stratifled by plateau, slope and

"baixio", and three diameter at breast helght (dbh) classes (10<dbh<30 cm;

30<dbh<50 cm e dbh>50 cm). In each tree a metal "dendrometer" band was fixed to

the trunk and growth In circumference was measured wlth a digital callper.

Measurements were carried out for 19 months, from June/1999 to December/2000;

for thIs study only 12 months of year 2000 were considered. Individual growth pattern

varled significantiy over time (a = 0,00), and sllghtly (a = 0,08) when the Interaction

months and dbh classes was Included; on the other hand, the signal Is very weak (a

= 0,25) when topographical classes were added to the later Interaction, and no signal

at ali (a = 0,89) when the Interaction between months and topographical classes

were analyzed. Mean annual Increment In diameter considering ali 272 monitored

trees was 1,64 ± 0,21 mm yr*^ (a = 0,05), falllng wlthln the Interval estimated for

BIONTE and Tapajós National Forest whIch are 1,5 and 2 mm per year, respectively.

XI



PADRÕES DE CRESCIMENTO DE ÁRVORES QUE OCORREM EM

DIFERENTES TOPOSSEQÜÊNCIAS

NA REGIÃO DE MANAUS - AM

1. INTRODUÇÃO:

A Amazônia brasileira vive hoje sob a pressão de duas correntes distintas:

conservado^ jsta e desenvolvimentista - em cima do potencial de seus recursos

minerais, florestais, pesqueiros, hídricos e da biodiversidade. A corrente
conservacionista tem ao seu lado todos os acordos nacionais e internacionais

(alguns com força de lei), para proteger a região; enquanto que a
desenvolvimentista, tem a diminuição dos recursos em outras regiões e o aumento

populacional, como argumentos para transformar todo o potencial existente em
recursos naturais. O bom senso indica que a saída é conciliar conservação com

produção. Em função disso, torna-se cada vez mais urgente, a necessidade de
uma melhor compreensão do papel da floresta no funcionamento dos

ecossistemas e seus mecanismos de desenvolvimento.

Colocando o setor florestal nesse contexto, o potencial da floresta

amazônica não pode significar apenas a quantidade de matéria prima fornecida às

indústrias madeireiras para a produção de derivados de usos convencionais como

tábuas, vigas, laminado, compensado, lenha, polpa e papel etc. A floresta

amazônica representa também um banco enorme de espécies e de informações

genéticas, produtos naturais e interações ecológicas de co-evolução entre as suas

espécies, de grande utilidade atual e potencial para agricultura, medicina e
farmacologia, resinas e óleos essenciais, alimentos, roupas, abrigos e lazer.

Incluindo todas essas razões, a conservação dessa floresta significa o

equilíbrio dos vários fatores e funções que garantem o funcionamento de seu
conjunto de ecossistemas, fornecendo benefícios importantes na forma de
serviços ambientais que são freqüentemente necessários para a sustentabilidade
econômica. ̂ Entre as principais funções ecológicas da floresta amazônica,
Schubart (1990) e Panayotou & Ashton (1992) destacam: a) preservação dos

1



recursos genéticos e fitoquímicos e de interações ecológicas co-evoluídas entre

plantas e animais, garantindo a continuidade do processo de evolução sobre a

Terra; b) interações entre a floresta e a química da atmosfera (com possíveis
efeitos globais); c) interações entre a floresta e o balanço energético da atmosfera
(com possíveis efeitos globais); d) regulação do ciclo hidrológico local e regional,
garantindo melhor distribuição de chuvas e maior estabilidade no regime dos rios;
e) proteção dos solos contra a erosão, evitando o assoreamento de rios e perdas
de nutrientes minerais.

Para Hallé et ai (1978), a árvore tem que ser considerada como um

indivíduo geneticamente diverso, em processo de desenvolvimento e mudanças,

que responde, de várias maneiras, às flutuações do clima e microclima, à
incidência de insetos, fungos e outros parasitas, particularmente às mudanças ao

redor dela mesma. A árvore é então vista como uma unidade ativa e adaptável, e

a floresta é feita de um vasto número de tais unidades interagindo entre si e com

os fatores do solo e do clima.

Segundo Oldeman & Van Dijk (1991), uma eco-unidade florestal (unidade

de regeneração) pode ser definida como "qualquer superfície sobre a qual, num

determinado tempo, o desenvolvimento da vegetação se inicia; sendo que a

arquitetura, as funções eco-fisiológicas, e a composição de espécies são

fundamentais para o desenvolvimento das árvores." A função de uma árvore em

sua eco-unidade florestal tem que ser considerada de duas maneiras: a árvore

participa na construção da eco-unidade e contribui com a sobrevivência da

mesma. Em outras palavras, a árvore reage a todos os fatores bióticos e abióticos

vindo de seu biótipo imediato. O ambiente da árvore não consiste apenas dos

fatores abióticos determinados pelos fatores climáticos e de solos (Oldeman et ai

1991). Esses fatores são filtrados pela vegetação circundante composta de um
mosaico de fragmentos (manchas) de floresta jovem, em construção, madura e

em decomposição. E dentro de uma particular mancha, os nutrientes que entram e
a energia, são filtrados novamente por vários organismos, antes de alcançar a
árvore sob consideração.



A estrutura da vegetação determina muitas das características das

paisagens, nas quais outros organismos vivem e se desenvolvem, incluindo o ser

humano (Walter, 1979). Da mesma forma, as plantas respondem e são

dependentes desses mesmos fatores e organismos. Assim, para estabelecer

medidas de conservação e proteção de ecossistemas tão complexos e

heterogêneos como os da Amazônia, é preciso também entender como as plantas

respondem aos fatores climáticos, edáficos e bióticos e vice-versa.

Entre os fatores de interação obrigatória com as plantas, a água é a

substância inorgânica mais importante e está presente nas plantas em grande

quantidade. A precipitação é a maior fonte de umidade do solo - principal fonte de

água que alcança a árvore. Quando o solo seca, a fotossíntese gradualmente

diminui aumentando a resistência à fixação do CO2 por causa do fechamento dos

estômatos. Stalfelt (1955) afirma que, de todos os fatores que afetam os

movimentos das células ostiolares, o déficit em água é o mais importante.

Diversos estudos verificam que o fechamento e abertura estomática constitui um

indicador sensível do equilíbrio hídrico interno das árvores. Stalfet (1956) reforça

que, em geral, o ritmo dos processos fisiológicos diminui quando o teor hídrico

decresce abaixo do normal; indicando que o crescimento das árvores é limitado,

com mais freqüência, por deficiências hídricas internas do que por qualquer outro

fator interno isolado.

As árvores processam seu crescimento em diâmetro em larga escala às

expensas dos produtos correntes da fotossíntese, sendo sensível às condições do

meio, e especialmente às disponibilidades hídricas (Ferri, 1979). Entretanto, a

determinação do balanço hídrico na região amazônica tem sido dificultada por

causa da falta de continuidade nas medidas de precipitação; pela omissão da

água armazenada no solo e a localização das estações concentradas em margens

dos principais rios. Para Santos (1968), a disponibilidade de água no solo

constitui, sem dúvida, fator preponderante no levantamento das possibilidades e

limitações climáticas, de um determinado local, mas, torna-se também necessário

que sejam levados em consideração fatores relacionados com a
evapotranspiração. Como a evapotranspiração é um fenômeno climático, que só



se realiza à custa do consumo de energia, e como essa energia, na natureza,

provém da radiação solar, deduz-se que um povoamento florestal exerce grande

influência sobre a variação da evapotranspiração.

O acréscimo diamétrico varia significativamente entre e dentro das espécies

arbóreas e de acordo com a idade, estações do ano e condições microclimáticas.

Muitas espécies de florestas tropicais geralmente apresentam comportamento

bastante diferenciado, estando sempre associado às respostas individuais de cada

espécie, cada família, ou até mesmo cada indivíduo observado. Nas análises
existentes sobre a relação entre a umidade do solo e o crescimento, considera-se

que este último não é um fator diretamente controlado pela umidade do solo, mas
pelo equilíbrio hídrico da planta que, por sua vez, é regulado pelas intensidades
relativas de absorção e de transpiração; sendo, por esta razão, afetado tanto pelas

condições de umidade do solo como pelas atmosféricas (Ferri, 1979).

A maioria dos estudos sobre crescimento e rendimento de florestas

tropicais enfatizam apenas a escala de ecossistema ou de povoamento florestal,

sem levar ein consideração o padrão de crescimento individual das espécies. Na

literatura florestal, os índices de produtividade (incremento periódico anual em

volume de madeira) de florestas manejadas em diferentes sítios florestais da Ásia

e África variam de 2 a 4 m%a/ano, segundo Wadsworth (1987) e Leslie (1987).

Na Amazônia brasileira, nos sítios de Santarém (FLONA Tapajós) e Manaus (ZF-

2, Tarumãzinho), o incremento periódico anual em volume, dez anos após a

exploração florestal, pode ser estimado em 5 m%a/ano (Silva et ai, 1996 e

Higuchi, 1985). Esses índices são, geralmente, baseados em medições contínuas

em parcelas permanentes.

Na Amazônia, praticamente não há estudos de correlação entre padrões de

crescimento individual e água. As poucas informações existentes sobre padrões

de crescimento individual de espécies arbóreas tropicais, são sobre poucas

espécies e usadas apenas para comparações com aquelas manejadas
(Manokaran & Kochummen, 1993; Milton et ai, 1994; Herwitz e Young, 1994;
Condit et ai, 1995; Silva et ai, 1996; Poels et ai, 1998 e Finegan et ai, 1999).



o entendimento acerca da dinâmica e mecanismos envolvidos no

crescimento e desenvolvimento de espécies arbóreas, pode ajudar a explicar

muitos dos questionamentos levantados quando se pretende conciliar produção e

conservação. No caso específico de manejo florestal, esse entendimento é

fundamental em importantes tomadas de decisão, como (i) escolha das espécies

que serão exploradas; (ii) escolha das espécies que devem ser protegidas; (iii)
projeção mais precisa do ciclo de corte e (iv) prescrição de tratamentos
silviculturais.



2. OBJETIVOS:

GERAL: Analisar padrões de crescimento de árvores que ocorrem em duas

toposseqüências estratificadas em (platô. encosta e baixio), direções norte-sul e
leste-oeste, localizadas na área do Distrito Agropecuário da SUFRAMA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Correlacionar padrão de crescimento e condições topográficas;

•  Correlacionar padrão de crescimento e classes de diâmetro;

•  Correlacionar padrão de crescimento e precipitação;

• Analisar o padrão de crescimento em função do tempo, classe de diâmetro e

classe tcpográfica.

•  Determinar o incremento corrente anual para os dois transectos (norte-sul e
leste-oeste).



3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Do ponto de vista fisiológico, Morey (1980) descreve o crescimento em

diâmetro como sendo o resultado das atividades das células do câmbio vascular.

Em síntese, é a divisão das células cambiais em plano tangencial, dando origem a

filamentos do lenho e do floema alinhados radialmente. A medida que as células

derivadas internas se diferenciam o cerne lenhoso cresce, havendo o

deslocamento gradual para fora do próprio meristema. Felippe (1979) caracteriza

o crescimento como o aumento em tamanho, peso ou volume, baseando-se
exclusivamente nas expressões morfológicas das atividades de crescimento. O

mesmo autor argumenta que nas plantas autotróficas, o crescimento consiste na

conversão de substâncias inorgânicas relativamente simples (água, CO2 e

elementos minerais) em quantidades cada vez maiores de proteínas e

carboidratos (e também gorduras). O conseqüente aumento do corpo da planta

pode ser visto e medido por fora. Entretanto, internamente, o crescimento envolve
mais do que uma simples adição de quantidades, cada vez maiores, de proteínas

e carboidratos, envolve processos fisiológicos complexos de diferenciação celular.

Para o setor florestal, crescimento é o aumento do tamanho que

apresentam os organismos, e rendimento é a integração do crescimento líquido

com o decorrer do tempo (Philip, 1987). A quantidade de crescimento é

determinada por medições em um período inicial relacionado a um dado período

final, que se denomina "incremento." O incremento determina o rendimento e pode

ser considerado como a "taxa de acumulação" de um produto. Em um sentido

restrito das ciências florestais, é simplesmente a taxa de acumulação de

rendimento (Synnott 1978). Em geral, em florestas tropicais, a primeira medição é

feita sobre um povoamento já existente e, por essa razão, é possível estimar

apenas o incremento periódico anual (IPA), seja em diâmetro ou circunferência,
volume e área basal.

