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RESUMO

Aplicação da dendrocronologia na avaliação das mudanças climáticas
nas florestas de várzea da Amazônia Central
A integridade das florestas tropicais tornou-se tópico crucial nas
discussões sobre os efeitos das mudanças climáticas globais. Na
Amazônia, os eventos de extremos climáticos somadas à má gestão local
das florestas ameaçam a própria existência da maior fornecedora mundial
de serviços ecossistêmicos. A fim de entender como se comporta uma das
fitofisionomias dominantes no bioma, buscamos neste projeto aliar o
conhecimento da dinâmica florestal, utilizando anéis de crescimento, com
as especificidades de uma das principais atividades extrativas regionais, o
Manejo Florestal. Para isto, em um primeiro momento analisamos a
dinâmica de crescimento de espécies importantes no ambiente, seu
comportamento em relação às séries climáticas históricas e sua reação aos
extremos do clima que já se tornaram realidade na região. A partir desta
leitura, e com o estudo do funcionamento do Manejo Florestal Comunitário
desenvolvido na região podemos inferir sobre o efeito que as mudanças
climáticas terão sobre a floresta em si e sobre a atividade de sua exploração
sustentada. As áreas de estudo encontram-se na Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (RDSM), que possui como
peculiaridade de sua categoria a atenção às necessidades dos povos
tradicionais que a habitam. Atendendo ao paradigma da conservação que
dita sobre a capacidade de proteção que estes povos exercem sobre os
recursos de seu ambiente, a RDSM foi a primeira Unidade de Conservação
nacional a aliar conservação e o desenvolvimento de práticas de manejo
de base comunitária, o tipo mais comum de manejo nas Américas. A RDSM
mantém sua posição de líder e modelo na condução de práticas de
desenvolvimento sustentável, especialmente na floresta amazônica. Com
a construção das séries históricas de crescimento das espécies arbóreas
de valor econômico pudemos verificar a influência das principais forçantes
climáticas sobre a dinâmica da floresta. Nota-se a grande influência de
eventos extremos com origem em episódios de El Niño e La Niña de grande
intensidade, bem como a resposta da floresta às mudanças nos padrões
de inundação e seca. Aliando estes resultados aos estudos que evidenciam
uma intensificação do ciclo hidrológico da região e sobrepondo-os às
características do manejo florestal madeireiro desenvolvido na RDSM
verifica-se a influência negativa da dinâmica climática sobre esta atividade
produtiva sustentável, tanto na paisagem quanto nas normas que regem a
atividade. As mudanças climáticas causaram disfunções na dinâmica de
crescimento natural de certas espécies e o resultado de sua ação sobre o
ciclo hidrológico tem acelerado o desaparecimento de áreas licenciadas
para o manejo florestal. Com a aplicação de um modelo de crescimento
esperamos fornecer dados que subsidiem a potencialização da exploração
manejada, com o fornecimento das idades técnicas de corte destas
espécies e dos ciclos corretos para sua exploração, direcionando assim o
desenvolvimento sustentável da atividade em escala regional.
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ABSTRACT
Application of dendrochronology in the assessment of climate change in lowland forests of
Central Amazonia

The integrity of tropical forests has become a crucial topic in the
discussions on the effects of global climate change. In the Amazon, extreme
weather events coupled with local forest mismanagement threaten the very
existence of the world's largest provider of ecosystem services. In order to
understand how one of the dominant phytophysiognomies in the biome
behaves, we seek in this project to combine the knowledge of the forest
dynamics, using rings of growth, with the specificities of one of the main
regional extractive activities, Forest Management. For this, we first analyze
the growth dynamics of important species in the environment, their behavior
in relation to the historical climatic series and their reaction to the climatic
extremes that have already become reality in the region. From this reading,
and with the study of the operation of Community Forest Management
developed in the region we can infer about the effect that climate change
will have on the forest itself and on the activity of its sustained exploitation.
The study areas are located in the Mamirauá Sustainable Development
Reserve (RDSM), which has as a peculiarity of its category the attention to
the needs of the traditional peoples who inhabit it. Given the conservation
paradigm that dictates the ability of these peoples to protect the resources
of their environment, RDSM was the first National Conservation Unit to
combine conservation and development of community-based management
practices, the most common type in the Americas. RDSM maintains its
position as a leader and model in the conduct of sustainable development
practices, especially in the Amazonian forest. With the construction of the
historical series of growth of the arboreal species of economic value we
were able to verify the influence of the main climatic forcers on the dynamics
of the forest. It is possible to observe the great influence of extreme events
with origin of episodes of El Niño and La Niña of great intensity, as well as
the response of the forest to the changes in the flood and dry patterns.
Combining these results with the studies that show an intensification of the
hydrological cycle of the region and overlapping them with the
characteristics of the timber forest management developed in the RDSM, it
is verified the negative influence of the climatic dynamics on this sustainable
productive activity, both in the landscape and in the norms that govern the
activity. Climate change has caused dysfunctions in the natural growth
dynamics of certain species and the result of their action on the hydrological
cycle has accelerated the disappearance of areas licensed for forest
management. With the application of a growth model, we hope to provide
data that support the potentiation of managed exploration, by providing the
technical cutting ages of these species and the correct cycles for their
exploitation, thus directing the sustainable development of the activity on a
regional scale.
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1. INTRODUÇÃO
O tema das mudanças climáticas é cada vez mais difundido entre a população
mundial. Deixou de ser unicamente foco de pesquisas para assunto discutido na
maioria dos círculos sociais. Isto acontece por vários motivos, mas o principal reside
no fato de que as alterações do clima já são sentidas com intensidade e prometem
alterar a vida das pessoas ao redor do mundo.
No entanto as informações disponíveis a respeito do tema nem sempre são
precisas e, apesar de grandes avanços, o entendimento ainda precário de como o
clima global é regulado deixa margem à dúvidas e especulação. Com isto, população
e tomadores de decisão podem sofrer com a incerteza sobre os fatos e efeitos,
presentes e futuros, desta nova realidade. Todavia a incerteza sobre as influências
destas mudanças não podem ser subterfúgio para o adiamento da discussão sobre
as ações que irão mitigar o problema, à medida que os efeitos negativos destas
mudanças já são evidentes ao redor do globo.
Até o momento as regiões mais afetadas pelo aumento da temperatura média
localizam-se nos polos, e como são também as menos povoadas, recebem menos
atenção em geral. No entanto, cada vez mais pesquisas e a divulgação midiática das
condições deterioradas destes ambientes alertam governos e a população para a
iminência de problemas maiores. Em território nacional estes efeitos são sentidos em
diferentes níveis de intensidade ao longo do país. Secas severas afligem o Nordeste,
enquanto chuvas torrenciais inundam o Sudeste do Brasil. A sociedade sofre com os
prejuízos pela destruição nas cidades e depleção da produção no campo, e os
ambientes naturais com a disrupção do comportamento normal do clima, agravado
pela eventualidade dos extremos climáticos, cada vez mais presentes.
O aquecimento global, fenômeno amplamente creditado às atividades
humanas e os gases poluentes decorrentes desta, encontra-se em seu auge. Após
alguns milhões de anos, no ano de 2016 a concentração do dióxido de carbono na
atmosfera ultrapassou as 400 partes por milhão (ppm). A ultima vez que o planeta
atingiu níveis similares pode ter sido entre 4 e 20 milhões de anos, e esta é a primeira
vez que seres humanos e diversas outras espécies convivem em um ambiente com
tão alta concentração deste gás (TRIPATI ET al. 2009; BARTOLI ET al. 2011).
Estudos indicam que 60% do incremento anômalo observado na temperatura média
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do planeta nas últimas décadas podem ser creditados a este aumento da
concentração de CO2 na atmosfera (IPCC, 2007).
Na Amazônia, região reconhecida por sua importância ecológica, os efeitos
das mudanças climáticas são sentidos principalmente na influência sobre o ciclo
hidrológico, com eventos recentes e recorrentes de extremos do clima. Exemplos de
fenômenos creditados às mudanças climáticas são as secas de 2005 e 2010, que
tiveram grande impacto sobre os componentes sociais e biológicos da região
amazônica.
Entre os ambientes florestais amazônicos, a várzea destaca-se por ocupar
grande parte do território. São planícies alagáveis com alta produtividade que ocorrem
ao lado de rios de águas brancas com alta concentração de nutrientes e sedimentos
(JUNK, 1993). Estes ambientes tem sido colonizados por assentamentos humanos e
utilizados em grande intensidade durante séculos, e para diversos fins, entre eles, a
exploração madeireira. Por conta de seu alto valor ecológico, grande biodiversidade,
e pelos serviços que fornece, a várzea encontra-se entre os ambientes de grande
importância conservacionista no país. Desta forma, o manejo sustentável destas
florestas é indispensável para a continuidade das múltiplas funções e serviços que
este ecossistema florestal fornece, bem como para a reprodução social de suas
populações tradicionais.
Desta forma, uma oportunidade quanto à compreensão da influência das
atuais mudanças climáticas, os fenômenos envolvidos em escala local e global, e da
influência da ação humana sobre a floresta, reside no desenvolvimento de cronologias
de anéis de crescimento. Segundo Botosso (2002), estas cronologias, ainda raras no
Brasil, são de grande importância tanto para as Ciências Florestais como para a
Ecologia, e proporcionam uma fonte única de dados para os estudos de fenômenos
ecológicos de longo prazo, como a dinâmica de populações de árvores, o
desenvolvimento e produtividade de ecossistemas, além da variabilidade temporal do
ambiente. Ademais, as análises de crescimento adquiridas a partir do estudo dos
anéis podem contribuir para o correto manejo das espécies madeireiras, com a
obtenção de informações a respeito da idade e tempo necessários para a exploração
das mesmas.
Para análise dos anéis de crescimento, verificação de sua formação periódica
no lenho das espécies arbóreas e correlação com o clima, alguns métodos são
recomendados para as regiões tropicais, como análises anatômicas do xilema e suas
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correlações com a sazonalidade climática, densitometria de raios X, datação cruzada,
e análise do conteúdo de isótopos estáveis de carbono contido nos anéis de
crescimento do xilema secundário (δ13C) (VETTER, 2000, BOTOSSO & VETTER,
1991).
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2. OBJETIVOS
2.1. Geral
Estudar populações da espécies ocorrentes em florestas de várzea
amazônica, no que se refere a dendroecologia, obtendo cronologias de larguras dos
anéis de crescimento e correlacionando-as com registros climáticos instrumentais de
precipitação e temperatura, além de observar os padrões de crescimento das árvores,
estabelecer critérios para seu correto manejo, e verificar a influência das atuais
mudanças do clima sobre a dinâmica da floresta e do ciclo do Carbono.

