Influência do tempo de inundação e do tamanho da árvore na emergência
foliar de indivíduos de Pseudobombax munguba (Malvaceae) em uma área
de várzea da Amazônia Central
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compreendidos (Worbes et al. 1992). Por
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Wittman, com. pess.), espera-se que plantas
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localizadas em cotas mais baixas e, portanto,
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com maior tempo de inundação, iniciem a

localizados nas regiões periféricas de lagos e

produção de novas folhas mais tardiamente
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relevo que esta se estabeleceu. Assim, espera-

utilizado como uma medida da idade do
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indivíduo, pois nesta espécie o diâmetro na
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altura da água está diretamente relacionado à

hídrico e, portanto, iniciarão a produção de

altura e idade da árvore (Ketelhut et al. 1997).

folhas novas mais cedo. O objetivo deste

Para a análise dos dados, primeiramente foi

trabalho foi testar se a altura da árvore e o

feita uma correlação simples entre D1 e
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profundidade,

início da emergência foliar em Pseudobombax
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Material & métodos
O estudo foi realizado em um sistema

diâmetro (D1) e a profundidade da coluna
d’água.

de várzea localizado na Ilha da Marchantaria,
município de Iranduba, AM (03° 15’S, 60°

Resultados

00’O). A temperatura média anual é de 26,7 °C

O D1 dos indivíduos variou de 11 a

e a média anual de pluviosidade é de 2.186

119,5 cm, sendo que 63,4% apresentaram D1

mm (RADAMBRASIL 1978). A coleta dos

maior que 50 cm (Figura 1). A profundidade

dados foi realizada em julho, durante o início

da coluna d’água variou de 2,38 a 5,72 m.

da vazante.
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Figura 1. Número de indivíduos de Pseudobombax munguba em cada classe diamétrica na ilha da Marchantaria, Iranduba, AM.

A probabilidade de ocorrência de

significativa entre o D1 e a probabilidade de

folhas novas foi significativamente maior em

ocorrência de folhas novas (t =1,182; p=0,244).

maiores profundidades (t =2,065; p=0,039;
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p=0,495),

p=0,947), assim como não houve relação
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possibilitando

a

utilização

da
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Figura 2. Probabilidade de ocorrência de folhas novas em Pseudobombax munguba em função da profundidade da coluna d’água em
uma área de várzea da ilha da Marchantaria, Iranduba, AM (1 - presença de folhas novas; 0 - ausência de folhas novas).

Discussão
Sabe-se

árvores da várzea alta. Supondo que as
que

para

várias

espécies

fenofases, queda de folhas, sem folhas e

arbóreas que estão presentes no ambiente de

emergência

várzea, o pulso de inundação é o principal

cronoseqüência, árvores da várzea baixa

fator

entrariam no processo de emergência foliar

desencadeador

do

ciclo

fenológico

(Worbes 1997). A descrição do ciclo fenológico

foliar

formem

uma

mais cedo do que árvores da várzea alta.

encontrado na literatura para Pseudobombax

Ao contrário do esperado, árvores

munguba aponta que a emergência foliar

maiores, sujeitas a um menor estresse hídrico,

ocorre no final da cheia (Worbes 1997).

não anteciparam a produção de folhas novas

Observamos árvores com predominância de

quando comparadas àquelas menores, sujeitas

folhas velhas, indivíduos totalmente sem

as mesmas condições ambientais. Isto significa

folhas e outros com poucas folhas novas ainda

que o surgimento de folhas novas independe

no início da vazante (julho). Essa diversidade

da idade da planta e sugere que a emergência

de fases fenológicas em um mesmo mês pode

de folhas novas em Pseudobombax. munguba

ser explicada pela diferença do tempo de

está fortemente relacionada à periodicidade

inundação entre os indivíduos de munguba.

dos eventos de inundação. Sugerimos que

Árvores localizadas na várzea baixa recebem o

futuros estudos comparem o período de

estímulo da água primeiro, o que desencadeia

emergência foliar de outras espécies de

o processo de senecência foliar antes das

árvores ocorrentes nas várzeas alta e baixa
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