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extravasa de rios ou lagos e inunda

Introdução
O crescimento das plantas pode

vastas áreas anualmente (Junk et al.

ser estudado sob diversos aspectos,

1989, Furch 1997). As áreas que são

como o incremento em massa seca,

inundadas por rios de água branca, ricos

volume, comprimento ou área (Lambers

em nutrientes e material em suspensão,

et al. 2008). A taxa de crescimento é o

são denominadas várzeas, e as áreas

resultado tanto do genótipo de cada

inundadas por rios de água preta, pobres

indivíduo quanto de características do

em nutrientes e com pouco ou quase

ambiente que variam entre locais, por

nenhum

exemplo, a disponibilidade de nutrientes

suspensão, são os igapós (Irion et al.

(Lambers et al. 2008). Em locais com

1997). Assim, essas diferenças entre as

menor disponibilidade de nutrientes as

águas brancas e as águas pretas são o

plantas apresentam menores taxas de

principal

expansão foliar e fotossíntese, o que

marcante diferença na disponibilidade

resulta em menor taxa de assimilação de

de nutrientes (de cinco a 15 vezes; J.

carbono

em

Schöngart, comunicação pessoal) entre

menor taxa de crescimento da planta

os solos de várzea e igapó (Irion et al.

como um todo, inclusive de crescimento

1997, Junk 1997).

em volume do caule (Pugnaire &

Os

e,

conseqüentemente,

Valladares 2007, Lambers et al. 2008).
Muitas

vezes

essa

variação

material

fator

inorgânico

responsável

ciclos

anuais

em

pela

de

extravasamentos dos rios submetem
sazonalmente

os

solos

das

áreas

espacial na disponibilidade de nutrientes

alagáveis da Amazônia a condições

ocorre em escala regional, como é o

anaeróbicas

caso

da

Irion et al. 1997). Para sobreviver a

Amazônia Central. Nesses locais a

essas condições as espécies arbóreas,

maior parte dos nutrientes que chegam

tanto da várzea quanto do igapó,

ao solo é trazida pela água que

possuem adaptações morfológicas e

nas

planícies

alagáveis

(Ponnamperuma

1984,

1

fisiológicas (Parolin et al. 2004). Uma

Este estudo foi realizado em

dessas adaptações fisiológicas é a

uma região de igapó, no Arquipélago de

redução na taxa de crescimento em

Anavilhanas

volume

fase

Amazônia Central. O Arquipélago de

inundada, que leva à produção de

Anavilhanas é banhado pelas águas

madeira mais densa do que a madeira

pretas do Rio Negro, que têm em sua

produzida na fase não alagada. Essa

margem esquerda uma influência das

diferença na densidade da madeira gera

águas ricas em nutrientes do Rio Branco

um

de

(Irion et al. 1997). As águas do igapó de

anel

Anavilhanas são pobres em nutrientes,

corresponde a um ano de vida da árvore

bastante ácidas, com pH entre 4,8 e 5

(Worbes 1997). Sendo assim, o uso da

(Furch & Junk 1997).

do

caule

padrão

crescimento

durante

visível
em

de

que

a

anéis
cada

dendrocronologia, a ciência que estuda

(02°07'S;

61°02'O),

Foram selecionadas seis espécies

os anéis anuais de crescimento, no

arbóreas:

sistema igapó-várzea é um modelo

(Urticaceae), Hydrocorea corymbulosa

adequado para analisar a influência da

(Fabaceae),

disponibilidade de nutrientes na taxa de

(Malvaceae), Macrolobium acaciifolium

crescimento das plantas (Fonseca et al.

(Fabaceae),

2009).

(Lauraceae), Pseudobombax munguba

as

Cecropia

latiloba

Luehea

Nectandra

cymulosa

amazonum

Neste estudo foi investigado se

(Malvaceae). Para cada espécie, foram

diferenças

amostrados

marcantes

na

três

indivíduos.