2.2. Específico
1) Determinar a periodicidade de formação dos anéis de crescimento; 2)
Construir cronologias da largura dos anéis de crescimento e correlacioná-las com
registros climáticos; 3) Analisar a densidade específica da madeira por meio de
análises de densitometria de raios X; 4) Análise da composição isotópica do Carbono
alocado nos anéis de crescimento;
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3. HIPÓTESES
Os limites de crescimento possuem delimitação de frequência anual;

As séries de crescimento registram as alterações recentes do clima;

A densidade da madeira contém informações registradas em sua variação;

A composição isotópica dos anéis acompanha as variáveis ambientais;

O tratamento dos dados de crescimento permite inferências ao manejo florestal;
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4.1. Aquecimento global e sequestro de carbono pelas florestas
A vida na terra é baseada no Carbono, e o CO2 na atmosfera constitui a fonte
primária do processo fotossintético (VITOUSEK, 1997). Na atmosfera, o vapor de
água, o dióxido de carbono (CO2), e outros gases, retêm energia naturalmente e
mantêm a temperatura em torno de 30 C mais quente do que seria na ausência deles,
possibilitando a existência de vida (MIGUEZ, 2001). As atividades humanas,
principalmente através do uso dos combustíveis fósseis, têm intensificado este efeito
estufa por meio da adição de CO2 na atmosfera. Este aumento do CO2 na atmosfera
representa o melhor e mais claro sinal documentado da alteração dos sistemas da
Terra por ação humana (VITOUSEK, 1997).
Iniciativas internacionais têm buscado soluções para estes problemas, a
exemplo da Convenção Quatro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, em
vigor desde 1994, e o Protocolo de Kyoto, em vigor desde 2005, comprometendo às
Partes (Países) incluídas no Anexo I da Convenção a reduzir em pelo menos 5% as
emissões antrópicas combinadas de gases de efeito estufa, em relação aos níveis de
1990, para os períodos de 2008 a 2012 (MIGUEZ, 2001).
A metodologia adotada para medir e monitorar o “sequestro” dos gases pelas
árvores se dá por meio dos inventários florestais, realizados por métodos
padronizados de determinações da biomassa total dos componentes das árvores
(caule, galhos, folhagem, raízes), biomassa da regeneração natural, da serrapilheira,
do solo e animal (LISI, 2006). Combinando esta técnica com a dendrocronologia, é
possível aumentar a precisão analítica retornando ao passado das plantas e do
ambiente.
Esta metodologia utiliza as medidas de volume que cada anel de crescimento
ocupa em uma seção do tronco da árvore, a densidade da madeira da espécie em
questão e uma constante de concentração de carbono na madeira para fornecer a
quantidade de carbono fixada pela árvore a cada ano, extrapolando esta medida para
uma seção do indivíduo e posteriormente para o fuste (LISI, 2006).

4.2. Mudanças climáticas e a floresta amazônica
A bacia amazônica, uma das maiores do mundo, contém também a maior
extensão de floresta tropical da Terra. Com mais de cinco milhões e meio de
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quilômetros quadrados, é o maior dos biomas brasileiros. Possui uma gama de
ecossistemas e grande riqueza em termos de diversidade biológica e étnica. Possui
recursos hídricos abundantes, e a descarga média do rio Amazonas no oceano
Atlântico corresponde a 18% da descarga total de água fresca nos oceanos do mundo.
A grande disponibilidade hídrica, aliada a outros fatores faz com que este ambiente
destaque-se pela enorme biodiversidade, respondendo por aproximadamente um
quarto das espécies animais e vegetais do planeta.
As séries hidrológicas do rio Negro representam uma integração da chuva na
bacia deste rio, que se estende até o noroeste da Amazônia, a área mais chuvosa de
toda a região. Estas séries apresentam uma grande variabilidade interanual, com
grandes quedas nas vazões durantes as grandes secas que afetaram a Amazônia
durante 1926, 1964, 1980, 1983, 1991 e 1998, provocando aumento das queimadas
e graves impactos à população, com as mais graves associadas ao El Niño. Já em
2005, a seca nos rios da Amazônia causou danos a espécies de mamíferos aquáticos
e peixes, mas ao contrário dos anos anteriores, esta seca não esteve relacionada ao
aumento da temperatura do Pacífico Central, e sim ao aquecimento do Atlântico Norte
(MARENGO ET al., 2006).
Neste ano um aumento expressivo no número de queimadas pôde ser
observado, intensificando as emissões de carbono na região. Com as mudanças
climáticas este quadro tende a se tornar mais frequente. Com o aumento das
temperaturas e dos períodos e intensidade das secas as florestas da região
amazônica perdem muita umidade e tornam-se vulneráveis às queimadas. A
mortalidade de arvores aumenta significativamente e há um aumento nas emissões
de carbono para a atmosfera (Nepstad et al. 2004).

4.3. As matas de várzea de Mamirauá
São áreas de planície onde o alagamento sazonal decorre da variação no
nível das águas, com uma amplitude é de cerca de 10 a 12 metros todos os anos. O
ecossistema de várzea deve sua intensa dinâmica à forte influência do regime de
águas, sendo que este regime de enchentes e vazantes anuais cria e destrói terrenos
com grande velocidade. Estes terrenos são colonizados na mesma estação por
gramíneas e pequenos arbustos e, caso o ambiente seja propício, em pouco tempo
as primeiras árvores já estarão estabelecidas. As espécies da várzea estão adaptadas
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às alternâncias das condições extremas que cada pico sazonal de cheia ou seca
proporciona.
Em termos geológicos, enquanto as várzeas pleistocênicas foram formadas
pela erosão de terrenos terciários e pela deposição de seus sedimentos durante os
períodos interglaciais, as várzeas holocênicas, mais recentes, formaram-se a partir da
deposição de sedimentos vindos dos Andes ou dos Escudos Central-Brasileiro e
Guianense (Ayres, 1993).
As várzeas podem ser categorizadas de acordo com a topografia do terreno
e tempo de alagação (Ayres, 1995; Wittmann et al. 2002). Florestas de várzea alta
são definidas como tendo inundação média alcançando alturas de até 3 metros
(duração média de < 120 dias ano-¹), em comparação, florestas de várzea baixa estão
onde o nível médio de alagamento varia entre 3 e 5 metros (duração média de 120180 dias ano-¹). Florestas de chavascal (Ayres, 1995) ocorrem quando a duração do
alagamento está entre 180-240 dias ano-¹, estando estabelecidas em depressões com
solos argilosos e pouco drenáveis. Os diferentes tipos florestais são acompanhados
por padrões típicos da estrutura florestal, ocorrência de espécies, dominância e
diversidade (Worbes et al. 1992; Wittmann et al. 2002).
As florestas de várzea abrigam alguns dos ecossistemas mais produtivos da
Amazônia (Junk, 1997). Porém, segundo Machado (2010), devido às inundações
frequentes que sofrem, a riqueza em espécies, geralmente é menor que da terra firme
(Ter Steege et al. 2000; Worbes, 1997). Contudo, estudos revelaram que as florestas
de várzea amazônicas sãos as florestas alagáveis com maior riqueza no mundo
(Wittmann et al. 2006). Isso acontece principalmente por dois motivos: condições
ambientais que se mantém relativamente estáveis dentro da Bacia Amazônica por
períodos de milhões de anos, e uma elevada diversidade de habitats (Wittmann et al.
2010). Ainda de acordo com Wittmann et al. (2010), estas florestas influenciam o clima
local e regional atuando como significativos sorvedouros de carbono. Desta forma, as
florestas alagáveis amazônicas são de especial interesse para as pesquisas
botânicas, ecológicas e de fitogeografia.

