UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
INSTITUTO DE PESQUISAS CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS DO ESTADO DO AMAPÁ
CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIODIVERSIDADE TROPICAL

MADSON ALAN ROCHA DE SOUSA

ANATOMIA ECOLÓGICA DO LENHO DE ÁRVORES DE Mora paraensis (DUCKE)
DUCKE OCORRENTES EM VÁRZEA ESTUARINA NO ESTADO DO AMAPÁ

MACAPÁ-AP
Fevereiro, 2011

ii

MADSON ALAN ROCHA DE SOUSA

ANATOMIA ECOLÓGICA DO LENHO DE ÁRVORES DE Mora paraensis (DUCKE)
DUCKE OCORRENTES EM VÁRZEA ESTUARINA NO ESTADO DO AMAPÁ

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação

em

Biodiversidade

Tropical,

da

Universidade Federal do Amapá, como parte dos
requisitos para a obtenção do título de Mestre em
Biodiversidade Tropical.

Orientador: Dr. Fabiano Cesarino
Co-orientador: Dr. Marcelino Carneiro Guedes

MACAPÁ-AP
Fevereiro, 2011

iii

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Biblioteca Central da Universidade Federal do Amapá
Sousa, Madson Alan Rocha de.
Anatomia ecológica do lenho de árvores de Mora paraensis (Ducke)
Ducke ocorrentes em várzea estuarina no Estado do Amapá / Madson
Alan Rocha de Sousa; orientador Fabiano Cesarino. Macapá, 2011.
88 f.
Dissertação (mestrado) – Fundação Universidade Federal do Amapá,
Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical.
1. Anatomia vegetal – Lenho do caule. 2. Mora paraensis (Duke)
Duke. 3. Vegetação de várzea – Amazônia – Amapá. I. Cesarino,
Fabiano, orient. II. Fundação Universidade Federal do Amapá.
III. Título.

CDD. 22.ed. 615.882

iv

ANATOMIA ECOLÓGICA DO LENHO DE ÁRVORES DE Mora paraensis (DUCKE)
DUCKE OCORRENTES EM VÁRZEA ESTUARINA NO ESTADO DO AMAPÁ
Dissertação

apresentada

ao

Programa

de

Pós-

Graduação em Biodiversidade Tropical (PPGBIO) da
Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), como parte
das exigências para obtenção do grau de Mestre em
Biodiversidade Tropical
Área de concentração: Ecologia e Meio Ambiente.

______________________________________________
Orientador: Prof. Dr. Fabiano Cesarino
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá - IEPA

______________________________________________
Examinador: Prof. Dr. Mario Tomazello Filho
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo

______________________________________________
Examinador: Dr. Osmar José Romeiro de Aguiar
Embrapa Amazônia Oriental

______________________________________________
Examinador: Profª. Drª. Eleneide Doff Sotta
Embrapa Amapá

v

“Você deve chamar cada pessoa de Doutor, porque cada
pessoa é especialista no que tem de melhor para oferecer.”
Valdenora Sousa
“O que a gente leva da vida é isso mesmo.”
Antônio Sousa

Aos meus pais Antônio Sousa e Valdenora Sousa, pelo
amor, pela simplicidade, pela verdade, pela perseverança, pela
sabedoria, pela honestidade, pela fé, pela humildade que
pretendo ser, em uma só pessoa.

vi

Agradecimentos
Obrigado Deus, pela vida latente e por todas as respostas.
Aos meus pais e irmãos, meu tudo, de onde tiro boa parte do que me constrói a cada dia.
Em especial a minha irmã Michele, pela presença e compreensão nos dias mais difíceis.
Às minhas sobrinhas, sobrinhos, cunhadas e cunhado, que mesmo de longe torcem,
acreditam e esperam. Obrigado por estarem comigo.
Ao Dr. Osmar Aguiar, meu pai na ciência, na jornada, nos momentos de alegria, de
tristeza, e grande incentivador, orientador, amigo e conselheiro. Obrigado por tudo chefe!
Ao meu tio Amado e sua família, Lúcia, Bruno, Filipi e Tiago, meu agradecimento pela
acolhida, sem a qual não teria concretizado meus planos.
Ao meu primo Bruno, pelo companheirismo, atenção e cuidados em todos os momentos,
obrigado por estar sempre presente e disponível.
À Samara e Serginho, por cada dia, cada gesto, cada palavra, cada olhar, cada conversa.
Eu aprendi com vocês.
Ao meu orientador Dr. Fabiano, por ter confiado no projeto e estar sempre disponível.
Ao Dr. Marcelino Guedes, co-orientador, amigo e conselheiro, por todas as oportunidades
e momentos de aprendizagem, e a Embrapa Amapá, pelo total apoio por meio do projeto
Florestam.
A equipe do Florestam, em especial: Dr. Nagib, Fred, Fábio (IEF), Aline, Kelly, Aldine,
Adjard, Adjalma e Enoque.
A Embrapa Pará, na pessoa da Dr. Fernanda Ilkiu, por meio do apoio e disponibilidade da
xiloteca para execução das análises.
Ao Dr. Pedro Lisboa, do Museu Emílio Goeldi, pelo apoio e autorização de uso da xiloteca.
A Rejane, secretária e amiga, pela atenção, carinho, cuidado, profissionalismo e
competência.
Aos amigos de casa: Pietra, Elaine, todas as Marias, as meninas de Altamira (Nilce e
Nilceane) por todos os momentos de descontração.
Aos amigos de curso: Perseu, Sérgio, Daniel, Lorena, Willian, David, Giuliana, Elizabeth,
Eduardo, Cristina e demais por todos os momentos de aprendizado em conjunto.
Aos amigos de sempre: Márcio Franck, Gleizil e Jessé.
Ao Luiz Eduardo, pelo apoio incondicional e imprescindível na execução das análises,
muito obrigado.
A todos os moradores do rio Maracá e rio Mazagão Velho, pelas acolhidas e por
acreditarem que nossas pesquisas são capazes de trazer bons frutos para suas vidas.
A todos que acompanharam, ajudaram, observaram e esperaram. Com todo carinho e
verdade de um sentimento de agradecimento e felicidade.

vii

RESUMO
As várzeas do estuário amazônico são caracterizadas por um regime de inundação
intermitente peculiar, que influencia todo e qualquer processo existente entre o solo e a
floresta. Para que uma espécie vegetal sobreviva em um ambiente perturbado pelo
excesso de água é necessário que ocorram adaptações de caráter morfológico, fisiológico
e/ou anatômico que assegurem sua sobrevivência. Mora paraensis (Ducke) Ducke é uma
espécie com ampla ocorrência na região do estuário e possui reconhecido potencial para a
produção de produtos madeireiros. No entanto, informações sobre os mecanismos de
adaptação de suas árvores para sobreviver nesse ambiente ainda são escassas e tornamse cada vez mais necessárias para assegurar o uso racional desse recurso. Foram
analisadas mudanças na estrutura do lenho do caule de árvores de Mora paraensis que
habitam solos saturados ou alagados, e verificado se tais variações podem ser associadas
às condições químicas e físicas do solo, à condição de drenagem e à distância da margem
dos rios. A área de estudo está situada no município de Mazagão, Amapá e compreende
0,5 ha de florestas de várzea influenciadas pelas águas barrentas do rio Amazonas. Foram
selecionadas dezesseis árvores de diferentes diâmetros, localizadas em duas condições
de drenagem (boa e ruim). Ao redor de cada árvore foi realizada coleta de amostras de
solo para caracterização das propriedades físicas e químicas. A distância de cada árvore
em relação à margem do rio Amazonas e do tributário mais próximo também foi calculada
utilizando ferramentas de geoprocessamento. Uma amostra de lenho do caule foi retirada
de cada árvore para estudo anatômico ecológico. Os solos da região são característicos
das várzeas amazônicas, com boa fertilidade e elevada concentração de Ca (média de
10,23 e máximo de 13,3 cmolc.dm-3) e K (média de 0,29 e máximo de 0,36 cmolc.dm-3). A
análise de componentes principais comprovou que a distância do rio influencia na
deposição dos sedimentos em função do peso e tamanho destes. Solos em áreas com
melhor drenagem e menor acúmulo de água apresentam menor acidez, maior fertilidade e
densidade. As características anatômicas de frequência total de poros, índice de
vulnerabilidade, índice de mesomorfia, largura de raios em µm, largura de raios em número
de células, frequência de vasos múltiplos de 2, frequência de vasos múltiplos de 4, altura
de raios em µm e altura de raio em número de células diferiram significativamente entre as
duas condições de drenagem. A diferença na frequência total de poros entre as condições
de drenagem indica que o alagamento pode estar condicionando uma seca fisiológica nas
árvores, impedindo a captura de água pelo lenho, e dessa forma os espécimes de M.
paraensis modificam a estrutura anatômica do lenho devido tal influência. As árvores
presentes em solos saturados, de drenagem ruim, produzem maior frequência total de
vasos, com médias de 14,57 poros.mm-², enquanto para drenagem boa a média foi de
13,07 poros.mm-², com isso a planta busca maior segurança no fluxo de seiva do lenho
durante o período alagado. Essa adaptação anatômica do lenho, geralmente realizada por
árvores em condições de déficit de água, ratifica a ocorrência da seca fisiológica. A
distância da árvore em relação à margem do rio Amazonas e/ou tributários não apresentou
relação significativa com a variação da estrutura do lenho do caule da espécie. A
composição química do solo não apresentou correlação significante na relação madeirasolo em áreas de várzea. Pode-se observar fraca relação da densidade do solo com a
capacidade de armazenamento de substâncias de reserva no xilema (r= -0,52; p=0,035).

Palavras chave: estuário amazônico, pracuúba, anatomia do lenho, frequência de vasos,
Florestam.
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ABSTRACT
The floodplain forests in the Amazon Estuary are under the control of the intermittent and
peculiar behavior of rivers' water level, which command the entire existing process between
the soil and the forest.To ensure the survival of one specie in a waterlogged environment is
essential the occurrence of morphological, physiological and/or anatomical adaptations.
Mora paraensis (Ducke) Ducke is a species of ample occurrence in the Amazon Estuary
region and has high standard quality for the yield of timber products. However, there is
scarce information about the mechanism of survival adaptation utilized by this specie in the
waterlogged environment, which is of paramount importance for ensuring the rational use of
this resource. Changes in the stem structure of Mora paraensis from saturated or
waterlogged venues were performed, analyzing if the variations would have associations
with chemicals and physicals conditions of soil, drainage and distance of river’s bank. The
study was carried out in 0,5 ha of floodplain forest located in Mazagão County, Amapá
State, and is under of influence the loamy water tides of Amazon River. Sixteen trees of
different diameters and located in two drainage conditions (good and bad) were selected.
With the aim to characterize the physical and chemical proprieties of the soil around every
tree sampling was used. The distance of each tree and the Amazon riverside with its
nearest tributary were found out with the help of geosciences tools (geoprocessing). The
ecological anatomy study of the stem of each tree was made with a sample of wood of
stem. The soil of the region is characteristic to floodplain forest, which has high fertility and
Ca concentration (average of 10.23 and maximum of 13.3 cmolc.dm-3) and K (average of
0.29 and maximum of 0.36 cmolc.dm-3). Principal Component Analysis proved that the
distance of the riverside influences in the sediment deposition by its weight and size. Soils
in well drainage areas and less accumulation of water present lower acidity, high fertility
and density. The anatomical characteristics of the total frequency of pores, the vulnerability
index, the mesomorphy index, width of the rays in µm, width of rays in cell number,
frequency of vessels multiples of two, frequency of vessels multiples of four, height of the
rays in µm and height of the rays in number of cells differed significantly between the two
drainage conditions (α <0.05). The difference between the total frequency of pores and
drainage conditions indicates that flooding can be conditioned by a physiological drought in
the trees, avoiding the capture of water by the wood, and by this phenomenon the trees of
M. paraensis modify their wood anatomical structure. Trees located in waterlogged soils,
poor drainage, produce higher total frequency of vessels, with average of 14.57 pores.mm2
, however in well drainage areas the average was 13.07 pores.mm-2, and thus the plant
seeks more security in the wood sap flow during the flooded period. This stem anatomical
adaptation, generally performed by the deficit conditions of water, ratifies the occurrence of
the physiological drought. The distance between tree and Amazon riverside and/or
tributaries did not present significant relation with the variation of the wood structure of the
stem of the specie. The chemical composition of the soil did not present significant
correlation in the relation wood-soil in floodplain area. Also, noticed weak relation between
soil density and capacity of storage of substances of reserve in the xylem (r= -0.52;
p=0.035).

keywords: amazon estuary, pracuúba, wood anatomy, vessel frequency, Florestam.
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1. INTRODUÇÃO
No mosaico de ecossistemas denominados nacionalmente de Amazônia
Legal, encontram-se as áreas de várzeas estuarinas, representadas pelo trecho do
rio Amazonas a jusante de sua confluência com o rio Xingú, região que mantém uma
estreita relação com o mar e com a influência das marés oceânicas (LIMA et al.
2001). Tal regime hidrológico peculiar, marcado por períodos de alto e baixo nível
das águas dos rios é característica marcante da várzea na Amazônia, que sofre
constantes modificações em sua forma e tamanho devido à oscilação do nível
dessas marés (FERREIRA et al., 1999).
Esse ecossistema é um dos mais ricos da bacia amazônica em termos de
produtividade biológica, biodiversidade e recursos naturais. Estudos indicam que a
floresta de várzea é capaz de produzir mais biomassa do que a floresta de terrafirme, apesar do “estresse” resultante das grandes inundações (PIEDADE et al.,
2006). Provavelmente, isto é devido ao aporte constante de nutrientes através dos
sedimentos que são arrastados milhares de quilômetros de distância, desde as
nascentes andinas até o delta do rio Amazonas (ALMEIDA et al., 2004).
Além disso, as várzeas abrigam mais de 1,5 milhão de ribeirinhos, ocupando
cerca de 300 mil km², o equivalente a 6% da superfície da Amazônia Legal, servindo
como suporte sócio-econômico para um contingente humano considerável (IBAMA,
2009). Diante de tal importância biológica e socioeconômica, e devido a escassez de
estudos e experiências de apropriação sustentável desse ambiente, tem-se como
urgente a geração de informações ecológicas que possam servir de base para seu
uso e gerenciamento.
Nesse escopo, encontra-se o propósito da anatomia ecológica (ou funcional),
que visa relacionar as variações nas estruturas anatômicas dos vegetais com
determinadas condicionantes ambientais (altitude, latitude, inundação, déficit hídrico,
disponibilidade de luz, de nutrientes, umidade do solo, etc.).
As variadas respostas fisiológicas das espécies a estes fatores ambientais
podem ser refletidas também na anatomia do lenho, uma vez que o xilema tem
relevante importância nos processos fisiológicos, em especial na interação da planta
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com o solo. Além disso, o desenho ou arquitetura hidráulica de plantas e arbustos
tem uma imensa influência nos movimentos globais da seiva dentro da planta, sendo
talvez, o fator individual mais importante na determinação do tamanho da planta, da
vulnerabilidade do caule para períodos de seca, da capacidade de armazenar água
nos tecidos, bem como da distribuição geográfica de espécies lenhosas (DICKISON,
2000).
Visto que as áreas de várzeas no estuário do rio Amazonas constituem um
ecossistema peculiar, regido primariamente pelo padrão sazonal e/ou diário de
variação do nível da água, que controla e modela a estrutura e dinâmica de
comunidades vegetais (JUNK, 1997; JUNK et al., 1989 apud DUQUE-ESTRADA,
2007), e que tais padrões dinâmicos fluviais influenciam

na formação e

diferenciação dos solos da região, essas áreas tornam-se um grande atrativo para
pesquisas em anatomia ecológica de espécies lenhosas, uma vez que a ocupação
desse ambiente se dá por espécies que tenham desenvolvido adaptações
específicas para estas condições ambientais.
Sabe-se ainda da importância do ecossistema várzea, do pequeno número de
investigações realizadas com suas espécies e a demanda por conhecimentos de
anatomia ecológica do lenho de espécies amazônicas. Por isso, esta pesquisa
selecionou árvores de Mora paraensis (Ducke) Ducke em várzea estuarina do rio
Amazonas no estado do Amapá, para estudo e compreensão da constituição
anatômica do lenho, buscando identificar neste algum padrão que caracterize a
adaptação da espécie para a perturbação gerada pelo alagamento.
Assim, as áreas selecionadas para o estudo são aquelas contempladas no
Projeto “Ecologia e Manejo Florestal para uso múltiplo de várzeas do estuário
amazônico”, denominado “Florestam”, liderado pela Embrapa Amapá e construído
em parceira com várias instituições de pesquisa e fomento do setor florestal. Esta
dissertação representa uma das atividades do referido projeto, que tem por missão
ampliar a fronteira de conhecimentos e viabilizar soluções tecnológicas e inovações
para o manejo florestal sustentável de uso múltiplo das espécies nativas das várzeas
da Amazônia
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2. HIPÓTESE
Ocorre variação anatômica no lenho de Mora paraensis em função da
variação das condições físicas e químicas do solo de várzea e da condição de
drenagem da área, sendo que essa variação pode ser relacionada com a distância
da árvore em relação ao rio Amazonas e tributários mais próximos.