Foram

disponibilidade de nutrientes no solo de

selecionados

várzea e igapó influenciam a velocidade

emergentes (para minimizar variações

de crescimento de espécies arbóreas que

quanto à incidência de radiação solar), e

ocorrem nos dois ambientes. Nossa

que

hipótese é que em ambientes mais

profundidade

pobres em nutrientes, como o igapó, a

minimizar as variações na duração do

velocidade de crescimento das árvores é

período de inundação).

menor do que em ambientes mais ricos,
como a várzea.

apenas

estivessem

em

indivíduos

locais

semelhante

de
(para

Foi utilizada uma sonda de
Bressler (broca dendrocronológica) para
extrair uma amostra de madeira de cada

Métodos

indivíduo. Foi medido o diâmetro na

2

altura do peito (DAP) a partir da lâmina

suspensão, com pH da água médio entre

de água e calculado o raio do caule para

6,7 e 6,9 (Furch & Junk 1997). Como

inserir

todos

a

broca

neste

ponto

sem

os

sistemas

de

várzea

na

ultrapassar os vasos centrais, com o

Amazônia, na Ilha da Marchantaria a

intuito de obter todos os anéis de

dinâmica de erosão e sedimentação do

crescimento do indivíduo. As amostras

solo é muito rápida devido à formação

foram coladas em um suporte de

geomorfológica, à força das águas e ao

madeira e polidas com lixa refinando a

extravasamento lateral do leito do rio,

granulomentria gradualmente. Os anéis

originando um mosaico de áreas de

de crescimento foram identificados

vegetação

pelas

sucessionais (Irion et al. 1997).

estruturas

anatômicas

macroscópicas da madeira (Schöngart et

em

diversos

estágios

Utilizamos um teste t pareado

al. 2005). A taxa de incremento radial

para

de cada amostra foi estimada dividindo

incremento radial é maior na várzea do

o comprimento do primeiro ao último

que no igapó.

testar

se

a

taxa

média

de

anel pelo número de anéis e uma média
foi obtida para cada espécie.

Resultados

Os resultados deste estudo foram
comparados

com

de

radial na várzea foi 0,61 ± 0,24 cm/ano

Nettesheim et al. (2009), coletados

e no igapó foi 0,29 ± 0,08 cm/ano

utilizando o mesmo método e espécies

(média ± desvio padrão). A taxa de

em uma área de várzea, na Ilha da

incremento radial foi maior na várzea

Marchantaria (03º14’ S; 59º57’ O),

quando comparada ao igapó (teste t

Amazônia

da

pareado, t=3,65, gl=5, p=0,007; Figura

Marchantaria é um arquipélago banhado

1). Em média, a diferença na taxa de

pelas águas brancas do Rio Solimões,

incremento para cada par foi de 0,31

ricas em nutrientes e sedimentos em

(±0,21) cm/ano.
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Figura 1. Comparação entre taxa média de incremento radial (cm/ano) nos ambientes de várzea e igapó.
(1) Pseudobombax munguba, (2) Cecropia latiloba, (3) Luehea cymulosa, (4) Hydrocorea corymbulosa,
(5) Nectandra amazonum e (6) Macrolobium acaciifolium.

Um

grupo

de

plantas

representado pelas espécies Cecropia
latiloba,

Luehea

cymulosa

apresentou maior diferença na taxa de
incremento entre várzea e igapó quando
comparado com o grupo formado pelas
Hydrocorea

A hipótese de que o crescimento

e

Pseudobombax munguba aparentemente

espécies

Discussão

corymbulosa,

Macrolobium acaciifolium e Nectandra
amazonum (Figura 1). A taxa de
incremento radial em C. latiloba, L.
cymulosa e P. munguba foi, em média,
2,6 vezes maior na várzea do que no
igapó (variando entre 2,3 e 2,9 vezes).
Para H. corymbulosa, M. acaciifolium e
N. amazonum a taxa de incremento
radial foi, em média, 1,6 vezes maior na
várzea do que no igapó (variando entre

do caule de árvores é mais lento em
ambientes mais pobres em nutrientes,
como o igapó, do que em ambientes
ricos, como a várzea, foi corroborada.
Em ambientes pouco produtivos o
crescimento das plantas é menor, pois a
capacidade de captação de nutrientes e
produção de matéria seca pode ser
reduzida (Grime 1979). Essa limitação
no

crescimento

é

especialmente

acentuada em espécies com crescimento
rápido e altamente competitivas (Grime
1979).

Espécies

com

essas

características, como C. latiloba e P.
munguba,

realmente

apresentaram

1,2 e 2,4 vezes).
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maior variação nas taxas médias de
incremento radial entre várzea e igapó.
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