Em florestas temperadas, as árvores apresentam anéis anuais de

crescimento bem definidos, podendo, assim, reconstruir o desenvolvimento da
árvore através da análise de tronco. No entanto, em florestas tropicais os anéis de
crescimento não são facilmente distinguidos, por causa da diversidade e



compl6Xid3d6 das ©spécies arbóreas além das estações do ano não serem bem

definidas. Uma alternativa para superar o problema seria o uso da

dendrocronologia, uma técnica que incorpora os efeitos das variações climáticas e

fenológicas sobre a atividade do câmbio, possibilitando estimar a idade e o
incremento das espécies tropicais (Vetter & Wimmer, 1999 e Tomazello &

Cardoso, 1999). Enquanto a técnica de dendrocronologia não for completamente
dominada, o recurso mais acessível é o uso de parcelas permanentes ou

medições sucessivas sobre os mesmos indivíduos para estudar o crescimento
individual ou do povoamento florestal.

Muitas parcelas permanentes foram instaladas em florestas tropicais,
principalmente depois do surgimento da "Food and Agricultura Organization" no
início dos anos 50, mas poucas receberam manutenção adequada e, mesmo

assim, essas poucas não têm divulgado os seus resultados (FAO/UNDP, 1989).
Um dos trabalhos mais abrangente, sobre parcelas permanentes, é o de

Phillips et al. (1998), numa avaliação de mudanças do balanço do Carbono das
florestas tropicais, conseguiu resgatar 478 parcelas permanentes, sendo 153 dos

trópicos úmidos, 120 dos neotrópicos úmidos, 108 dos baixos neotrópicos úmidos

e 97 da Amazônia, de 50 sítios diferentes (apenas 4 sítios brasileiros). A parcela

mais antiga usada nesse trabalho foi instalada em 1958 no sudeste asiático.

Considerando que para cada testemunha, há no mínimo duas outras para testar

intensidades de corte em trabalhos de manejo florestal, é possível deduzir que há

pelo menos 1000 parcelas permanentes sendo monitoradas em florestas tropicais.
O conhecimento sobre crescimento e rendimento da floresta fornece uma

base confiável para medir o incremento que, por sua vez, pode ser usado para

derivar modelos de produção florestal - crescimento e rendimento - (Armitage,

1998). Os modelos de produção são Importantes ferramentas no planejamento e
execução de um projeto de manejo florestal sustentável (Atta-Boateng & Moser
Jr 2000). Segundo Armitage (1998), o desenvolvimento de um povoamento
florestal tropical pode ser decomposto em: (1) crescimento do povoamento, (2)
crescimento individual das árvores, (3) mortalidade e (4) recrutamento.
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Esta revisão aborda os itens de crescimentos do povoamento e individual

das árvores e sobre o uso das bandas dendrométricas. Em florestas

tropicais, as principais variáveis usadas em modelos de produção florestal são
DAP, área basal e volume de madeira, sendo que as duas últimas podem ser
derivadas do próprio DAP. Mohd (1988), por exemplo, concluiu que para as

florestas mistas de Malásia Peninsular, o incremento em diâmetro foi a variável

que deu mais peso e o melhor ajuste para o modelo de produção testado. Para
Enright & Ogden (1979), em florestas tropicais, o atributo tamanho pode ser mais
importante do que a idade. Uma razão para isto é que o tamanho pode ser mais
ecologicamente informativo do que a idade, quando esta é difícil de se obter com
precisão. Além disso, o DAP é uma variável fácil de ser medida no campo com
poucas chances de inserir erros não amostrais.

3.1. Crescimento da árvore e do povoamento florestal

O estudo de crescimento e rendimento envolve o monitoramento de uma

floresta enfocando o tempo necessário para que a regeneração natural de uma

planta atinja o seu tamanho mínimo de colheita, de modo a alcançar o
conhecimento sobre a quantidade do produto a ser produzido (rendimento). Esse

conhecimento deve incluir os efeitos sobre uma determinada espécie vegetal e os

diferentes fatores ambientais (abióticos e bióticos) que influenciam no crescimento

e desenvolvimento das florestas.

É  importante não perder de vista que o estabelecimento e o

desenvolvimento de uma árvore depende de sua adaptação à estrutura da floresta

e ao conjunto de fatores que regulam todos os processos ambientais essenciais
(Jordan, 1977). Entre os fatores abióticos dos ecossistemas terrestres tropicais,
os principais são os fluxos energético e biogeoquímico. O fluxo biogeoquímico
acompanha o fluxo energético dos componentes bióticos dos ecossistemas, e uma
important3 distinção entre os dois processos está na relação do primeiro com o
meio abiótico. Enquanto o fluxo energético é mantido por uma fonte inesgotável de
energia, o ciclo biogeoquímico é conservador no sentido de que os elementos são
retirados de fontes limitadas, mantidas dentro do ecossistema.



Os fatores bióticos são compostos de interações entre populações,

interações sociais, simbióticas e reprodutivas, mecanismos de defesa e ataque,

adaptação e co-evolução e interações químicas das plantas. Diversos ciclos são
considerados como fatores abióticos, como os ciclos biogeoquímicos, que estão

subdivididos em ciclos do nitrogênio, oxigênio, carbono, fósforo e ciclos de

nutrientes minerais das plantas e do solo.

3.2. Crescimento e incremento de florestas tropicais úmidas

Apesar do grande número de parcelas permanentes instaladas em florestas

tropicais úmidas, a maioria dos resultados das análises de crescimento e
rendimento de florestas manejadas e não manejadas, resumem-se em banco de

dados de instituições públicas e, na melhor das hipóteses, em relatórios técnicos

de circulação extremamente limitada. Essa premissa pode ser confirmada com o
trabalho de Phillips et al. (1998), que conseguiram resgatar os dados de

diâmetros, na forma bruta, de 478 parcelas testemunha de 1 hectare cada, em sua

grande maioria de experimentos de manejo florestal.
Leslie (1987) estudando a viabilidade econômica do manejo nos trópicos,

observou que seu retorno toma como base o valor líquido da produção madeireira.

Para se chegar a esse valor, o autor provavelmente deve ter tido acesso aos

arquivos e aos relatórios das diversas instituições existentes nos trópicos para

concluir que é razoável aceitar, como padrão para as florestas tropicais úmidas,

uma produtividade correspondente a um incremento periódico anual de 3

m^a/ano, considerando todas as espécies arbóreas de todos os tamanhos

(normalmente DAP >10 cm).

Da mesma forma, em um levantamento realizado por Wadsworth (1987),

sobre os métodos e sistemas silviculturais aplicados nos trópicos, especialmente

na Ásia e África, relatou que em florestas de Dipterocarpaceas extremamente
desenvolvidas em regiões das Filipinas, a produção pode alcançar 10 m%a/ano.
mas as médias para as florestas tropicais úmidas da África e Asia-Pacífico variam
de 2 a 4 m%a/ano.
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Antes de Leslie (1987) e Wadsworth (1987), Johnson (1976) fez uma

revisão compreensiva sobre crescimento e incremento de florestas tropicais úmida

e sumarizou da seguinte maneira: entre 1 e 3 m%a/ano, como médias para o
Sudeste Asiático; 2 m%a/ano para as florestas da Nigéria e de 2,9 a 4,3

m%a/ano nas florestas de Dipterocarpaceas das Filipinas.

Na América Tropical, há também inúmeras parcelas permanentes

instaladas, principalmente no Peru, Venezuela, Equador, Guiana Francesa,

Suriname, Costa Rica, Panamá e Brasil. O Brasil tem uma das mais antigas

parcelas permanentes dos trópicos úmidos, que foi instalada em 1956 em Guruá-
Una (Pará), mas que, infelizmente, praticamente perdeu a continuidade de
medições a partir de 1971. Na Costa Rica e no Panamá, as parcelas permanentes

foram instaladas principalmente para estudos básicos de biologia e ecologia das

espécies arbóreas. Atualmente, na América Tropical, em condições de
comparações de resultados de crescimento e rendimento de florestas tropicais
manejadas, há os sítios de Suriname, Guiana Francesa, Santarém (PA), Manaus

(AM) e na área do Projeto Jari (AP).

Na região de Santarém (Tapajós), no Estado do Pará, Silva et ai (1996)

observaram o crescimento e produção numa floresta de terra-firme em quatro

áreas distiitas: floresta primária (testemunha), duas áreas exploradas

seletivamente 7 e 13 anos antes da avaliação e uma floresta secundária de 50

anos de idade. Nessas áreas, os incrementos periódicos anuais, em volume de

madeira, variaram de 1,6 m%a/ano em floresta primária não explorada até 4,8

m%a/ano em floresta manejada. Considerando apenas as espécies comerciais

manejadas (incluindo apenas espécies comercializadas local e nacionalmente e

com DAP > 50 cm), o incremento foi de 1 m^a/ano em áreas manejadas.

Em 1982, foi instalado um experimento de manejo florestal na região do

Jari, que incluiu testemunha (sem intervenção, área de 80 ha), diferentes
intensidades de corte e corte raso. As parcelas permanentes foram instaladas em

1985 e, desde então, foram remedidas em 1986, 1988, 1990, 1994 e 1996.
Gomide (1997) analisando a dinâmica de crescimento da testemunha e da parcela
submetida ao corte raso, concluiu que, na floresta primária, o incremento periódico
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em volume de todas as espécies com DAP > 5 cm, durante o período de 1985-

1996, foi de -0,39 m^/ha/ano; enquanto que na floresta secundária o incremento

Periódico Anual (IPA) foi de 3,53 m^/ha/ano.
Pesquisas realizadas por HiguchI etal. (1997), na região de Manaus (ZF-2),

Estado do Amazonas, descrevem o crescimento e o incremento de uma floresta

manejada experimentalmente numa área de 72 hectares, 10 anos após a

exploração seletiva de madeira. Os resultados demonstraram que o (IPA) em

volume comercial com casca foram: 5,57 m%a/ano para T1 (exploração de leve

intensidade; DAP>55cm); 4,45 m%a/ano para T2 (exploração média; DAP>50cm)

e 5,75 m^/ha/ano para T3 (exploração pesada; DAP>40cm). Na parcela

testemunha o IPA foi de 2.82 m%a/ano. Para as espécies comerciais (incluindo

apenas espécies comercializadas local e nacionalmente e com DAP > 50 cm), o
incremento foi igual o de Santarém.

Em trabalho de cooperação institucional, o experimento de Manaus foi

repetido em Paracou (Guiana Francesa), com os mesmos tratamentos

silviculturais e intensidades de corte. A principal diferença dos experimentos foi

com relação ao tempo decorrido da preparação à intervenção (exploração

florestal); em Manaus começou em 1980 e a exploração aconteceu em 1987, e em

Paracou começou em 1984 e a exploração ocorreu dois anos depois. Em análise

feita por Favrichon et al. (1997), depois de 10 anos da exploração seletiva de

madeira, o comportamento dos dois sítios é praticamente o mesmo.

No Suriname, em 1967, foi instalado uma área demonstrativa de manejo

florestal usando o sistema silvicultural CELOS, que incluiu tratamentos de

liberação e de refinamento com arboricidas. Segundo De Graaf (1986), nos

primeiros 14 anos após a exploração seletiva de madeira, o incremento periódico

anual das espécies comerciais variaram de 2 a 4,5 m^/ha/ano. dependendo da

lista de espécies considerada, principalmente, para as primeiras classes de

diâmetro.
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3.3. Crescimento individual da árvore baseado em parcelas permanentes

Além dos índices de produtividade do povoamento florestal e do

entendimento dos processos ecofisiológicos que explicam o funcionamento

(resposta à intervenção) do ecossistema manejado, o manejo florestal sustentável

requer informações sobre o padrão de crescimento individual das espécies. As

medidas de crescimento diamétrico têm sido freqüentemente usadas nos estudos

que examinam a resposta de crescimento natural das árvores ou mudanças

antropogênicas do ambiente (Lea et al., 1979; Day, 1985; Conner & Day, 1992).