3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo geral
Identificar características anatômicas no lenho de Mora paraensis (Ducke)
Ducke que sejam possíveis estratégias ecológicas adaptativas para áreas da
várzea estuarina do rio Amazonas, relacionando-as com fatores abióticos do
ecossistema.
3.2. Objetivos específicos
Ø Descrever a estrutura anatômica do xilema secundário de Mora paraensis;
Ø Caracterizar as propriedades físicas e químicas do solo em área de várzea
estuarina;
Ø Analisar a relação da estrutura anatômica do lenho de Mora paraensis com
as condições físicas e químicas dos solos de várzea estuarina, com a
distância em relação ao rio Amazonas e tributários e com a condição de
drenagem.
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4. REVISÃO DA LITERATURA
4.1 Estudos de anatomia ecológica do xilema secundário
Os estudos em anatomia ecológica têm sido abordados sob três tipos de
enfoque: (1) um florístico, no qual são caracterizadas e examinadas espécies não
aparentadas de uma comunidade ocupando um único habitat; (2) uma abordagem
sistemática, na qual um grupo de espécies aparentadas apresenta variações
adaptativas dentro de variados habitats, ao longo de um gradiente ambiental; e (3)
experimental, em que experimentos controlados são executados usando apenas
uma espécie (DICKISON, 2000).
Os trabalhos do pesquisador americano Sherwin Carlquist podem ser
considerados a base nesse novo campo da anatomia da madeira. Em seu estudo
“Fatores ecológicos na evolução do lenho: uma abordagem florística” (CARLQUIST,
1977) analisou se a anatomia do lenho é suficientemente correlacionada com a
ecologia a tal ponto que características dos elementos de vaso possam ser
utilizadas como valor preditivo. Por meio da análise de diferentes espécies em cinco
ambientes na Austrália, que representavam um gradiente xeromórfico (desde subbosque florestal até desertos) o autor demonstrou que as médias derivadas de cada
vegetação sugeriram uma correlação entre anatomia do lenho e habitat, e ainda
validou o uso dos índices de vulnerabilidade e mesomorfia como indicadores
ecológicos.
O estabelecimento dos índices de vulnerabilidade (razão do diâmetro do
elemento de vaso pelo número de vasos por mm²) e de mesomorfia (índice de
vulnerabilidade x comprimento do elemento de vaso), analisados por Carlquist
(1977), permitiram concluir que quanto menores os valores desses índices, maior o
grau de xeromorfismo das espécies, ou seja, maior adaptação para condições de
deficiência hídrica (PINHEIRO, 1999).
Esse desvio das condições ótimas para a vida, como inundação, deficiência
hídrica, escassez de nutrientes no solo e outros, é caracterizado como estresse, e
induz a mudanças e respostas em todos os níveis funcionais do organismo, a
princípio reversíveis, mas que podem se tornar permanentes. Bem como, a natureza
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e intensidade da resposta de diferentes indivíduos de uma mesma espécie podem
variar consideravelmente, dependendo da idade, grau de adaptação e da atividade
sazonal ou mesmo diária (LARCHER, 2000).
Pinheiro (1999) afirma que condições ambientais constituem grande pressão
seletiva sobre as plantas, pois podem provocar alterações de caráter morfológico e
estrutural, levando inicialmente indivíduos e, por fim, espécies a se adaptarem ao
ambiente. E a ação desses fatores ecológicos, que determinam a diversidade e
especialização anatômica da madeira, pode ser verificada de diversas formas.
Graaf e Baas (1974), citados por Pinheiro (1999), analisaram a anatomia de
espécies com relação a latitude e altitude. Os autores identificaram que com
aumento da latitude ocorre uma diminuição dos elementos xilemáticos (elementos
de vasos curtos e estreitos, fibras curtas e muitas vezes estreitas e diminuição dos
raios), assim como o aumento da freqüência e espessamentos helicoidais das
paredes dos vasos. De forma similar, porém menos acentuado, o mesmo ocorre com
a altitude.
Luchi et al. (2005) citam alguns trabalhos, desenvolvidos em exemplares tanto
de regiões temperadas quanto tropicais, que constataram que as variações
ambientais se refletem na estrutura do lenho, mas que esses estudos sobre
anatomia ecológica do lenho ainda são escassos no Brasil.
Esses autores analisaram espécimes de Xylopia aromática presentes em
vegetação característica de cerrado, com espécimes presentes em monocultura de
Pinus elliottii Engelm também em cerrado, relacionando variações na anatomia do
lenho com propriedades físicas e químicas do solo dos respectivos ambientes. As
características físicas e químicas do solo não diferiram significativamente entre os
ambientes, exceto cálcio e matéria orgânica. Das 18 estruturas anatômicas de caule
analisadas, 12 apresentaram diferenças significativas entre as duas áreas, com
destaque para maior freqüência de vasos de menor diâmetro e fibras com parede
mais espessa no cerrado, corroborando seus resultados com dados de outros
estudos que indicam essas características para ambientes mais secos. Os autores
ressaltam que os maiores comprimentos de elementos de vaso e de fibras
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encontrados para área de cerrado contrariam estudos anteriores que registraram
essas características para espécies de ecossistemas mésicos e espécies higrófilas.
Goulart e Marcati (2008) estudaram a anatomia comparada do lenho de raiz e
caule de Lippia salviifolia Cham., também em área de cerrado, relacionando os
dados obtidos com prováveis adaptações ecológicas da espécie para este ambiente.
A presença de anéis semiporosos em ambos tecidos lenhosos destacou-se como
uma característica importante para esta espécie. Citando Carlquist (1988), os
autores relatam que este tipo de arranjo dos vasos proporciona vantagem funcional
sobre as espécies de porosidade difusa, pois os vasos de maior diâmetro garantem
boa condutividade quando a disponibilidade hídrica é sazonal e os vasos de menor
diâmetro o máximo em segurança nas épocas do ano em que a disponibilidade
hídrica é mínima. Como o cerrado apresenta sazonalidade de chuvas e as raízes da
espécie estudada são superficiais e, portanto sujeitas às variações de umidade que
ocorrem no solo, os autores sugerem que a formação dos anéis semiporosos em L.
salviifolia está relacionada à eficiência e segurança na condução hídrica.
Já Montefusco (2005) estudou o lenho de Stryphnodendron adstringens
(Mart.) Coville, conhecida como barbatimão, em uma topossequência (0-600m) de
cerrado no estado do Paraná, considerando três tipos de solo: Latossolo Vermelho
na parte superior e média da encosta, Latossolo Vermelho Amarelo e Cambissolo
Háplico nas partes média e inferior, de acordo com o as análises de solo realizadas
por Uhlmann (2003). Apesar da variação do tipo de solo na área estudada, não
ficou demonstrado neste estudo a tendência adaptativa esperada dos elementos
anatômicos ao longo da topossequência em relação a disponibilidade hídrica e
características do solo. O autor afirma que o ocorrido deve-se ao fato do solo não
apresentar diferenças significativas em termos químicos e de disponibilidade hídrica
ao longo da topossequência, o que pode ratificar a influência marcante desses
fatores ambientais na formação do lenho.
A maior parte das pesquisas de anatomia ecológica de lenho realizadas no
Brasil ocorreu em áreas com diferenças hídricas marcantes, discutindo-se
principalmente características relativas a frequência, diâmetro e comprimento de
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elementos vasculares, as quais, de acordo com Denardi e Marchiori (2005),
possuem significado ecológico melhor compreendido.
Por outro lado, tentando contribuir com essas análises quantitativas, Alves e
Angyalossy-Alfonso (2000) estudaram em espécies de 22 grandes famílias da flora
brasileira tendências ecológicas do lenho, quanto à formação de anéis de
crescimento e características qualitativas de elementos de vasos. Para tal,
consideraram os parâmetros ambientais clima, temperatura, umidade, altitude e tipo
de vegetação para as cinco regiões geográficas brasileiras. Os anéis de crescimento
foram mais freqüentes em elevadas altitudes e ambientes com sazonalidade
marcante de temperaturas, e os elementos de vasos tenderam a ser frequentemente
múltiplos, ou com algum arranjo especial diferente de porosidade difusa, para essas
mesmas condições.
Em outro momento, considerando características qualitativas de parênquima
axial, raios e fibras, Alves e Angyalossy-Alfonso (2002) verificaram que o
parênquima paratraqueal abundante mostrou relação estatística significativa com
baixas latitudes (norte e nordeste do Brasil), enquanto o parênquima apotraqueal
com altas latitudes (sudeste e sul do país), refletindo um gradiente tropicaltemperado dentro do território brasileiro para essa característica. Como a principal
função dos tecidos de parênquima é armazenar e mobilizar metabólitos, os autores
sugerem que essa abundância em baixas latitudes, juntamente com as fibras
septadas, fornece um imenso potencial de armazenamento e mobilização de
metabólitos, sendo uma possível adaptação para ambientes onde as taxas
fotossintéticas são elevadas.
Estes

autores

salientam

que,

conforme

Baas

(1982),

raramente

características de parênquima e fibras são analisadas em estudos anatômicoecológicos do lenho, principalmente devido a dificuldade em avaliar as vantagens ou
desvantagens de diferentes padrões de distribuições de parênquima em vários
ecossistemas. E destacam também, que resultados divergentes para as mesmas
condições ambientais e insuficiência amostral não permitem estabelecer tendências
de adaptações ecológicas do lenho generalizadas para as espécies estudadas.
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Realizando uma abordagem diferente dos muitos trabalhos de anatomia
ecológica no Brasil, Barros et al. (2006) procuraram reconhecer em uma
comunidade de um remanescente de Floresta Atlântica, com vegetação do tipo
Floresta Ombrófila Densa de terras baixas, caracteres anatômicos comuns a essa
formação vegetal, independente dos grupos taxonômicos analisados. A alta
incidência de características comuns foi corroborada pelas análises estatísticas, que
mantiveram a maioria das espécies em um único grupo, o que sugere a existência
de um padrão anatômico para a comunidade arbórea estudada, com destaque para
as características de camadas de crescimento distintas, porosidade difusa, placas
de perfuração simples e pontoações intervasculares alternas. Os autores concluem
que esta seleção de caracteres auxilia na compreensão da distribuição geográfica
das espécies sob o ponto de vista da seleção de características importantes para a
colonização de um dado bioma.
Também estudando remanescente de Floresta Atlântica, Ribeiro e Barros
(2006) verificaram a variação intraespecífica do lenho de duas populações de
Pseudopiptadenia contorta (DC.) G.P. Lewis & M.P. Lima, destacando que os
caracteres que variaram mais significativamente foram a freqüência, comprimento e
diâmetro dos elementos de vasos, o comprimento e espessura da parede das fibras,
a frequência e largura dos raios. Relatam que não houve variação quanto aos
caracteres qualitativos e estes mantiveram os padrões para Leguminosae, com
placas de perfuração simples, pontoações alternas guarnecidas, parênquima
paratraqueal em diferentes tipos e raios algumas vezes homocelulares.
Já Roque et al. (2007) descreveram as alterações na estrutura anatômica do
lenho de árvores de Gmelina arborea Roxb., procedentes de plantações
caracterizadas por duas diferentes condições ecológicas, clima tropical seco e
úmido, na Costa Rica. As alterações na anatomia do lenho observadas em gmelina
foram referentes aos vasos (disposição e porosidade), ao parênquima paratraqueal
(arranjo e tipo) e parênquima radial (freqüência, comprimento e em número de
células), destacando-se que tal variação ocorreu para uma diferença de
aproximadamente 1º de latitude e longitude entre as duas áreas analisadas.
Comparando seus dados com os de Pearson e Brown (1932), que analisaram o
lenho de árvores de gmelina cultivadas na Índia, verificaram que camadas de
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crescimento, disposição de vasos e freqüência de parênquima radial também
diferiram entre as plantações dos dois países, o que indica a adaptação da espécie
às condições climáticas.
Como verificado, os estudos em anatomia ecológica no Brasil ainda são
incipientes, e começaram a ganhar destaque nas duas ultimas décadas. No que diz
respeito a estudos realizados na floresta amazônica, encontra-se o trabalho de
Souza e Lisboa (1999), no qual é comparada a influência climática sobre a
morfologia de plantas lenhosas da Amazônia e da Caatinga nordestina.
Situação de escassez semelhante ocorre quando consideradas as áreas que
sofrem influências permanentes ou periódicas de enchentes e vazantes de marés,
destacando a recente pesquisa feita por Cosmo (2008) na planície do Rio Iguaçu no
Paraná.
Segundo Primack e Rodrigues (2001) esse tipo de informação, capaz de
esclarecer a relação biológica de um vegetal com seu ambiente, é essencial para
que se possa planejar e implementar esforços eficazes de conservação em nível de
população, e subsidiar as decisões sobre proteção e manejo de uma dada espécie.
Apesar de bastante discutido em literatura as adaptações das espécies para
determinados fatores ambientais, nenhum trabalho foi encontrado que abordando a
presença de variações dos caracteres anatômicos do lenho, em espécies de várzeas
na Amazônia, como estratégia da autoecologia vegetal para sobrevivência das
populações e comunidades nesse habitat.

4.2 Aspectos gerais do ecossistema de várzea na Amazônia
O rio Amazonas, juntamente com o Solimões, e os seus tributários drenam
uma bacia hidrográfica de mais de 7.000.000 km2, sendo que 5.000.000 km2 são
cobertos de floresta tropical. Sua vazão média anual é de 180.000 m3 por segundo e
o seu espelho de água chega a 15 m acima do nível médio, em junho, último mês da
estação chuvosa e o momento máximo das enchentes. No médio e no baixo curso, a
velocidade média da água é de 2,4 km.h-1, chegando a 8 km.h-1 em Óbidos, que
representa o lugar mais estreito e profundo do rio em território brasileiro, com 2.600
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1984;

LATEINAMERIKASTUDIEN ONLINE, 2005 ; apud COSTA e INHETVIN, 2006).
Recebendo influência de quase 7.000 afluentes, o rio Amazonas arrasta
sedimentos que totalizam 800 milhões de toneladas por ano, entre os quais existem
fragmentos de montanhas andinas que são carregados pela correnteza até 200 km
dentro do Oceano Atlântico (PORTAL AMAZÔNIA, 2005).
Esse ecossistema apresenta características positivas ao uso agrícola, que
são refletidas por um bom potencial físico e químico do solo. Quando se considera a
presença de períodos secos ou pouco chuvosos, algumas condições se apresentam
como fator limitante à produção agrícola em determinadas regiões. Isso ocorre, por
exemplo, na época da vazante do rio Amazonas, onde o aparecimento de período
seco bem definido chega a provocar mudança da época do plantio e a impedir um
melhor aproveitamento dessas áreas (SILVA, 1993).
Esse destaque do papel da várzea para a produção de alimentos na região
está relacionado com a elevada fertilidade dos solos desse ambiente, originada
principalmente pela dinâmica de inundação que disponibiliza nutrientes para a
vegetação. Esses sedimentos orgânico-minerais carregados pelas águas barrentas
do rio Amazonas e seus afluentes depositam-se nas várzeas através das
inundações periódicas (LIMA et al., 2001).
A deposição das matérias contidas na água ocorre nitidamente por ordem de
peso e tamanho. As partículas maiores e mais pesadas se depositam na faixa
próxima a margem, as mais finas sedimentam logo em seguida e as partículas
finíssimas são transportadas mais adiante. Tais diferenças nos processos de
colmatagem da várzea acarretam mudanças nas propriedades do solo de um trecho
para outro, e consequentemente, influenciam na distribuição das espécies e na
formação de diversos tipos de associações vegetais (LIMA et al., 2001).
O cenário físico-químico resultante do fenômeno de cheias e vazantes
periódicas caracteriza-se como um sistema hidrológico e geologicamente distinto,
que promove adaptações da biota de caráter morfológico, anatômico, fisiológico e
fenológico, constituindo comunidades específicas (INFLUÊNCIA..., 2009). Essas
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alterações variam no espaço e no tempo, gerando gradientes de perturbação que
podem ser expressos pela razão direta entre intensidade, duração e freqüência dos
pulsos de inundação (BUDKE et al., 2006).
Na região do estuário as várzeas são denominadas várzeas flúvio-marinhas,
que são aquelas “áreas inundáveis da Amazônia brasileira, até onde, ao longo do
baixo curso dos rios e dos seus afluentes, as marés invertem a correnteza dos rios e
comandam o regime de inundação das várzeas” (LIMA et al., 2001) e classificam-se
em várzeas flúvio-marinhas do estuário do Rio Pará, do estuário do rio Amazonas,
da Planície litorânea amapaense e do nordeste paraense e Pré-Amazônia
maranhense, conforme figura 01.
Em geral, a literatura apresenta duas classificações para a várzea: a primeira
quanto ao tipo de água existente nos rios, e a outra quanto à posição topográfica. A
classificação para o tipo de água existente no rio foi proposta por Sioli (1964) apud
Silva (1993), em função da transparência e da cor da água dos rios amazônicos, em:
várzeas de rios de água branca ou barrenta, de rios de água limpa e de rios de água
preta.

