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muitas árvores estão submersas e em estado

dessas duas medidas refere-se à altura da

de anoxia (Moiana et al., 2003).

coluna d’água, que representa o tempo de

O gênero Hevea (Euphorbiaceae)

inundação que a árvore foi submetida.
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Medimos o diâmetro do tronco na linha d’água
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com uma trena de DAP, a fim de controlar um

distribuídas por toda a floresta Amazônica.
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indivíduo se encontrava fora d’água, medíamos
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spruceana que ficam mais tempo submersos

d’água, contamos as lenticelas a 1,5 m de

apresentam uma maior densidade de lenticelas

altura do solo.
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no tronco do que indivíduos que ficam menos
tempo submersos.

Analisamos os dados através de uma
regressão múltipla utilizando o programa Systat
9.0. A variável dependente era o número de
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lenticelas e as variáveis independentes eram a
altura da coluna d’água e o diâmetro do

Realizamos o estudo na Estação

indivíduo. Como a distribuição dos dados de

Ecológica de Anavilhanas (02º14’S, 59º57’O)

densidade de lenticelas não eram normais,

localizada no baixo Rio Negro, Amazônia

fizemos uma transformação logarítmica (log10).

Central. Coletamos os dados nas margens de
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Resultados

ao longo dos canais.
Amostramos indivíduos de Hevea

Amostramos no total 20 indivíduos de

spruceana ao azar. Medíamos o comprimento

Hevea spruceana. O diâmetro médio dos

da parte do tronco que estava submersa com

indivíduos amostrados foi de 20,5 m, a altura

um profundímetro. A altura da marca d’água no

da coluna d’água média foi de 6,2 m e o

tronco foi medida com uma trena. A soma

número médio de lenticelas foi 11,8 (Tabela 1).
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Não houve relação entre a densidade de
lenticelas e o diâmetro dos indivíduos (p =

Tabela 1. Amplitude, média e desvio padrão do diâmetro, da altura da
coluna d’água e do número de lenticelas dos indivíduos de Hevea
spruceana amostrados.

0,338), entretanto encontramos uma relação Parâmetros
positiva significativa entre a densidade de Diâmetro (cm)
lenticelas e a altura da coluna d’água (R2 = Altura da coluna d’água (m)
N° de lenticelas em 100

0,428; g.l. = 18; p = 0,002; Figura 1).

cm2

Amplitude

Média ± dp

10 a 28

20,5 ± 8,21

2,8 a 8,4

6,2 ± 1,53

2 a 32

11,8 ± 8,85

Figura 1. Relação entre a densidade de lenticelas (nº de lenticelas/100 cm2) no tronco de indivíduos de Hevea spruceana e a altura da coluna
d’água.
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indivíduos de seringueira não produzem um
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