4.4. O Manejo Florestal Sustentável
O manejo florestal sustentável pode ser classificado como o aproveitamento
dos recursos de um povoamento florestal em regime sustentável, apenas em virtude
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do que este pode produzir e sem afetar as características naturais e estruturais ao
longo de um período (HIGUCHI et al. 2005).
A partir da Instrução Normativa nº 80, de 24/09/1991, regras para a prática de
Manejo Florestal no Brasil começaram a ser estabelecidas. Elaborada por um grupo
de especialistas, esta IN determina importantes medidas de conservação, dentre as
quais o ciclo de corte mínimo de 20 anos. A partir da Instrução Normativa do Ministério
do Meio Ambiente n° 4, de 4/2/2002, o Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS)
passou a contemplar modalidades, como o manejo empresarial, manejo em pequena
escala, comunitário ou cooperativo (AZEVEDO, 2006).
No Brasil, os estados da federação possuem certa independência para a
gestão florestal em áreas privadas e públicas não federais, e assim as normas federais
são complementadas por estaduais na regulamentação do manejo florestal (GVCES,
2015).

4.5. O Manejo Florestal Sustentável em Áreas de Várzea
Historicamente, as áreas de várzea amazônicas não foram manejadas de
maneira sustentável, e sim predatória. Comparada à exploração em áreas de terra
firme, que depende de máquinas de grande porte e grande quantidade de combustível
para movimentá-las no processo de retirada e transporte de toras a partir da floresta,
a exploração em áreas de várzea apresenta custo reduzido, já que requer somente a
utilização de motosserra para o corte e pequenos barcos para o transporte. Por conta
dos baixos custos de extração, deslocamento e transporte das toras durante o período
das cheias, além da facilidade de acesso via fluvial, as áreas de várzea na Amazônia
ficaram sujeitas à sobre-exploração de seus recursos (HIGUCHI et al., 1994), que
foram consumidos inadequadamente durante séculos, resultando na inclusão deste
ambiente entre os ecossistemas mais ameaçados da Amazônia (UHL, et al., 1998).
Em 2010, um ano após a realização do I Seminário sobre Manejo Florestal
em Várzea, realizado na cidade de Manaus, com a participação de membros do IDSM,
do Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (INPA) e do governo estadual, foi
publicada a Instrução Normativa – IN SDS 009/2010, que passou a regulamentar as
atividades de manejo florestal em área de várzea. Esta Instrução Normativa permitiu
o desacoplamento das regras do manejo florestal realizado em áreas de várzea
daquele realizado em terra firme. Notoriamente diferentes em suas características, os
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dois ambientes não poderiam compartilhar regras semelhantes para o manejo de suas
florestas, no entanto até aquele momento esta era a realidade. Assim, como principais
avanços determinados pela IN, podemos citar seu art. 6°, que estabeleceu a
intensidade máxima de colheita de 03 (três) árvores/ha, respeitando o diâmetro
mínimo de corte e o número de matrizes, independente do volume de cada árvore. A
nova norma mostra-se adaptada ao ambiente em questão, cuja espécie mais
explorada, a Hura crepitans, possui indivíduos cuja volumetria isolada ultrapassava o
valor antes estabelecido para cada hectare.
O artigo ainda determina diâmetros mínimos de colheita específicos para
diversas espécies. Os valores indicados foram estabelecidos a partir de pesquisa
científica em dendrocronologia, na qual se que utilizou a análise dos anéis de
crescimento destas espécies para a determinação de diâmetros mínimos de corte
sustentáveis (SCHÖNGART, 2008). Da mesma forma, e ainda como resultado da
mesma pesquisa, em seu art. 3° a IN SDS 009/2010 estabelece o ciclo mínimo de
corte de 12 (doze) anos para madeiras leves (brancas) e de 24 (vinte e quatro) anos
para madeiras pesadas.
As seguintes espécies e relativos diâmetros estão dispostos na IN:
I – Hura crepitans (Açacú) – diâmetro mínimo de corte 100 cm;
II – Ceiba pentandra (Sumaúma) – diâmetro mínimo de corte 100 cm;
III – Piranhea trifoliata (Piranheira) – diâmetro mínimo de corte 70 cm;
IV – Macrolobium acacifolium (Arapari) – diâmetro mínimo de corte 60 cm;
V – Luehea cymulosa (Mulamba/Icezeiro) – diâmetro mínimo de corte 60 cm;

4.6. O Manejo Florestal na RDS Mamirauá
Ainda hoje a exploração ilegal, com alto impacto, acontece em áreas de
várzea, em grandes intensidades em alguns locais. Nas várzeas da RDS Mamirauá
também se faz presente, contudo, em baixa intensidade, e a prática de manejo
florestal sustentado é hoje uma realidade, este tendo substituído a exploração
convencional como resultado de 20 anos de atuação do IDSM. As técnicas
silviculturais e de exploração que garantem a continuidade da produtividade florestal
são aplicadas à rigor nos Planos de Manejo Florestal licenciados em seu território. O
manejo enquadra-se na categoria de menor impacto, por ser realizado por
Associações comunitárias que não utilizam equipamentos pesados, como tratores
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florestais. Licenciados na categoria de Plano de Manejo Florestal Sustentável de
Menor Impacto de Exploração em Área de Várzea (PMFSmi), seguem uma série de
dispositivos presentes na legislação florestal que regem esta categoria de manejo.
A exploração ocorre somente com a utilização de equipamentos simples como
a motosserra, utilizada para o corte, destopamento e até mesmo desdobro primário
das toras. O escoamento das mesmas é realizado na época da cheia, no período de
Maio a Julho, quando podem ser retiradas da floresta flutuando na água. As toras de
espécies de madeira pesada são anexadas às de espécies de madeira leve e
jangadas são construídas para o transporte pelos grandes rios, principalmente o
Japurá e o Solimões, até as serrarias da região metropolitana de Manaus.
Entre as associações detentoras de PMFSmi existem aquelas que produzem
madeira serrada. Neste caso as toras são desdobradas ainda no período da seca,
dentro da própria floresta, no local de queda. Em experiências passadas eram
utilizadas serrarias portáteis para o desdobro primário das toras, que eram
compartilhadas entre as associações. No momento esta tecnologia volta a ser
utilizada por uma das associações da RDSM, localizada no setor Tijuaca, após longo
período em que os manejadores comunitários utilizavam apenas motosserras para
esta atividade. Diferente da exploração em tora, estas associações abastecem o
mercado local de madeira legal, e o transporte das toras é realizado também por via
fluvial, no porão de barcos que distribuem as pranchas de madeira nas sedes dos
municípios ao redor da RDSM, como Tefé, Uarini e Maraã.

4.7. Anéis de crescimento e Dendrocronologia
A periodicidade da atividade do câmbio vascular é decorrente de alterações
na temperatura, fotoperíodo e/ou precipitação, com fatores endógenos inerentes a
cada espécie controlando seu ritmo de crescimento (Fahn et al., 1981; Worbes, 2002).
Em espécies tropicais, condições como altitudes elevadas, precipitação e déficit
hídrico, entre outras, induzem a redução e/ou a dormência do câmbio vascular,
resultando na formação dos anéis de crescimento (Tomazello Fo, 1999).
Os anéis de crescimento são camadas de células formadas no xilema das
espécies arbóreas pela divisão e diferenciação das células cambiais e caracterizamse pelas mudanças estruturais abruptas nos seus limites (IAWA Committee, 1989).
Em espécies tropicais e subtropicais, os anéis de crescimento apresentam diversidade
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na estrutura anatômica da camada de crescimento, quanto (i) aos elementos de vasos
(tamanho, espessura da parede, freqüência, distribuição) representando anéis
porosos, semi-porosos ou difusos; (ii) fibras (tamanho e espessura da parede); (iii)
bandas de parênquima marginal; e (iv) raios (distensão tangencial) (IAWA Committee,
1989; Vetter, 2000).
A quantidade de crescimento, determinada por duas medições, uma no início
de um período e a outra ao final deste denomina-se incremento, o qual determina o
rendimento, e pode visualizar-se como a taxa de acumulação de um produto (Alder &
Synnott, 1992).
Os anéis anuais de crescimento das árvores permitem reconstruir seu
desenvolvimento a partir da comprovação da anualidade de formação destas
estruturas (Botosso & Tomazello Filho, 2001), o que também poderá ser aplicado em
espécies