As informações sobre crescimento individual poderiam ser facilmente

tiradas das parcelas permanentes tendo em vista que a principal variável para este

tipo de trabalho, "o diâmetro" (normalmente à altura do peito, DAP), é a única

variável comum em todas as parcelas de todos os sítios de pesquisa. Entretanto,

no caso do crescimento do povoamento, essas informações permanecem nos

bancos de dados das instituições responsáveis pelas parcelas permanentes.

No Sudeste Asiático, o único trabalho disponibilizado na literatura é o de

Manokaran & Kochummen (1993), que trabalhou com 48 espécies florestais de

parcelas permanentes instaladas em 1947 e 1949 e avaliadas em 1985,

proveniente de dois sítios diferentes na Malásia Peninsular. As estimativas dos

incrementos médios anuais em diâmetros foram: de 0,4 a 1,6 mm por ano nas

espécies de sub-bosque; 0,5 a 3,5 mm/ano nas principais espécies do dossel; 2,7

a 4,5 cm/a^^o nas espécies emergentes; de 1,5 a 4,5 mm/ano nas espécies

pioneiras.

Além do trabalho de Manokaran e Kochummen (1993), há na literatura,

apenas registros de estudos de crescimento individual de mudas, realizados de

Chim e On (1973) e de Turner (1990), respectivamente na Malásia Peninsular e

Sabah.

Na América Tropical, principalmente América Central, muitos estudos sobre

crescimento individual de árvores têm sido implementados, ao longo das duas

últimas décadas, com maior ênfase sobre o entendimento da biologia e ecologia

das espécies do que em direção ao manejo florestal. Os dois principais sítios de
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pesquisa da América Central são Estação Biológica La Selva, na Costa Rica, e a

Ilha de Barro Colorado, no Panamá.

ClarkJSc Clark (1987) observaram a ecologia de populações e distribuição de

micro-habitat de uma única espécie, Dipteryx panamensis, na Estação La Selva,

Costa Rica. Os indivíduos pós germinados de 7 meses a 5 anos (plântulas) foram

estudados em uma parcela de 1 ha e os indivíduos não plântulas foram

observados em uma parcela de 4 ha onde a estrutura da população foi

determinada por meio de inventário completo, medindo-se o crescimento, o micro

ambiente e a sobrevivência. Esses autores relatam que à medida que ocorre o

crescimento diamétrico, a taxa de mortalidade diminui, tendo sido observado que

dos 105 indivíduos com DAR > lOcm, 104 sobreviveram 2 anos de observação. O

crescimento em diâmetro dos indivíduos com DAR < 10 cm foi menor que 0,1

cm/ano, enquanto nos indivíduos maiores com DAR entre 10-70 cm, o crescimento

diamétrico foi em média 0,5-0,8 cm/ano. O crescimento relativamente rápido dos

indivíduos juvenis e adultos, sugere que Dipteryx panamensis está se

regenerando In situ e para descrever a regeneração de florestas tropicais úmidas

torna-se indispensável o monitoramento do ambiente, assim como, o

acompanhamento das medidas de crescimento a longo prazo.

No mesmo sítio de pesquisa, Clark & Clark (1999) divulgaram os resultados

de uma análise de 12 anos (1985-1995) em parcelas permanentes, medidas

anualmente, instaladas para acompanhar o crescimento de 7 espécies não

pioneiras (Minquartia guianensis, Lecythis ampla, Hymenolobium

mesoamericanum, SImarouba amara, Dipteryx panamensis, Pithecoilobium

elegans e Hyeronima alchorneoldes) e 2 pioneiras (Cecropla obtusrfoUa e C.

Insignis). Feira todas as 9 espécies, os autores concluíram que os padrões de

crescimento em diâmetro são altamente dependentes do tamanho da árvore e

que, as pioneiras têm crescimento superior ao das não pioneiras até atingir o DAR

de 30 cm. Outras conclusões são: nas classes inferiores (até 10 cm em DAR), as

espécies não pioneiras apresentam padrões parecidos e baixos, menores que 0,5
cm/ano, e que o crescimento não está correlacionado com o tamanho da árvore;

nas classes superiores (DAR > 20 cm), o crescimento é maior, podendo atingir de
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0,7 a 1,8 cm/ano (Hymenolobium)', a capacidade de crescimento não declina em

direção ao zero, conforme a espécie se aproxima ao tamanho máximo. Por último,

foi concluído também que os resultados obtidos indicam que os pressupostos dos

modelos atuais de dinâmica da floresta não se aplicam àquele sítio de pesquisa

(Clark e Clark, 1999).

Em estudo de caso, Peralta et ai (1987), apresentaram simulações

matemáticas baseadas em taxas de crescimento determinadas em parcelas

medidas em La Selva, por um período de 13 anos. A população usada como base

apresenta 46 espécies arbóreas, sendo que o trabalho de simulação concentrou-

se em 21 espécies de dossel superior com DAP >10 cm. Os resultados da

simulação indicaram que 20 das espécies do dossel superior podem alcançar

incremento máximo de 0,5 cm/ano ou mais.

Finegan et ai (1999) apresentaram resultados de um trabalho sobre

padrões de incremento em diâmetro de 106 espécies arbóreas numa área
demonstrativa de manejo florestal, na Costa Rica. O processamento dos dados foi

feito através da análise de agrupamentos, que foi usado para grupar espécies

com base nas medianas e quartis de suas distribuições de incremento em

diâmetro, para os diferentes tratamentos silviculturais. A mediana dos incrementos

anuais dos grupos de espécies de baixo crescimento, incluindo a maioria das

espécies dos estratos inferior e médio da floresta, foi de 0,1 cm; e a dos de rápido

crescimento, incluindo as espécies de dossel e emergentes, foi de 1,6 cm/ano.

Em estudos sobre demografia e potencial de espécies madeireiras, na

região de Barro Colorado, Panamá, Condit et ai (1995), apresentaram resultados

sobre crescimento individual de 12 espécies, sendo que 6 dessas estão entre as

10 espécies nativas mais importantes para as indústrias nacionais, no ano de

1987. Esse estudo tomou três ocasiões sucessivas de medições, 1982, 1985 e

1990. As se .e mais importantes espécies são Pochota quinata, Prioria copaifera,

Anacardium exceisum, Tabebuia rosea, Calophylium longifolium, Cordia alliadora

e Hura crepitans', e as outras são Cedrela odorata, Platymiscium pinnatum,
Tabebuia guayacan, Cordia alliadora, Pochota sessilis e Enterolobium
schomburgkii As espécies têm o mesmo padrão de crescimento, mas com taxas
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diferentes, com destaques para Calophylium, Cordia e Príoria que tiveram

incrementos em diâmetro de 0,92; 0,71 e 0,86 cm/ano, respectivamente, para o

período de 1982-1985.

Na Amazônia brasileira, um dos poucos trabalhos que aproveita as

informações das parcelas permanentes para analisar o crescimento individual de

espécies arbóreas é o de Silva et al. (1996), analisando grupos ecológicos

distribuídos em espécies tolerantes, espécies intolerantes e de sub-bosque. Os

incrementos em diâmetro foram de 0,1; 0,3 e 0,1 cm/ano, respectivamente, para

tolerantes, intolerantes e de sub-bosque, em floresta primária nâo explorada. Em

floresta secundária de 50 anos, os incrementos foram de 0,4; 0,6 e 0,3 cm/ano

respectivarrinte para tolerantes, intolerantes e de sub-bosque. Em floresta

primária não perturbada, as tolerantes apresentaram maior número de indivíduos,

destacando-se Protium sp. com 178 observações e incremento em diâmetro de

0,2 cm/ano; na floresta secundária, as espécies intolerantes são dominantes,

destacando-se Jacaranda copaia com 266 observações e incremento de 0,4

cm/ano.

Na região do Jari, Estado do Amapá, Gomide (1997) concluiu que o

incremento em diâmetro, considerando todas as espécies com DAP > 5 cm, foi de

0,14 cm/ano, em floresta primária; na floresta secundária submetida ao corte raso

o IPA foi de 0,60 cm/ano.

3.4. Crescimento Individual baseado em bandas dendrométricas

Segundo Keeland & Sharitz (1993), o uso de bandas (ou fitas)

dendrométricas permanentes para monitorar o crescimento em diâmetro foi

introduzido por Hall (1944), em floresta temperada, tendo desde o início, um uso

satisfatório e convincente em medições repetidas. Desde então, essas fitas têm

sido amplamente utilizadas em florestas temperadas, o quê não se repete em

florestas tropicais. Na Amazônia brasileira, por exemplo, há registros de utilização

dessas fitas apenas em Santarém e em Manaus, mas sem nenhum trabalho

científico publicado na literatura.
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As vantagens observadas na utilização de fitas dendrométricas são: (1)

facilidade na instalação e leitura; (2) custo baixo e (3) não acarretam danos no

caule e no câmbio (Keeland & Sharitz, 1993). Por outro lado, a principal

desvantagem observada por Bower & Blocker (1966) e confirmada por Cameron &

Lea (1980), é o fato que no primeiro ano de observações, as medições em bandas
tendem a subestimar o crescimento em diâmetro. Entretanto, Day (1985), apud

Keeland & Sharitz (1993) concluiu que, em regiões onde as estações do ano são

bem definidas, a subestimação das medidas do diâmetro pode ser atribuída à falta
aparente de crescimento, que provoca o relaxamento dos encaixes (molas) de
instalação das bandas.

Há também dendrômetros automáticos de alta precisão que estão sendo

utilizados em florestas temperadas, principalmente quando o objetivo é analisar o
relacionamento entre a fenologia e o crescimento individual da árvore. Tabuchi e

Takahashi (1998) relatam sobre a experiência com esse tipo de dendrômetro, tipo

Hi-Fi, instalado em espécies caducifólias do Norte do Japão, Hokkaido; as
medidas de mudanças na circunferência do tronco foram tomadas de hora em

hora, durante a estação de crescimento das plantas. Essa primeira experiência

com esse tipo de equipamento, durante o período de abril-agosto, foi considerada

promissora pelos autores, porque permite descrever o padrão de crescimento

individual, detalhadamente e com muita precisão, e relacioná-lo com dados de

disponibilidade de água e outras variáveis climatológicas.
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4. METODOLOGIA

4.1. Caracterização da Area

4.1.1. Localização:

O experimento foi desenvolvido na Estação Experimental de Silvicuitura

Tropical do INPA (Núcleo ZF2), localizada a 90 km ao norte de Manaus, (figura 1)
nos dois transectos, sentidos norte-sul e leste-oeste, do componente "Manejo
Florestal" do Projeto Jacaranda (Convênio INPA/JICA). Nesses transectos (figura

2) já foram executados estudos sobre a vegetação (Higuchi et a/., 1998) e solos
(Ferraz et al., 1998), ambos considerando separadamente os estratos platô,
encosta e baixio.

Figufa 1; Mapa de localização da área de estudo
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Figura 2: Perfil vertical dos Transectos Norte-Sul e
 Leste-Oeste
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4.1.2. Vegetação:

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

típica da parte centra! da região amazônica (Higuchi et a/., 1997). Em área vizinha,
aproximadamente 10 Km à leste da área de estudo, através de inventário florestal,

Higuchi et ai (1985), encontraram numa área de 96 ha, 14.922 indivíduos com
DAP^Scm, distribuídos em 51 famílias botânicas diferentes, com 409 espécies

para 206 gêneros. As espécies mais abundantes foram castanha jarana
(Lecythidaceae), inharé (Moraceae) e uxi (Humiraceae).

Porto et ai (1976), realizaram um levantamento fitossociológico em área

de baixio, também na estação experimental de silvicultura tropical do INPA,

utilizando critérios de inclusão diferenciados (5, 10 e 30 cm de DAP) em diferentes

áreas amostrais totalizando lha, dividido em 10 parcelas descontínuas de 10x100.

Os autores destacaram a unidade vegetacional dessa formação e sua

diferenciação florística em relação à mata de terra firme adjacente, e seguindo a

classificação de Muller-Dombis & Elleberg (1974), denominaram a comunidade de

Vitex-Micrandra. As espécies com maior densidade e freqüência foram: Vitex

sprucei Briq. (Verbenaceae) e Carapa guianensis Aubl. (Meliaceae) e as famílias

mais representativas no dossel foram: Leguminosae, Myristicaceae, Sapotaceae,

Meliaceae, ̂ almae, Euphorbiaceae, Anonaceae e Bombacaceae.