Figura 1. Localização geográfica das várzeas flúvio-marinhas na
Amazônia brasileira. Fonte: (Lima et al., 2001).
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Os rios de água branca nascem na região andina, onde existem condições
propícias para a formação desse tipo de água, devido à característica de superfície
terrestre geologicamente recente e o intenso processo de decomposição de material
nessa região, o que torna a água desses rios rica em material em suspensão. São
pouco límpidos com transparência entre 10 a 60 cm, provocam erosão intensiva e
contínua nos seus leitos, como a exemplo dos rios Amazonas, Purus, Juruá e
Madeira. As várzeas formadas pela deposição do material suspenso nesses rios
possuem solos férteis (SIOLI, 1951; TEIXEIRA, 1988).
Os rios de água limpa são claros, de cor amarelada para o verde-escuro, com
transparência entre 60 cm a 4 m, transportam pouco material em suspensão
possuindo um leito fluvial estável e fraca atividade erosiva, a exemplo dos rios
Tapajós, Trombetas e o Xingú.

As várzeas formadas por estes rios são

consideradas de média a baixa fertilidade natural (TEIXEIRA, 1988).
Os rios de água preta são de coloração escura tendendo ao preto ou marrom
escuro, com transparência de 1 a 2 metros, possuindo pequena quantidade de
partículas em suspensão. Nestas áreas as várzeas são de baixa fertilidade natural,
como exemplos aparecem o rio Negro, no estado do Amazonas, e o rio Cururú no
sudoeste do Pará (SILVA, 1993; COSTA e INHETVIN, 2006).
Quanto ao relevo, a várzea é classificada em várzea alta, baixa e igapó,
conforme descrição proposta por Lima et al. (2001), que pode ser observada pelo
desenho da figura 02. As várzeas altas possuem cota mais elevada em relação ao
nível dos rios, correspondendo ao dique marginal da planície de inundação, onde
são depositadas as partículas de maiores diâmetros transportadas pelas águas. Por
se tratar de rio de água barrenta e considerando a grande quantidade de sedimentos
em suspensão, a fertilidade dos solos da várzea alta é de média à elevada, o que
permite cultivos de espécies vegetais com elevada probabilidade de obtenção de
bons rendimentos.
As várzeas baixas possuem cotas menores, geralmente 30cm abaixo da
várzea alta. Apresentam-se sempre umedecida ou parcialmente invadida pelo efeito
das marés durante a lua cheia e nova. Nelas são depositadas as partículas mais
finas. Durante a estação chuvosa fica quase completamente alagada, porém com a
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chegada do verão adquire consistência mais firme. Sua área é bem maior do que a
área de várzea alta, podendo alcançar alguns quilômetros. Já os igapós são
constantemente alagados, uma vez que são nessas depressões que se acumulam a
água da chuva, ou a que escoa da terra firme que lhe é adjacente.

Figura 2. Desenho esquemático de área inundável por água doce e suas relações
com as marés proposto por Lima (1986). Fonte: (Lima et al., 2001).

Outra característica marcante na região do estuário é o pulso de inundação.
Esse processo, segundo Santos et al. (2010b) ocorre com diferentes freqüências no
Setor Costeiro Estuarino do Estado do Amapá: a) duas vezes ao dia - fenômenos
diários – devido à entrada e saída das marés; b) duas vezes ao mês - fenômenos
mensais - durante as marés de sizígia (luas cheia e nova); c) pelo menos uma vez
ao ano - fenômeno das cheias - especialmente nos meses de março e setembro,
quando as marés de sizígia (marés lançantes) são coincidentes com os períodos em
que o sol encontra-se mais próximo da terra (periélio); e d) em intervalos de tempo
irregulares (fenômenos excepcionais), durante as grandes cheias.
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Prance (1980) chamou as florestas dessas várzeas de “Mata de várzea de
marés”, correspondente a floresta inundada e drenada duas vezes ao dia pelos
movimentos das marés, afirmando que a maré alta bloqueia o fluxo dos rios na
região do estuário, os quais por sua vez inundam a floresta, e ainda citou Virola
surinamensis Warb., Cedrelinga castanaeformis Ducke, Ceiba pentandra Gaerth e
Mora paraensis Ducke como árvores comum dessa região.
Queiroz (2004) apresenta de maneira bem coesa como essa inundação
ocorre na planície em função da topografia:
“Em relação à umidade do solo, na ausência de chuva a várzea alta
permanece seca durante todo o período de menos chuva e no período
chuvoso é invadida e inundada por ocasião das marés grandes, sendo que
toda a água que entra sai ao baixar da maré. A várzea baixa, com exceção
de uns poucos locais muito baixos, também permanece seca durante o
período de menos chuva, mas permanece muito úmida e com alguns locais
alagados durante todo o período chuvoso. O igapó permanece sempre
alagado, sendo que no período de menos chuva menos alagado e no
período chuvoso mais alagado.”
(QUEIROZ, 2004, pags. 5 e 6).

Encontra-se ainda uma classificação para as várzeas proposta por Lima
(1984), que considerando a heterogeneidade das várzeas da Amazônia em relação
aos aspectos hidrográficos, climáticos e edáficos, que interferem na formação
dessas regiões, as dividiu em cinco grupos: várzeas litorâneas, do rio Pará, do
estuário do rio Amazonas, do Baixo Amazonas e do rio Solimões e seus afluentes.

4.3 As florestas de várzea
No Amapá, as florestas de várzea ocupam 4,85% da cobertura vegetal do
estado, e aproximadamente 15,46% do Setor Costeiro Estuarino (IEPA,1998), o que
representa cerca de 600.000ha de várzeas (MELÉM-JÚNIOR et al., 1999). São
ecossistemas energeticamente abertos, associados às planícies de inundações dos
rios e igarapés de água branca do estuário amazônico.
No estuário amazônico, a floresta apresenta dossel baixo, formado por
árvores de altura limitada, que embora com diâmetros maiores que 100 cm poucas
vezes alcançam 35 metros de altura, e boa parte da energia obtida com os
nutrientes é utilizada no desenvolvimento do tronco ou na formação de sapopemas
(QUEIROZ, 2008).
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São florestas que apresentam uma estrutura exuberante e um grande
patrimônio genético e potencial econômico, com a presença de espécies
oleaginosas, frutíferas, laticíferas e várias espécies madeireiras, que atualmente
vêm perdendo seus estoques em função da exploração e manejo inadequados
destes recursos, que estão entre as principais fontes de renda para os povos
ribeirinhos (COSTA NETO e SILVA, 2009).
Almeida et al. (2004) afirmam que as várzeas são ambientes frágeis com
baixo grau de resiliência e que a remoção da cobertura vegetal pode simplesmente
levar a perda do habitat, face a importância ecológica e estrutural que as plantas
desempenham para a manutenção desse ecossistema. Já Piedade et al. (2006)
destacam que as plantas desse ambiente evitam a perda do solo e da sua
fertilidade, uma vez que diminuem a erosão provocada pela correnteza, e ainda
fornecem madeira e inúmeros produtos não madeireiros para as populações
ribeirinhas e o mercado regional.
Queiroz (2004) analisando a fitossociologia da floresta de várzea na porção
amapaense do estuário do rio Amazonas verificou a presença de 116 espécies, em
10ha amostrados, com destaque para o açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), a
espécie mais importante do ponto de vista socioeconômico, e para as madeiráveis
andiroba (Carapa guianensis Aubl.), anani (Symphonia globulifera L.), virola (Virola
surinamensis Warb.), macacaúba (Platymiscium filipes Benth.), pracuúba (Mora
paraensis (Ducke) Ducke) e pau-mulato (Callycophyllum spruceanum Benth.).
A ocorrência dessas espécies em áreas sujeitas à inundação, onde o
suprimento de oxigênio é precário, deve-se pelo fato de existirem estratégias de
adaptação a este condicionante do ambiente. Entre tais, destacam-se as adaptações
ecofisiológicas, como a intensa troca de gases pelas lenticelas caulinares, para
compensar a hipoxia em nível de raízes; o controle da abertura estomática nas
folhas, a perda total ou parcial de folhas (deciduidade) e o ritmo de crescimento
sazonal

das

plantas

regulado

pelo

período

de

inundação.

Adaptações

morfoecológicas são exemplificadas pela alta freqüência de sapopemas, que
facilitam a sustentação de grandes árvores, e a presença de raízes e estruturas
aéreas como rizóforos, pneumatóforos e haustórios (ALMEIDA et al., 2004).

29

Almeida et al. (2004) analisaram a florística e estrutura de florestas de
várzeas na região do estuário amazônico. Encontraram Mimosaceae como a família
de

maior

riqueza

específica

(19),

seguida

de

Caesalpiniaceae

(13),

Chrysobalanaceae (11), Clusiaceae (11) e Arecaceae (10), e destacaram que essa
região

é

caracterizada

pela

presença

de

oligoespécies,

que

apresentam

considerável número de indivíduos por unidade de área, o que significa afirmar que
um reduzido número de espécies (10,2% em média) domina a estrutura das
comunidades e, por conseguinte, a paisagem dos ambientes inundáveis do estuário.
Queiroz et al. (2005) e Carim et al. (2008) também destacam Arecaceae,
Caesalpiniaceae e Mimosaceae entre as famílias mais abundantes, e as famílias
com maior número de espécies sendo Fabaceae,

seguida por Malvaceae,

Arecaceae, Lauraceae, Chrysobalanaceae e Meliaceae.
Ao analisar a composição de espécies arbóreas e os gradientes de
diversidade em florestas de várzea em vários pontos da bacia amazônica (Brasil,
Bolívia, Peru, Equador e Colômbia) Wittmann et al. (2006) relataram que as florestas
de várzea da Amazônia são as mais ricas em espécies de todas as florestas de
planícies alagáveis do mundo.
A distribuição das espécies e a diversidade nessas áreas variam em função
(1) do gradiente do nível de inundação, com uma distinta separação entre florestas
de várzea-baixa e várzea-alta, (2) em relação a sucessão florestal natural, com
florestas pobres em espécies nos estágios iniciais da sucessão e florestas ricas em
espécies nos estágios tardios da sucessão, (3) e também em função da distância
geográfica entre os locais estudados, indicando existir um aumento na diversidade
alfa (diversidade dentro de um habitat ou comunidade) do leste para o oeste da
Amazônia (Wittmann et al,. 2006).
Já Parolin et al. (2002), abordando um aspecto mais fisiológico das árvores
nesse ambiente, verificaram que o conteúdo de nitrogênio foliar varia em função do
período de alagamento, encontrando concentrações 20 a 25% menores nas
espécies no período de inundação, quando comparadas aos valores do período não
inundado, indicando uma possível inibição na assimilação de nitrogênio causada
pela submersão das raízes.
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Estudando a fenologia e a assimilação de CO2 em árvores de várzea na
Amazônia central, Parolin (2000) verificou também que embora a fase terrestre fosse
o principal período vegetativo, durante a fase de alagamento as espécies
apresentaram considerável assimilação fotossintética em boa parte desse período,
com valores que foram equivalentes ou mesmo maiores do que aqueles da fase
terrestre. Seus resultados somados aos de Wittmann e Parolin (1999) demonstram
que o alagamento na região de florestas tropicais inundadas não equivale ao
“inverno fisiológico” das florestas temperadas, onde ocorre a redução de
crescimento e atividade metabólica por todo o período não favorável.
Almeida et al. (2004) salientam que as florestas de várzea apresentam
riqueza de espécies relativamente pequena em relação aos ambientes de terra
firme, mas marcadamente com elevada área basal e biomassa, resultante do alto
teor de nutrientes dos solos desse ambiente e que, de maneira geral, esta riqueza
pode ser influenciada pelas condições limitantes locais como altura de inundação,
erosão do solo e teor de salinidade que aumenta nas várzeas mais próximas do
oceano, como é o caso de Chaves, na Ilha do Marajó.
Tsuchiya e Hiraoka (1999) afirmam que as árvores de várzea na foz do rio
Amazonas são inundadas duas vezes ao dia, mesmo na estação seca, por esta
razão elas não são diretamente influenciadas pelo estresse hídrico. Porém, durante
a estação seca o número de horas que a água não cobre o solo da floresta torna-se
maior, devido o próprio nível da água baixar. Consequentemente, crescimento de
lenho tardio indistinto ocorre nessas árvores de várzea. Eles avaliaram ainda que o
crescimento das árvores de várzea pode ser maior do que as de terra firme, caso a
intervenção humana não beneficie apenas o cultivo dos açaizais.
Fato corroborado por Queiroz et al. (2005) que estudando três ilhas fluviais no
estuário observaram que as palmeiras se destacam pela densidade absoluta nos
três locais e só perdem para as leguminosas em dominância e em valor de
importância no Mazagão. No rio Maniva (Pará), praticamente não houve diferença.
Na região do arquipélago do Bailique (Amapá) a superioridade das palmeiras é
grande para densidade absoluta (507), dominância relativa (54,7%) e valor de
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importância (150,1), enquanto as leguminosas apresentam 83, 24,5 e 59,8% para os
mesmos parâmetros respectivamente.
Baseado nesta análise Queiroz et al. (2005) concluíram que a forma de
utilização da vegetação no ambiente estuarino tem forte influência na composição
florística da área. Em locais onde a coleta de frutos de açaí é a atividade prioritária,
as limpezas realizadas nos açaizais para o adensamento populacional dos
açaizeiros têm contribuído para a redução da diversidade florística.
Por fim, Queiroz (2004) destaca que as florestas que recobrem os solos de
várzea do estuário do rio Amazonas assumem as mais variadas composições
florísticas, com a presença das espécies, a densidade, a freqüência e a dominância
sendo resultante da influência da maré, da distância em que se encontra o local
estudado, do tipo de solo, das condições de umidade do solo, de suas
características genéticas e, sobretudo, das ações implantadas pelo homem no uso
dos recursos do ambiente.

4.4 Os solos de várzea
O estudo das propriedades hídricas de solo e sedimentos, em regiões de
áreas alagáveis a exemplo das várzeas amazônicas, no que diz respeito às
características de retenção de água, textura e outros parâmetros físicos e químicos
é importante para o entendimento dos processos ecológicos entre o solo e os
sistemas aquáticos, e para o uso destes solos na agricultura (FERREIRA,
REICHARDT e MIRANDA, 1999).
Os sedimentos organominerais transportados pelas águas barrentas são os
principais responsáveis pela formação do solo na área inundável, originando solos
de várzea de alta fertilidade (TEIXEIRA e CARDOSO, 1991).
Em uma revisão sobre os trabalhos que se ocupam do estudo da
sedimentação de partículas suspensas nas águas do rio Amazonas, Sioli (1951)
relata o experimento realizado na Subestação Experimental de Cacaual Grande do
Instituto Agronômico do Norte (IAN), atual Embrapa Amazônia Oriental, no município
de Monte Alegre-Pará. Neste experimento foi observada a quantidade de matéria em
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suspensão que entrava no canal Piapó com a enchente do Amazonas, e a
quantidade de material em suspensão que saía do canal em direção ao Lago
Grande de Monte Alegre, destacando como principal resultado o aumento da
transparência da água ao aproximar-se do lago, indicando a perda por sedimentação
no seu caminho pelo leito do canal e/ou pela vegetação da várzea. Uma vez que a
transparência depende também do número de partículas suspensas na água, esta
observação confirmou o fato de que perto da beira do rio se depositam
primeiramente as partículas mais grossas. Vale destacar que na entrada do canal,
na margem do rio Amazonas, a quantidade de matéria em suspensão na água
passando em direção ao lago era de 34.888,32 kg.dia-1, e na saída do canal em
direção ao lago a quantidade de matéria em suspensão era de 6.946,56 kg.dia-1,
ficando mais de 80% do material depositado na área de várzea.
Enfatizando a composição desses sedimentos, Alfaia e Falção (1993)
estudaram a dinâmica de nutrientes em solos de várzea do rio Amazonas,
comparando as concentrações de Ca2+, Mg2+, K+, Na+, AL3+, H+, Zn, Cu, Mn e Fe em
diferentes períodos do ano e em duas áreas distintas (várzea alta e várzea baixa)
localizadas na Ilha do Careiro, na região da Amazônia Central, estado do Amazonas,
conforme resultados apresentados na tabela 01.
Os autores revelam que, em geral, não houve diferenças significativas entre
as épocas de amostragens (março, maio, julho, setembro e novembro), porém para
alguns elementos como Ca, Mg, Na, Al, H, Cu, Zn e Mn os maiores teores foram
observados na área de várzea baixa, que foi a única que sofreu inundação no ano
da pesquisa, comprovando assim a importância das inundações na renovação de
alguns nutrientes.
Destaca-se nestes resultados a pequena concentração de K na várzea baixa
durante o período seco (novembro), o que pode sugerir a absorção de parte desse
nutriente pelas plantas e parte pela exportação das colheitas agrícolas; por outro
lado, logo no início da descida das águas foi encontrado elevado teores desse
elemento na várzea baixa, sugerindo a reposição desse nutriente durante os
períodos de cheias.
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Tabela 1. Valores médios dos nutrientes analisados em solos de várzea da Ilha do Careiro,
no Estado do Amazonas em 1987.