da

Amazônia,

ao

passo

que

para

desenvolver

plenamente

a

dendrocronologia em ecossistemas tropicais e subtropicais, se faz necessária a
caracterização de espécies que produzam anéis de crescimento anuais, e a
elucidação das condições ambientais que os determinam (Worbes, 2002).
Os primeiros registros relatando que as condições ambientais interferem no
desenvolvimento das árvores e na largura dos anéis de crescimento são atribuídos a
Leonardo da Vinci, que no século XVI definiu algumas das bases teóricas desta
ciência (SCHWEINGRUBER, 1988). A dendrocronologia como ciência da datação dos
anéis de crescimento de árvores de climas sazonais, foi iniciada em 1901 por A. E.
Douglass, ao estudar as correlações entre a largura dos anéis de crescimento de
Pinus sp e a intensidade de seca em diferentes altitudes de regiões do Estado do
Arizona, EUA, (Tomazello F°, 1995). A palavra dendrocronologia provém do grego:
“dendros” significa “árvore”, “cronos” tempo e “logos” é ciência (Fritts, 1976). Por
conseguinte, configura o ramo das ciências que data os anéis de crescimento do lenho
das árvores, e se utiliza destas informações em estudos ambientais, relacionando os
padrões de crescimento das árvores às condicionantes ambientais (Fritts, 1976).
A dendrocronologia reúne grande quantidade de informações de alto valor
para a tomada de decisões no manejo florestal, como registros de crescimento,
qualificação e acompanhamento dos volumes de madeira produzidos, assim como a
estimativa de biomassa e do CO2 fixado na madeira. Admite ainda a realização de
estudos de autoecologia, avaliação ou resposta de atividades silviculturais e de
reconstrução de eventos climáticos (Alvarado, 2009).

28

4.8. Técnicas dendrocronológicas para a análise dos anéis de crescimento
Em regiões tropicais a necessidade de informações sobre a taxa de
crescimento e idade de árvores proporcionou o desenvolvimento de diversos métodos
analíticos, classificados como métodos estáticos (amostras extraídas das árvores) ou
dinâmicos (utilizando árvores vivas) (Fahn et al., 1981).
Os métodos estáticos compreendem o exame macroscópico do lenho,
análises da estrutura microscópica do xilema, incluindo técnicas com uso de energia
(luz refletida ou transmitida, laser, densitometria de raios X, radiação gama), análise
de imagens e de isótopos (Botosso & Tomazello Filho, 2001). A partir dos exames
macroscópicos do lenho, pode-se realizar a medida da largura dos anéis de
crescimento, parâmetro fundamental para estudos climáticos ou de ocorrência de
eventos ambientais.
Dentre os métodos dinâmicos, um dos mais utilizados é a indução de
ferimento do câmbio por incisão na casca, que em decorrência da cicatrização dos
tecidos resulta na marcação do xilema (janela de Mariaux) (Mariaux, 1969; Botosso &
Tomazello Fo, 2001). O tecido contendo a cicatriz da incisão na casca evidencia a
quantidade de anéis de crescimento formados entre as datas da incisão e da coleta,
comprovando a anualidade de formação dos anéis de crescimento (Fahn et al., 1981;
Botosso & Vetter, 1991; Roig, 2000; Vetter, 2000).
A fenologia é o estudo da ocorrência de eventos biológicos repetitivos, de suas
causas em relação às forças bióticas (genéticas) e abióticas (clima; fotoperíodo), e
das inter-relações entre as fases caracterizadas por estes eventos (Tomazello Fo,
1986). Ainda são poucos os estudos sobre a correspondência entre as fases
fenológicas, a atividade cambial e a presença de anéis de crescimento em espécies
tropicais e subtropicais, mas estes verificaram nítida relação entre a queda das folhas,
os fatores climáticos e a atividade cambial (Roig, 2000).
O elemento carbono é encontrado no ambiente natural composto
principalmente pelos isótopos 12C, 13C e 14C (Dai & Fan, 1986). A razão dos dois
isótopos estáveis (13C/12C) varia nos materiais naturais, de acordo com o
fracionamento isotópico que ocorre durante processos físicos, químicos e biológicos,
permitindo a reconstrução dos registros de características ambientais regionais como
precipitação, temperatura, intensidade luminosa e umidade através da composição
isotópica do vegetal (Stuiver & Braziunas, 1987; Leavitt, 1990). Sua medidas nos anéis
de crescimento vêm sendo aplicadas em inúmeros estudos como indicadores
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potenciais do passado climático e na reconstrução da variação de δ13C, relacionado
ao ciclo global do carbono (Stuiver & Braziunas, 1987).
Outra metodologia utilizada é a análise de isótopos estáveis de Oxigênio
(δ18O), que utiliza a fração de oxigênio isotópico da água do xilema, proveniente do
elemento incorporado por meio das raízes e das folhas (Roden & Ehleringer, 2000;
Evans and Schrag, 2004).
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5. MATERIAL E MÉTODOS
5.1. Área experimental
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá – RDSM, juntamente
com a Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Parque
Nacional do Jaú, integram o Corredor Central da Amazônia Central (Figura 1). Com
seus 6 milhões de hectares, este complexo forma a maior área contínua de florestas
tropicais preservadas do mundo (Ayres, 2005; Lima et al. 2004). A RDSM foi a primeira
unidade de conservação (UC), criada exclusivamente em florestas inundáveis de
várzea, e possui aproximadamente 1.124.000 hectares.
A RDSM está localizada na confluência dos rios Solimões e Japurá, no estado
do Amazonas, fazendo parte dos municípios de Alvarães, Uarini, Maraã, Fonte Boa e
Jutaí, próxima à cidade de Tefé.

Figura 1. Localização das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã.

O clima da região, segundo a classificação Köppen-Geiger é do tipo Tropical
Úmido (Af). Possui média de precipitação anual de 2373 mm, com a concentração do
período úmido entre Dezembro e Junho (Ayres, 1993) e uma distinta estação seca
entre os meses de Julho e Novembro (Figura 2).
A variação de temperatura é baixa, no entanto os meses com maiores
temperaturas médias são aqueles do período de seca, com médias mensais entre 30
e 33°C (Queiroz, 1995). A média anual de temperatura é de 26.9℃.
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Figura 2. Climatograma da área. A linha representa a Temperatura e as barras representam a Precipitação;

Caracterizando uma das regiões com maior flutuação do nível das águas entre
as estações de seca e cheia no mundo, o nível da água dos rios Solimões e Japurá
apresentam uma amplitude média de inundação em torno de 10,8m (Wittmann et al.,
2004). Sendo esta uma das principais características ambientais da RDSM, é
influenciada pelas chuvas nas cabeceiras dos rios da região, associadas ao degelo
anual do verão andino e constituindo um pulso monomodal de inundação.
Em anos com alta cota de inundação, toda a área da RDSM pode ficar
submersa (Figura 3). O alagamento por águas claras, carregadas de sedimentos
provenientes das encostas Andinas a jusante é o principal responsável pela
produtividade das várzeas amazônicas. uma enorme concentração de nutrientes
associada às argilas em suspensão. A deposição anual dos sedimentos ricos em
nutrientes define a geomorfologia, biogeografia e os padrões de ocupação
vegetal/animal/humano da várzea (Queiroz, 2005).
Por volta de 10,2% da superfície da reserva é constituida por corpos de água.
A área restante é formada por florestas de várzea (44,3%), chavascais (31,3%) e de
outras coberturas diversas (14,2%) como palhais, campos, roças e praias (SCM,
1996).
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Figura 3. Áreas alagáveis da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá;

A área de estudo está localizada na RDSM (2o51’S, 64o55’W), na região do
Médio Solimões, a cerca de 70 km a noroeste do município de Tefé. Está localizado
em uma área de várzea baixa, no setor Horizonte. Neste setor seis parcelas
permanentes foram demarcadas e instaladas no âmbito do projeto IDSM denominado
“Distinção Estrutural, Sucessional e Produtiva de Florestas de Várzea Baixa e Alta na
RDS Mamirauá, no Médio Solimões”, do Grupo de Pesquisa em Ecologia Florestal
(GPEF), desenvolvido paralelamente à esta tese. Nesta localidade duas áreas
passarão por exploração madeireira de impacto reduzido, sendo elas as Restingas do
Mulatal e do Peixe-boi, ambas no território da comunidade Novo Horizonte (Figura 3).
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Figura 4. Figura 3. Seis parcelas permanentes instaladas na área da RDS Mamirauá, no Setor Horizonte, comunidade
de Santa Luzia do Novo Horizonte. A coleta das amostras de Hevea spruceana aconteceu no interior das parcelas e da
espécie Macrolobium acaciifololium no interior e nas adjacências;

5.2. Espécies estudadas
5.2.1. A espécie Hevea spruceana (Benth.) Müll. Arg.
Planta da família Euphorbiaceae, é abundante em florestas alagáveis de
várzea, e popularmente conhecida como seringa barriguda (Wittmann et al., 2010).
Possui distribuição pela América Central, Amazônia Central, Ocidental e Equatorial.
Trata-se de uma espécie arbórea, colonizadora de ambientes de várzea e igapó.
Produz látex em abundância que, misturado ao látex de Hevea brasiliensis, é utilizado
na fabricação de borracha e as sementes são utilizadas na produção de artesanatos.
A espécie possui reconhecida importância ecológica, com indivíduos alcançando
grandes diâmetros e valores de área basal (Figura 4). Ainda, segundo Goulding (1997)
suas sementes são consumidas por peixes de valor comercial. A madeira é utilizada
principalmente na confecção de laminados (Wittmann et al., 2010; Brito et al., 2008).
Populações de várzea foram previamente estudadas na Amazônia Central quanto a
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aspectos da fenologia e fotossíntese, bem como quanto a germinação e a quantidade
de reservas orgânicas nas sementes da espécie foram monitoradas em laboratório
(Liberato, 2010).