Também numa área próxima à área de estudo. Jardim & Hosokawa (1986)

analisando a estrutura da floresta da estação experimental de silvicultura tropical

do INPA, encontraram os seguintes resultados: Sapotaceae com DAP^Ocm é a

família mais abundante em número de espécies; Caesalpiniaceae com DAP<20cm

é também a família mais abundante em número de espécies para este porte;

Lecythidaceae tem maior densidade com 53,3 indivíduos/ha com DAP^Ocm;

Burseraceae com 6.618,3 indivíduos/ha com DAP<20cm. A melhor representação

de gêneros foram: Swartzia, no povoamento adulto e Ocotea, na regeneração
natural.

De acordo com Radam-Brasil (1978). a denominação de "sub-região dos

baixos plalôs da Amazônia", foi sugerida com base na geomorfologia, em
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levantamentos florísticos e em inventários florestais, e sub-classificou a mesma

em macro-ambiente de relevo tabular, no qual a cobertura florestal densa com

estrato supiírior uniforme é freqüentemente alterada por manchas de floresta

aberta, onde os estratos arbustivo e herbáceo são compostos por regeneração

natural das espécies arbóreas, por palmeiras e plantas não-vasculares.

Hueck (1972) caracteriza a vegetação da região amazônica, nas áreas

compreendidas pela Bacia do Rio Negro como sendo as mais heterogêneas da

Amazônia, com predominância de leguminosas da família Caesalpiniaceae,

seguida das famílias Vochysiaceae, Euphorbiaceae, Clusiaceae, Sapotaceae,

Myristicaceae, Rutaceae, Malpighiaceae, Anacardiaceae e Lecythidaceae.

4.1.3. Soíos:

De acordo com Ferraz et ai, (1998), as topografias dos transectos,

incluídos no presente estudo, apresentam seqüências de platôs, encostas e

baixios. 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. O mesmo autor, classifica os solos nas áreas dos

transectos em três tipos: (l)-Latossolo Amarelo nos platôs; (2)-Podzólicos

Vermelho-Amarelo, nas encostas; e (3)-Arenossolos hidromórficos nos baixios. O

transecto L-0 apresentou uma segunda área de baixio, onde foi observado um

podzol. Ao longo das duas topossequências os solos são muitos ácidos, e nas

depressões, apresentam maiores concentrações de cargas negativas.

4.1.4 Clíma\
'f

Segundo classificação de Kõppen, o tipo climático é Am. O clima é quente e

úmido durante praticamente o ano inteiro, apresentando umidade relativa média

muito alta, variando de 84% a 90%. Os valores mais altos são observados nos

meses de dezembro a maio.
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a) Precipitação

Os altos valores de umidade relativa observados nos meses de dezembro a

maio, justifica-se como o período de maior precipitação pluviométrica. A

precipitação total anual varia de 1315mm a 2839mm. De acordo com o Boletim
Agrometeorológico, os dados de 1999 coletados na Estação Meteorológica da

Embrapa, sfíuada no Km-30 da rodovia AM-010, indicam que a média mensal de
precipitação, para o ano de 1999, foi de 266,06mm, com o valor máximo ocorrido

no mês de maio (426,00mm) e o valor mínimo ocorrido no mês de julho

(77,80mm).

Segundo Marques et ai, (1979), a Amazônia è uma região de chuvas

abundantes, porém, não estão repartidas uniformemente, nem no espaço, nem no

tempo. Recentes estudos realizados por Marques et ai, 1979) revelaram que
aproximadamente a metade da água da chuva caída, retorna à atmosfera, onde

condensa e volta a cair. Desta forma, diferenças maiores nos totais de

precipitação entre o período chuvoso e o da estiagem são atenuadas, evitando

que ocorram secas mais longas e agudas.

Segundo Nimer (1989), a região amazônica possui uma precipitação média

de aproximadamente 2300 mm ao ano, embora tenha regiões na fronteira entre o

Brasil e a Colômbia, e Venezuela, que o total anual atinge 3500 mm. Grande parte

da Amazônia é bastante úmida, com valores geralmente superiores a 75% de

Umidade Relativa. Constata-se também a variação sazonal bem definida, com

intensificação desse parâmetro climatológico no período chuvoso de dezembro a

maio (verão no hemisfério Sul). Também verifica-se que a pequena porção da

Amazônia brasileira pertencente ao hemisfério norte apresenta influência do

movimento das massas de ar deste hemisfério (Nimer, 1989).

b) Temperatura

De acordo com o Boletim Agrometeorológico, os dados de 1999 coletados

na Estação Meteorológica da Embrapa, situada no Km-30 da rodovia AM-010,
indicam que a média anual das temperaturas máximas para o ano de 1999 foi de

31 °C sendo que o mês de setembro foi o mais quente (33°C). A média anual das
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temperaturas mínimas alcançou 22°C, sendo no mês de julho a ocorrência da

menor temperatura (20°C).

Próximo ao Equador ocorrem temperaturas mais elevadas. Estas áreas

encontram-se na Ilha de Marajó, costa amapaense, foz do rio Negro, pequeno

centro da bacia do rio Branco (Boa Vista), no médio Amazonas até Parintins, e no

Pantanal Matogrossense, que sofre a influência dos meses frios do Sul. A

temperatura nessas áreas apresentam a seguinte variação: temperaturas médias
compensadas de 27°C a 29°C; temperaturas médias das máximas de 33°C a

35°C.

c) Radiação Solar

Segundo o Boletim Agrometeorológico, os dados de 1999 coletados na

Estação Meteorológica da Embrapa, indicam que a média anual de insolação para

o ano de 1999 foi de 127 horas, sendo o mês de agosto o mais insolarado (166

horas) e o mês de janeiro o menos insolarado (76 horas).
Grande parte da Amazônia apresenta um período de exposição solar de

1800 a 2400 horas/ano, o que dá uma média de 5 a 7 horas/dia de exposição

solar. De acordo com Santos (1968) nos meses mais ensolarados, que vão de

junho a novembro, a insolação atinge valores médios de 9,5 horas diárias. Porém

nos meses de maiores precipitações a insolação alcança valores médios de 2,5

horas diárias.

Os valores máximos de insolação são verificados nas áreas circunvizinhas

do nordeste brasileiro, no sul da Amazônia, Ilha de Marajó e litoral amapaense. Os

valores mínimos são notados a oeste da Amazônia. Observa-se que, apesar do

litoral amapaense e da Ilha de Marajó apresentarem índices pluviométricos

elevados, lá também ocorre elevado valor de insolação anual, devido a ocorrência

de um período de estiagem intensa de agosto a novembro, ocorrendo
particularmente nessa área.
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4.2. Coleta de Dados:

Inicialmente foram sorteadas aleatoriamente 300 árvores de um banco de

dados do trabalho de Higuchi et ai (1998), sendo 150 árvores em cada transecto,

(N-S e L-0). Essas árvores foram agrupadas nas seguintes classes diamétricas;

10 < DAP < 30; 30 < DAP < 50 e DAP > 50 cm.

Em cada árvore sorteada foi instalada uma "banda dendrométrica" (figura

3), que foi confeccionada de forma manual, a mesma mede a expansão do
crescimento do tronco por meio do deslocamento provocado por uma mola, de

modo a obter-se as medidas das variações de crescimento. A figura 4 ilustra com

duas fotos, como as medidas de crescimento foram tomadas utilizando um

paquímetro digital aferido em escala milimétrica, o instrumento foi ajustado entre

as duas aberturas denominadas "janelas" que foram cortadas nas duas

extremidades da banda dendrométrica. As "janelas" são sobrepostas em torno do

fuste tendo as extremidades da banda interligadas por uma mola que promove o

deslocamento e o conseqüente movimento na posição das janelas, fornecendo a

variação das medidas que foram tomadas mensalmente.

2 mm EI

Circunferência + 26 cm

40 cm

o d
4 mm

7 cm 7 cm 6 cm
-x-

13 cm

Retira-se com tesoura

Figura 3: Esquema para fabricação das bandas dendrométricas
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5

Figura 4: Medidas de Incremento em CAP (mm), tomadas com o paquímetro digital
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As observações foram feitas sobre os padrões de crescimento individual de

diferentes árvores que ocorrem em toposseqüências distintas, bem como, o

comportamento e desenvolvimento das mesmas considerando a sazonalidade

regional (estações seca e chuvosa), segundo Herwitz & Young (1994), Milton et

ai, (1994); Clark & Clark (1987); Ribeiro & Adis (1984) e Worbes (1999).

4. 3. Deüneamento Estatístico:

Para atender os objetivos específicos do projeto, quatro diferentes testes

estatísticos foram realizados: (a) testes de correlações, (b) comparação de médias

entre transectos. (c) comparação de médias entre classes topográficas e (d)

comparação de médias combinadas, classes topográficas e tempo,

(a) Correlações:

Foram testadas as seguintes hipóteses nulas, de acordo com as

metodologias de Weiss & Hasset (1982) e Freund & Walpole (1987):

- O incremento corrente mensal (ICM) é correlacionado com a precipitação.

- O ICM é correlacionado com as classes de diâmetro.

- O"'.CM é correlacionado com as classes topográficas.

O coeficiente de correlação foi calculado da seguinte maneira:

SPC^
r =

^{SQCJSQC}^

A hipótese será testada usando o teste-t

que foi confrontado com t a, tabelar, com n-2 graus de liberdade.
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(b) {Comparação de médias entre transectos: De acordo com Weiss &

Hasset (1982) e Freund & Walpole (1987):

Hipótese nula: Não há diferença em incremento corrente mensal (ICM), em

diâmetro, entre os transectos orientados nos sentidos Norte-Sul e Leste-Oeste, ou

seja, a média do ICM do transecto 1, m, é igual a média do transecto 2, p2.

Hipótese alternativa: Há diferença em ICM, em diâmetro, entre os

transectos.

Procedimentos:

1. Ho: = |Li2

2. Hi: ^ \i2

3. Condicionante: ni e n2 > 30

4. O nível de significância a = 0,05

5. Os valores críticos serão d = - Za/2 ou d = Za/2, que serão definidos usando

a Tabela z.

6. O valor de z foi calculado da seguinte maneira:

z =
[^1-^2]

1 ~
S 2

1

+

-

JÍ2 _

(c) tiomparação de médias entre classes topográficas: De acordo com

Weiss & Hasset (1982) e Freund & Walpole (1987):

Hipótese nula: Não há diferença em incremento corrente mensal (ICM), em

diâmetro, entre as classes topográficas (platô, encosta e baixio), ou seja, a média

do ICM do platô 1, m, é igual a média da encosta, p2, que é igual a do baixio, ps-

Hipótese alternativa: Há diferença em ICM, em diâmetro, entre as classes

topográficas.

Procedimentos:

1. Ho: = P2 = P3

2, Hi: |ai
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3. Condicionante: ni, n2 e na > 30

4. O nível de significância a = 0,05

5. O valor crítico é d = Fa, que será definido usando a Tabela F.

6. O valor de F foi calculado da seguinte maneira:

entro

(d) Comparação de médias combinadas, classes topográficas (CT) e

tempo (T) - Medições repetidas: Este teste foi levado a cabo de acordo com a

metodologia de von Ende (1993).

Hipótese: Foi testada considerando três condições topográficas (platô,

encosta e baixio) e 12 medições mensais do crescimento em diâmetro. O objetivo

foi de verificar se o crescimento em diâmetro é influenciado pelas diferentes

classes topográficas, com o passar do tempo.

Ho: O padrão de crescimento individual não depende das classes

topográficas (CT) e nem do tempo (T).

Hi: O padrão de crescimento individual depende das classes topográficas

(CT) e do tempo (T).

O modelo linear aditivo para este teste foi o seguinte:

^ijkm + ¥k{i) + + Wjk^) + ̂m(ijk)

onde:

Vi = efeito das CTs no crescimento

v,;k(i) = efeito da árvore medida dentro da respectiva CT
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Tj = efeito do tempo (T)

vxij = interação CT x T

xii/]k(i) = interação árvore x CT

em(ijk) = erro

As expectativas das médias quadráticas para a ANOVA de medições

repetidas foram as seguintes:

Fontes de Variação gi E(MQ)

Entre classes np -1

- classes topográficas (CT) p-1 GE^ + qoA^ + nqGcT^

- árvores dentro das CT p(n-1) + qoA^

Parcela subdividida np (q-1)

- tempo (T) q-1 + cjat^ + nqGT^

-CTxT (p -i)(q-i) CJE^ + CJAT^ + nqGCTT^

- árvores x T dentro das CT

1

1

C

Q.

