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INTRODUÇÃO 

É crescente a preocupação da sociedade acadêmica e de alguns segmentos da 

sociedade civil com as alteração nos regimes pluviométrico e de temperatura ocasionados por mudanças no 

uso e ocupação do solo, haja visto  que alterações nestes regimes afetam a dinâmica da vegetação e a 

distribuição espacial dos diferentes biomas, comprometendo a biodiversidade destas áreas bem como os 

ciclos biogeoquímicos.  

Muitas inferências sobre a influencia destas mudanças sobre os biomas podem ser 

feitas com base em modelos, contudo para que estes modelos se aproximem o máximo da realidade é 

indispensável à utilização de dados precisos sobre a dinâmica da vegetação. De acordo com Malhado et al., 

2009 um dos maiores empecilhos para o desenvolvimento de simulações para a região amazônica que se 

aproximem ao máximo da realidade é a dificuldade em se obter informações detalhadas sobre alguns 

parâmetros como cobertura vegetal, taxa de crescimento, biomassa.  

Um grande numero de estudos vem sendo realizados a fim de compreender a dinâmica 

da Floresta Amazônica diante das alterações climáticas, contudo poucos são os estudos que buscam 

verificar se a mesma dinâmica verificada para a Floresta Amazônica em si ocorre para as áreas de interface 

desta com outros biomas.  Para áreas de ecótono entre a Floresta Amazônica e o Cerrado alguns 

estudos vem sendo desenvolvidos pelo grupo de Pós-Graduação em Física Ambiental - PGFA da 

Universidade Federal de Mato Grosso, a fim de se compreender a dinâmica destas áreas diante das 

alterações climáticas. 

Diante do exposto o presente estudo tem por objetivo contribuir com algumas 

inferências sobre o Índice de Área Foliar (IAF), tempo de vida de folhas (TVF), mortalidade foliar (MF), 

biomassa foliar (BF) e taxa de crescimento foliar (CF) para uma área de transição entre a Floresta Amazônica 

e o Cerrado, localizada ao norte do Estado de Mato Grosso, Brasil.  
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METODOLOGIA 

ÁREA DE ESTUDOS 

Todas as medições foram realizadas em um Sitio Experimental conduzido pelo PGFA, 

pertencente ao Projeto Large-Scale Biosphere-Atmosphere (LBA) localizado a aproximadamente 60 km do 

município de Sinop, Mato Grosso, Brasil (11º24’43.4”S; 55º19’25,7”W). Este sítio está inserido em uma área 

de transição (ecótono) entre a Floresta Amazônica e o Cerrado. Esta é uma área que apresenta uma 

sazonalidade característica, com uma estação seca (junho a setembro) e uma estação chuvosa (dezembro a 

fevereiro). A temperatura média anual é de 24ºC com e precipitação média de 2000 mm ano-1. Segundo 

Almeida (2005), o solo da área é arenoso, permeável, classificado como neossolo, é ácido, com pH de 4,2 a 

2,5 cm de profundidade e pobre em nutrientes com 2,05 % de matéria orgânica. A vegetação da área é 

constituída por arbustos, lianas e árvores, cuja altura do dossel pode variar entre 28-30 m, sendo 

encontradas entre as espécies arbóreas como Tovomita schomburkii, Qualea paraensis, e Brosimum 

lactescens (Miranda et al., 2005).  

 

MÉTODOS 

Na área de estudos se encontrava instalada até o ano de 2008 uma torre 

micrometeorológica provida de sensores de radiação fotossinteticamente ativa (PAR) instalados às alturas 

de 1, 20 e 40 m sobre o solo. Os dados utilizados para a realização das estimativas do Índice de Área Foliar 

(IAF) no presente estudo foram coletados pelos sensores a partir das leituras instantâneas (com uma 

varredura de uma informação por minuto e registro da média dos últimos 30 minutos), no período de janeiro 

a setembro de 2008. Esses sensores de PAR eram controlados por meio de um “datalogger” modelo CR 10X 

e seus dados registrados em um módulo de memória 

Para a estimativa do IAF foi empregado o método proposto por Monsi & Saeki (1953), 

que se baseia na extinção (ou decaimento exponencial) da radiação solar pelo dossel, de acordo com a Lei 

de Lambert-Beer. Sendo utilizado o coeficiente de extinção proposto por Goudriaam (1988) 