Ano
1987

pH

Bases trocáveis

Acidez

Micronutrientes

CTC

meq/100g solo
Ca

2+

Mg

2

+

+

K

Na

+

PPM
Al

3+

+

H

Zn

Cu

Mn

Fe

81,20b

Várzea alta
Março

6,42ab

10,43

2,22

0,27

0,18

0,02b

0,24

13,36

15,97

3,00

42,95 a

Maio

6,58 a

10,73

2,30

0,25

0,20

0,03 a

0,28

13,79

19,30

4,20

42,13ª

85,10b

Julho

6,09b

12,08

2,41

0,32

0,22

0,03 a

0,26

15,32

17,50

4,24

40,33 a

110,27ab

Setembro

6,51ab

12,64

2,46

0,29

0,21

0,02b

0,26

15,87

18,23

3,78

31,83 a

99,90ab

Novembro

6,09b

10,75

1,99

0,26

0,22

0,02b

0,24

13,47

15,07

3,18

14,60b

120,33 a

Média

6,34

11,33

2,23

0,28

0,20

0,02

0,26

14,32

17,21

3,68

34,37

99,36

CV (%)

2,80

11,08

9,1

38,2

25,1

11,1

6,1

10,3

9,5

19,4

13,5

12,2

Março

6,59

13,18

2,98

0,16ab

0,25ab

0,02ab

0,28b

16,86

42,2a

4,93

57,35b

79,95

Maio

6,36

14,08

3,66

0,17ab

0,27 a

0,04ab

0,31 a

18,53

30,0a

3,85

68,10 a

82,20

Julho

6,39

14,76

3,28

0,28 a

0,22b

0,05 a

0,30ab

18,88

35,7a

4,38

73,50 a

73,70

Setembro

6,22

14,46

3,31

0,16ab

0,25ab

0,04ab

0,30ab

18,50

33,4a

4,51

52,38b

102,30

Novembro

6,40

11,90

3,14

0,10b

0,23b

0,02b

0,26c

15,65

18,80b

3,43

28,00c

74,25

Média

6,39

13,67

3,27

0,17

0,24

0,03

0,29

17,68

32,04

4,22

55,87

82,48

CV (%)

3,3

7,0

11,1

22,5

4,4,

16,6

2,4

6,40

11,2

21,9

5,8

19,7

Várzea baixa

As médias seguidas das mesmas letras, e na mesma coluna, não diferem entre si ao nível de 5% de
probabilidade pelo teste de NEWMAN-KEULS. Fonte: Alfaia e Falção (1993).

Todos os micronutrientes (Zn, Cu, Fe, Mn) apresentaram teores acima dos
considerados adequados para a maioria das culturas, no entanto, destaca-se a
diminuição da concentração de Mn e Zn durante o período da seca, e,
consequentemente, a elevada amplitude de variação entre o valor máximo e mínimo
para estes dois elementos nos períodos analisados.
O teor de alumínio trocável encontrado foi considerado baixo com média de
0,027 meq/100g para as várzeas estudadas, apresentando maiores valores de
concentração na várzea baixa no período das cheias. O íon hidrogênio apresentou o
mesmo comportamento para tais condições.
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Lima et al. (2005) em a “Dinâmica da mobilização de elementos em solos da
Amazônia submetidos à inundação”, utilizaram onze diferentes solos da Amazônia,
agrupados em quatro categorias, entre as quais os solos de várzea (Neossolo
Flúvico Ta eutrófico, do Médio Amazonas, Neossolo Flúvico Ta eutrófico, do Alto
Solimões e Gleissolo Háplico Ta eutrófico), a fim de verificar a mobilização de
nutrientes nesses solos, destacando a importância ambiental e agronômica dos
elementos.
Neste estudo, os cátions trocáveis (Ca2+, Mg2+, K+ e Na+) apresentaram
consideráveis teores em solução para os solos de várzea após a inundação. Em
condições ambientais, esses elementos não estão sujeitos a reações de oxiredução, por isso não são influenciados diretamente pela inundação, mas sim, por
algumas conseqüências desta, como a liberação de íons NH4+, Fe2+ e Mn2+, que
podem deslocar consideráveis quantidades de Ca2+, Mg2+, K+ e Na+ dos sítios de
troca, aumentando seus teores em solução (Sánchez, 1981 apud Lima et al., 2005).
Os teores de fósforo variaram continuamente na solução durante o período de
inundação. Vasta literatura é tratada no artigo sobre a dinâmica do elemento P. No
entanto, merecem destaque duas considerações feitas pelos autores: (1) apesar dos
teores de Si e de Al em solução não terem mostrado efeitos diretos sobre a dinâmica
do P, o teor de P em solução parece ser influenciado pela relação Si/Al da solução;
(2) os valores das correlações entre P-solução e relação Si/Al da solução foram
positivos e significativos, embora com valores de coeficientes menores do que
aqueles obtidos entre P-solução e P-Fe. Isso indica que os processos de redução e
oxidação química e bioquímica do Fe são mais importantes na dinâmica do P, e que
a relação Si/Al, que de certo modo reflete a riqueza em minerais filossilicatados 2:1
dos solos, tem influência secundária.
Campos et al. (s/d) afirmam que esses estudos de processos que regulam as
atividades do solo em ecossistemas naturais podem fornecer importantes
informações sobre opções de manejo que mantenham a sua fertilidade e técnicas de
conservação.

35

4.5 A espécie Mora paraensis (Ducke) Ducke
Mora paraensis (Ducke) Ducke pertencente a subfamília Caesalpinioideae
DC. da família Fabaceae Lindl., é nativa da região amazônica, conhecida
popularmente como pracuúba e ocorre nos estados do Amapá, Amazonas, Roraima
e Pará (MISSOURI BOTANICAL GARDEN, 2009). Tem Dimorphandra paraensis
Ducke como sinonímia e nomes vernaculares como pracuúba vermelha, pracúuba
amarela e pracuúba das ilhas (LABORATÓRIO DE PRODUTOS FLORESTAIS-LPF,
2001).
É uma árvore grande, que possui tronco cilíndrico volumoso, sustentado por
enormes sapopemas, copa extensa, ritidoma esverdeado, rugoso com presença de
lenticelas e casca interna amarelada com aproximadamente 2 cm de espessura
(LOUREIRO et al., 1979).
Suas folhas são compostas, com 4 a 5 folíolos ovais-oblongos de 8-14 cm de
comprimento por 3-5 cm de largura, com a parte superior vernicosa e a inferior
subopaca, ferrugínea, de base aguda ou longo-acuminada. lnflorescência em
espigas longas (8-11 cm de comprimento), com pequenas flores brancas, sésseis,
fortemente aromáticas (floresce de janeiro a março). Fruto, legume grande e
volumoso, mais ou menos falciforme com estrangulamento entre as sementes, estas
lembrando enormes feijões medindo 9,5 cm x 3,5 cm (REMADE, 2010).
Estudando aspectos morfofisiológicos da espécie Miranda (2009) verificou
uma taxa de mortalidade de apenas 6% na germinação sob condições de
alagamento, e a única resposta morfoanatômica para a submersão foi a presença de
lenticelas

hipertróficas.

Assim,

seu

estudo

concluiu

que

os

caracteres

morfoanatômicos não devem ser o único caráter que contribui para a adaptação da
espécie a ambientes poucos oxigenados, e que tal adaptação deve ter relação com
outras variáveis, como as de natureza bioquímica, metabólica, fisiológica e gênica.
A madeira de Mora paraensis é pesada, entre 0,90 a 1,00 g.cm-3 de
densidade, alburno rosado, distinto do cerne castanho avermelhado, grã irregular,
textura média a grossa, aparentando aspecto fibroso, sabor ligeiramente amargo. É
usada em marcenaria, como dormentes, esteios, tacos para assoalhos, vigamentos,
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carpintaria, mourões, estacas, construções civil e naval (CONHECENDO A
MADEIRA, 2009).
Coradin et al. (2010) descreve sua madeira com limites dos anéis de
crescimento distintos, individualizados por zonas fibrosas tangencias mais escuras,
com brilho nas superfícies longitudinais, cheiro imperceptível, grã entrecruzada ou
revessa e textura média (Figura 03).

A

B

Figura 3. Secção macroscópica transversal (A) do lenho de Mora paraensis,
mostrando poros múltiplos, parênquima aliforme confluente, e depósitos nos poros; e
secção Tangencial (B) mostrando a ausência de estruturas estratificadas e linhas
vasculares bem demarcadas. Fonte: Coradin et al., 2010.

Nas três áreas do estuário que Queiroz et al. (2005) estudaram a família
Caesalpiniaceae foi a melhor representada, com relação às dicotiledôneas, com a
espécie M. paraensis apresentando 140, 87 e 18 ind.ha-1, e foi também 1ª, 2ª e 3ª
em dominância relativa, com 22,08; 11,60 e 8,73%, em Mazagão, rio Maniva e
Bailique, respectivamente.
Carim et al. (2008) também encontrou resultados similares no município de
Mazagão. Nos 5 ha de florestas de várzea estudados, Mora paraensis apresentou
365 indivíduos, com média de 73 ind.ha-1, apresentou área basal de 43,11 m², com
média de 8,62 m².ha-1, maior Densidade Relativa (17,65%), Dominância Relativa
(31,79%), Valor de Cobertura (49,44) e Valor de Importância (51,49) em relação às
demais espécies, sendo aproximadamente três vezes maior que a segunda posição
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ocupada por Pouteria bilocularis com 10,97% e quase seis vezes maior que a
terceira posição de Virola surinamensis com 5,69%.
A espécie é economicamente importante como produtora de madeira para as
serrarias tipicamente familiares do estuário, e possui elevados estoques em florestas
de várzea, resultantes da excelente capacidade de produção de frutos e sementes, e
do vigor de suas mudas (QUEIROZ e MACHADO, 2007), se tornando apta para
receber tratamentos silviculturais visando seu aproveitamento madeireiro em
exploração de baixo impacto. Queiroz (2004) ainda relata que a espécie tem
preferência pelo ambiente de várzea alta, e que seu porte alto, copa larga e densa
folhagem torna-a suscetível ao tombamento.
Em inventário realizado nas áreas do projeto “Uso sustentável de recursos
florestais em áreas de várzea no estado do Amapá”, em especial na comunidade do
rio Maracá, constatou-se que Mora paraensis representava na área de manejo
florestal 4.865,428 m³ do total de 5.917,394 m³, ou seja, 82,22% do volume de
madeira a ser explorado na execução do projeto. Somado a isso, estudos de
Queiroz et al.(2005), Queiroz e Machado (2007) revelam a dominância e potencial
de utilização da espécie em áreas de várzeas do estado do Amapá.
Santos (2008) caracterizou química e tecnologicamente os taninos presentes
na casca da espécie com o intuito de desenvolver formulações adesivas para uso na
manufatura de chapas de madeira, e concluiu que o extrato obtido da casca pode
ser uma fonte potencial na produção de adesivo natural de origem renovável.
Vale destacar que Armelin (2001) identificou que em 53,8% de comunidades
de áreas de várzea em municípios como Macapá, Mazagão, Laranjal do Jari, Vitória
do Jari e outros têm na exploração madeireira a principal atividade econômica,
justificando assim, a importância de estudos ecológicos nessas florestas para
subsidiar programas de manejo florestal.
Apesar do intenso uso no mercado local, pouco se conhece ainda sobre as
aptidões tecnológicas da espécie, bem como de suas características químicas,
físicas, mecânica e anatômica. Estudos acerca dessas propriedades são essenciais
para o melhor uso final da madeira e podem subsidiar de forma mais consciente a
exploração da espécie.
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5. MATERIAL E MÉTODOS
5.1 Área de estudo
O trabalho foi desenvolvido em áreas localizadas no Município de Mazagão,
Amapá, que possui aproximadamente 13.189 km² de extensão, situado sob as
coordenadas geográficas 00º 06’ 54” S e 51º 17’ 20” W. Nesse município, por meio
do projeto Florestam, foram selecionados três afluentes do rio Amazonas, os quais
foram o rio Mazagão, rio Maracá e rio Ajuruxi, onde foram alocados os transectos
para estudo de manejo florestal e ecologia em áreas de várzea (Figura 04).

Figura 4. Área de abrangência do Projeto Florestam com as
três regiões de várzea estuarina na margem do lado norte do
Rio Amazonas. Na elipse amarela a área de coleta para esta
pesquisa. Fonte: Acervo do Projeto Florestam.

39

Nessas regiões a economia é marcada por atividades agrícolas (cultivo de
milho, banana, melancia, cupuaçu, e outros), extrativistas (coleta de sementes de
andirobas para produção de óleo medicinal), pesca, criação de pequenos animais,
de uso também na alimentação familiar, e a extração de madeiras como andiroba
(Carapa guianensis), pracuúba (Mora paraensis), pau-mulato (Callycophyllum
spruceanum), virola (Virola surinamensis), macacaúba (Platymiscium filipes), e
outras (QUEIROZ, 2008). Em algumas poucas moradias é possível encontrar uma
estrutura pequena de desdobro de toras, caracterizada como microserraria,
geralmente com duas serras circulares, que produzem tábuas, ripões, ripas, flechal e
outros (VERÍSSIMO et al., 1999).

5.1.1 Clima
O clima da região é do tipo Ami, com temperatura mínima de 23º C e máxima
de 33º C, média anual de 27º C, umidade relativa acima de 80 % e elevado índice
pluviométrico, de 2.000 a 2.500 mm.ano-1 (SANTOS e TARDIN, 2010). No entanto,
Vazquez e Rabelo (1999) relatam a existência de um período seco de 3 a 4 meses e
outro chuvoso (dezembro/junho). Essa afirmação pode ser constatada no gráfico da
figura 05, que apresenta a precipitação acumulada mensal dos anos de 2008 e
2009, coletadas pela Estação 82098 no Distrito de Fazendinha, Município de

Precipitação mensal (mm)

Macapá, distante cerca de 60 km da área de estudo.

JAN

FEV MAR ABR MAI JUN JUL
Meses do ano

AGO SET OUT NOV DEZ

Figura 5. Valores de precipitação acumulada mensal nos anos de 2008 (linha
clara) e 2009 (linha escura) para o município de Macapá. Fonte: IEPA, Instituto
de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá.
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5.1.2 Solos
Segundo Queiroz (2004), os resultados da análise de solos de Valente et al.
(1998) realizados no Município de Santana-Amapá podem ser estendidos para essa
região do rio Mazagão Velho, dessa forma, o solo representante dessa região é o
tipo Gleissolo Háplico . O qual é caracterizado por ser hidromórfico, pouco
desenvolvido, de profundidade variável, pouco poroso, mal drenado, de baixa
permeabilidade e com cores acinzentadas com mosqueamentos oriundos dos
processos de redução e oxidação dos compostos de ferro que ocorrem em meio
anaeróbico, e apresentam perfil do tipo A, BG (B greizado) e Cg.
Santos et al. (2010a) afirmam que a região enquadra-se na classificação de
depósitos de Planícies Flúvio-Estuarinas do Quaternário, que ocorrem bordejando a
linha de costa atual do Setor Estuarino do Estado, compondo as porções mais
externas da planície de inundação do rio Amazonas e de seus afluentes, estando
relacionados aos diques marginais e à vegetação de várzea, variando de cotas de 4
a 12m, entre os rios Matapi e Jari.