Figura 5. Ramo de Hevea spruceana, contendo folhas, flores e frutos;

5.2.2. A espécie Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth.
É uma espécie da família Fabaceae, dominante nas florestas inundáveis de
várzea e igapó (Figura 5). Trata-se de uma árvore semi-decídua, que derruba suas
folhas no período da cheia, quando a seca fisiológica é induzida pela incapacidade de
absorção de água pelas raízes inundadas. Com o período de dormência cambial
forma anéis de crescimento distintos, que permitem análises dendrocronológicas dos
indivíduos. Dentre as fitofisionomias de várzea, ocorre especialmente em áreas de
terreno baixo, conhecidas como várzea baixa, onde o período e nível de inundação
são maiores. Em áreas de Igapó, onde as planícies inundam com águas acidificadas,
pobres em nutrientes, e por consequência desfavoráveis ao crescimento vigoroso de
espécies de grande porte, estas árvores podem ultrapassar os 500 anos de idade. Já
na várzea, onde o solo é anualmente inundado por águas ricas em sedimentos e
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nutrientes, esta espécie apresenta crescimento evidenciado, em ritmo elevado, mas
que, por outro lado, limita a vida dos indivíduos por volta dos 200 anos de idade.

Figura 6. Macrolobium acaciifolium. Árvore em época de cheia, folhas, flores e frutos;

5.3. Instalação de Parcelas Permanentes e coleta de amostras do lenho das árvores de
Hevea spruceana e Macrolobium acaciifolium
As seis parcelas instaladas foram subdivididas em 16 quadrados contínuos de
25 m x 25 m (figura 1), onde todos os indivíduos arbóreos com DAP acima de 10 cm
(DAP: Diâmetro a altura do peito - 1,30 m em relação ao solo) foram medidos com fita
diamétrica. Todos os indivíduos inventariados foram marcados para facilitar o futuro
monitoramento destas parcelas (o tronco foi marcado com tinta permanente na altura
de medição e receberam uma placa metálica de identificação com numeração
individual e sequencial). Ainda, foram medidas todas as lianas acima de 5 cm de
diâmetro. Auxiliando a identificação botânica, aconteceu a coleta e catalogação no
acervo do instituto Mamirauá de ramos férteis ou estéreis de pelo menos um exemplar
de cada morfotipo.
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A coleta de material da espécie Hevea spruceana aconteceu somente no
interior das parcelas instaladas, visando o posterior uso dos dados obtidos na
correlação entre a dinâmica de crescimento e a exploração florestal de impacto
reduzido que ocorre nesta área.
A espécie Macrolobium acaciifolium é reconhecidamente mais propensa à
formação de anéis de crescimento com potencial para estudos dendrocronológicos.
Desta forma, por conta da abixa ocorrência da espécie no interior das parcelas, sua
coleta foi realizada não somente no interior das mesmas, como também nas
adjacências,

visando

garantir

material

de

qualidade

para

os

estudos

dendroclimatológicos.
Do lenho do tronco das árvores das duas espécies foram prospectadas
amostras radiais do lenho, à altura do DAP (1,30 m do solo), através de método não
destrutivo. As coletas realizadas via este método foram conduzidas com o auxílio de
trados de incremento da marca Mora Sweden, com diâmetro interno de 5,15mm e
possibilitaram às plantas a manutenção de uma boa condição sanitária para a
cicatrização dos tecidos, e a ininterrupção da vida das mesmas (Figura 6).

Figura 7. Coleta não destrutiva de amostras de lenho e obtenção de dados dendrométricos;
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As coletas realizadas no interior da RDSM foram autorizadas pelo IDSM e
cadastradas no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO), do
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (ANEXO B).
Para obtenção das amostras destinadas às análises dendrocronológicas,
aproximadamente 60 árvores foram selecionadas e amostradas, sendo retirados no
mínimo dois, e no máximo quatro raios de cada indivíduo. A seleção das árvores para
as análises dendrocronológicas levou em conta a (i) localização dos indivíduos; (ii)
sua estética, sendo eleitos espécimes sem irregularidades externas perceptíveis,
como inclinação, tortuosidade do tronco, ou ferimentos; (iii) e diferentes classes
diamétricas, visando à coleta de indivíduos de faixas etárias diferentes.
Para a análise de isótopo estável de δ13C foram selecionadas árvores de
grande porte, visando à obtenção de resultados que ilustrassem a assinatura isotópica
contida no lenho de um extenso período. Adicionalmente, os indivíduos selecionados
passaram pelos mesmos critérios de exclusão utilizados àqueles coletados com
finalidade de construção das cronologias e análises de densidade. O preparo destas
amostras é diferenciado, a fim de impedir sua contaminação pelos materiais
provenientes dos abrasivos de polimento. Assim, as mesmas foram preparadas em
um micrótomo especial, com o desbaste e evidenciamento da superfície transversal
por meio de lâmina esterilizada.

5.4. Análise dendrocronológica dos anéis de crescimento
As amostras previamente preparadas foram analisadas através dos seguintes
procedimentos dendrocronológicos (i) mensuração das larguras dos anéis de
crescimento; (iii) sincronização anual; (iv) construção de cronologias; (v) análise
densitométrica; e (vi) longos cortes histológicos;

5.4.1. Caracterização anatômica
Somente amostras retiradas com trado de incremento com diâmetro de 5 mm
foram obtidas nas coletas realizadas. Desta forma, as imagens obtidas são
provenientes destas amostras, que fornecem pouco material para este tipo de estudo.
Estas amostras tiveram sua seção transversal desbastada em um micrótomo para
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possibilitar o contraste dos elementos anatômicos. Seus anéis de crescimento foram
analisados e fotografados com o auxílio de um microscópio estereoscópico (40 X)
acoplado a uma câmera fotográfica digital. Sub-amostras radiais do lenho foram
fixadas em suportes de madeira em disposição orientada, imersos em água, fixados
em micrótomo de deslize e desbastados em sua superfície transversal. Em seguida,
foram observadas em microscópio estereoscópico ZEISS Stemi SV11 e as imagens
obtidas por meio de uma câmera digital acoplada ao mesmo.
Para obtenção dos cortes histológicos longos, passou-se uma fina camada de
glicerina na amostra com um pincel, facilitando o deslizamento da navalha. Então, por
meio do botão de ajuste, a espessura do corte final foi ajustada para um valor entre
15-20 μm. Os cortes foram realizados com essa espessura devido aos melhores
ajustes.

5.4.2. Preparo das amostras do lenho para dendrocronologia
As amostras de lenho das duas espécies coletadas foram retiradas dos
recipientes plásticos onde se encontravam armazenadas desde o momento da coleta,
em campo, a fim de frear o desenvolvimento de fungos. Foram então fixadas a
suportes de madeira utilizando cola branca de EVA, considerando o correto
posicionamento das células em sentido horizontal, já que todas as amostras passaram
pelo dupla serra. Para evidenciar os limites dos anéis de crescimento, as amostras
foram submetidas a um processo de polimento em seção de sua superfície
transversal, realizado com uma lixadeira Mirka e uma sequencia granulométrica
crescente de papel abrasivo (80 - 1000 grãos/polegada-2).
As amostras de corte histológico longo, também utilizadas para a
determinação do limite de anéis de crescimento e construção de séries temporais de
vasos foram obtidas utilizando o microscópio óptico com câmera digital acoplada e
uso do software AxioVisionSE64 ®. Fotos sequenciais foram realizadas no sentido
medula-casca (modo panorâmica), ajustadas pelo controle do estágio do microscópio,
para fotografar a seção transversal completa das lâminas, sendo posteriormente
salvas (.TIFF).