Em 1 ha. da área experimental, próximo a torre de medidas micrometeorológicas, foram 

estabelecidos 20 coletores de madeira de 1 m² com uma altura de borda de 0,20 m e fundo em tela de nylon 

de malha de 2,5 mm, instalados a 0,20 m do solo. Estes se destinaram a coleta do material senescente a fim 

de se quantificar o aporte de serrapilheira. Mensalmente, procurando-se respeitar o intervalo de 30 dias, foi 

coletado o material acumulado nas caixas coletoras, acondicionado em sacos plásticos devidamente 

etiquetados e levados ao laboratório do PGFA. Das amostras coletadas foi separada individualmente a 

porção de folhas, estas foram acondicionadas em sacos de papel kraft e secas em estuda de ventilação 

forçada a 70ºC, por 48 horas, sendo posteriormente determinado o peso seco das amostras. A mortalidade 
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de folhas )(MF  (kg biomassa seca m-2 mês-1) foi calculado como a média de biomassa seca dos 20 pontos 

amostrais. 

A estimativa de biomassa de folhas )(BF  (kg m-2) foi calculada como uma razão entre 

o índice de área foliar (IAF) obtido in loco, pela área foliar específica (AFE), neste caso adotou-se o valor de 

8,16 m² de folhas/ kg de biomassa seca relatado por Figueiras et al, 2002 para uma área de Floresta 

Amazônica, uma vez que não se dispunha de dados de AFE para a área experimental, por este motivo no 

presente trabalho nos reportamos como estimativa de biomassa de folhas.  

A estimativa do crescimento de folhas )(CF (kg m-2 mês -1) para o período amostrado 

foi realizada por meio de um cálculo de balanço de massa de folhas para cada período, ou seja, 

tt MFtBFBFCF   /)( 1 , onde t  é o intervalo de tempo entre as medidas (1 mês).  

O tempo de vida das folhas )(TVF  foi obtido como uma razão entre a média anual da 

biomassa de folhas e a média anual da mortalidade de folhas (TVF = BF / MF ) 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para o período estudado a média IAF foi de 3,61 m² m² (dp 0,48) (Tabela 1). Foi 

observada a variação no IAF com a sazonalidade característica do local (Figura 1a), podendo ser encontrada 

uma diferença de 1,52 m² m² entre o mês com maiores valores de IAF (janeiro, com 4,38 m² m²) e o mês 

com menores valores de IAF (junho, com 2,86 m² m²). Os valores apresentados neste trabalho estão 

próximos aos valores mencionados por Sanches et al., 2008 (3,21 a 3,74 m2m-2) utilizando o mesmo método 

para estimar o IAF da presente área de estudos para o período de 2001 a 2003. As estimativas de IAF 

podem apresentar grandes variações entre locais distintos uma vez que estão diretamente ligada à 

composição florística do local, bem como a resposta desta vegetação as mudanças pluviométricas.  

A média de biomassa de folhas considerando os 20 pontos de coleta para o período de 

estudos foi de 0,443 kg m² ( dp 0,05), (Tabela 1). O padrão da biomassa de folhas (Figura 3b) acompanha o 

padrão do IAF (3a) sendo observados os menores valores nos meses de junho a agosto de 2008. Estimativas 

de biomassa de folhas mostram-se de grande relevância uma vez que as folhas são um importante 

componente de estoque de carbono dentro dos ecossistemas florestais. Os valores de biomassa de folhas 

observados no presente trabalho são inferiores aos observados por Malhado et al., 2009 ao estudar a 

dinâmica sazonal do dossel de uma área de Floresta Amazônica no Pará, durante 12 meses, esse autor relata 

valores de biomassa de folhas de 0,621 kg m-2, segundo este autor estes valores estão próximos aos 

relatados em outros estudos realizados em área de Floresta Amazônica. Provavelmente esta diferença esteja 

relacionada ao período de coleta de dados apresentada no presente trabalho  
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Tabela 1. Valores médios anuais do Índice de Área Foliar (IAF), biomassa de folhas (BF), crescimento 
de folhas (CF), e tempo de vida das folhas (TVF) com seus desvios padrões correspondentes.  