5.1.3 Vegetação
A área da pesquisa se enquadra na classificação de “Mata de várzea de
marés”, correspondente a floresta inundada e drenada duas vezes ao dia pelos
movimentos das marés, que bloqueiam o fluxo dos rios na região do estuário e faz
com que eles inundem a floresta, conforme Prance (1980).
São florestas que, em geral, concentram um grande número de indivíduos
arbóreos em poucas espécies e famílias, refletindo alta similaridade e baixa
diversidade na região do estuário (Carim et al., 2008).
Fortini et al. (2006) destacam que a composição da floresta de várzea na
região de Mazagão permite o manejo sustentado de uso múltiplo, mas que no
entanto, o pobre conhecimento de aspectos ecológicos das espécies ainda limitam a
capacidade de desenvolver políticas de intervenções que subsidiem o uso dos
recursos florestais.
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5.2 Demarcação das parcelas
Na região de Mazagão foram alocados quatro transectos de 1km,
denominados de T1, T2, T3 e T4, sendo que um deles foi perpendicular ao rio
Amazonas (T1), e os outros foram instalados no tributário conhecido como Igarapé
Grande. Nem todos transectos ficaram perpendicular ao rio devido a área do
morador não possuir 1 km de extensão nesse sentido. Assim, a localização dos
transectos seguiu uma orientação que alcançasse 1000 m dentro da mesma área, o
que permitiu melhor controle das parcelas e do experimento como um todo. Apenas
no transecto 3 não foi possível a alocação contínua, sendo necessário abertura de
um transecto secundário para completar a distância de 1km.
O transecto 1 (T1) é o mais próximo do rio Amazonas e o transecto 4 (T4) é o
mais distante, sendo T2 e T3 os transectos intermediários. Ao longo destes foram
estabelecidas 20 parcelas de 10x25 m em cada um, totalizando 0,5 ha de
amostragem por transecto e 2 ha em toda a região de estudo. Cada transecto estava
distanciado pelo menos 1000m do outro, o que garantiu a independência entre
transectos..

5.3 Caracterização da área de coleta
As parcelas foram alocadas em função da topografia da área em estudo, de
maneira a tentar amostrar áreas de várzea com drenagem dificultada/ruim (com solo
encharcado ou água represada, em áreas de cota mais baixa), e áreas com boa
drenagem (sem encharcamento ou acúmulo de água, áreas topográficas mais altas).
Vale destacar que essa é uma amostragem direcionada para atender ao objetivo do
estudo e que a classificação foi realizada sempre após a saída das águas da maré
de enchente. Isso facilitou a identificação dos locais onde a água ficava empossada
por mais tempo devido à pior drenagem das áreas.
Essa amostragem considerando a drenagem foi necessária devido a
dificuldade de encontrar em campo a diferenciação entre áreas de várzea alta e
várzea baixa. Essa classificação mais tradicional das várzeas na região amazônica
do estuário ainda é bastante discutida, daí a dificuldade de observar isso em campo.
Um dos principais motivos que dificultam tal diferenciação é a presença de
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pequenos e médios igarapés adentrando a planície de inundação, que devido à
dinâmica de inundação e sedimentação apresentam-se também com intensa
atividade geomorfológica, modificando fortemente a topografia da área. Fato
também destacado por Ferreira e Almeida (2005), citando Ayres (1986), que
afirmaram que os tipos de vegetação de várzeas (florestas, campos ou restingas)
ocorrem em formações do Período Quaternário Recente e apresentam sedimentos
ricos em nutrientes e elevada dinâmica hidrogeomorfólogica. Vale ressaltar que
outras atividades dentro do Projeto Florestam irão tentar mapear essa região por
meio de técnicas de geoprocessamento visando fortalecer e melhor esclarecer essa
relação topográfica (várzea alta e várzea baixa) na região do estuário.
A região ao redor do tronco do indivíduo árboreo amostrado foi classificada
em drenagem ruim (com solo encharcado ou água represada, em áreas de cota
mais baixa), e drenagem boa (sem encharcamento ou acúmulo de água ao redor,
áreas topográficas mais altas, normalmente mais próximas aos igarapés). Com isso
foi possível verificar a influência do alagamento na estrutura anatômica do lenho.

5.4 Seleção das árvores para coleta de lenho
Todos os transectos foram georreferenciados com o auxilio de um GPS
(Global Positioning System) – Modelo Garmim 76CSx, e todas as árvores de Mora
paraensis com CAP (circunferência a altura do peito) igual ou maior a 15cm foram
identificadas botanicamente em campo, com auxilio de parataxônomo da Embrapa
Amapá, e plaqueadas em suas respectivas parcelas.
As árvores amostradas foram distribuídas em classes de diâmetro à altura do
peito (DAP) com amplitude de 5 cm, procurando dessa forma obter uma melhor
representação do padrão de distribuição da espécie em função do diâmetro (Figura
06).
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Figura 6. Distribuição diamétrica da população de M. paraensis em várzea
estuarina, Mazagão, Amapá.

Diante do levantamento e dos dados de distribuição diamétrica dos
espécimes foi feito uma amostragem seletiva de 4 indivíduos arbóreos por transecto
(16 no total). Em cada transecto 2 árvores foram selecionadas em parcelas que
apresentaram solo com drenagem ruim, ou seja, solo encharcado ou com água
represada, em áreas de cota mais baixas, e outras 2 em parcelas com solo de
drenagem boa, sem encharcamento ou acúmulo de água, áreas topográficas mais
altas (Figura 07). Dessa forma, procurou-se identificar áreas de maior contraste em
relação à drenagem, objetivando encontrar diferenças nas propriedades físicas e
químicas do solo, buscando diferenciar esses microambientes nas áreas de várzea,
e verificar respostas da anatomia a esses fatores de variação.

A

B

Figura 7. Condição de drenagem da área de estudo: (A) drenagem ruim, com
acúmulo de água e (B) drenagem boa, sem acúmulo de água. Fonte: Autor, 2010.
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Por meio do programa ARCGIS 9.1, foi calculada a distância das árvores em
relação à margem mais próxima do rio Amazonas e à margem mais próxima do rio
onde inicia o transecto. No caso de T1, que está perpendicular ao Amazonas, a
segunda distância foi calculada em relação ao rio Mazagão Velho, para os demais
transectos foi calculada a distância em relação ao rio Igarapé Grande. Na tabela 02
são apresentados os diâmetros, distâncias dos rios, condição de drenagem e o
transecto de cada árvore. E na tabela 03 as árvores são organizadas em função do
diâmetro e da condição de drenagem.

Tabela 2. Características das árvores de M. paraensis amostradas em
áreas de várzea estuarina, Mazagão, Amapá.
Transecto Árvore Drenagem DAP (cm)

1

2

3

4

.

Distância do
Distância do
rio Amazonas (m) rio tributário (m)

A

BOA

10,98

502,591

1.397,039

B

RUIM

10,98

562,565

1.354,354

C

BOA

61,43

915,526

1.295,471

D

RUIM

61,75

1.082,093

1.315,648

E

BOA

11,30

5.018,116

563,282

F

RUIM

18,78

5.098,862

649,705

G

BOA

60,16

5.282,080

834,515

H

RUIM

60,16

5.292,436

849,299

I

RUIM

15,60

7.046,140

340,337

J

RUIM

16,55

6.749,938

444,972

K

BOA

45,20

6.676,712

450,738

L

BOA

54,11

6.730,476

481,069

M

BOA

15,92

7.948,736

479,848

N

BOA

23,55

7.960,196

501,191

O

RUIM

54,11

7.592,713

842,704

P

RUIM

57,30

7.548,212

852,965
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Tabela 3. Distribuição das árvores de M. paraensis em função da condição de drenagem e
DAP.
Solo com drenagem
Boa

Solo com drenagem
Ruim

DAP
10-20cm

DAP
≥50cm

DAP
10-20cm

DAP
≥50cm

1

A

C

B

D

2

E

G

F

H

3

I

K

J

L

4

M

O

N

P

TOTAL
DE REPETIÇÕES

4

4

4

4

Transecto

16

5.5 Amostragem e análise de solo
O material para análise da composição química do solo referente a pH,
matéria orgânica (MO), fósforo (P), potássio (K), cálcio mais magnésio (Ca+Mg),
cálcio (Ca), alumínio (Al), acidez total (H+Al), soma de bases (SB), capacidade de
troca catiônica (CTC), saturação por bases (V) e saturação por alumínio (m),
correspondeu a coleta de solo na base de cada árvore selecionada para retirada de
lenho. Para cada árvore foi obtida uma amostra composta por quatro amostras
simples coletadas ao redor da árvore, distante aproximadamente 1 m de seu tronco.
Para tal utilizou-se um trado holandês, com as amostras sendo armazenadas e
homogeneizadas em sacos plásticos, seguindo para análise no Laboratório de Solos
da Embrapa Amapá, conforme metodologia prescrita por Embrapa (1997).
As amostras para análise química e análise textural representaram a camada
de 0-20 cm de profundidade, selecionada devido a grande importância da absorção
de nutrientes pela camada de raízes finas presentes nesse perfil do solo. Também
pelo fato de as raízes finas estarem relacionadas com o comportamento nutricional,
potencial produtivo e capacidade de adaptação às condições de estresse ambiental
(Martins et al., 2004).
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Para análise das propriedades físicas (densidade aparente, densidade de
partícula, porosidade e umidade) foi coletada uma amostra indeformada, na
profundidade de 0-5 cm, em anel cilíndrico de 98cm³, com auxílio de um Trado
Huland. As análises também foram realizadas no Laboratório de Solos da Embrapa
Amapá, todas conforme metodologia de Embrapa (1997).

5.6 Amostragem de lenho
A retirada de amostras de lenho foi realizada nas árvores selecionadas em
função do diâmetro, considerando condições similares de sanidade, evitando-se
troncos danificados ou tortuosos, para evitar a presença de lenho de reação nas
amostras e infestação de algum agente xilófago.
A coleta do material lenhoso foi realizada por meio de método não destrutivo
(sem abate da árvore), utilizando-se martelo e formão, para retirada de uma amostra
de lenho na forma de um cubo, com pelo menos 30 mm de aresta. A coleta foi
realizada próxima da região cambial, onde se encontram as camadas de lenho mais
recentes, formadas nos últimos períodos de crescimento, conforme Norma COPANT
(C30: 1-19/74), citado por Montefusco (2005).
A coleta desse material, bem como de amostras de solo, ocorreu no mês de
agosto e setembro de 2010, marcados pelo começo do período de menores marés e
menor precipitação na região. Nesse período a água das marés não alcança
determinados

locais,

que

anteriormente

(1º

semestre)

eram

influenciados

diariamente por esses pulsos de inundação, marcando assim o início de um período
de menor disponibilidade hídrica para as plantas.
Considerou-se cada árvore como uma repetição para o estudo da espécie,
retirando-se uma amostra de cada indivíduo na face que estava perpendicular aos
rios. As amostras foram acondicionadas em sacos de papel e seguiram para análise
anatômica na Xilotecas IAN, da Embrapa Amazônia Oriental, e Walter Alberto Egler
do Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém do Pará.
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5.6.1 Preparo do corpo de prova
Os métodos de preparo do material foram realizados nas Xilotecas IAN da
Embrapa Amazônia Oriental e Walter A. Egler do Museu Paraense Emilio Goeldi
(MPEG).
Foram confeccionados 16 corpos de prova (um de cada árvore) para
descrição anatômica, cujas características macroscópicas nos planos transversal,
radial e tangencial foram descritas segundo Instituto Nacional do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (1992).
Para a microscopia os corpos de provas foram amolecidos, por cozimento em
solução de água e Etileno Diamina na proporção de 10:1, por um período de 30
minutos, visando por meio de um micrótomo de deslize obter cortes histológicos de
melhor qualidade. A partir destes foram confeccionadas lâminas temporárias e
permanentes, com secções histológicas variando entre 15 e 30 µm de espessura em
cada plano de corte.
No preparo das lâminas permanentes foi utilizado o método de coloração de
Johansen (1940), que possui como corante a safranina hidro-alcoólica (proporção 1
g de safranina: 50 ml de álcool : 50 ml de água destilada). Primeiramente as secções
obtidas foram clarificadas em hipoclorito de sódio 2,5 %, em seguida lavadas em
água destilada para remoção do hipoclorito. Posteriormente, o material foi submetido
à seguinte bateria alcoólica progressiva: álcool 50 % (5 min.), coloração com
safranina hidro-alcoólica (5 min.), álcool 70 % (5 min.), álcool absoluto (5 min.),
álcool/acetato (5 min.) e acetato (5 min.). Concluída a série alcoólica os cortes
histológicos foram montados entre lâmina e lamínula com bálsamo do Canadá
(diluído em acetato na proporção de 1:3) e levados à estufa a 60ºC durante 24 horas
para secagem. Nessas lâminas foram analisadas freqüência de vasos/mm², altura
de raios em micrômetros, altura de raios em número de células, largura dos raios em
micrômetros e número de células, e freqüência de raios/mm.
O material dissociado foi preparado por meio do método de Franklin (1945).
Com o auxílio de um estilete, fragmentos do lenho dos corpos de provas foram
retirados no plano tangencial e acondicionados em um recipiente de vidro fechado,
juntamente com 10 ml de uma solução de ácido acético glacial e peróxido de
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hidrogênio na proporção 1:1. Em seguida, o material foi levado para macerar em
estufa à temperatura de 60°C, por um período mínimo de 24 horas. Após atingir o
ponto ideal, indicado pelo branqueamento dos elementos celulares, o macerado foi
retirado da estufa e por meio de um processo de lavagem com água destilada a
substância macerante foi completamente removida. Visando melhor visualização dos
elementos dissociados, safranina hidro-alcoólica foi misturada no macerado.

5.6.2 Análise do material lenhoso
A observação dos caracteres macroscópicos do lenho foi realizada com o
auxílio de uma lupa conta fios de 10x de aumento, conforme as Normas de
Procedimentos em Estudos de Anatomia de Madeira do IBAMA (1992). As
descrições anatômicas microscópicas foram realizadas de acordo com a
nomenclatura da Associação Internacional de Anatomistas da Madeira (IAWA,
1989).
Para cada árvore foram medidas as seguintes variáveis, com 30 observações
cada: comprimento dos vasos-CV (µm), diâmetro dos vasos-DV (µm), freqüência de
vasos (vasos/mm²) - solitários (FS), múltiplos de 2 (F2), 3 (F3), de 4 (F4) e
frequência total de vasos (FT), comprimento de fibra-CF (µm), espessura da parede
da fibra-EF (µm), altura dos raios em µm (AR1) e em número de células (AR2),
largura dos raios em µm (LR1) e em número de células (LR2), e frequência linear de
raios-FR (raios/mm). Todas as observações foram realizadas utilizando-se de ocular
com escala graduada do microscópio óptico.
Também foi calculado o índice de vulnerabilidade-IV (razão do diâmetro do
elemento de vaso pelo número de vasos por mm²) e de mesomorfia-IM (índice de
vulnerabilidade x comprimento do elemento de vaso), conforme proposto por
Carlquist (1977). Esses índices retratam a eficiência de condução e segurança do
xilema, implicando diretamente nas condições funcionais de transporte de líquidos
no vegetal (CARLQUIST, 2001). Os índices foram comparados entre os espécimes
a fim de verificar se existe relação deles (índices) com a condição de drenagem
estipulada para cada árvore em ambiente de várzea.
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As variáveis (16 no total) foram descritas com o auxílio de um microscópio
ótico Leitz modelo Labourlux S, com aumento de 2,5 à 100x, associado a um
monitor de TV 20 polegadas. As fotomicrografias foram realizadas com auxílio de
câmera fotográfica digital Cannon Power shop A640, acoplada ao microscópio de luz
Zeiss de modelo Axiolab do Laboratório de Microscopia – MPEG.

5.7 Análise estatística
Os dados da estrutura anatômica, incluindo os índices de mesomorfia e
vulnerabilidade, e as variáveis independentes (características físicas e químicas,
distância do rio Amazonas, do rio tributário) foram submetidos à Análise de
Componentes Principais (ACP) para identificar padrões gerais de ordenamento.
Essas técnicas de ordenação da estatística multivariada são uma maneira de
explorar os dados expressando sua estrutura de correlações com o menor número
possível de dimensões, sem perda importante de informação (ANÁLISE DE
COMPONENTES PRINCIPAIS, 2010), e ainda produzem análises exaustivas de
informações que suportam conclusões a respeito das mesmas (MARTINS, 2010). Na
ACP, o procedimento de redução das variáveis é realizado com o objetivo de
transformar as variáveis em um pequeno número de componentes principais que
irão contabilizar pela maior parte da variância das variáveis observadas (MANLY,
2008; PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS, 2010).
Após essa análise foi realizado teste T de Student, para comparação das
médias das características de solo, e também das variáveis da anatomia do lenho
que apresentaram maiores correlações na composição de seus respectivos
componentes principais.