40

5.4.2.1. Mensuração, sincronização e obtenção das séries de anéis de
crescimento
Após seu polimento, a seção transversal das amostras do lenho das árvores
foram examinadas sob microscópios e lupas, com sistema de iluminação de fibra ótica,
para a demarcação dos limites dos anéis de crescimento. A seguir, as amostras do
lenho foram digitalizadas com resolução de 2400 dpi, em um aparelho scanner de
precisão da fabricante Epson, modelo Perfection V700. A mensuração da largura dos
anéis de crescimento foi realizada com precisão de 0,001 mm através do software de
análise de imagens Image Pro Plus. Os dados de largura dos anéis de crescimento
gerados neste software foram exportados para o Microsoft Office Excel e,
posteriormente, organizados e analisados com a utilização dos softwares descritos a
seguir.
Para a sincronização das séries radiais, o programa estatístico COFECHA foi
utilizado (HOLMES, 1983). Este programa proporcionou o controle de qualidade das
medidas originais de larguras radiais dos anéis de crescimento à medida que as
transformou em índices dimensionais a fim de eliminar a tendência biológica de
crescimento das árvores, possibilitando a comparação das séries de incremento entre
os indivíduos de cada população. Através de procedimentos estatísticos que analisam
a correlação entre segmentos das séries cronológicas, a identificação de falsos anéis,
ou de anéis ausentes pôde ser efetivada, e a sincronização das séries de crescimento
concluída para as três áreas de estudo, inicialmente com a datação cruzada das séries
de um mesmo indivíduo, e em seguida entre indivíduos (FRITTS, 1976; GRISSINOMAYER, 2001; SCHWEINGRUBER, 1988). A padronização das medidas originais em
índices permitiu que as séries de medidas das árvores individuais, com diferentes
taxas anuais de crescimento, pudessem ser agrupadas, em uma função média e do
desvio padrão, corrigindo a heterogeneidade da variância dos dados de largura dos
anéis de crescimento originais.
Após a sincronização das amostras, e sua correta datação, estas foram
analisadas com o programa ARSTAN (HOLMES, 1994), que construiu as cronologias
das populações das árvores. Este programa apresenta um pacote estatístico que
possibilita determinar a melhor função para cada série de medidas dos anéis de
crescimento, como regressão linear, funções exponenciais negativas, dentre outras,
a fim de eliminar as tendências de crescimento da madeira juvenil por exemplo, em
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uma planta, contrastada com um aumento de crescimento em outra árvore,
ocasionada por exemplo, por uma abertura de copa (formação de clareira).

5.4.3. Dendroclimatologia
As cronologias obtidas através do programa ARSTAN foram comparadas com
as variáveis climáticas mensais, quanto aos fatores de precipitação, temperatura e
cota de inundação dos locais de estudo, através da aplicação de correlações de
Pearson, que indicou qual fator influenciou mais significativamente a formação dos
anéis de crescimento. Esta análise tem como objetivo determinar a variável climática
que exerce maior influência sobre a dinâmica de crescimento das árvores, bem como
a influência ao longo dos ciclos estacionais e de cada ano de sua vida.

5.5. A densitometria de raios X na análise do lenho e dos anéis de crescimento
5.5.1. Preparo das amostras do lenho para densitometria de raios X
As amostras foram seccionadas em um equipamento de dupla serra circular
paralela, no sentido transversal (2,0 mm de espessura). Em seguida, foram
acondicionadas em câmara de climatização (12 h, 20°C, 60% UR) até atingir 12% de
umidade. O perfil da densidade aparente do lenho foi obtido no equipamento da
empresa Quintek Measurement Systems, modelo QTRX-01X. As amostras de lenho
foram ajustadas ao suporte metálico do equipamento e inseridas em um
compartimento interno blindado. Em seguida, foi efetuada a calibração do
equipamento e a varredura radial contínua da superfície transversal da amostra por
um feixe de raios X colimado. A conversão dos dados de intensidade de penetração
dos raios X nas amostras em densidade aparente foi realizada pelo software QMS
(QMS, 1999).

5.5.2. Montagem do perfil radial de densidade aparente do lenho
Os valores de massa específica aparente do lenho, obtidos pelo software
QMS originaram os arquivos DAT (relatório de análise com os valores pontuais de
massa específica aparente do lenho a cada 40 µm) e QTR. O arquivo DAT pôde ser
transferido para o software Microsoft Excel, e assim os perfis radiais de massa
específica aparente do lenho das árvores puderam ser confeccionados.

42

5.6. Análises isotópicas dos anéis de crescimento
5.6.1. Preparo das amostras do lenho para análises isotópicas
As amostras de lenho utilizadas para as análises de componentes isotópicos
foram obtidas a partir de método não destrutivo, com trado de incremento. Foram
secas em temperatura ambiente, mas não foram fixadas em suportes visando evitar
contaminação por componentes químicos que pudessem influenciar os resultados das
análises isotópicas.
Foram armazenadas cinco amostras da espécie Macrolobium acaciifolium
para a condução dos testes isotópicos. As mesmas foram selecionadas a partir do
tamanho dos indivíduos coletados, sendo separados os maiores, da qualidade da
amostra, sem quebras ou seções faltantes, e da ausência de fungos. As amostras
foram cortadas com um micrótomo especial de amostras não destrutivas.
Posteriormente, os anéis de crescimento serão pulverizados com brocas de aço
rápido (0,5; 0,7 e 1 mm de diâmetro) DREMEL©, modelo 300-N125. Posteriormente
os anéis de crescimento foram amostrados individualmente e desbastados até que a
quantidade de massa necessária (0,04mg) à análise isotópica de cada anel de
crescimento seja atingida (ANHOLETTO JUNIOR, 2013).
5.6.2. Parâmetros de análises de isótopos estáveis
As amostras pulverizadas dos anéis de crescimento individualizados foram
encaminhadas ao Laboratório de Isótopos Estáveis do Centro de Energia Nuclear na
Agricultura da Universidade de São Paulo - CENA/USP, onde foram analisadas no
equipamento ANCA - MS 20-20 (Automated Nitrogen and Carbon Analyser – Mass
Spectrometer) da EUROPA SCIENTIFIC, conectado a um analisador elementar (NA
1500, Carlo Erba, Itália)
Este equipamento realizou a medida de razão isotópica dos anéis de
crescimento por espectrometria de massas, e os valores resultantes foram expressos
em δ‰ 13C, representando a proporção da razão 13C/12C de uma amostra em
relação ao padrão PDB.
Amostras orgânicas com 20-200µg de C, finamente moídas foram seladas em
cápsulas miniaturas de estanho (Sn), sendo admitidas no auto-amostrador do
equipamento ANCA com lugar para 66 amostras. As amostras foram purgadas do ar
com um fluxo de He ultrapuro no auto-amostrador. Em sequência, as amostras foram
levadas para o interior de um tubo de combustão vertical quando um pulso de O2 ultra
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puro substituiu temporariamente o fluxo de He. O tubo de combustão foi preenchido
com um catalisador o Cr2O3 (óxido de cromo) e CuO (óxido de cobre) em fios cortados
em pequenos pedaços, oxidando os hidrocarbonos, e lã de prata (Ag) que reteve o
Enxofre (SO2) e halogêneos. Quando o pulso de O2 chegou ao forno de combustão
juntamente com a amostra selada na cápsula de Sn, a temperatura no local
inicialmente em 1000ºC, aumentou para 1700ºC ocasionando completa combustão da
amostra. Os produtos da combustão: CO2, N2, NOx e H2O foram levados para um
tubo de redução mantido a 600ºC contendo cobre metálico (Cu). No tubo de redução
os óxidos de nitrogênio foram reduzidos à N2, sendo também retido o excesso de O2.
A seguir, os gases foram conduzidos pelo gás carregador para uma coluna preenchida
com perclorato de magnésio [Mg(ClO4)2], que reteve o vapor de água. Por último uma
coluna cromatográfica separou o CO2 de impurezas.
Uma pequena fração do efluente (0,1%) do sistema de preparação da amostra
entrou no IRMS através de um longo tubo capilar com um constritor para ajuste do
fluxo de gás na entrada do IRMS. O gás entrando na fonte foi analisado para C-total
e razão 13C/12C, por meio das intensidades das massas 44 (12C16O16O), 45
(13C16O16O, 12C16O17O) e 46 (12C16O18O; 12C17O17O e 13C16O17O).

5.6.3. Análise dos dados
Os dados foram inicialmente plotados em gráficos de δ13C/ano e as
tendências de baixa frequência foram analisadas visualmente e por meio de
regressões lineares.
Uma das análises realizada a partir dos dados de δ13C, foi a de eficiência
intrínseca do uso da água (Wi), que se trata de uma medida da razão entre
fotossíntese e evapotranspiração. Para isto, além dos valores de δ13C obtidos na
planta, fez-se necessária a obtenção dos valores de δ13C e [CO2] atmosféricos. Em
um artigo clássico de revisão sobre isótopos estáveis em anéis de crescimento,
McCarrow e Loader (2004) fornecem estes dados na forma de uma série histórica que
abrange o período de 1850 a 2003. As amostras de lenho secundário de Macrolobium
acaciifolium utilizadas neste estudo contam com anéis de crescimento do período
entre 1942 e 2016, assim os dados de δ13C e [CO2] atmosféricos dos anos de 2004
a 2016 foram extrapolados por meio de uma função de crescimento.