 IAF 

(m² m²) 

BF 

(kg m-2) 

MF 

(kg m² mês-1) 

CF 

(kg m² mês-1) 

TVF  

(mês) 

Valores 

médios 

3,613 0,442 0,060 0,049 7,35 

Desvio padrão 0,48 0,05 0,03 0,07  

 

A mortalidade de folhas apresentou comportamento oposto ao IAF e a biomassa de 

folhas, este era um fato esperado uma vez que nos períodos com menores valores de precipitação, devido ao 

estresse hídrico as plantas perdem uma quantidade maior de folhas como uma forma de contornar o 

estresse hídrico.  Este evento é reforçado pela estimativa do tempo de vida das folhas de 7,35 meses 

(Tabela 1), este é superior ao encontrado por Smith et al, 1998 (6 meses) e inferior ao relatado por Malhado 

et al., 2009 (12,5 meses) para área de floresta de terra firme e Floresta Amazônica respectivamente. 

Segundo Pinto-Junior et al., 2009 as chuvas para a região de estudos concentram-se no período de 

dezembro a março (período chuvoso), sendo este o período onde observamos menores valores de 

mortalidade de folhas e maiores valores de IAF.. A transição dos períodos seco-úmido compreenderia os 

meses de outubro a novembro, observado o tempo de vida das folhas estimado no presente trabalho (7,35 

meses) pode ser considerado que as plantas da área de estudos começam a colocar suas folhas em meados 

de março e estas permaneceriam no dossel das árvores até meados de abril, momento a partir do qual 

podemos observar maiores valores da taxa de mortalidade das folhas (Figura 3c). Pode ser observado que o 

pico de mortalidade de folhas ocorre em agosto, este é um dos meses onde se observa pequeno índice 

pluviométrico para a região, e com observações em campo é possível constatar que este é para a região um 

dos meses com fortes rajadas de vento, o que acabaria contribuindo para a queda de folhas.  
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Figura 3: Variação da dinâmica de folhas para uma Floresta de Transição Amazônia- Cerrado no 

período de janeiro de 2008 a setembro de 2008. (a) Variação média mensal do IAF, (b) variação média 
mensal da biomassa de folhas (BF), (c)  variação média mensal da mortalidade de folhas (MF) e (d) 

variação mensal da taxa de crescimento de folhas (CF) 
 

A taxa de crescimento de folhas acompanha a dinâmica do IAF para a área de estudo 

(Figura 3a e 3d). Segundo Malhado et al., 2009, as medições indiretas de IAF, como as apresentadas neste 

estudo, bem como a adoção da AFE aqui realizada, apresentam um erro inerente que podem influenciar os 

cálculos da biomassa foliar e em conseqüência os cálculos da taxa de crescimento, esse tipo de erro pode 

ser evitado se forem realizadas medidas locais da biomassa foliar, bem como o acompanhamento do 

desenvolvimento fenológico das espécies que compõem a área de estudos. A determinação do tempo de 

vida de folhas, juntamente com a determinação de outras variáveis, pode auxiliar na compreensão de 

fenômenos como fluxo de CO2, evapotranspiração, ciclagem de nutrientes dentro de florestas. Segundo 

Jansen, 1975 para que se entenda a dinâmica do carbono dentro de uma floresta é indispensável que se 

avalie a taxa de crescimento e tempo de vida das folhas, uma vez que a interação entre o crescimento das 

folhas, seus ciclos de vida e dinâmica temporal da produção de folhas controla a produtividade da planta.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a área de Floresta de Transição Amazônia- Cerrado em um período de 9 meses foi 

encontrado um valor médio de Ìndice de Área Foliar (IAF) de 3,613 m² m², valor médio de biomassa de 

folhas (BF) de 0,442 kg m-2, valores médios de mortalidade de folhas (MF) de 0,060 kg m² mês-1, valor médio 

de crescimento de folhas de 0,049 kg m² mês-1 e o tempo médio de vida das folhas de 7,35 meses, ficando 

evidente a resposta das variáveis mensuradas ao regime de precipitação da região.  
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