Ambas as análises foram realizadas em função da

condição de drenagem, boa ou ruim.
Para testar a hipótese de variação da anatomia em função da distância do rio
Amazonas e dos rios tributários foi realizada análise de regressão múltipla linear
para estimar o grau de associação entre as variáveis.
Em seguida, para verificar a relação entre a composição química e física do
solo com as variáveis anatômicas do lenho foi realizada uma análise de correlação
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linear. Foram utilizados valores médios das 10 características da anatomia do lenho
e os valores das 10 variáveis do solo mais significativas na análise de componentes
principais (ACP).
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6. RESULTADOS
6.1 Os componentes ambientais
Os resultados para as análises de solo são apresentados nas tabelas 4 e 5
para as características físicas e a composição química, respectivamente. Os valores
representam um retrato da condição do solo no momento da coleta, uma vez que a
coleta foi realizada em um único período do ano, no segundo semestre.
Conforme a tabela 4, percebe-se que a densidade aparente das amostras de
solo apresentou valores de 0,71 a 1,05 g.cm-³, e a densidade de partícula de 2,56 a
3,03 g.cm-³. A porosidade apresentou valores percentuais entre 62,90 e 72,18%, e a
umidade variou de 54,09 a 101,86%. Todas as amostras apresentaram a fração silte
com valores acima de 700 g.kg-1 de solo, seguido de argila com média de 217,62
g.kg-1 e areia com 21,37 g.kg-1 de solo, caracterizando as áreas como siltosa,
segundo classificação proposta por Embrapa (1997).
A análise química, apresentada na tabela 05, revelou que os valores de pH
variaram de 5,1 (solo da base da árvore F) a 6,1 (solo da base da árvore M),
caracterizando esses solos como ácidos. No que diz respeito à fertilidade, segundo
a classificação de Ribeiro et al. (1999), considerada para toda a análise química, a
maior parte das amostras apresentaram pH considerado bom/médio, entre os
valores 5,6 a 5,9.
A amostra de solo coletada na base da árvore F foi considerada com pH baixo
(5,1) e para o solo da árvore M como alto (6,1). Para matéria orgânica todas as
amostras foram consideradas com valores médios, a exceção àquela na base da
árvore F que apresentou o maior valor, com 56,89 g.kg-1, assim classificada como
bom.
O valor do fósforo apresentou grande variação, com amostras com valores
muito baixos (base da árvore P); baixos, como as amostras de solo nas bases das
árvores A, B, C, G, H, J, K, L, M, N, O; e médios, solos da base das árvores D, E, F.
Para os cátions trocáveis (K+, Ca+2, Ca+Mg) todas as amostras foram classificadas
como teor bom ou muito bom.
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Tabela 4. Condição de drenagem, propriedades físicas e textura do solo de várzea (0-20 cm) na base de cada árvore de M.
paraensis no município de Mazagão, Amapá.

Transecto

Árvore Drenagem

Densidade
Aparente

Densidade
de Partícula

Porosidade

-3

(g.cm )

1

2

3

4

Umidade

Argila

Areia
grossa

Areia fina

Areia
total

Silte

-1

(%)

(g.kg )

A

Boa

1.05

2.86

63.25

55.78

244

7

12

18

738

B

Ruim

0.79

2.78

71.49

76.68

222

13

15

28

750

C

Boa

1.04

2.82

63.23

54.09

200

8

8

16

784

D

Ruim

0.87

2.67

67.47

74.71

250

5

3

8

742

E

Boa

0.98

2.90

66.24

60.58

210

11

10

20

770

F

Ruim

0.71

2.56

72.18

101.86

203

8

3

10

787

G

Boa

0.92

2.78

66.94

69.44

198

18

18

35

767

H

Ruim

0.94

2.82

66.56

65.11

204

11

17

28

769

I

Ruim

0.97

3.03

67.88

65.20

212

14

5

19

769

J

Ruim

1.00

2.86

64.93

57.74

239

13

6

18

743

K

Boa

1.03

2.78

62.90

58.81

200

8

9

17

784

L

Boa

0.94

2.78

66.06

66.67

200

15

13

28

772

M

Boa

0.98

2.74

64.17

60.60

208

5

7

12

780

N

Boa

0.90

2.86

68.54

69.13

210

21

20

41

749

O

Ruim

0.81

2.67

69.62

85.77

242

8

11

19

740

P

Ruim

0.86

2.63

67.16

68.48

240

9

16

25

735
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Tabela 5. Propriedades químicas e pH do solo de várzea para cada árvore de M. paraensis no município de Mazagão,
Amapá.
Transecto Drenagem Árvore pH

MO

P

-1

K

Ca+Mg

-3

2

Al

H+Al

SB

CTC

V

-3

(g.kg ) (mg.dm )

1

Ca

(cmolc.dm )

M
%

Boa

A

5.9

33.93

11

0.36

14.8

11.1

0.2

9.7

15.2

24.9

61

1

Ruim

B

5.8

24.72

8

0.28

15.2

12.4

0.2

7.4

15.5

22.9

68

1

Boa

C

5.8

25.76

8

0.31

17.5

13.3

0.2

6.1

17.8

23.9

74

1

Ruim

D

5.2

37.76

16

0.28

11.6

8.9

0.5

10.6

11.9

22.4

53

4

Boa

E

5.9

25.03

13

0.31

15.6

11.9

0.1

7.4

15.9

23.3

68

1

Ruim

F

5.1

56.89

13

0.26

9.1

6.8

1.4

14.0

9.4

23.4

40

13

Boa

G

5.7

23.69

9

0.31

14.6

10.8

0.2

7.9

14.9

22.8

65

1

Ruim

H

5.8

36.62

12

0.31

15.0

10.7

0.3

10.2

15.3

25.5

60

2

Ruim

I

5.2

33.31

21

0.31

10.6

7.1

0.8

10.6

10.9

21.5

51

7

Ruim

J

5.2

34.34

12

0.31

10.6

8.2

0.6

11.1

10.9

22.0

50

5

Boa

K

5.7

36.00

12

0.23

14.1

10.7

0.1

7.3

14.3

21.6

66

1

Boa

L

5.8

31.55

7

0.26

15.6

10.1

0.1

7.3

15.9

23.1

69

1

Boa

M

6.1

21.72

10

0.31

14.2

10.5

0.2

7.3

14.5

21.8

67

1

Boa

N

5.8

27.20

7

0.31

16.8

12.9

0.1

8.6

17.1

25.7

67

1

Ruim

O

5.5

29.48

11

0.31

12.6

8.4

0.6

9.1

12.9

22.0

59

4

Ruim

P

5.6

22.24

3

0.26

12.8

10.0

0.3

8.7

13.1

21.8

60

2

3

4
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A soma de bases (SB) e a capacidade de troca catiônica (CTC) foram
consideradas muito boas, com valores de 9,4 a 17,8 para SB e de 21,5 a 25,7 para
CTC. A saturação por bases (V) apresentou também considerável variação, com
amostras de solos em valores percentuais baixos (base da árvore F), médios (base
das árvores D, H, I, J, O, P) e bons (solos das árvores A, B, C, E, G, K, L, M, N). Já a
saturação por alumínio (m) foi muito baixa para todas as amostras.
Todas as variáveis químicas e físicas, representando as condições do solo da
região, foram agrupadas com os dados de distância do rio Amazonas, do rio Igarapé
grande e distância do rio Mazagão (este considerado como tributário para o
transecto 1), totalizando 23 fatores que juntos representaram o conjunto de variáveis
independentes, para o qual foi realizada a análise de componentes principais.
Essa análise é bem representada pelos primeiros três componentes, que
juntos explicam 71,28% da variância total (Tabela 06).

Tabela 6. Autovalores e proporção da variância total explicada pelos três
componentes principais oriundos das 23 variáveis independentes.
Componente Autovalor Autovalor acumulado % total da variância % acumulada
1

10,27125

10,27125

44,65763

44,6576

2

3,41151

13,68276

14,83266

59,4903

3

2,71365

16,39642

11,79849

71,2888

Por meio da projeção dos dados no gráfico da figura 8 é possível afirmar que
o primeiro componente principal representa a composição química do solo, uma vez
que sua formação é fortemente influenciada pelo pH, Ca+2, Ca+Mg, SB, V, MO, Al e
Al+H, elementos que são intrinsecamente relacionados com a acidez do solo
(FAJARDO et al., 2009).
Por outro lado, na composição do segundo componente observa-se que as
propriedades de densidade aparente e de partícula, DA e DP, mantêm uma relação
inversa com a porosidade e umidade, PR e UM, indicando que esse componente é
mais influenciado pelas propriedades físicas do solo.
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1,0
PR
AF AT

UM

Componente 2 : 14,83%

AG
0,5
CTC

0,0

CA
CAMG
SB
VPH

HAL
AL
m
MO

DTR
ARG
DAM

K

ST

DP
P

-0,5
DA

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Com p one nte 1 : 44,6 6%

Figura 8. Projeção dos dois componentes principais em
diagrama de dispersão apresentando a relação das 23
variáveis independentes. DA- densidade aparente; DPdensidade de partícula; PR- porosidade; UM- umidade;
pH- potencial hidrogeniônico; MO- matéria orgânica; Pfósforo; K- potássio; CaMg- cálcio + magnésio; Cacálcio; Al- alumínio; HAL- acidez potencial; SB- soma de
bases; CTC- capacidade de troca catiônica; Vsaturação por base; m- saturação por alumínio; Arg- teor
de argila; AG- areia grossa; AF- areia fina; AT- areia
total; ST- teor de silte; DAM- distância do rio Amazonas
e DTR- distância do rio tributário. O círculo à esquerda
agrupa as variáveis CaMg, Ca, pH, V e S, e o retângulo
à direita agrupa MO, HAL, Al e m.

O componente 1 da análise responde por 44,66% da variação dos dados,
sendo assim, as características que formam esse componente foram as que mais
variaram dentro do conjunto de dados. No entanto, pode-se perceber que silte,
argila, potássio e capacidade de troca catiônica foram mais bem representados no
componente 3, conforme tabela 07.
Nessa tabela são apresentados os coeficientes que indicam a relação da
variável com o eixo dos componentes. O valor desses coeficientes, em módulo, é
diretamente proporcional a importância de cada variável no componente. Dessa
forma, a análise da tabela permite identificar quais variáveis mais contribuíram para
a variação dos dados e que tipo de relação elas mantêm entre si.

56

Tabela 7. Coeficientes
variável independente
componentes principais.
Variável
Independente
DA
DP
PR
UM
PH
MO
P
K
CAMG
CA
AL
HAL
SB
CTC
V

M
ARG
AG
AF
AT
ST
DAM
DTR

associados a cada
na definição dos

CP1

CP2

CP3

-0,547774
-0,396130
0,511541
0,684546
-0,877567
0,762478
0,524929
-0,269903
-0,956250
-0,918278
0,941818
0,871429
-0,956895
-0,387183
-0,948524
0,942321
0,277216
-0,324408
-0,654664
-0,555820
-0,009633
-0,418041
-0,179892

-0,754437
-0,410410
0,744279
0,626045
0,002809
-0,007964
-0,517993
-0,213545
0,107434
0,130033
0,058855
0,109427
0,104334
0,341556
-0,014866
0,058493
-0,048885
0,524495
0,652965
0,655792
-0,271776
-0,148592
0,095375

-0,139555
-0,348034
0,011430
0,046562
0,007842
-0,103125
-0,198920
0,336919
0,007004
0,125748
-0,032601
0,043029
0,011365
0,082755
-0,020051
-0,069609
0,779768
-0,531701
-0,051372
-0,299130
-0,646980
0,496584
0,853189

DA- densidade aparente; DP- densidade de partícula;
PR- porosidade; UM- umidade; PH- potencial
hidrogeniônico; MO- matéria orgânica; P- fósforo; Kpotássio; CaMg- cálcio + magnésio; Ca- cálcio; Alalumínio; HAL- acidez potencial; SB- soma de bases;
CTC- capacidade de troca catiônica; V- saturação por
base; m- saturação por alumínio; Arg- teor de argila;
AG- areia grossa; AF- areia fina; AT- areia total; STteor de silte; DAM- distância do rio Amazonas e DTRdistância do rio tributário.

A análise dos valores referentes ao terceiro componente (CP3) na tabela 07
indica uma estreita relação entre os teores de argila (Arg), areia grossa (AG) e silte
(ST) com a distância do rio tributário (DTR). Os sinais positivos para DTR e Arg
indicam que essa relação é direta, e os sinais inversos entre DTR (positivo), Arg e
AG (negativos) indicam uma relação inversa.

Na comparação das médias em

função da condição de drenagem (figuras 12 e 13) foi possível verificar que quanto
às propriedades físicas os valores de densidade aparente foram maiores em
condição de drenagem boa e os valores de porosidade e umidade foram maiores em
condição de drenagem ruim. Já para as propriedades químicas de pH, de cálcio,
cálcio + magnésio, soma e saturação por bases foram significativamente maior em
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condição de drenagem boa, enquanto o teor de alumínio, acidez potencial e
saturação por alumínio apresentaram maiores valores para condição de drenagem
ruim, com significância a nível de 0,05% para todas as análises.
t= 2,72; p=0,0165

1.04
1.02

A

70

1
0.98

B

69

0.96
0.94

Porosidade

Densidade aparente

t=-2,83; p=0,0132

71

0.92
0.9
0.88

68

67

66

0.86

65

0.84
0.82

64

0.8
0.78

63
BOA

82

BOA

t=-2,33; p=0,0347

86
84

RUIM

t=3,70; p= 0,0023

6

C

5.9

80

RUIM

D

5.8

78
5.7

74
5.6

72

pH

Umidade

76

70

5.5

68
66

5.4

64
5.3

62
60

5.2

58
56

5.1
BOA

RUIM

t=3,66; p=0,0025

17

16

BOA

RUIM

t=2,99; p= 0,0096

13

F

E
12

11
14

Cálcio

Cálcio+Magnésio

15

13

10

9
12

8

11

10
BOA

RUIM

CONDIÇÃO DE DRENAGEM

7
BOA

RUIM

CONDIÇÃO DE DRENAGEM

Figura 9. Valores médios e intervalos de confiança para propriedades físicas e químicas do
solo que diferiram significativamente nas duas condições de drenagem, à significância de 0,05:
A- densidade aparente; B- porosidade; C- umidade; D – pH; E- cálcio + magnésio; F- cálcio.
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t= -3,18; p=0,0065

t= -3,19; p=0,0064

12

0.9
0.8

G

H
11

Acidez Potencial (H+Al)

0.7

Alumínio

0.6
0.5
0.4
0.3

10

9

8

0.2
7
0.1
6

0
BOA

BOA

RUIM

t= -2,92; p= 0,0110
7

I

16

6

J

15

Soma de bases

Saturação por alumínio

t= 3,66; p= 0,0025

17

8

RUIM

5

4

3

14

13

12
2
11

1

10

0
BOA

t= 3,73; p=0,0022

72
70

RUIM

BOA

RUIM

CONDIÇÃO DE DRENAGEM

K

68

Saturação por bases

66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
BOA

RUIM

CONDIÇÃO DE DRENAGEM

Figura 10. Valores médios e intervalos de confiança para propriedades químicas do solo que
diferiram significativamente nas duas condições de drenagem, à significância de 0,05: Galumínio; H-acidez potencial; I- saturação por alumínio; J –soma de bases; K- saturação por
bases.
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6.2 Anatomia do lenho de árvores de Mora paraensis
A descrição abaixo da anatomia do lenho das árvores pode ser considerada
como padrão para a população de M. paraensis em áreas de várzea estuarina, uma
vez que não houve características qualitativas significativamente diferentes entre as
duas condições de drenagem. Já na tabela 08 são apresentados os dados
quantitativos em função de cada condição de drenagem, boa ou ruim.
Características Macroscópicas: Parênquima axial visível a olho nu, paratraqueal
aliforme confluente, vasicêntrico confluente. Poros bem visíveis sob lente de 10x,
médios, solitários com frequente presença de múltiplos, linhas vasculares aparecem
de forma regular no plano longitudinal tangencial. Raios visíveis sob lente de 10x na
face transversal e na tangencial, não estratificado, espelhado pouco contrastado.
Camadas de crescimento distintas, individualizadas por zonas fibrosas tangencias
mais escuras, e presença de parênquima marginal.
Características Microscópicas: Vasos/poros com porosidade difusa, arranjo com
tendência a padrão diagonal e/ou radial, agrupamento solitários (69,91%) e múltiplos
(30,09%), com múltiplos de 2 e 3 bem representados, ocorrendo raramente múltiplos
de 4 e maiores que 4, com contorno oval a circular, diâmetro médio de 146,56µm,
em média 13,83 poros.mm-², obstruídos por depósitos amarelos e com tilos;
elementos vasculares com comprimento médio de 392,19µm, placa de perfuração
simples, pontoações intervasculares alternas guarnecidas, pontoações raiovasculares com aréolas distintas semelhantes às intervasculares em forma e
tamanho no raio da célula, presença de apêndices. Fibras libriformes, curtas,
comprimento médio de 1.267,85µm, espessura da parede com média de 5,5µm e
diâmetro médio do lume de 2,3µm, com pontoações simples, fibras septadas,
presença de cristais prismáticos em cadeias longas. Parênquima axial paratraqueal
aliforme losangular de aletas longas, confluente, ocasionalmente vasicêntrico
confluente, ainda em linhas finas próximas a casca; com 3-4 células por strand,
ocorrendo raramente com 4, 5 e 6 células por série, presença de cristais prismáticos
em câmaras. Raios heterogêneos, formado por células procumbentes, com uma fila
de células marginais quadradas ou eretas, bisseriados em predominância (56,49%),
podendo-se observar trisseriados (22,80%), unisseriados (16,53%) e com até 4
céluas (4,18%), altura média de 17,07 células e 319,20µm, largura média de 2,15
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células e 27,95µm, freqüência de 11,21 raios.mm-1 linear, com presença rara de
alguns raios fusionados.