OE^ + ctat^

GE^ = variação entre as árvores

CTA^ = variação das árvores dentro das classes topográficas

acT^ = variação entre as classes topográficas

gat^ = variação da interação árvores x tempo dentro das classes topográficas

GT^ = variação do tempo

= variação da interação classes topográficas x tempo

Os valores de F foram substituídos por G-G e H-F, que são probabilidades

ajustadas por Greenhouse-Geisser e Huynh-Feldt, respectivamente.

29



5. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1. Caracterização do período de observação:

As bandas dendrométricas foram instaladas em junho de 1999, quando

foi registrada a primeira medição. As medições foram feitas mensalmente

sempre entre os dias 25 e 30. De acordo com a literatura, geralmente as três

primeiras medições estão dentro da fase de ajuste da banda ao tronco e, por

essa razão, devem ser descartadas da análise; o quê também foi observado

neste estudo. Para este estudo específico foram consideradas apenas as doze

medições mensais feitas no ano de 2000, aumentando a segurança em relação

a fase de ajuste das bandas, de três para sete meses.

A principal e única variável ambiental utilizada para comparações com o

crescimento individual foi a precipitação. A precipitação é considerada como a

maior fonte de umidade no solo e a principal fonte que alcança a árvore,

podendo limitar a fotossíntesse se houver ressecamento no solo.

Segundo Stalfet (1956), o estresse hídrico diminui a ação da clorofila, que

fornece energia para a fixação do CO2 e, os processos fisiológicos, diminuem

quando o teor hídrico desce abaixo do normal, podendo ser um indicativo de

que o crescimento das árvores é limitado com mais freqüência por deficiências

hídricas do que qualquer outro fator isolado.

Tribuzy (1998) afirma que o excesso de água, tanto quanto o estresse

hídrico, dificulta a fotossíntese e o crescimento dos vegetais. Porém, é muito

importante não perder de vista, que a floresta é um conjunto de ecossistemas

que interagem e que o equilíbrio de fatores bióticos e abióticos influenciam no

seu funcionamento e desenvolvimento (Jordan,1977).

Os dados de precipitação diária foram coletados com auxílio de um

pluviômetro instalado na própria área de estudo, na ZF-2. A tabela 1 apresenta

as informações consolidadas mensalmente da ZF-2, assim como as

precipitações médias mensais da série histórica 1980-2000 obtidas da estação

meteorológica da EMBRAPA, localizada aproximadamente 50 km a sudeste da

área de estudo.
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Tabela 1: Dados de precipitação piuviométrica mensal (mm) da série histórica

1980- 2000, coletados na EMBRAPA, para efeito de comparação com

os dados coletados em 2000 pelo pluviômetro da ZF-2

meses 1980-2000 ZF2-2000

Janeiro 293,2 254,0

Fevereiro 298,2 281,2

Março 306,2 288,8

Abril 323,6 736,4

Maio 270,7 521,9

Junho 168,1 206,2

Julho 105,0 132,1

Agosto 114,6 125,5

Setembro 118,4 212,3

Outubro 156,9 189,0

Novembro 207,5 302,0

Dezembro 247,7 241,9

Precip. anual 2610,1 3491,3

Uma análise expedita da série histórica 1980-2000 do CRAA-EMBRAPA,

mostra que o intervalo de confiança para a precipitação média anual é 2.610 ±

124 mm (a = 0,05). Na área de estudo, a precipitação do ano 2000 foi de 3.491

mm, caindo fora do intervalo de confiança da série histórica da EMBRAPA. De

um lado, este fato é extremamente positivo porque, num ano atípico em relação

à precipitação, foi determinado o padrão de crescimento individual; por outro

lado, é muito arriscado fazer extrapolações ou projeções nessas condições. Isso

quer dizer que toda a análise envolvendo este estudo se refere aos sinais de
padrões individuais de crescimento em relação às classes topográficas e de
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diâmetro, adiando as projeções para quando for completado pelo menos mais

um ano de observações.

De um modo geral, a sazonalidade da região é caracterizada apenas por

duas estações, a estação chuvosa que ocorre de dezembro-maio e a seca que

vai de junho-novembro (Ribeiro & Adis, 1984). Mesmo num ano atípico, é

possível perceber a diminuição de chuvas entre os meses de junho e novembro,

que é uma característica da região (tabela 1 e figura 5).

5.2. Caracterização dos indivíduos arbóreos estudados:

O plano inicial era instalar bandas dendrométricas em trezentas árvores

selecionadas, distribuídas proporcionalmente de acordo com as direções dos

transectos, classes topográficas e classes de diâmetro. Por causa da forma do

tronco ou de sua qualidade (incluindo infestação de cupins, cipós e outros

parasitas, sem condições de remoção), algumas árvores foram substituídas

(através de um novo sorteio aleatório), na ocasião da instalação das bandas
dendrométricas. Incluindo uma certa margem de segurança para chegar ao final

com as 300 árvores planejadas, este trabalho começou com 308 árvores com

bandas dendrométricas.

Na última medição considerada neste estudo, dezembro/2000, o número

total de árvores com bandas era de 272. A mortalidade natural durante o

período observado foi de 6 árvores, em torno de 2% ao ano, que é uma taxa

padrão para a região de Manaus (Higuchi et a/., 1997). Além da mortalidade

natural, houve necessidade de substituições de bandas de algumas árvores,

que foram excluídas do presente trabalho. As principais causas para as

substituições foram a formação de cupinzeiros que alteraram o ajuste das molas

8 a quebra do conjunto fita e mola da banda dendrométrica. Os dados

analisados neste estudo (tabela 2) foram distribuídos da seguinte maneira: 89,

101 e 82 árvores, respectivamente das classes 10 < DAR < 30, 30 < DAR < 50 e

DAR > 50 cm; 143 e 129 árvores, respectivamente dos transectos leste-oeste e

norte-sul; e 105 , 76 e 91 árvores, respectivamente do platõ, encosta e baixio.
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Tabela 2: Distribuição do número de árvores com dados analisados

Transectos Norte-Sul e Leste-Oeste

Classe díamétrica (cm) Classe topográfica

10<DAP<30 89 Platô 105

30<DAP<50 101 Encosta 76

DAP>50 cm 82 Baixio 91

*0 total de árvores em cada transecto foi de 143 no leste-oeste e 129 no norte-sul

A identificação das espécies ainda não foi totalmente concluída por causa

da falta de material fértil para enviar ao herbário do IN PA. Resultados parciais

da identificação encontram-se no anexo 1, juntamente com os dados de

incremento individual. O incremento anual de cada espécie é apresentado para

a circunferência à altura do peito (CAP), assim como todas as análises

subseqüentes; apenas quando os resultados deste estudo são usados para

comparar com incrementos obtidos em outros sítios, a CAP é transformada em

DAP. A tabela 3 apresenta as três famílias botânicas com maior número de

indivíduos dentro da amostra selecionada, que foram Sapotaceae,

Lecythidaceae e Caesalpinoidae. Este resultado está de acordo com as

observações feitas nos dos estudos de Higuchi et ai (1998), que considerou

mais de 6.000 árvores dos dois transectos. Dessa forma, além da

proporcionalidade em relação à orientação dos transectos, classes topográficas

e classes de diâmetro, houve também a proporcionalidade na distribuição dos

indivíduos nas famílias botânicas, ainda que fortuitamente.
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Tabela 3: Famílias botânicas mais abundantes.

Família Número de Árvores Abundância Relativa (%)

Sapotaceae 44 16,1

Lecythidaceae 42 15,4

Caesalpinoideae 20 7.3

5.3. Incremento em diâmetro dos indivíduos estudados:

No anexo 1 são apresentadas todas árvores com bandas dendrométricas

com a identificação botânica provisória e o incremento anual de cada uma. A

média do incremento anual, considerando todos os indivíduos (n = 272) foi igual

a 1,64 mm com intervalo de confiança de 1,43 a 1,85 mm (a = 0,05) e valores

mínimo e máximo de -0,48 mm e 11,41 mm, respectivamente. A estimativa do

incremento anual deste trabalho (1,64 mm) está dentro do intervalo de

incrementos obtidos na área do BIONTE (Higuchi et a/., 1997) e na Floresta

Nacional do Tapajós (Silva et a/., 1996), respectivamente 1,5 mm e 2,0 mm por

ano. Grande parte dessa variação pode ser devido à quantidade de chuva do

ano 2000; outra parte pode ser devida à forma de medição das CAP's e ao

tamanho da amostragem, nos outros dois sítios, as medições são feitas

anualmente sem bandas dendrométricas e m mais de 2.000 indivíduos

As espécies com o menor (negativo) e maior incremento anual foram

maueira (Erisma bicolor Ducke, Vochysiaceae) e louro fofo (Ocotea immersa

van der Werff, Lauraceae), respectivamente. Das 272 árvores com bandas

dendrométricas, 42 (9 espécies listadas e 33 não listadas) apresentaram

incremento anual igual a zero; 117(45 listadas) apresentaram incremento médio

de 0,64 mm; 69 (25 listadas) apresentaram incremento médio de 2,23 mm e 44

(21 listadas) apresentaram incremento médio de 4,77 mm.
Com apenas um ano de observações, é muito difícil definir estratégias

silviculturais com base no padrão individual de crescimento em diâmetro. Na

tabela 4 são apresentadas os incrementos médios e respectivos coeficientes de

variação de algumas espécies selecionadas, que tinham pelo menos 4
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indivíduos. Dois extremos são óbvios; a Goupia glabra Aubl. (cupiúba) com CV

de 38% e a Hevea guianensis Aubl. (seringa vermelha) com CV de 431%. No

primeiro caso, os resultados deste trabalho indicam que a cupiúba dispensa

tratamento silvicultural, para favorecer o seu crescimento, porque esta espécie

tem um bom crescimento independentemente de sua posição e associação

botânica. No segundo caso, ao contrário, os resultados indicam a necessidade

de tratamentos, apesar de não haver garantias de respostas positivas à

intervenção.

As espécies Eschweilera coriacea (DO.) Mart. ex Berg. (matamata),

Protium aitsonii Sandwith (breu), Scleronema micranthum Ducke (cardeiro) e

Virola calophylla Warb. (ucuúba), todas espécies listadas, apresentaram

incrementos anuais, em condições naturais, bem acima das médias do BIONTE

e de Tapajós, respectivamente 2,3 mm, 1,8 mm, 2,1 mm e 2,4 mm por ano.

Com base nos seus coeficientes de variação, há indicações que são espécies

que apresentam alguma elasticidade, ou seja, essas espécies devem responder
favoravelmente aos tratamentos silviculturais.
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Tabela 4 : Coeficiente de Variação (GV), em relação ao incremento anual em diâmetro, de
algumas espécies artióreas selecionadas (com no mínimo n = 4)

Nome científico Família Nome comum
Média

(mm)

Desvio

(mm)

GV

(%)

Chrysophyllum ucuquirana-

branca Aub. & Pell. Sapotaceae ucuquirana 1,29 1,07 83

Ecciinusa guianensis Eyma Sapotaceae abiurana 1,33 1,67 125

Eperua glabriflora (Ducke)

R.S.Cowan Caesalpinioideae muirapiranga 0,90 1,10 123

Eschweilera coriacea (DO.)

Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata 2,39 1,86 78

Eschweilera cyathiformis

S.A.Mori
Lecythidaceae cast.venmelha 2,05 1,46 71

Goupia glaba Aubl. Celastraceae cupiúba 1.77 0,68 38

Hevea guianensis Aubl. Euphorbiaceae seringa 0,04 0,16 431

Micrandra siphonioides Benth.

Euphorbiaceae seringarana 3,58 1,98 55

Micropholis guyanensis (A. DO)

Pierre
Sapotaceae rosada brava 1,58 2,15 137

Protium aitsonii Sandwith Burseraceae breu 1,84 1,22 66

Scleronema micranthum Ducke Bombacaceae cardeiro 2,13 1,88 89

Virola calophylla Warb. Myristicaceae ucuúba 2,46 2,06 84
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5.4. Correlações entre variáveis observadas: incremento corrente mensal

(ICM) em CAP (mm) e precipitação e ICM e classes de diâmetro:

(i) ICM e precipitação:

Para executar este tipo de análise foi considerada a precipitação

mensal (n = 12) como variável dependente e o incremento corrente mensal (ICM)

como variável independente. O ICM, neste caso, é a média do incremento mensal

de todos os indivíduos, independentemente das classes topográficas e de

diâmetro. O coeficiente de correlação Pearson ( r ) foi de 0,398, positivo e não

significante considerando os níveis de confiança clássicos de 1% e 5% (a = 0,20).