44

A partir destes dados, a Eficiência intrínseca do uso da água foi calculada a
partir das seguintes fórmulas:
Cálculo da discriminação dos isótopos de carbono por árvores C3 (Δ13C)
(FARQUHAR et al., 1989):
Δ13C (‰) = (δ13Ca - δ13Cc) / (1 + δ13Cc/1,000)
Onde δ13Ca representa o δ13C atmosférico e δ13Cc representa o δ13C
celular, ou da amostra de lenho.
Cálculo da concentração intercelular de CO2 no mesófilo foliar (ci) (FENG,
1998):
ci = ca (Δ13C – a / b – a)
Onde “a” representa a discriminação do estômato na difusão do 13CO2 e
possui valor de -4.4‰, e “b”é a discriminação realizada pela enzima Rubisco, com
valor aproximado de -27‰.
- Cálculo da eficiência intrínseca do uso da água (Wi) (FENG, 1999):

Wi = ci - ca / 1.6
Com os valores calculados foi possível analisar as tendências de Δ13C, ci e
Wi ao longo das últimas sete décadas.
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO
6.1. Identificação, demarcação e mensuração de anéis de crescimento
As amostras de Hevea spruceana e Macrolobium acaciifolium apresentaram
anéis de crescimento distintos desde o momento da coleta. Facilmente os limites dos
anéis de crescimento, bem como características de largura e posição da medula
puderam ser observados nas amostras recém retiradas das árvores.
No lenho das árvores de Hevea spruceana, as características macroscópicas
dos anéis de crescimento indicam que são distintos e demarcados pelo aumento da
espessura da parece celular no lenho tardio, culminando em uma zona fibrosa. Assim,
verifica-se, ao longo do raio da seção transversal das amostras do lenho das árvores
da espécie, uma sequencia de linhas concêntricas de Zona Fibrosa e de anéis
porosos, com áreas de lenho inicial e tardio sendo eventualmente delimitadas pelo
aumento da espessura da parede celular das fibras (Figura 7).

Figura 8. Delimitação dos limites dos anéis de crescimento em Hevea spruceana.

6.2. Análises dendrocronológicas
6.2.1. Análises de Crescimento
Alguns fatores, como a localização no ambiente e posição sociológica na
comunidade vegetal exercem influência sobre os processos de competição entre
indivíduos e afetam a dinâmica do crescimento em diâmetro do tronco das árvores
(SCHWEINGRUBER, 1988). Assim, curvas cumulativas de diâmetro foram calculadas
para cada árvore através das medidas originais da largura dos anéis de crescimento,
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em relação à idade (Figura 8). Segundo Stahle et al. (1999), a longevidade das
espécies é produto de fatores ecológicos, e depende também da intensidade dos
distúrbios antropogênicos.

Figura 9. Incremento radial acumulado (IA) da largura dos anéis de crescimento das árvores de Hevea spruceana. Os
pontos circulares representam as árvores analisadas e a linha contínua a média do crescimento representada por uma
regressão sigmoideal.

Nota-se um crescimento bastante normalizado paras as árvores estudadas.
Não existem grandes períodos de liberação de crescimento durante a vida das
mesmas e, até o momento, estes indivíduos, de quase 60 anos de idade apresentam
crescimento díspar, com duas árvores mais velhas ainda crescendo num ritmo
constante, e outras duas apresentando platôs de estabilização, com redução do
crescimento nos últimos anos.

6.2.2. Mensuração, sincronização e obtenção das séries de anéis de crescimento
Para 10 árvores de Hevea spruceana, a mensuração dos anéis de
crescimento anuais demarcados foi realizada ao longo de 2 ou 3 raios do lenho. Isto
permitiu a construção de séries de largura dos anéis de crescimento. As séries de
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largura dos anéis de crescimento foram inicialmente correlacionadas entre si e, na
sequência, conduzida a correção entre árvores da espécie.
Um total de 38 amostras radiais de lenho, provenientes de 15 árvores foram
estudadas (Figura 9). O programa COFECHA realizou um controle de qualidade das
séries de medidas, calculando uma série “master” a partir de um conjunto de séries e
comparando-a com cada série de medidas. Em seguida, disponibilizou um relatório
com os valores da correlação de Pearson para cada série, isso permitiu a identificação
de possíveis falsos anéis de crescimento, detecção de anéis ausentes ou mesmo a
exclusão das séries de anéis de crescimento que não apresentaram correlações
significativas com a série “master”, como consequência de um ajuste rústico com a
mesma. A exclusão destas séries foi necessária para a obtenção de uma
sincronização final com um valor acima do nível crítico de significância (Pearson 99%).
Durante o processo de sincronização das amostras no programa COFECHA, a
longitude de análise da sequencia de anéis foi realizada com um intervalo de 20 anos,
e uma janela de análise de 10 anos. Assim, o valor crítico de correlação obtido para a
análise dos anéis de todas as áreas de estudo foi o mesmo (0.515).
Após a utilização do COFECHA e sincronização das séries, somente 20 raios,
de 10 árvores continuam na cronologia, apresentando correlação de .480. Esta
cronologia ainda necessita maiores ajustes, com a inclusão de raios e indivíduos e o
aumento da correlação por meio de uma melhor sincronização das árvores. Destacase a dificuldade em trabalhar com a espécie H. spruceana, especialmente pela
presença de falsos anéis de crescimento durante todo o período de vida das árvores.
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Figura 10. Incremento corrente anual (ICA) da largura dos anéis de crescimento das árvores de Hevea spruceana. As
linhas claras representam as árvores analisadas e a linha espessa a média do crescimento.

A análise das taxas de crescimento, bem como a sincronização e construção
de cronologias de crescimento estandarizadas serão desenvolvidas na continuidade
deste trabalho. Duas espécies foram coletadas e seu material está disponível para
esta finalidade, sendo elas Pterocarpus amazonicus, que com a técnica de
densitometria de raios X pode fornecer bons resultados, e Macrolobium acaciifolium,
espécie reconhecidamente potencial para o trabalho dendrocronológico em áreas de
várzea da Amazônia Central (SHONGART, 2005).

6.2.3. Dendroclimatologia
A influência das variáveis climáticas no crescimento diamétrico do tronco das
árvores

de

Hevea

spruceana

pôde

ser

constatada

através

da

análise

dendroclimatológica das séries de crescimento. Estas análises foram realizadas por
meio de funções de resposta amplamente utilizadas na exposição das relações entre
o clima e a dinâmica de crescimento das árvores (FRITTS, 1976), geradas a partir de
coeficientes de correlação entre cada cronologia de anéis de crescimento e as
variáveis climáticas.
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As correlações entre as séries de crescimento, sincronizadas no programa
COFECHA, e as variáveis climáticas - na forma de precipitação mensal acumulada e
médias de temperatura anual - mostram-se significativas para os períodos analisados.
As análises compreendem não somente a estação de crescimento corrente, como
também os meses anteriores a esta, já que a largura dos anéis de crescimento pode
ser influenciada por processos presentes fora da estação corrente (FRITTS, 1976). As
cronologias foram analisadas em relação a um período de 24 meses, que engloba o
intervalo correspondente aos anos corrente e prévio em sua totalidade.
Realizando uma análise geral das funções de resposta de precipitação foi
possível notar que este fator climático possui correlações significativas e positivas em
relação ao crescimento do tronco das árvores tanto para o ano anterior ao crescimento
quanto para o ano corrente. Esta (i) correlação positiva estende-se pelos meses de
Março, Abril e Maio do ano anterior ao crescimento, bem como para o mês de Março
do ano corrente (Figura 10).

Figura 11. Correlações da série de crescimento das árvores de H. spruceana com a precipitação mensal acumulada. As
colunas pretas indicam valores significativos;

As correlações positivas com os meses do ano corrente indicaram que quanto
maior o nível de precipitação nos mesmos, maiores foram os incrementos em diâmetro
dos troncos das árvores, e indicam a influência direta da chuva, especialmente do final
da estação úmida sobre o incremento dos troncos das árvores de H. spruceana.
Segundo Jacoby e D’Arrigo (1990) e Sthale et al. (1999), a chuva do meio da estação
de crescimento possui forte influência sobre o crescimento das árvores.
Apesar de ser registrada uma variação considerável nas temperaturas
médias, pode-se afirmar que as maiores temperaturas são atingidas nos meses de
seca, outubro e novembro, com médias mensais variando de 30 a 33°C. As médias
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das temperaturas mínimas ocilaram entre 21 e 23°C. Nos estudos realizados até o
momento na RDSM, a média da amplitude térmica mensal foi de 8 a 10°C
(AYRES,1986; QUEIROZ,1995).
As médias de temperatura anual exerceram influência significativa, porém
negativa, sobre o crescimento diamétrico, especialmente para o ano anterior ao
crescimento, para os mesmos meses em que a precipitação foi discutida. No ano
corrente, uma correlação positiva entre a média das temperaturas e o crescimento
diamétrico é observada para o mês de março (Figura 11).