A

B

C

D

Figura 11. Fotos da seção transversal do tronco de M. paraensis (A), com visualização
das distintas camadas de crescimento. Secções: (B) transversal, em visão
microscópica com destaque do parênquima aliforme e em finas linhas, (C) tangencial,
em visão microscópicacom destaque dos raios não estratificados; (D) radial, com setas
destacando os cristais próximos às células de parênquima.
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Tabela 8. Dados quantitativos do lenho de M. paraensis em duas condições de drenagem em áreas de várzea estuarina em Mazagão, Amapá, Brasil.

T

Variáveis da anatomia do lenho
Drenagem boa
F2
F3
F4
FT
FR
AR1

Árv.

CF

EF

CV

DV

FS

A
C

1066,67
1473,33

4,07
5,42

427,67
468,33

124,70
142,33

10,00
4,57

1,27
0,87

0,73
0,67

0,03
0,00

14,87
8,50

11,60
9,37

2

DAP
10,9
61,4
11,3

E

1008,33

4,29

433,00

146,00

8,40

1,30

0,73

0,07

14,00

2

60,1

G

1170,00

4,49

423,67

193,33

6,00

1,17

0,20

0,07

3

45,2

K

1408,67

6,00

313,33

136,33

4,47

1,57

1,00

3
4
4

54,1
15,9
23,5

L
M
N

1276,33
1337,33
1470,00

7,42
5,75
6,58

371,33
368,00
370,33

171,33
117,33
149,67

3,37
7,00
8,10

1,97
0,87
3,57

战

1276,3

5,5

397,0

147,6

6,5

B

1201,67

4,53

405,67

172,00

1
1

AR2

LR1

LR2

IV

292,73
306,33

16,70
14,80

22,47
34,17

1,67
2,43

10,85
24,05

IM
4651,98
11304,30

12,07

274,83

14,27

23,53

2,13

14,36

6173,42

9,20

13,53

340,50

15,47

27,17

2,10

27,04

11605,51

0,13

11,10

10,97

326,67

21,13

24,23

1,80

19,38

5992,60

1,97
0,53
0,87

0,33
0,03
0,20

17,10
10,50
19,40

8,43
11,53
11,03

279,17
326,00
315,67

13,93
18,93
13,27

45,23
26,17
36,40

3,30
1,90
2,60

21,60
14,03
12,42

7786,88
5147,39
4665,82

1,6

0,8

0,1
13,1
11,1
Drenagem ruim

307,7

16,1

29,9

2,2

18,0

7166,0

5,97

1,90

0,97

0,37

15,40

10,07

319,50

17,83

39,97

2,87

19,30

8019,61

1

10,9

1

61,7

D

1335,00

3,75

429,00

108,33

12,33

2,17

0,70

0,07

19,30

9,57

269,67

13,40

16,33

1,77

7,44

3119,63

2
2
3
3
4
4

18,7
60,1
15,6
16,5
54,1
57,3

F
H
I
J
O
P
战

1298,33
1253,33
1389,00
1152,33
1297,33
1148,00
1259,4

4,39
4,67
6,63
7,67
6,58
6,54
5,6

428,33
480,67
339,67
338,00
364,67
313,33
387,4

139,00
144,00
143,67
162,67
163,00
131,33
145,5

6,53
6,97
7,30
5,30
4,83
5,87
6,9

1,83
1,03
1,50
2,53
1,03
2,57
1,8

1,43
0,27
0,87
1,57
0,67
1,03
0,9

0,23
0,03
0,13
0,37
0,23
0,27
0,2

16,20
10,10
13,60
16,7
10,00
15,30
14,6

13,30
13,60
9,73
14,03
10,27
10,20
11,3

381,17
393,00
331,83
332,00
395,67
222,50
330,7

21,27
19,93
18,60
19,17
22,53
11,83
18,1

22,50
19,50
28,90
30,00
22,57
28,03
26,0

1,53
1,80
1,97
2,43
1,83
2,33
2,1

14,14
17,86
14,69
16,71
26,49
14,00
16,3

6079,48
8635,02
5014,92
5729,31
9692,38
4266,35
6319,6

T – transecto; DAP – diâmetro à altura do peito; Árv. – árvore; CF – comprimento de fibra (µm); EF – espessura da parede de fibra (µm); CV – comprimento de vaso (µm); DV2
diâmetro de vaso (µm); FS – frequência de vasos solitários, múltiplos de 2 (F2), múltiplos de 3 (F3), múltiplos de 4 (F4) e frequência total de vasos (FT), todas em mm ; FR –
2
frequência total de raios (mm ); AR1 – altura de raio em µm; AR2 – altura de raio em número de células; LR1 – largura de raio em µm; LR2 – largura de raio em número de células;
IV – índice de vulnerabilidade e IM – índice de mesomorfia; 战 - média das árvores em condições de drenagem boa do solo; 战 – média das árvores em condições de drenagem
ruim do solo.
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A análise de componentes principais das variáveis respostas da anatomia do
lenho de M. paraensis apresentou a distribuição da variância, de certa forma ampla,
entre os seis primeiros componentes, que juntos representam 67,10% da variância
total. No entanto, é a partir da retenção do segundo componente que a
representatividade percentual da variância se torna muito baixa, com o terceiro
componente respondendo por apenas 9,71%, enquanto os dois primeiros
componentes juntos representam 35,42% da variância total (Tabela 09).
Tabela 9. Autovalores e proporção da variância total explicada pelos seis
componentes principais oriundos das dezesseis variáveis da anatomia do
lenho de M. paraensis.
Autovalor
acumulado

% total da
variância

% acumulada

3.363701

3.36370

21.02313

21.0231

2.305053

5.66875

14.40658

35.4297

1.555167

7.22392

9.71979

45.1495

1.320063

8.54398

8.25040

53.3999

1.149015

9.69300

7.18135

60.5812

1.044243

10.73724

6.52652

67.1078

Componente Autovalor
1
2
3
4
5
6

O primeiro componente, que é sempre o mais importante, conseguiu explicar
21,02% da variação dos dados originais (Figura 12). A tabela 10 mostra os valores
da combinação linear entre as variáveis e os componentes, dessa forma quanto
maior o valor absoluto dessa relação, maior a correlação entre a variável e o
respectivo componente, indicando assim quais variáveis mais contribuíram para a
formação de determinado componente.
O primeiro componente relaciona as variáveis frequência total de vasos (FT),
o índice de vulnerabilidade (IV) e o índice de mesomorfia (IM), as quais são
altamente correlacionadas com a condução de líquidos no xilema, sugerindo que
esse componente está associado à condição hídrica das áreas onde as árvores
habitam.
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1,0

LR1
LR2

Componente 2 : 14,41%

DV

EF

0,5
IV
IM

CF

F3
F4 F2

AR1
AR2
CV

0,0

FT

FR

-0,5
FS

-1,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

Componente1 : 21,02%

Figura 12. Projeção dos dois primeiros componentes
principais retidos na análise de dezesseis
características anatômicas do lenho de Mora
paraensis. As letras sobre os pontos indicam a
característica anatômica observada.

Tabela 10. Coeficientes associados a cada característica do lenho durante a definição dos
componentes principais.
Variável
anatomia

CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

CP6

CF
EF
CV
DV
FS
F2
F3
F4
FT
FR
AR1
AR2
LR1
LR2
IV
IM

0,038706
0,207241
-0,311476
-0,360428
0,200528
0,434951
0,455931
0,301804
0,822377
-0,260397
-0,346942
-0,192307
0,177937
0,227049
-0,881080
-0,896103

0,193930
0,484468
-0,157518
0,517277
-0,675381
0,235374
0,249518
0,231110
-0,031225
-0,273931
0,006571
-0,075793
0,676583
0,663444
0,302526
0,204674

-0,175829
-0,345744
0,463778
0,169634
0,336584
0,195818
-0,217834
-0,194778
0,152008
-0,215065
-0,430264
-0,712985
0,212554
0,228767
0,053373
0,246227

-0,501072
-0,114644
0,173692
0,496689
0,045361
0,232172
0,272541
0,197656
0,402085
0,603557
0,227762
0,133478
-0,083435
0,016568
0,001857
0,082368

0,376757
0,185423
-0,196966
0,192484
0,166795
0,641825
-0,369829
-0,478735
0,067558
0,192147
0,199678
0,018626
-0,030240
-0,067837
0,012696
-0,061168

0,503037
-0,202882
0,614485
-0,160830
0,023882
0,023207
0,045040
0,155840
0,116323
-0,009955
0,420271
0,177418
0,196751
0,098636
-0,202298
0,089742
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As variáveis IV e IM são relacionadas negativamente com a frequência total
de vasos (FT), o que torna claro que o fator causador da variação sobre o
componente diminui os valores das duas primeiras e aumenta o valor de FT.
Portanto, como o índice de vulnerabilidade é expresso pela razão entre o diâmetro
do elemento de vaso e a frequência total dos vasos ( 饰

), a relação inversa

dessas variáveis no componente parece muito mais afetada pela frequência do que
pelo diâmetro.
No entanto, apesar dos dois índices se encontrarem dentro do limite
característico para regiões tropicais úmidas/mésicas, IV > 1 e IM > 800 (Psaras e
Sofroniou, 1999), a participação deles na formação do primeiro componente indica
uma marcante variação na magnitude de seus valores entre as árvores e
consequentemente entre as duas condições de drenagem.
Tal diferença pode ser verificada pela aplicação do Teste t, em função da
condição de drenagem, conforme observada no gráfico da figura 13. Os valores para
condição de drenagem ruim se apresentaram significativamente inferiores aos de
drenagem boa, tanto para IV (p= 0,0075; N= 240; t=2,68) quanto para IM (p= 0,0053;
N= 240; t=2,79), para α=0,05 de significância.

5.800

14,00

5.600

13,50

5.400

13,00
5.200

12,50
I.V.

I.M.

5.000
4.800
4.600

12,00
11,50

4.400

11,00
4.200

10,50

4.000

10,00

3.800
BOA

RUIM

BOA

RUIM

CONDIÇÃO DE DRENAGEM
Figura 13. Valores médios e intervalos de confiança para o Índice de Vulnerabilidade (IV) e Índice de
Mesomorfia (IM) em relação à condição de drenagem boa e ruim em ambiente de várzea estuarina.
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Já o segundo componente, representado pelos maiores coeficientes para
largura do raio em µm e em número de células, ficou mais associado a
características de armazenagem de nutrientes (BOSIO et al., 2010). O lenho das
árvores L, N, D e J apresentaram os maiores valores para estas variáveis.
Vale ressaltar, que os raios geralmente apresentam fraca correlação com as
condições ambientais (WHEELER et al., 2007). No ambiente de várzea pesquisado
no município de Mazagão, os menores valores de raios, em maioria, ocorreram em
ambiente de drenagem ruim, ou seja, em ambiente com estresse hídrico, condizente
com a literatura em geral, uma vez que, até então, raios mais largos são tidos como
características de ambientes secos (CARLQUIST, 1975).
A frequência de vasos solitários aparece também como destaque nesse
componente, se relacionando de maneira inversa com o diâmetro do elemento de
vaso. Na verdade, ainda existe pouca literatura discutindo essa relação e mais
estudos são necessários para se posicionar a respeito desse aspecto.
Analisando os valores representativos da Tabela 10 foi possível perceber que
as

características

que

apresentaram

maior

variância

nos

dois

primeiros

componentes principais foram: a freqüência total de vasos (FT), freqüência de vasos
solitários (FS), índice de vulnerabilidade (IV), índice de mesomorfia (IM) e largura
dos raios (LR1, LR2, em micrômetros e em número de células, respectivamente).
Isso indica que essas são as variáveis mais importantes dentro do conjunto total de
variáveis da anatomia analisadas.
Para avaliar o grau de significância dessa variação aplicou-se teste t de
Student para comparação das médias dessas variáveis em função da condição de
drenagem. Percebeu-se que, a exceção da frequência de vasos solitários, todas as
demais se diferenciaram significativamente, conforme resultados apresentados na
tabela 11.
Esse resultado é importante porque confirma a eficiência da análise
estatística multivariada, em especial a análise de componentes principais, como
ferramenta que pode subsidiar os estudos em anatomia do lenho das espécies. Uma
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vez que, geralmente, o conjunto de dados anatômicos utilizado nas análises é
consideravelmente extenso.
Tabela 11. Teste t de Student aplicado às características anatômicas para duas
condições de drenagem.
Variável
Anatomia
FT
IV
IM
LR1
LR2
F2
F4
AR1
AR2

Médias
DRG
DRG
BOA
RUIM
13,07
14,57
12,88
11,31
5.178,80 4.416,73
29,92
25,97
2,24
2,06
1,57
1,82
0,108
0,213
307,73
330,66
16,06
18,07

Desvio Padrão
DRG
DRG
BOA
RUIM
4,98
4,45
6,22
6,58
3.069,60 2.899,35
11,06
10,08
0,81
0,66
1,33
1,40
0,32
0,47
72,59
98,83
4,48
5,39

T

P

-3,48
2,68
2,79
4,08
2,58
-1,99
-2,80
-2,89
-4,43

0,000
0,007
0,005
0,000
0,010
0,046
0,005
0,003
0,000

FT – Frequência total de poros; IV – Índice de Vulnerabilidade; IM – Índice de Mesomorfia;
LR1 – largura de raio em µm; LR2 – largura de raio em número de células; DRG –
Drenagem; F2 – frequência de vasos múltiplos de 2; F4 - frequência de vasos múltiplos de
4; AR1 – altura de raio em µm; AR2 – altura de raio em número de células.

O teste de regressão múltipla foi aplicado para verificar a relação existente
entre as características anatômicas do lenho e a distância do rio Amazonas e rios
tributários. Os modelos gerados são apresentados na Tabela 12.

Tabela 12. Modelos de Regressão Múltipla Linear das variáveis mais importantes
destacadas na ACP com as distâncias do rio Amazonas (DAM) e tributários (DTR).
Freq. total de poros:

FT= 19,0844 - 0,26DAM-0,26DTR

R²= 0,0126

p= 0,0175

Índice de vulnerabilidade:

IV= 3,0194 + 0,33DAM+0,34DTR

R²= 0,0235

p=0,0012

Índice de mesomorfia:

IM= 1.972,281 + 0,14DAM+0,29DTR

R²= 0,0284

p= 0,0003

Freq. de poros solitários:

FS= 8.1656 – 0,26DAM+0,01DTR

R²= 0,0767

p= 0,000

Larg. de raios em µm:

LR1= 35,9945 – 0,14DAM–0,21DTR

R²= 0,0088

p= 0,0442

Larg. de raios em n° células:

LR2= 2,3689 – 0,04DAM–0,08DTR

R²=0,0016

p= 0,5461

Os valores significativos de p indicaram haver uma boa resposta do número
de amostras analisadas (N), ou seja, uma suficiência amostral relevante. No entanto,
os baixos valores dos coeficientes de determinação (R²) revelam que os modelos

67

conseguem explicar muito pouco da variação dos dados, demonstrando fraca ou
quase nenhuma relação entre as distâncias dos rios e a variação dos caracteres
anatômicos do lenho de M. paraensis.
A correlação entre os coeficientes dos componentes principais da anatomia
da madeira com os componentes das características de solo é apresentada na
tabela 13. Os maiores valores da matriz de correlação relacionam também
características da altura do raio em número de células, do terceiro componente
(C3a) e a frequência de raios, do quarto componente (C4a) da anatomia, com as
características físicas do solo de densidade e porosidade do segundo componente
(C2solo).
Tabela 13. Análise da correlação entre os coeficientes dos componentes
ligados a anatomia do lenho e os componentes formados por
características do solo.
C1solo