Apesar de não significante, o sinal do coeficiente (+) indica que há uma

tendência dos maiores valores de ICM estarem associados com as maiores

precipitações. O gráfico contendo a relação entre precipitação e ICM (figura 5)

mostra que esta tendência não é improcedente. Um r = 0,398 pode ser considerado

um coeficiente muito baixo, para os padrões usados na Engenharia Florestal,

principalmente quando se correlaciona volume de madeira e variáveis

independentes como DAR e altura. No entanto, num estudo exploratório como este,

r = 0,398 não pode ser negligenciado e nem o a = 0,20 pode ser considerado como

verdade absoluta para inferir sobre a correlação das variáveis consideradas. Essas

pequenas diferenças em sinais podem indicar que a "quantidade" de chuva pode

não ser o fator mais importante, e sim como a mesma é distribuída ao longo do

mês ou da estação do ano.
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Figura 5; Incremento Corrente Mensal em DAP (mm) observado durante
sazonalidade regional

incremento médio mensal (IMM em mm) em relação à
precipitação média regional (1980-2000) e local (ZF-2)
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(ii) ICM e classes de diâmetro:

Para executar esta análise os ICMs foram grupados (estimando a média

posteriormente) proporcionalmente á freqüência de cada classe de diâmetro, de

modo a reduzir as tendências provocadas pela forma de J-invertido dos dados

observados. Dessa forma, a correlação entre ICM e classes de diâmetro foi feita

com base em n = 27.

O coeficiente de correlação Pearson ( r) foi de 0,584 positivo e altamente

significante (a = 0,00098).

- Comparação de médias entre classes diamétricas

Aplicando análise de variância considerando as três classes de diâmetro,

observou-se que pelo menos uma classe diamétrica é estatisticamente diferente

das demais, confirmando através do teste da diferença mínima significativa (OMS),

que a maior classe diamétrica (DAP>50cm) é significantemente (a = 0,05) diferente

e maior do que as outras duas classes menores (tabela 5 e 6). Essa tendência
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pode ser igualmente observada no gráfico contendo a distribuição dos ICMs por

classe de diâmetro, durante os 12 meses observados (figura 6).

Tabela 5: ANOVA - Variação entre as classes de diâmetro

Fonte de variação SQ GL MQ F P

Classes diamétricas 0.03826 2 0.01913 4.16743 0.02991

Erro 0.09640 21 0.00549

Tabela 6 : Tesste de Diferença Mínima Significativa para classes de diâmentro

Classe d ia métrica N°. Obs. Mínimo Máximo Variância Média

10<DAP<30 12 0,08 0,46 0,011 0.31 b

30<DAP<50 12 0,13 0,64 0,032 0.36 b

DAP>50cm 12 0,31 0,93 0,049 0.56 a

Na figura 6 é possível observar ainda que, ao contrário do que é esperado,

as árvores de maior porte diamétrico apresentaram maiores incrementos. Isso pode

ser em decorrência da maior atividade fotossintética, uma vez que essas árvores,

de acordo com Hubbell etal. (1999), em sua grande maioria, ocupam o dossel da

floresta, tendo principalmente maior oferta de luz . Outra explicação para esse fato

é a consideração feita por Felippe (1979), em relação a maturidade dessas árvores:

que uma vez já estabelecidas, teoricamente, a distribuição de energia pode ser

direcionada, a fim de garantir biomassa lenhosa e sua fixação ao solo.
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Figura 6: Curva de Incremento Médio Mensal em CAP (mm) nas diferentes classes

de diâmetro
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5.5. Comparação de médias entre transectos

Testando a hipótese de que não há diferença em ICM em CAP entre os dois

transectos orientados no sentido norte-sul e leste-oeste, verificou-se que segundo

a ANOVA (tabela 7). não há diferença estatisticamente significativa entre os dois

transectos (a=0,92).

Tabela 7: Anova - Variação ICM entre os transectos e dentro dos transectos

Fonte de variação SQ GL MQ F P

Entre transectos 0.00188 1 0.00188 0.65937 0.43260

Dentro dos trans. (CT) 0.00054 2 0.00027 0.09477 0.91026

Trans*CT 0.00163 2 0.00081 0.28617 0.75612

Erro 0.03417 12 0.00285
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Os dois transectos orientados nos sentidos norte-sul e leste-oeste, possuem

no solo, características físicas e químicas bem definidas e distintas, considerando a

topografia (Ferraz et a/., 1998). Entretanto, as observações realizadas neste

estudo, demonstram uma forte semelhança no crescimento da vegetação dos dois

transectos.

5.6. Comparação de médias entre as classes topográficas

Para testar a hipótese de que não há diferença em Incremento Corrente

Mensal em CAP (mm) entre as três classes topográficas (platô, encosta e baixio)

comparou-se suas médias, obtendo resultados descritos nas tabelas 8 e 9

verificando-se que não há diferença estatisticamente significativa (a=0,05) entre as

classes topográficas.

Tabela 8: Análise de variância para as variáveis ICM em CAP (mm) entre e dentro

das classes topográficas

Fonte de variação SQ gi MQ F Valor-P F crítico

Entre topografias 0,246933 5 0,049 1,56588 0,18196 2,3538

Dentro das topografias 2,081585 66

Total 2,328518 71

Tabela 9: teste DMS para ICM em CAP (mm) nas classes topográficas

ICM nos

T ransectos

Platô Encosta Baixio

Média Variância Média Variância Média Variância

Norte-Sul 0,46a 0,036 0,29a 0,015 0,44a 0,022

Leste-Oeste 0,39a 0,032 0,44a 0,043 0.46a 0,041
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5.7. Incremento corrente mensal (ICM) em CAP (mm) e classes topográficas

(CT) e classes de diâmetro (CD), com o passar do tempo.

Os resultados da análise de variância (ANOVA) executada para verificar se

as variações do incremento são devidas às classes topográficas e/ou classes de

diâmetro, com o passar do tempo, são apresentados na tabela 10. Os dados

básicos usados na análise são apresentados na tabela 11. Essa análise foi

executada de acordo com von Ende (1993), tendo o tempo (12 meses do ano

2000) como parcelas subdivididas e considerando apenas a circularidade das

matrizes como restrição á validade da ANOVA de parcelas repetidas.

Segundo ainda von Ende (1993), o valor de F deve ser corrigido usando os

fatores de Greenhouse-Geisser (G-G) ou Huynh-Feldt (H-F) para inferir sobre cada

fonte de variação, quando medidas repetidas são tomadas nos mesmos indivíduos

ou unidades experimentais. Se o valor de G-G é menor do que H-F, o G-G tende a

ser mais conservador do que H-F; por essa razão, é mais seguro fazer inferências

com base em G-G.

Dessa maneira, apenas a variação do IMM em função do tempo é altamente

significativa (a = 0,000), ou seja, o incremento varia com o passar do tempo,

mesmo considerando o F não corrigido e H-F. A interação mês e classe de

diâmetro é apenas significante ao nível de 10% (a = 0,079), mas não a 5%, ou

seja, as evidências não são fortes suficientes para afirmar categoricamente que o

IMM varia de acordo com CD com o passar do tempo. Neste caso, se fosse

considerado F não corrigido, a conclusão poderia ser diferente e o nível de

confiança passaria de 0,079 para 0,017 (quase significante ao nível de 1%).

Da mesma forma, há fraca evidência (a = 0,886) de significância da

interação mês e classe topográfica, ou seja, o IMM não tem nenhuma relação com

a classe topográfica, com o passar do tempo. Usando os níveis de confiança

clássicos (1% ou 5%), pode-se afirmar que, estatisticamente, não há nenhuma

interação entre tempo, classe topográfica e classe de diâmetro porque o G-G da

interação é igual a 0,246.

42



Tabela 10: Análise de Variância de Medições Repetidas (Deiineamento Split Plot)

a) Entre classes:

Fontes de Variação GL SQ MQ F P

CT 2 0,064 0,032 0,053 0,949

CD 2 3,258 1,629 2,690 0,086

CT*CD 4 0,180 0,045 0,074 0,989

Erro 27 16,352 0,606

b) Dentro das Classes (parcelas subdivididas de acordo com o tempo)

Fontes Variação GL SQ MQ F P G-G H-F

Mês 11 11,675 1,061 19,306 0,000 0,000 0,000

Mês*CT 22 0,573 0,026 0,473 0,980 0,886 0,940

Mês*CD 22 2,166 0,098 1,791 0,017 0,079 0,040

MêsXrCD 44 2,991 0,068 1,237 0,157 0,246 0,200

Erro 297 16,328 0,055

Greenhouse-Geisser e = 0,398

Huynh-Feldt s = 0,625
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Tabela 11: Crescimento médio mensal em CAP (mm) por classe topográfica e classe de diâmetro.

CT-CD MESES DO ANO 2000

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro ICA

B-CD1 0,29 0,32 0,31 0,40 0,25 0,29 0,38 0,44 0,17 0,33 0,45 0,65 4,29

B-CD2 0,80 0,70 0,75 0,57 0,40 0,21 0,27 0,36 0,16 0,30 0,58 0,71 5,83

B-CD3 0,64 0,75 0,75 0,87 0,57 0,44 0,26 0,27 0,44 0,41 0,61 0,90 6,92

Baixio 0,58 0,59 0,60 0,61 0,41 0,31 0,31 0,36 0,26 0,35 0,55 0,76 5,68

E-CD1 0,30 0,50 0,51 0,48 0,28 0,43 0,30 0,29 0,15 0,29 0,44 0,34 4,29

E-CD2 0,52 0,46 0,36 0,50 0,19 0,11 0,08 0,22 0,27 0,55 0,69 0,86 4,82

E-CD3 0,97 1,00 0,89 0,71 0,45 0,45 0,18 0,26 0,27 0,33 0,45 0,88 6,84

Encosta 0,60 0,65 0,59 0,57 0,31 0,33 0,19 0,26 0,23 0,39 0,52 0,69 5,32

P-CD1 0,51 0,47 0,53 0,65 0,40 0,25 0,21 0,19 0,04 0,21 0,18 0,53 4,16

P-CD2 0,83 0,58 0,63 0,67 0,25 0,35 0,32 0,24 0,16 0,42 0,61 0,76 5,83

P-CD3 0,69 0,59 0,66 0,81 0,44 0,33 0,39 0,33 0,28 0,57 0,70 0,84 6,63

Platô 0,68 0,55 0,61 0,71 0,36 0,31 0,31 0,26 0,16 0,40 0,50 0,71 5,54

B=baixío; E=encosta; P=Platô; CD=Classe de diâmetro



6. CONCLUSÕES

A utilização de bandas dendrométricas para monitorar o crescimento da

árvore e do povoamento florestal, é prática e eficiente. Em modelagem e simulação

da dinâmica da floresta, manejada ou não, quando informações básicas mais

precisas são necessárias para alimentar os modelos estatísticos, as medições com

bandas tornam-se mais importantes ainda. A confiabilidade das medições depende

de considerações sobre a forma do caule, a fenologia da espécie e a ocorrência no

fuste de infestações de cipós ou parasitas. As bandas usadas neste trabalho

medem, no máximo, 20 mm de expansão em diâmetro. Portanto, quando atingem

esse limite em menos de um ano, precisam ser trocadas; trocar significa ter que

esperar o tempo de ajuste da banda ao fuste, que, neste caso, foi de 3 meses.

Nos últimos 20 anos, a precipitação média nas proximidades da área de

estudo foi de 2.610 ±124 mm (a = 0,05). Na área de estudo, no ano de 2000, a

precipitação total foi de 3.491 mm. Portanto, o ano coberto por este estudo é um

ano atípico do ponto de vista de precipitação, com precipitação anual caindo fora

do intervalo de confiança da região.

