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As  florestas  alagáveis  amazônicas  podem  ser  classificadas  de  acordo  com  a
disponibilidade de nutrientes no solo em dois tipos bastante distintos: as florestas de igapó,
pobres em nutrientes, e as florestas de várzea, ricas em nutrientes. O objetivo deste estudo
foi determinar a alocação de biomassa no estágio inicial de vida de duas espécies arbóreas
típicas  dessas  áreas  alagáveis,  Acosmium  nitens  (igapó)  e  Crataeva  benthamii  (várzea),
colocadas para germinar e crescer tanto nos solos do igapó quanto de várzea. O estudo foi
desenvolvido  na  casa  de  vegetação  do  Projeto  INPA/  Max-Planck,  Campus  I
INPA/Manaus.  Solo  do  igapó  e  várzea  foi  coletado,  respectivamente,  no  curso  do  Rio
Tarumã-Mirim  (3º02'S;  60º17'W)  e  na  Ilha  da  Marchantaria  (03º15’S;  60º00’W).  Foi
determinada a biomassa das frações raiz, caule e folha em 28 indivíduos por espécie e por
solo (n=28), com idade igual a 90 dias. As folhas frescas tiveram sua área medida em um
Area Meter.  Foram calculados:  (1)  razão raiz  e  parte  aérea –  R/PA em g.g-1  (razão  entre
biomassa da raiz e a soma da biomassa da folha e caule) e (2) área foliar específica – AFE
em  m2.g-1  (razão  entre  a  área  foliar  e  a  biomassa  foliar).  As  plântulas  de  A.  nitens
apresentaram  os  maiores  valores  para  a  razão  R/PA  (p=0,000)  em  solo  de  igapó,  não
havendo diferenças  significativas  entre  os  solos  para  AFE (p=0,108).  As  plântulas  de  C.
benthamii não apresentaram diferenças significativas para R/PA (p=0,778) entre os solos.
Por outro lado, a AFE teve os maiores valores em solo de igapó, sendo a diferença entre os
solos significativa (p=0, 026). Esses resultados sugerem que, quando estabelecida em solos
pobres  em  nutrientes,  A.  nitens  investe  mais  em  biomassa  de  raiz  para  maximizar  a
obtenção  de  nutrientes.  Já  C.  benthamii  quando  em  solos  pobres  em  nutrientes  investe
mais na expansão da área foliar.

Palavras-chave: Acosmium nitens, Crataeva benthamii, Igapó, Várzea, Biomassa.

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil



________________________
1 Financiamento FAPEAM/CNPq PRONEX “Tipologias Alagáveis”; CNPq
2 Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA, Coordenação de Pesquisas em Biologia Aquática,      
  
  Grupo Monitoramento de Áreas Úmidas Amazônicas - MAUA, Manaus, AM, Brasil.
naara_fs@hotmail.com

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