C2solo

C3solo

C4solo

C5solo

C1anatomia

0,2761
p=0,301

0,3053
p=0,250

0,1044
p=0,700

-0,3138
p=0,237

0,2621
p=0,327

C2anatomia

0,0486
p=0,858

0,0659
p=0,808

0,2098
p=0,435

-0,2400
p=0,371

0,2785
p=0,296

C3anatomia

-0,1936
p=0,472

-0,4905
p=0,054

-0,1617
p=0,550

0,4692
p=0,067

0,2184
p=0,416

C4anatomia

0,2144
p=0,425

-0,5285
p=0,035

-0,4020
p=0,123

0,2231
p=0,406

0,3286
p=0,214

C5anatomia

0,0092
p=0,973

0,0459
p=0,866

0,2836
p=0,287

0,4671
p=0,068

0,0003
p=0,999

C6anatomia

0,2219
p=0,409

-0,0580
p=0,831

-0,1199
p=0,658

-0,0954
p=0,725

-0,0528
p=0,846
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7. DISCUSSÃO
7.1 Os componentes ambientais
As variáveis agrupadas (H+Al; Al; m) no retângulo no eixo positivo do primeiro
componente indicaram que com o aumento da acidez no solo seus valores também
aumentam, enquanto que as variáveis no outro extremo do componente (V, PH,Ca,
CaMg e SB) diminuem seus valores com o aumento da acidez.
Baseando-se nessa relação foi possível verificar que, em geral, as amostras
de solo com pH menos elevado também apresentaram os maiores valores para
matéria orgânica (MO), como no caso do solo amostrado na base das árvores D, F, I
e J. Isso sugere que um dos fatores que contribuem para o aumento do pH é a
rápida decomposição da matéria orgânica, favorecida nos ambientes menos
influenciados pela condição de alagamento (boa drenagem, cota mais elevada), uma
vez que a umidade permanente em áreas mais influenciadas pelo excesso de água
(drenagem ruim, cota mais baixa) dificulta o processo de decomposição da matéria
orgânica (LIMA et al., 2006).
Nesse sentido, o pH foi o componente do solo que melhor se associou com a
condição de drenagem criada de forma subjetiva para esta pesquisa, sendo os
maiores valores associados a condição de boa drenagem e os valores mais baixos
de pH à condição de drenagem ruim. Fajardo, Souza e Alfaia (2009) encontraram
relação semelhante no médio Amazonas, com maior pH em solos de várzea alta em
relação aos de várzea baixa. A umidade também apresentou boa associação com a
condição de drenagem, diferindo significativamente, com valores mais elevados para
drenagem ruim e os menores valores para drenagem boa, conforme gráfico C
apresentado na figura 12.
A elevada fertilidade natural dos solos de várzea é mais uma vez comprovada
pelo alto valor de saturação por bases, acima de 50% (DIAS e ÁLVAREZ V., 1996;
LIMA et al., 2006), influenciada pela participação expressiva dos nutrientes Ca e K.
Tanto os valores da saturação por bases quanto a soma de bases são praticamente
determinados pela elevada quantidade de Ca+2 encontrada nesses solos.
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Vários autores destacam a significante participação de Ca+2, Mg+2 e K+ em
solos de várzea (CRAVO et al., 2002; FAJARDO et al., 2009; LIMA et al., 2005;
FAJARDO, SOUZA, ALFAIA, 2009; HAUGAASEN e PERES, 2006), salientando que
são elementos renovados a cada nova enchente, por meio da qual ocorre a
deposição de sedimentos, carreados pelas águas barrentas do rio Amazonas para
dentro da planície alagada do estuário.
Fajardo et al. (2009) analisando os teores de nutrientes em três camadas de
solo de várzea, nos rios Solimões e Amazonas, destacaram que os valores de Ca+2
são maiores nas camadas superficiais (0-10cm), devido a pouca mobilidade desse
elemento no solo, fato que também pode ter contribuído para a considerável
participação do elemento cálcio nas várzeas de Mazagão, onde se utilizou a camada
de 0-5cm para as análises químicas dos solos.
A formação do segundo componente principal, com 14,35% da variância, foi
bastante influenciada pelas características físicas do solo, e apresenta bem a
relação negativa existente entre a densidade do solo com os teores de areia fina,
areia total e as propriedades de porosidade e umidade. Resultado de certa forma
esperado, uma vez que a densidade do solo (massa/volume de solo) mantém uma
relação inversa com a porosidade e teores de areia.
Essa relação é mais marcante com a densidade aparente, que considera para
seu cálculo o volume total da amostra de solo, incluindo o espaço poroso, logo, a
maior quantidade de partículas no mesmo volume total só ocorrerá em detrimento de
tal espaço, ou seja, quanto maior a densidade aparente menor a quantidade de
poros ou porosidade (AMARO FILHO et al., 2008).
Outro aspecto importante foi a elevada porosidade encontrada, acima de
60%, que está relacionada com a presença marcante de matéria orgânica no solo,
característica que também apresentou valores elevados para esses solos de várzea
(AMARO FILHO et al., 2008). Tais fatos ratificam a ocorrência de maior porosidade
na camada mais superficial, devido a maior atividade do sistema radicular e também
da maior atividade microbiana, que favorecem a estruturação nesse compartimento
do solo (Pauletto et al., 2005).
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A reconhecida presença de um gradiente de deposição de sedimentos em
função do peso e tamanho dos mesmos na planície de alagamento (FERREIRA et
al., 1999; LIMA et al.,2001; RODRIGUES et al, 2010) pode ser observada na
composição do terceiro componente principal, de acordo com a tabela 07.
Esse componente apresentou de forma bem nítida a relação entre a distância
dos rios (Amazonas e tributários) com os teores de argila e silte. Para a argila, de
tamanho < 0,002mm, a relação se encontra no mesmo lado do eixo (sinal negativo),
ratificando a idéia de que as menores partículas são depositadas em maiores
distâncias a partir da margem do rio. Já para o silte, de tamanho entre 0,05 até
0,002mm, a relação é inversa, com a deposição ocorrendo em distâncias próximas
às margens dos rios. Dessa forma, entende-se que quanto maior a distância a partir
da margem do rio maior a deposição de argila e menor a de silte. Possivelmente, a
amostragem de apenas uma área perpendicular ao rio Amazonas tornou menor sua
participação nessa relação, que se apresentou mais significante com o rio tributário,
conforme valores dos coeficientes de relação das variáveis com o terceiro
componente.
As análises dos componentes ambientais comprovaram que o ambiente de
várzea estuarina é um ecossistema extremamente dinâmico, influenciado,
sobretudo, pela cadência das marés. Por isso, mudanças bruscas nas propriedades
físicas e químicas do solo podem ocorrer mesmo numa breve análise no espaço e
no tempo. Dessa forma, estudos que caracterizem, avaliem e compreendam essa
dinâmica do ambiente têm importante relevância para subsidiar as abordagens de
cunho ecológico, e mesmo econômica, pois vão garantir com maior segurança, ou
conforto, que as ações intervencionistas para o uso dos recursos ali presentes sejam
pautadas com respeito aos ciclos e fenômenos naturais que mantêm a estrutura e
funcionamento desse ecossistema.
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7.2 Anatomia ecológica do lenho de M. paraensis em várzea estuarina
A composição da estrutura celular do lenho de M. paraensis foi compatível
com os dados característicos da família Leguminosae (MARTINS-DA-SILVA, 2006;
GASSON et al., 2009; SILVA et al., 2009; BRANDES e BARROS, 2008) que
apresentam camadas de crescimento distintas, vasos solitários predominantes, com
arranjo difuso, elementos de vasos de muito curto a médio, não ultrapassando
800µm, raramente ultrapassam 200µm de diâmetro tangencial, presença de cristais
de oxalato de cálcio, placas de perfuração simples, pontoações inter e raiovasculares alternas guarnecidas e parênquima axial paratraqueal.
O lenho das árvores analisadas também apresentaram tendências ecológicas
dominantes em espécies de planícies tropicais como frequência de vasos de 5 a
20.mm-2, comprimento de elemento de vaso maior que 100µm, elementos de vasos
largos e placa de perfuração simples, que propiciam, a tais, o transporte de grandes
volumes de água por unidade de tempo e área transversal da madeira (WHEELER
et al., 2007).
Essa maior condutância mantém uma relação intrínseca com o diâmetro do
elemento de vaso, uma vez que o fluxo de água não é uniforme no elemento
vascular, sendo mais lento junto às paredes e mais rápido na região central, dessa
forma, vasos de maior diâmetro permitem maior eficiência na condução, pois
oferecem menor atrito, e são mais comuns em ambientes mésicos (ZIMMERMANN,
1978; BASS, 1982; CARLQUIST,1988 apud PINHEIRO,1999).
A relativamente baixa representatividade dos dois primeiros componentes
principais da estatística multivariada, pode estar associada a pequena variação
encontrada nas 16 variáveis originais da anatomia do lenho, o que segundo
Carlquist (1975) é um resultado esperado quando se analisa características
anatômicas de espécies do mesmo gênero, logo para lenho de árvores de uma
mesma população a resposta deve ser também similar. No entanto, é importante
salientar que a ocorrência de todos os indivíduos arbóreos na mesma condição
climática permite uma observação mais fiel sobre o impacto do habitat e suas
relações com a anatomia do lenho da espécie, como bem relatado por Machado et
al. (2007).
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A baixa frequência dos vasos, típico para espécies de terras baixas dos
trópicos (Barros et al., 2066), contribuiu para os altos índices IV e IM em todas as
árvores. Apesar disso, o teste de comparação de médias comprovou diferença
significante entre as duas condições de drenagem.
Sidiyasa e Baas (1998) também relataram diferenças na anatomia do lenho
do gênero Alstonia, quando compararam solos alagados com solos bem drenados.
Os autores sugeriram a existência de uma seca fisiológica para condição de solos
alagados ou mal drenados, embora com dados não diferindo estatisticamente para o
diâmetro e frequência de vasos.
Quanto a essa possível seca fisiológica, Parolin (2010) explica que na fase
alagada a captura de água é inibida no ambiente anaeróbico criado em torno da raiz,
sendo que a captura de água nos vegetais durante a fase de alagamento, ambiente
de anoxia, é mediada por proteínas conhecidas como aquaporinas, que, no entanto,
são bloqueadas devido a deficiência de oxigênio nos tecidos das células, e assim
não conseguem capturar a água demandada pelo vegetal (GRANDIS et al., 2010;
TOURNAIRE-ROUX et al.,2003).
Por isso, uma das adaptações bastante conhecida para as árvores de várzeas
é a senescência das folhas, que durante o alagamento pode atuar como ferramenta
capaz de reduzir a transpiração e manter o status de água no vegetal (PAROLIN,
2010). No entanto, estudos sobre tais adaptações ainda são inexistentes para M.
paraensis.
E tão importante quanto a queda das folhas, seria também a prevenção da
cavitação, que é a formação de bolhas gasosas na coluna de água dentro do xilema.
E, em se tratando de adaptação da anatomia do lenho, esse fenômeno é impedido
pela diminuição do diâmetro do elemento de vaso ou aumento na frequência desses
elementos, o que aumenta a segurança de condução dentro do xilema (LUCHI et al.,
2005), além de proporcionarem uma rota alternativa em casos de cavitação (VOIGT,
2009).
Vários

autores

(CARLQUIST,

1977;

LINDORF,

1997;

PSARAS

e

SOFRONIOU, 1999; DENARDI e MARCHIORI, 2005; ROQUE et al., 2007;
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MACHADO et al., 2007) relacionaram as características dimensionais dos vasos
com as condições de disponibilidade hídrica do ambiente. Em geral, sabe-se que
elementos de vasos pequenos, agrupamento de vasos de pequeno diâmetro e
pontoações intervasculares pequenas são associados a ambientes com déficit
hídrico e relacionam-se com a segurança na condução de seiva no xilema.
Dessa forma, a análise dos índices IV e IM para M. paraensis indica que a
condição de alagamento ou saturação do solo condiciona mudanças no padrão
morfológico de seu lenho, sobretudo na frequência de poros da espécie, que foi
relativamente maior para as árvores presentes em ambiente de drenagem ruim, ou
seja, submetidas a um processo de seca fisiológica, consequentemente os índices
IV e IM diminuem nesse ambiente, o que corroborou com os resultados de Sidiyasa
e Baas (1998) e Luchi (2004).
Comparando o lenho de espécimes de Croton urucurana Baill. em diferentes
níveis de umidade Luchi (2004) encontrou maiores valores de diâmetro e frequência
de vasos para a condição de alagamento, relatando essas características como
dados novos no estudo da relação madeira-ambiente. Os dados para frequência
também são corroborados na análise da população de M. paraensis, onde
predominam os maiores valores de frequência de vasos no lenho de árvores sob
condição de alagamento, com cinco delas presentes entre os oito maiores valores
para essa característica (lenho das árvores B, D, J, F e P). Já para o diâmetro tal
relação não foi encontrada em M. paraensis. O autor relaciona, para tais fatos, que
em condições de maior disponibilidade hídrica do ambiente os elementos axiais
apresentam maior tamanho, em função do maior tugor celular das iniciais fusiformes
(Levitt,1980).
Luchi et al. (2005) e Voigt (2009) encontraram relação da maior frequência de
raios com ambiente de menor disponibilidade hídrica. Em M. paraensis o maior valor
foi encontrado no lenho da árvore J, que também se encontra em ambiente com um
fator de perturbação, o alagamento (ou seca fisiológica). Dessa forma, parece existir
uma melhor capacidade ou uma maior necessidade de armazenamento de
nutrientes nos locais sujeitos a tais estresses. No entanto, são necessários mais
estudos que comparem a frequência de raios com as condições ambientais para
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melhor compressão dessas relações (ALVES, ANGYALOSSY-ALFONSO, 2002;
BOSIO et al. 2010).
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8. CONCLUSÕES
ü

A estrutura anatômica do lenho de Mora paraensis apresenta características

típicas de espécies da família das leguminosas: parênquima axial paratraqueal,
camadas de crescimento distintas, arranjo difuso de vasos, elementos de vasos de
muito curto a médio, presença de cristais de oxalato de cálcio, placas de perfuração
simples, pontoações inter e raio-vasculares alternas guarnecidas
ü

Os solos de várzea da região de Mazagão se caracterizam pela boa

fertilidade, e se diferenciam em suas propriedades químicas e físicas, em função da
distância a partir da margem do rio Amazonas, da margem de rios tributários e da
condição de drenagem.
ü
A variação da distância a partir da margem dos rios Amazonas e tributários
não pode ser associada à variação da estrutura anatômica do lenho de árvores de
M. paraensis em várzea estuarina;
ü

O lenho da espécie Mora paraensis (Ducke) Ducke sofre influência do

alagamento de ritmo diário nas áreas de várzea estuarina, adaptando sua estrutura
anatômica quando a árvore está estabelecida em condição deficiente de drenagem.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ambiente de várzea no estuário do rio Amazonas ainda carece de muitas
informações de cunho ecológico, que gerem conhecimentos científicos acerca da
relação floresta-solo-alagamento.
Praticamente toda a nomenclatura e relações conhecidas para a várzea são
resultados de pesquisas realizadas na parte Central e Oeste da Amazônia, onde o
pulso de inundação de caráter monomodal, que alaga as planícies até 6 meses no
ano, torna bem mais nítida a relação supracitada e sua influência no ecossistema.
Diferentemente da região do estuário, onde o ciclo de inundação circadiano (diário) é
quem rege tais relações e, consequentemente, produz respostas diferentes das
duas outras regiões.
A relação de atributos do solo com a distância do rio Amazonas e tributários e
a ausência de resposta dessas variáveis sobre a anatomia da espécie, mostram que
pequenas variações espaciais relacionadas à micromorfologia da área e a presença
dos pequenos igarapés e canais de drenagem podem ser mais importantes para
definir as variações na vegetação do que o efeito dos rios maiores analisado em
uma escala mais ampliada.
Quanto ao aspecto da relação anatomia-ambiente, sugere-se que novas
populações de espécies sejam estudadas e que análises baseadas na comunidade
vegetal também sejam feitas, a fim de verificar padrões para toda a variação
microambiental da região do estuário.
Além disso, é importante que a abordagem da anatomia ecológica do lenho
do caule também seja feita em associação com outras partes do vegetal como
raízes, folhas e casca, e relacionadas com aspectos da fenologia, taxas de
crescimento da espécie e sucessão florestal.
Assim, na presente pesquisa comprovou-se que a espécie Mora paraensis
possui estratégias de adaptação em seu lenho para as condições de alagamento.
Informação que deve ser considerada na elaboração dos planos de manejos para a
exploração desse recurso madeireiro em áreas de várzea. Pois, se o processo de
intervenção ocorrer apenas nas árvores que apresentam esse fenótipo de adaptação
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é possível que, com o tempo, ocorra a extinção dos indivíduos arbóreos que
carregam essa capacidade genética de adaptar sua estrutura lenhosa, impactando
diretamente na diversidade genética das florestas de várzea do estuário amazônico.
Dessa forma, esta pesquisa comunga com a visão de que a legislação
pertinente ao uso dos recursos florestais madeireiros deve ser baseada em aspectos
específicos de cada ambiente e das espécies que o compõem. Com isso as
diretrizes, normatizações e regulamentações poderão subsidiar, de forma real, o uso
racional desses recursos, em especial pelos milhares de ribeirinhos do estuário
amazônico, que têm no uso da floresta a principal fonte para sua subsistência.
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