O incremento em diâmetro varia muito (a = 0,000) de acordo com o mês do

ano, ou seja, quanto maior é a precipitação do mês, maior é o incremento. Há

também um sinal claro, mas não muito forte (a = 0,079), da interação mês e

classes de diâmetro, ou seja, as árvores da maior classe de diâmetro (DAP > 50

cm) tendem a crescer mais do que aquelas das outras duas classes menores,

conforme aumenta a precipitação mensal. No entanto, o sinal da interação mês,

classe topográfica e classe de diâmetro é muito fraco (a = 0,246), ou seja, é difícil

distinguir a influência dos transectos, com o passar do tempo, ao crescimento

individual das árvores. Por último, o sinal da interação mês e classe topográfica

praticamente inexiste (a = 0,886), ou seja, o padrão de crescimento individual é o

mesmo no platô, encosta e baixio.

A média do incremento anual em diâmetro, considerando todas as 272

árvores monitoradas, foi de 1,64 ± 0,21 mm (a = 0,05), ficando dentro do intervalo
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dos incrementos obtidos no BIONTE (área praticamente contígua à área de estudo)

e FLONA Tapajós (Santarém, Pará), que é de 1,5 a 2,0 mm por ano.

Algumas espécies listadas, utilizadas no manejo florestal da Coordenação

de Pesquisas em Silvicultura Tropical do IN PA, como tachi vermelho {Sclerolobium

setiferum Ducke), sucupira chorona {Andira micrantha Ducke), guariúba (Clarisia

racemosa Ruiz & Pav.), matámatá amarelo {Eschweilera coriacea (DO.) Mart. ex

Berg.) e angelim rajado {Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W. Grimes) tiveram

incremento anual em diâmetro igual a zero.

Por outro lado, várias espécies listadas tiveram incrementos anuais bem

superiores aos incrementos médios estimados para a região amazônica, como

tanimbuca {Buchenavia parvifolia Ducke), pau-marfim {Aspidosperma desmanthum

Müll. Arg.), cardeiro (Scleronema micranthum Ducke), cumaru {Dipteryx odorata

(Aubl.) Wild.), angelim pedra (Dinizia excelsa Ducke), marupá {Simarouba amara

Aubl.), tachi vermelho {Sclerolobium setiferum Ducke), morototó (Schefflera

umbrosa Frodin) e dois indivíduos de matámatá {Eschweilera coriaceae (DO) Mart.

ex Berg.) e dois de louro-fofo {Ocotea aciphylla (Nees) Mez). Os incrementos em

diâmetro para essas espécies variaram de 5,28 a 11,41 mm por ano, sendo

igualmente superiores aos incrementos de espécies desenvolvidas em áreas sob

manejo florestal, nos sítios do BIONTE e FLONA Tapajós, que não passam de 4

mm por ano.
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Anexo 1:Indivíduos com bandas dendrométricas: nomes científicos, família
botânica, nome vulgar e incremento corrente anual (ICA) em mm.

Nome Cientifico Familia Nome vulgar ICA

Allantoma lineata (Mart.ex Berg) Miers Lecythidaceae tauari 5.77

Anacardium oan/ifolium Ducke Anacardiaceae cajuí 11,63

AnacaixJium spruceanum Engl. Anacardiaceae cajuí 5,74

Anacardium spnjceanum Engl. Anacardiaceae cajuí 9,08

Andira micrantha Ducke Papilionoideae sucupira chorona -0,04

Andira sp. Papilionoideae sucupira chorona 4,60

Andira sp. Papilionoideae sucupira preta 0,81

Aspidosperma desmanthum Müll.Arg Apocynaceae Piquiá marfim 3,43

Aspidosperma desmanthum Müll.Arg Apocynaceae pau marfim 17,02

Aspidosperma nitidum Benth. Apocynaceae carapanaúba amarela 1,99

Aspidosperma nitidum Benth. Apocynaceae carapanaúba 6,55

Aspidosperma nitidum Benth. Apocynaceae carapanaúba 20,00

Astronium le-cointei Ducke Anacardiaceae muiracatiara 0,49

Brosimum potabile Ducke Moraceae pau rainha 5,27

Brosimum rubescens Taub. Moraceae amapá doce 0,64

Brosimum utile (H.B.K) Pittier Moraceae amapá doce 6,06

Buohenavia pan/ifolia Ducke Combretaceae tanimbuca 12,50

Buchenavia pan/ifolia Ducke Combretaceae tanimbuca 16,95

Buohenavia pan/ifolia Ducke Combretaceae tanimbuca 11,01

Byrsonima crispa A.Juss. Malpighiaceae miratana 7,63

Cariniana intearifolia Ducke Lecythidaceae tauari 1,45

Cariniana intearifolia Ducke Lecythidaceae tauari 7,99

Caríniana micrantha Ducke Lecythidaceae castanha de macaco 1,80

Carvocar alabrum (Aubl.) Pers. Caryocaraceae piquiarana 2,34

Chromolucuma rubríflora Ducke Sapotaceae abiurana 6,49

Chromolucuma rubriflora Ducke Sapotaceae abiurana 0,49

Chrvsophvlium ucuQuirana-branca (Aub.&Pell.) Sapotaceae ucuquirana verdadeira 6,00

Chn/sophylium ucuquirana-branca (Aub.&Pell.) Sapotaceae ucuquirana verdadeira 1,13

Chrysophylium ucuauirana-branca (Aub.&Pell.) Sapotaceae ucuquirana -0,13

Chrysophylium ucuquirana-branca (Aub.&Pell.) Sapotaceae ucuquirana verdadeira 2,54

Chrysophylium ucuquirana-branca (Aub.&Pell.) Sapotaceae ucuquirana verdadeira 6,36
Chrysophylium ucuquirana-branca (Aub.&Pell.) Sapotaceae ucuquirana verdadeira 8,38

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Moraceae pau rainha 0,26

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. Moraceae guariúba 2,28

Corythophora alta Knuth. Lecythidaceae ripeiro vermelho -0,14

Couepia bracteosa Benth. Chrysobalanaceae macucu farinha seca 1,91

Couepia bracteosa Benth. Chrysobalanaceae pajurazinho 2,86

Couepia canomensis (Mart.) Benth. Ex Hook.f. Chrysot>alanaceae pajurazinho 0,24

Couepia canomensis (Mart.) Benth. Ex Hook.f. Chrysobalanaceae macucu fofo 5,80

Coussapoa trinervia Spruce ex Hildebr. Cecropiaceae apuí 1,54

Desconhecida Rubiaceae desconhecida 0,57

Desconhecida Sterculiaceae desconhecida 1,89

Dimorphandra penniqera Tul. Caesalpinioideae ingá copaíba 0,49

Dinizia excelsa Ducke Mimosoideae angelim pedra 18,58

Dipteryx maqnifica Ducke Papilionoideae cumarurana 7,98

Dipteryx maqnifica Ducke Papilionoideae cumarurana 9,20
Dipteryx odorata (Aubl.) Wild. Papilionoideae cumarú roxo 6,09
Dipteryx odorata (Aubl.) Wild. Papilionoideae cumaru roxo 10,85
Dipteryx odorata (Aubl.) Wild. Papilionoideae cumaru 18,31
Dipteryx sp. Papilionoideae cumarurana do baixo -0.23
Dipteryx sp. Papilionoideae cumarurana 3,31
Dipteryx sp. Papilionoideae sucupira vermelha 11,65
Drypetes variabilis Uittien Euphorbiaceae vassoureiro 10,77
Duroia macrophylla Huber Rubiaceae purui 0,23
Duroia sp. Rubiaceae muirachimbé -0,03
Ecciinusa quianensis Eyma Sapotaceae abiurana bacuri 1,13
Ecciinusa quianensis Eyma Sapotaceae abiurana 7.70
Ecciinusa quianensis Eyma Sapotaceae abiurana bacuri 0,03
Ecciinusa quianensis Eyma Sapotaceae abiurana bacuri 11,71
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Ecciinusa sp. Sapotaceae aburana bacuri 0,38

Elizabetha speciosa Ducke Caesalpinioideae faveira ff vermelha 13,16

Endiichería sp. Lauraceae louro fofo 4.27

Endopleura uchi (Huber) Cuatrec. Humiriaceae uchi amarelo 11,10

Eperua alabríflora (Ducke) R.S.Cowan Caesalpinioideae muirapiranga -0,19
Eperua alabríflora (Ducke) R.S.Cowan Caesalpinioideae muirapiranga -0,07

Eperua alabríflora (Ducke) R.S.Cowan Caesalpinioideae muirapiranga f.grande 4,91
Eperua alabríflora (Ducke) R.S.Cowan Caesalpinioideae muirapiranga f.grande 6,61
Eperua sp. Caesalpinioideae muirapiranga f.grande 0,17
Eperua sp. Caesalpinioideae muirapiranga f.grande 5,37
Erísma bioolor Ducke Vochysiaceae maueira -1,51

Erísma bicotor Ducke Vochysiaceae maueira 20,30
Eschweilera atropetiolata S.A.Mori Lecythidaceae castanha jarana f.g. 0,92
Eschweilera bracteosa (Poepp.&EndI.) Miers Lecythidaceae matamata amarelo 2,70
Eschweilera bracteosa (Poepp.&EndI.) Miers Lecythidaceae matamata amarelo -0,13
Eschweilera bracteosa (Poepp.&EndI.) Miers Lecythidaceae matamata amarelo 1,64
Eschweilera bracteosa (Poepp.&EndI.) Miers Lecythidaceae matamata amarelo 3,96
Eschweilera coilina Eyma Lecythidaceae ripeiro vermelho 6,13
Eschweilera coríacea (DC) Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata amarelo 26,63
Eschweilera coríacea (DC) Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata amarelo 0,36
Eschweilera coríacea (DC) Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata amarelo 1,14
Eschweilera coríacea (DC) Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata amarelo 6,89
Eschweilera coríacea (DC) Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata amarelo 7,13
Eschweilera coríacea (DC) Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata amarelo 7,52

Eschweilera coríacea (DC) Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata amarelo 12,92

Eschweilera coríacea (DC) Mart. ex Berg. Lecythidaceae matamata amarelo 16,59
Eschweilera cyathiformis S.A.Mori Lecythidaceae castanha vermelha 1,76
Eschweilera cyathiformis S.A.Mori Lecythidaceae castanha vermelha 4,73
Eschweilera cyathiformis S.A.Mori Lecythidaceae castanha vermelha 5,72
Eschweilera cyathiformis S.A.Mori Lecythidaceae ripeiro vemnelho 5,98
Eschweilera cyathiformis S.A.Mori Lecythidaceae ripeiro vermelha 14,08
Eschweilera micrantha (Berg.) Miers. Lecythidaceae ripeiro vermelho 3,15
Eschweilera rankini S.A.Mori. Lecythidaceae ripeiro vermelho 13,76
Eschweilera sp. Lecythidaceae matamata amarelo 6,23
Eschweilera tessmannii Knuth Lecythidaceae castanha vermelha -0,01
Eschweilera tessmannii Knuth Lecythidaceae ripeiro vermelho 0,52
Eschweilera truncata A.C.Sm. Lecythidaceae matamata amarelo -0,30
Eschweilera truncata A.C.Sm. Lecythidaceae matamata amarelo 4,05
Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith Lecythidaceae matamata amarelo 3,56
Euaenia sp. Myrtaceae araçá -0,10
Ferdinandusa sp. Rübiaceae desconhecida 2,41
Geissospermum arcfenfeum Woodson Apocynaceae acaríquara branca -0,24
Goupia alabra Aubl. Celastraceae cupiuba 2,87