Figura 12. Correlações da série de crescimento das árvores de H. spruceana com a temperatura média mensal. As
colunas pretas indicam valores significativos;

Baseado no regime de cheias e secas, enchentes e vazantes, característico
da área, é possível distinguir estações do ano para toda a região onde se insere a
RDSM e sua influência sobre o crescimento das árvores. A "enchente" e a "cheia" são
as estações com maior média de precipitação mensal e menor amplitude térmica
(diferença entre as médias mensais das temperaturas diárias máximas e mínimas).
Na "vazante", esta amplitude aumenta, com menores temperaturas mínimas e
maiores temperaturas máximas. Na "seca" registra-se a menor precipitação mensal
média. Assim, percebemos que a pluviosidade local e o nível das águas são os
componentes abióticos mais relevantes da RDSM.

6.2.4. Densitometria de raios X
A aplicação da densitometria de raios X utilizando o QTRS-01X na
determinação da densidade aparente do lenho permitiu a leitura do perfil de densidade
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das amostras. O processo de calibração, de leitura dos resultados e do
processamento dos dados foi automático determinando de forma precisa e pontual a
densidade aparente do lenho na seção radial.
Foram realizadas medidas de densidade, em caráter exploratório, para as
amostras de pré-análise, coletadas pelo Grupo de Ecologia Florestal em parcelas
instaladas em áreas de várzea alta, no Setor Jarauá da RDSM. A seleção das
espécies foi realizada seguindo critérios de literatura, sendo escolhidas aquelas que
já foram, em algum momento, estudadas por outros grupos. Na ausência de espécies
previamente utilizadas, optamos pela seleção de gêneros que o tivessem sido. As
amostras passaram por leitura no QTRS e também em equipamento de Raios-X digital
(Figura 12).
Os perfis diametrais de densidade aparente do lenho do tronco de várias
árvores de H. spruceana e M. acaciifolium, apresentam leituras aparentemente
influenciadas pelo ataque de fungos decompositores (Figura 13). Apesar das
amostras terem sido acondicionadas em ambiente climatizado, e após a constatação
da presença de fungos, terem sido armazenadas em estufa e freezer a -22OC,
parecem ter sofrido com a decomposição de seus componentes. Isto fica evidente
nesta amostra de H. spruceana, com a queda visível da densidade nas regiões
escurecidas, atacadas por fungos (Figura 13).
No entanto outras amostras analisadas não tiveram este mesmo problema.
Uma espécie coletada para este estudo em caráter exploratório e que apresenta
grande desafio na marcação de anéis à olho nu, mas que nas leituras de seu perfil de
densidade os apresenta destacados foi o Pterocarpus amazonicus, com o aumento
de densidade característico de Zona Fibrosa no limite do anel de crescimento (Figura
14).
As imagens de diversos outros perfis radiais de densidade estão disponíveis
no Anexo (ANEXO A). A continuação da análise dos resultados das leituras de
densidade, bem como uma discussão a respeito da influência dos fungos sobre as
amostras será desenvolvida na segunda parte deste trabalho. A estatística da
densidade aparente do lenho será realizada no programa SPSS. O teste de ScottKnott será utilizado com o objetivo de separar os grupos de médias sem ambiguidade.
Posteriormente, faremos a Correlação de Pearson e a Regressão Múltipla (stepwise)
para as variáveis de densidade, seguidas por um teste ANOVA.
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Figura 13. Figura 12. Análise do perfil densitométrico de amostra de Hura crepitans,com imagem de RX digital.

Figura 14. Figura 13. Análise do perfil densitométrico de amostra de H. spruceana atacada por fungos.

Figura 15. Figura 14. Análise do perfil densitométrico de amostra de P. amazonicus.
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6.2.5. Isótopos estáveis de carbono e eficiência intrínseca no uso da água
Os valores de δ13C Celular (‰) apresentaram uma tendência de aumento em
seus valores para o intervalo de tempo entre os anos de 1951 e 2012 (Figura 16). Este
aumento a tendência encontrada em diversos trabalhos conduzidos em outras regiões
regiões do planeta. Neste sentido, February e Stock (1999), encontraram uma
diminuição nos valores de δ13C dos anéis de crescimento da espécie sul-africana
ameaçada Widdringtonia cedarbergensis, ao redor de 1,22‰ entre os anos de 1940
e 1980, assim como Leavitt e Lara (1994), no Chile, e Brienen et al. (2011), no México.
Durante este mesmo período, o δ13C Atmosférico (‰) sofreu depleção em seus
valores, de -6.86 para -8.31 ‰, característica do chamado efeito Suess (Keeling,
1979). Esta depleção, segundo o princípio citado, ocorre por conta da liberação de
carbono na atmosfera proveniente, principalmente, da queima de combustíveis
fósseis, que possuem composição notanotadamente rica em 12C (Keeling et al., 1995;
Mccarroll, 2004). Os valores de discriminação de carbono (Δ13C), obtidos a partir de
δ13C celular também seguiram uma tendência de diminuição. A variação anual de
δ13C Celular (‰) para o período de 1951 a 2011 foi relativamente alta, variando de
um mínimo de -29,75 a um máximo de -25,72 ‰.
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Figura 16. Valores anuais de δ13C Celular, obtido a partir das análises isotópicas dos anéis de crescimento de
Macrolobium acaciifolium;

6.2.6. Série temporal da disposição da estrutura hidráulica
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A obtenção de cortes histológicos longos possibilitou a análise da variação
temporal do sistema hidráulico das árvores de Macrolobium acaciifolium que foram
submetidas às análises isotópicas de Carbono.
Para a delimitação fina dos limites dos anéis de crescimento das árvores que
foram submetidas às análises isotópicas, os perfis de microdensidade foram utilizados
em conjunto a anatomia observada em seus níveis macroscópico e microscópico,
gerando um fino ajuste na delimitação dos anéis anuais de crescimento (Figura 6). O
método utilizado, além de gerar longos cortes histológicos (estrutura microscópica),
com alto potencial de utilização, produz um excelente polimento, com células abertas
não obstruídas por pó (Gärtner and Nievergelt, 2010).
O aumento em espessura na parede das fibras de lenho tardio produz faixas
de tonalidade mais escura enquanto o lenho formado no início do crescimento
apresenta fibras com parede fina e grande lúmen, cujas faixas mais claras produzem
contrastes que possibilitam a demarcação dos anéis (Bradley and Fritts, 1978). O
método utilizado permite a observação dos anéis de crescimento anuais nas
diferentes etapas do desenvolvimento das árvores, possibilitando caracterizá-los e
diferenciá-los. Essa delimitação é possível devido à mudança abrupta de suas
características anatômicas, observadas entre o limite do lenho tardio e o início da
madeira (Fritts, 1976).
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Figura 17. Anatomia micro e macroscópica, raios-X e perfis de microdensidade do lenho, utilizados para delimitação
dos anéis de crescimento anuais. Na parte inferior da figura, os perfis de densidade de Macrolobium acaciifolium são
observados. Setas brancas indicando os anéis de crescimento anuais e quadrados amarelos as regiões observadas no
nível microscópico.
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7. CONCLUSÕES
Os resultados parciais do presente trabalho permitem concluir que:
As árvores de Hevea spruceana formam anéis de crescimento anuais,
comprovados pelos métodos de datação clássicos, com a utilização do programa
COFECHA. No entanto, a análise da estrutura anatômica, bem como as realizadas no
programa COFECHA, indicam a produção de grande quantidade de anéis falsos e a
existência de anéis ausentes em várias épocas do crescimento desta espécie;
Os perfis diametrais obtidos por densitometria de raios X indicaram a
influência do ataque de fungos decompositores sobre a estrutura anatômica e,
consequentemente as propriedades físicas da madeira de Hevea spruceana.
Também é possível indicar a necessidade do uso desta tecnologia para a viabilidade
da datação das árvores da espécie Pterocarpus amazonicus;
O regime climático, na forma das médias de temperatura e precipitação
influenciaram o ritmo de crescimento radial do tronco das árvores de Hevea
spruceana.
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ANEXOS

ANEXO A.

Série de perfis radiais de densitometria das árvores de Macrolobium

acaciifolium, Hevea spruceana, Pterocarpus amazonicus e Hura crepitans

Figura 18. Figura - Perfil radial de densidade aparente (média) do DAP do lenho das árvores de Macrolobium acaciifolium,
sentido medula – casca (Amostra ESP-243)

Figura 19. Figura - Perfil radial de densidade aparente (média) do DAP do lenho das árvores de Macrolobium acaciifolium,
sentido medula – casca (Amostra ESP-335)

68

Figura 20. Figura - Perfil radial de densidade aparente (média) do DAP do lenho das árvores de Hevea spruceana, sentido
medula – casca (Amostra 80r2)

Figura 21. Figura - Perfil radial de densidade aparente (média) do DAP do lenho das árvores de Hevea spruceana, sentido
medula – casca (Amostra 125r1)
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Figura 22. Figura - Perfil radial de densidade aparente (média) do DAP do lenho das árvores de Pterocarpus amazonicus,
sentido medula – casca (Amostra 195r2).

Figura 23. Figura - Perfil radial de densidade aparente (média) do DAP do lenho das árvores de Hura crepitans, sentido
medula – casca (Amostra 205r2)
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ANEXO B.
Mamirauá

Autorização do Sistema SISBIO para coleta de amostras na RDS