Goupia alabra Aubl. Celastraceae cupiuba 4,77
Goupia alabra Aubl. Celastraceae cupiuba 6,94
Goupia alabra Aubl. Celastraceae cupiuba 3,75
Goupia glabra Aubl. Celastraceae cupiuba 6,48
Goupia alabra Aubl. Celastraceae cupiuba 8,54
Guarea converaens T.D. Penn. Meliaceae gito branco 0,52
Gustavia eilipitica S.A.Mori Lecythidaceae mucurâo 1,37
Gustavia eilipitica S.A.Mori Lecythidaceae mucurâo 0,07
Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. Lecythidaceae mucurâo -0,18
Heistería sp. Olacaceae castanha de cotia -0,28
Heistería sp. Olacaceae castanha de cotia 0,10
Helianthostylis sprucei Baill. Moraceae falsa rainha -0,11
Henríquezia verticiliata Spruce ex Benth. Rübiaceae urucurana 10,56
Hevea auianensis Aubl. Euphorbiaceae seringa vermelha 0,84
Hevea auianensis Aubl. Euphorbiaceae seringa vemielha -0,08
Hevea auianensis Aubl. Euphorbiaceae seringa vermelha -0,28
Hevea auianensis Aubl. Euphorbiaceae seringa vermelha -0.02
Himatanthus sp. Apocynaceae sucuuba 0,98
Hymenaea sp. Caesalpinioideae ingá copaíba 3.18
Hymenolobium heterocarpum Ducke Papilionoideae sucupira chorona 5.78
Iryanthera eiliptica Ducke Myristicaceae ucuuba punã 5.04
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Iryanthera u/e/Warb. Myristicaceae ucuuba punã 0,98
Jacaranda copaia (Aubl.) D.Don. Biqnonaceae caroba 2,75
Lecythis parvifructa S.AMorí Lecythidaceae castanha jarana 1,29
Lecvthis sp. Lecythidaceae castanha jarana 5,51
Lecythis zabucajo Aubl. Lecythidaceae castanha sapucaia 3,12
Licania adolphoduckei Prance Chrysobalanceae macucu chiador 5,98
Licania heteromorpha Benth. Chrysobalanaceae macucu chiador -0,27
Licania heteromorpha Benth. Chrysobalanaceae macucu fofo 3,71
Licania heteromorpha Benth. Chrysobalanceae macucu chiador 6,22
Licania hypoleuca Benth. Chrysobalanaceae pajurazinho 5,09
Licania hypoleuca Benth. Chrysobalanaceae pajurazinho 9,23
Licania hypoleuca Benth. Chrysobalanaceae macucu chiador 3,35
Licania laeviaata Prance Chrysobalanaceae macucu chiador 5,13
Ucania micrantha Miq. Chrysobalanceae pajurazinho 2,72
Licania micrantha Miq. Chrysobalanceae pajurazinho 4,73
Licania niloi Prance Chrysobalanaceae desconhecida 2.26
Licania obiongifoiia StandI. Chrysobalanaceae macucu chiador 3,46
Licania obionaifoiia StandI. Chrysobalanceae macucu chiador 2,05
Licania octandra (Hoff. ex R&S) Prance Chrysobalanaceae caraipé 2,13
Licania sandwithii Prance Chrysobalanceae macucu farinha seca 4.79
Licaria pachycarpa (Meissn.) Kosterm. Lauraceae louro pirarucu 10,40
Licaria sp. Lauraceae louro pirarucu 4,15
Macrolobium microcaiyx Ducke Caesalpinioideae inga copaíba 2.51
Macroiobium sp. Caesalpinioideae ingarana 6,92
Maniikara sp Sapotaceae abiurana 0,98
Maquira sclerophylia (Ducke) C.C.Berg. Moraceae pau tanino 4,20
Maquira scierophylla (Ducke) C.C.Berg. Moraceae pau tanino 11,82
Meziiaurus duckei \/an der Werff Lauraceae itaúba 4,05
Micrandra sinphonioides Benth. Euphorbiaceae seringarana 1,92
Micrandra sinphonioides Benth. Euphorbiaceae seringarana 13,59
Micrandra sinphonioides Benth. Euphorbiaceae seringarana 8,08
Micrandra sinphonioides Benth. Euphorbiaceae seringarana 16,04
Micrandra sinphonioides Benth. Euphorbiaceae seringarana 16,61
Micrandra spruceana (Balll.)R.E.Schuites Euphorbiaceae seringarana 9,70
Micrandra spruceana (Balll.)R.E.Schultes Euphorbiaceae seringarana 17,77
Microphoiis casiquiarensis Aubrév. Sapotaceae abiurana batinga 0,83
Micropholis casiquiarensis Aubrév. Sapotaceae rosada brava 8,83
Microphoiis casiquiarensis Aubrév. Sapotaceae abiurana 13,83
Micropholis quyanensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae rosada brava -0,09
Microphoiis quyanensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae rosada brava 0,22
Micropholis quyanensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae rosada brava 1,83
Micropholis quyanensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae rosada brava 5,26
Micropholis quyanensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae rosada brava 7,19
Micropholis quyanensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae chiclete bravo 1,18
Micropholis quyanensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae chiclete bravo 19,03
Micropholis quyanensis (A.DC.) Pierre Sapotaceae chiclete bravo 0,99
Micropholis yenuiosa (Mart.&EichIer) Pierre Sapotaceae jaraí 0,37
Micropholis yenuiosa (Mart.&Eichler) Pierre Sapotaceae jaraí 17,39
Minquartia quianensis Aubl. Olacaceae acariquara roxa 8,11
Minquartia quianensis Aubl. Olacaceae acariquara roxa 12,31
Minquartia quianensis Aubl. Olacaceae acariquara roxa 4,14
Mouriri niqra (DC) Morley Memecylaceae mamaozinho 2,62
Myrcia fenestrata DC. Myrtaceae araça bravo 7,38
Myrcia sp. Myrtaceae araçá bravo 7.17
Neea floribunda Poepp. & EndI. Nyctaqinaceae João mole 2,44
Neea madeirana StandI. Nyctaginaceae joão mole -0,06
Neea ovalifolia Spruce ex J.A.Sm. Nyctaginaceae joao mole -0,17
Ocotea aciphylla (Nees) Mez Lauraceae louro fofo 2,52
Ocotea aciphylla (Nees) Mez Lauraceae louro fofo 16,98
Ocotea cinerea van der Werff Lauraceae louro preto 2.18
Ocotea cinerea van der Werff Lauraceae louro preto 5,84
Ocotea immersa van der Werff Lauraceae louro fofo 35,84
Ocotea percurrens Vicentini Lauraceae louro branco 0,23
Ocotea sp. Lauraceae louro chumbo 0,05
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Ocotea sp. Lauraceae louro fofo 0,24

Ocotea sp. Lauraceae louro pirarucu 7,48

Osteophioeum platyspermum (A.DC.) Warb. Myristicaceae ucuuba branca 1,37

Ouratea discophora Ducke Ochnaceae uxirana 5,20

Parinari excelsa Sabine Chrysobalanaceae pajurazinho -0,04

Parinari sp. Chrysobalanaceae macucu chiador 2,57

Parkia decussata Ducke Mimosoideae faveira arara tucupi 4,18

Pausandra macropetala Ducke Euphorbiaceae pau Sandra 0,86

Peltoayne excelsa Ducke Caesalpinioideae violeta 13,26

Perídiscus lucidus Benth. Peridiscaceae pau saracura 5,24

Pourouma ovata Trécul. Cecropiaceae embaubarana 5,52

Pourouma ovata Trécul. Cecropiaceae embaubarana 0,56

Poutería anômala (Pires) T.D.Penn. Sapotaceae abiurana olho de veado 2,00

Poutería anômala (Pires) T.D.Penn. Sapotaceae abiurana olho de veado 5,36

Poutería anômala (Pires) T.D.Penn. Sapotaceae abiurana olho de veado 18,74

Poutería anômala (Pires) T.D.Penn. Sapotaceae abiurana olho de veado 7,25

Poutería duríandii (StandI.) Baehni Sapotaceae abiurana abiu -0,05

Poutería duríandii (StandI.) Baehni Sapotaceae abiurana abiu 0,41

Poutería duríandii (StandI.) Baehni Sapotaceae abiurana 3,39

Poutería platyphylla (A.C.Sm.) Baehni Sapotaceae abiurana 4,57

Poutería rostrata (Huber) Baehni Sapotaceae abiurana 0,11

Poutería sp. Sapotaceae abiurana abiu -0,21

Poutería sp. Sapotaceae abiurana fedorenta -0,19

Poutería sp. Sapotaceae iaraí -0,19

Poutería sp. Sapotaceae abiurana 2,49

Poutería venosa (Mart.) Baehni Sapotaceae abiurana folha lisa cutiti 0,34

Poutería venosa (Mart.) Baehni Sapotaceae abiurana 8,03

Pradosia sp. Sapotaceae casca doce 0,03

Pfotium altisonii Sandwith Burseraceae breu manqa 0,69

Protium altisonii Sandwith Burseraceae breu manqa 4,95

Protium altisonii Sandwith Burseraceae breu manqa 9,29

Protium altisonii Sandwith Burseraceae breu vermelho 4,06

Protium altisonii Sandwith Burseraceae breu manqa 9,89

Protium hebetatum Daly Burseraceae breu vermelho 0,01

Protium polybotryum (Turcz.) Engl. Burseraceae breu manqa 3,98

Protium sp. Burseraceae breu vermelho 0,17

Protium sp. Burseraceae breu vermelho 0,26

Protium sp. Burseraceae breu 3,36

Protium sp. Burseraceae breu manqa 6,86

Pseudopiptadenia psilostachya (Benth.)
G.P.Lewis&LRico

Mimosoideae faveira folha fina 6,56

Pterocarpus officinaiis Jacq. Papilionoideae íarai 2,31

Pterocarous officinaiis Jacq. Papilonaceae muiraiiboia amarela 4.17

Qualea paraensis Ducke Vochysiaceae mandioqueira 8,62

Qualea sp. Vochysiaceae mandioqueira 6,34

Rhodoanaphaiopsis duckei A.Robyns Bombacaceae munguba 0,39

Rhodopnaphalopsis duckei A.Robyns Bombacaceae munguba 0,53

Rinorea Quianensis Aubl. Violaceae araça bravo 1,73

Ruizterania aibiflora (Warm.) Marcano-Berti Vochysiaceae mandioqueira 7.77

Ruizterania aibifbra (Warm.) Marcano-Berti Vochysiaceae mandioqueira lisa 12.51

Sacoalottis auianensis Benth. Humiriaceae uxirana 12.53

SacoQlottis matoarossensis Malme Humiriaceae uxirana 1.76

Schefflera umbrosa Frodin Araliaceae morototo 23.06

Sclerolobium setiferum Ducke Caesalpinioideae tachi vermelho -0.07

Sclerolobium setiferum Ducke Caesalpinioideae tachi vermelho 21.88

Scleronema micranthum Ducke Bombacaceae cardeiro 2,67

Scleronema micranthum Ducke Bombacaceae cardeiro 4,11

Rcleronema micranthum Ducke Bombacaceae cardeiro 7,64

Rcieronema micranthum Ducke Bombacaceae cardeiro 0,36

Rcleronema micranthum Ducke Bombacaceae cardeiro 8,12

Rnleronema micranthum Ducke Bombacaceae cardeiro 17,15

Rimarouba amara Aubl. Simaroubaceae marupá 20,20

Stonea sp.
Elaeocarpaceae urucurana 11,41

Steríamapetaium obovatum Kuhim. Rhizophoraceae cuarubarana 1,48
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Swartzia recurva Poepp. & EndI. Papilionoideae muirajiboia amarela 0,08

Tachiçiali cf..myrmercophila Ducke Caesalpinioideae tachi preto 7,63

Talisia sp. Sapindaceae pitomba da mata -0,02

Tapura amazônica Poepp.&EndI. Dichapetalaceae tapura -0,17

Tapura amazônica Poepp. &Endi. Dichapetalaceae tapura 2,04

Tovomita cf obovata Engl. Chrysobalanceae sapateiro 1,08

Unonopsis sp. Annonaceae envira preta 0,49

Vantanea parvifíora Lam. Humiríaceae macucu murici 10,67

Vatairea paraensis Ducke Papilionoideae sucupira chorona 3,06

Virola caducifolia W.ARodríaues Myristicaceae ucuuba vermelha 0,46

Viroia calophvila Warb. Myristicaceae ucuuba 0,22

Virola caiophyila Warb. Myristicaceae ucuuba branca 7,09

Virola caiophyila Warb. Myristicaceae ucuuba 7,61

Viroia caiophyila Warb. Myristicaceae ucuuba 16,03

Viroia multinervia Ducke Myristicaceae ucuuba preta -0,02

Viroia muitineryia Ducke Myristicaceae ucuuba folha grande 9,96

Vitex duckei Huber Verbenaceae tarumã 9,32

Vitex duckei Huber Verbenaceae tarumã -0,07

Vitex duckei Huber Verbenaceae desconhecida 5,26

Vitex duckei Huber Verbenaceae desconhecida 2,63

Warszewiczia schwackei K.Schum. Rubiaceae canela de velho 1,92

Zyqia racemosa (Ducke) Barneby&J.W.Grimes Mimosoideae angelim rajado -0,17
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